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TOM DRUGI
 
Wierny Soroka wiózł swego pułkownika przez lasy głębokie, sam nie wieǳąc, dokąd
echać, co począć, gǳie się obrócić.

Kmicic nie tylko był ranny, ale i ogłuszony wystrzałem. Soroka od czasu do czasu
maczał szmatę w kuble wiszącym przy koniu i obmywał mu twarz; chwilami zatrzymywał
się dla poczerpnięcia świeże wody przy strumieniach i eziorkach leśnych, ale ani woda,
ani posto e, ani ruch konia nie zdołały zrazu wrócić panu Andrze owi przytomności —
i leżał ak martwy, aż żołnierze adący razem, a mnie doświadczeni w rzeczach ran od
Soroki, poczęli się troskać, czy ży e.

— Ży e — odpowiadał Soroka — za trzy dni tak bęǳie na koniu sieǳiał ak każdy
z nas.

Jakoż w goǳinę późnie Kmicic otworzył oczy i z ust ego wydobyło się edno tylko
słowo:

— Pić!
Soroka przytknął blaszankę z czystą wodą do ego warg, lecz pokazało się, że otwarcie

ust sprawia panu Andrze owi ból nieznośny — i nie mógł pić. Ale przytomności uż nie
stracił; ednakże o nic nie pytał, ak gdyby nic nie pamiętał; oczy miał szeroko otwarte
i patrzył bezmyślnie na głębie leśne, na szmaty błękitnego nieba, widne nad głowami
mięǳy gęstwiną, i na swoich towarzyszów¹; patrzył tak, ak człowiek zbuǳony ze snu lub
otrzeźwiony z upicia, i pozwolił, nie mówiąc ani słowa, opatrywać się Soroce, nie ęczał
przy rozwiązywaniu bandażów — owszem, zimna woda, którą wachmistrz obmywał ranę,
zdawała się sprawiać mu przy emność, bo czasem uśmiechał się oczyma.

A Soroka pocieszał go:
— Jutro, panie pułkowniku, dur prze ǳie. Da Bóg, że się uchronim.
Jakoż pod wieczór odurzenie poczęło istotnie przechoǳić, bo przed samym zachodem

słońca Kmicic spo rzał przytomnie i nagle spytał:
— Co tu taki szum?
— Jaki szum? Nie ma żadnego — odpowieǳiał Soroka.
I widocznie szumiało tylko w głowie pana Andrze a, bo wieczór był pogodny. Zacho-

ǳące słońce, przenika ąc skośnymi promieniami w gęstwinę, przesycało złotymi blaska-
mi mrok leśny i bramowało czerwone pnie sosen. Wiatr nie wiał — i tylko tu i owǳie
z leszczyny, brzóz i grabów spływały liście na ziemię albo zwierz pierzchliwy czynił lekki
szelest, pomyka ąc w głębiny boru przed ezdnymi.

Wieczór był chłodny, ednakże gorączka poczęła widocznie chwytać pana Andrze a,
bo po kilkakroć powtórzył:

— Mości książę! mięǳy nami na śmierć i życie!
Ściemniło się wreszcie zupełnie i Soroka myślał uż o noclegu, ale że weszli w mokry

bór i błoto poczęło chlupotać pod kopytami, echali więc dale , aby dobrać się do wysokich
i suchych części lasu.

Jechali goǳinę i drugą, nie mogąc przebrać się przez bagno. Tymczasem uczyniło
się znów widnie , bo zeszedł księżyc w pełni. Nagle Soroka adący na przeǳie zeskoczył
z kulbaki i począł pilno rozpatrywać grunt leśny.

— Konie tędy szły — rzekł — widać ślady na błocie.
— Kto mógł tędy prze eżdżać, kiedy tu żadne drogi nie ma? — rzekł eden z żołnierzy

podtrzymu ących pana Kmicica.
— Ale ślady są — i to kupa cała! Ot, tam, mięǳy sosnami, widać asno ak na dłoni.
— Może bydło choǳiło.
— Nie może być. Nie pora leśnych pastwisk, widać wyraźnie kopyta, użci, acyś

luǳie musieli tędy prze eżdżać. Dobrze by było choćby budę leśniczą znaleźć.
— To edźmy śladem.
— Jazda!

¹towarzyszów — ǳiś popr. forma B. lm: towarzyszy. [przypis edytorski]
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Soroka wskoczył znowu na konia i ruszyli. Ślady kopyt w torfiastym gruncie ciągle
były wyraźne, a niektóre, o ile przy świetle księżyca można było miarkować, wydawały
się zupełnie świeże. Jednakże konie zapadały do kolan i wyże . Już obawiali się żołnierze,
czy przebrną, czy głębsze eszcze topiele nie odkry ą się przed nimi, gdy po upływie pół
goǳiny do nozdrzy ich doszedł zapach dymu i żywicy.

— Smolarnia tu musi być! — rzekł Soroka.
— A ot! tam skry widać! — rzekł żołnierz.
I rzeczywiście, w dali ukazała się smuga czerwonawego, przesyconego płomieniem

dymu, około które skakały iskry tle ącego pod ziemią ogniska.
Zbliżywszy się, u rzeli żołnierze chatę, studnię i dużą szopę, zbitą z bierwion sosno-

wych. Konie, zmęczone drogą, poczęły rżeć — liczne rżenia odpowieǳiały im spod szopy,
a ednocześnie przed ezdnymi stanęła akaś postać ubrana w kożuch przewrócony wełną
do góry.

— A siła² koni? — spytał człowiek w kożuchu.
— Chłopie! Czy a to smolarnia? — rzekł Soroka.
— Coście wy za edni? Skądeście się tu wzięli? — pytał znowu smolarz głosem,

w którym widoczny był przestrach i zǳiwienie.
— Nie bó się! — odpowieǳiał Soroka — nie zbó e!
— Jedźcie w swo ą drogę, nic tu po was!
— Zamknĳ pysk i do chaty prowadź, póki prosim. A nie wiǳisz, chamie, że rannego

wieziem!
— Coście za edni?
— Pilnu , abym ci z rusznicy nie odpowieǳiał. Lepsi od ciebie, parobku! Prowadź

do chaty, a nie, to cię we własne smole ugotu em.
— Jeden się przed wami nie obronię, ale bęǳie nas więce . Gardła wy tu położycie!
— Bęǳie i nas więce , prowadź!
— To i chodźcie, nie mo a sprawa.
— Co masz eść dać, to da — i gorzałki. Pana wieziemy, który zapłaci.
— Byle stąd żyw wy echał.
Tak rozmawia ąc, weszli do chaty, w które na kominie palił się ogień, a z garn-

ków postawionych na trzonie³ rozchoǳił się zapach duszonego mięsiwa. Izba była dość
przestronna. Soroka zaraz na wstępie zauważył, iż pod ścianami stało sześć tapczanów
okrytych obficie baranimi skórami.

— To tu akaś kompanĳa mieszka — mruknął do towarzyszów⁴. — Podsypać rusznice
i czu duch! Tego chama pilnować, by nie umknął. Niechże ǳisie sze nocy kompanĳa
śpi na dworze, bo my z izby nie ustąpim.

— Panowie nie przy adą ǳiś — rzekł smolarz.
— To i lepie , bo nie bęǳiem się o kwaterę spierali, a utro sobie po eǳiem — odparł

Soroka — tymczasem wykiń⁵ mięsiwo na misę, bośmy głodni, i koniom owsa nie żału .
— A skąd by tu owsa wziąć przy smolarni, wielmożny panie żołnierzu?
— Słyszeliśmy konie pod szopą, to musi być i owies; smołą ich nie żywisz.
— To nie mo e konie.
— Czy two e, czy nie two e, eść muszą ako i nasze. Żywo, chłopie! żywo! eśli ci

skóra miła.
Smolarz nie odrzekł nic. A tymczasem żołnierze złożyli śpiącego pana Andrze a na

tapczanie — po czym sami zasiedli do wieczerzy i edli chciwie duszone mięsiwo wraz
z bigosem, którego obszerny sagan znalazł się na kominie. Były także i agły, a w komorze,
przy izbie, znalazł Soroka spory gąsiorek gorzałki.

Jednakże sam z lekka się tylko zakropił i żołnierzom pić nie dał, bo postanowił mieć
się przez noc na baczności. Ta opróżniona chata z tapczanami na sześciu mężów i z szopą,
w które rżało stado koni, wydała mu się ǳiwną i pode rzaną. Sąǳił po prostu, że to est
schronisko zbó eckie, tym barǳie że w te same komorze, z które wyniósł gąsiorek,
odkrył sporo oręża pozawieszanego na ścianach i beczkę prochu oraz rozmaite rupiecie,

²siła (daw.) — ile; wiele, dużo. [przypis edytorski]
³trzon — palenisko. [przypis edytorski]
⁴towarzyszów — ǳiś popr. forma G. lm: towarzyszy. [przypis edytorski]
⁵wykiń (z ukr.) — wyrzuć. [przypis edytorski]
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widocznie w dworach szlacheckich porabowane. Na wypadek gdyby nieobecni mieszkańcy
te chaty wrócili, nie można było spoǳiewać się od nich nie tylko gościnności, ale nawet
miłosierǳia; zamierzył więc Soroka za ąć zbro ną ręką chatę i trzymać się w nie przemocą
lub drogą układów.

Było to konieczne i ze względu na zdrowie Kmicica, dla którego podróż mogła stać
się zgubną, i ze względu na wspólne wszystkich bezpieczeństwo. Soroka był to żołnierz Żołnierz, Odwaga, Szczęście
kuty i bity, któremu edno tylko uczucie obcym było, to est uczucie trwogi. A ednak
teraz, na wspomnienie księcia Bogusława, strach go brał. Zosta ąc z dawnych lat w służbie
Kmicica, wierzył on ślepo nie tylko w męstwo, ale i w szczęście młodego pana; wiǳiał
nie ednokrotnie ego czyny przechoǳące zuchwalstwem miarę wszelką i graniczące pra-
wie z szaleństwem, które ednak udawały się i uchoǳiły płazem. Odbył z Kmicicem
wszystkie „podchody” pod Chowańskiego⁶, brał uǳiał we wszystkich zabĳatykach, na-
padach, za azdach, porwaniach i doszedł do przekonania, że młody pan wszystko może,
wszystko potrafi, z każde toni się wyratu e i każdego, kogo zechce, pogrąży. Kmicic tedy
był dla niego uosobieniem na większe potęgi i szczęścia — a owóż widocznie teraz trafił
swó na swego — nie! widocznie pan Kmicic trafił na lepszego od siebie… Jak to? Jeden
mąż, który był uż w ręku Kmicica, porwany, bezbronny, zdołał wydostać się z ego rąk
i mało tego: obalić samego Kmicica, pogromić ego żołnierzy i przerazić ich tak, że zbie-
gli, bo ąc się ego powrotu? Był to ǳiw nad ǳiwy i Soroka głowę tracił myśląc o tym
— wszystkiego się bowiem na tym świecie spoǳiewał, tylko nie tego, by znalazł się ktoś
taki, kto by po panu Kmicicu prze echał.

— Zali⁷ skończyło się uż nasze szczęście? — mruczał do siebie, rozgląda ąc się ze
zdumieniem dokoła.

Więc choć dawnie , bywało, szedł z zamkniętymi oczyma za panem Kmicicem na
kwatery Chowańskiego, otoczone ośmǳiesięciotysięczną armią, teraz, na wspomnienie
tego długowłosego księcia z panieńskimi oczyma i różową twarzą, ogarniał go zabobonny
przestrach. I sam nie wieǳiał, co czynić. Przerażała go myśl, że utro lub po utrze trzeba
bęǳie z echać na bite trakty, na których może ich spotkać sam straszliwy książę lub ego
pogoń. Dlatego to właśnie z echał z drogi w głębokie lasy — a obecnie pragnął zostać
w one leśne chacie, póki by się nie zmyliły i nie znużyły pogonie.

Lecz że i to schronisko, z innych powodów, nie wydawało mu się bezpiecznym,
chciał wieǳieć, czego się trzymać, i w tym celu kazał żołnierzom strażować przy drzwiach
i oknach chaty, a sam rzekł do smolarza:

— Weź, chłopie, latarnię i chodź ze mną.
— Chyba łuczywem wielmożnemu panu zaświecę, bo nie masz latarni.
— To świeć łuczywem; spalisz szopę i konie, wszystko mi edno!
Na takie dictum⁸, latarnia znalazła się zaraz w komorze, Soroka kazał chłopu iść na-

przód, sam zaś szedł za nim z pistoletem w garści.
— Kto tu mieszka w te chacie? — pytał po droǳe.
— Panowie mieszka ą.
— Jak ich zowią?
— Tego mi nie wolno powieǳieć.
— Wiǳi mi się, chłopie, że weźmiesz w łeb!
— Mó egomość — odpowieǳiał smolarz — eślibym zełgał akie przezwisko, to też

musiałbyś się egomość kontentować.
— Prawda est! A siła tych panów?
— Jest stary pan i dwóch paniczów, i dwóch czelaǳi.
— Jakże to, szlachta?
— Pewnie, że szlachta.
— I tu mieszka ą?

⁶Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców
w wo nie polsko-rosy skie (–), o które Sienkiewicz nie mógł w  r. pisać wprost ze względu na
cenzurę carską; kariera Chowańskiego zaniepokoiła w końcu dwór carski do tego stopnia, że został ogłoszony
buntownikiem i ścięty wraz z synem, co stało się powodem buntu wo skowego, a w XIX w. tematem opery
Modesta Musorgskiego Chowańszczyzna. [przypis edytorski]

⁷zali (daw.) — czy, czyżby. [przypis edytorski]
⁸dictum (łac.) — zdanie, wyrażenie, żart, rozkaz. [przypis edytorski]
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— Czasem tu, a czasem Bóg wie gǳie!
— A te konie skąd?
— Panowie naprowaǳa ą, a skąd, Bóg wie!
— Rzeknĳ prawdę: nie rozbĳa ą twoi panowie na gościńcu?
— Czy a, mó egomość, wiem? Wiǳi mi się, że konie biorą, a komu, to nie mo a

głowa.
— A co z końmi robią?
— Czasem wezmą sztuk ǳiesięć, dwanaście, ile est, i popęǳą — a dokąd, to też nie

wiem.
Tak rozmawia ąc, doszli do szopy, z które słychać było parskanie koni, i weszli do

środka.
— Świeć! — rzekł Soroka.
Chłop pod ął latarnię w górę i począł oświecać konie sto ące szeregiem przy ścianie.

Soroka opatrywał ednego po drugim okiem znawcy i głową kręcił, ęzykiem mlaskał
i mruczał:

— Nieboszczyk pan Zend rad by był… Są polskie, moskiewskie… a ten wałach nie-
miec… i ona⁹ klacz także… Zacne konie. A co im da ecie?

— Żeby nie zełgać, mó egomość, tom tu dwie polanki owsem obsiał eszcze z wiosny.
— To twoi panowie od wiosny konie sprowaǳa ą?
— Nie, ale mi czeladnika z rozkazem przysłali.
— Toś ty ich?
— Ja byłem ich, nim na wo nę poszli.
— Na aką wo nę?
— Czy a wiem, mó egomość. Poszli daleko, eszcze zeszłego roku, a wrócili latem.
— A czy teraz esteś?
— To królewskie lasy.
— Kto cię tu osaǳił na smolarni?
— Borowy królewski, panów krewny, który z nimi też konie prowaǳał, ale ak raz

z nimi po echał, tak i więce nie wrócił.
— A goście acy tu u panów nie bywali?
— Tu nikt nie trafi, bo bagna naokoło i tylko edno prze ście; ǳiwno mi to, mó

egomość, żeście trafili, bo kto nie trafi, tego i bagno wciągnie.
Soroka chciał zrazu odpowieǳieć, że i te lasy, i to prze ście zna dobrze, ale po chwili

namysłu postanowił lepie zamilczeć, a natomiast spytał:
— A duże to bory?
Chłop nie zrozumiał pytania.
— Jak to?
— Daleko idą?
— O ! kto e tam przeszedł: edne się kończą, drugie zaczyna ą, a Bóg tam wie, gǳie

ich nie ma. Ja tam nie był.
— Dobrze! — rzekł Soroka.
To rzekłszy, kazał chłopu wrócić i sam zawrócił do chaty.
Po droǳe rozmyślał, co mu czynić przystoi, i wahał się. Z edne strony przychoǳiła

mu ochota, korzysta ąc z nieobecności mieszkańców chaty, brać konie ak swo e i z ra-
bunkiem umykać. Łup był cenny i konie barǳo przypadły do serca staremu żołnierzowi,
ale po chwili zwalczył pokusę. Wziąć łatwo, eno co dale czynić? Bagna naokoło, edno
wy ście — ak do niego trafić? Przypadek raz posłużył, ale może nie posłużyć drugi raz.
Iść śladem kopyt na nic, boć pewnie mieszkańcy mieli tyle rozumu, że poczynili umyślnie
śladowe drogi fałszywe i zdradne, wiodące wprost do topieli. Soroka znał dobrze proceder
luǳi, którzy konie kradną lub łupem biorą.

Myślał więc i rozważał, nagle uderzył się pięścią w głowę:
— Kiep ze mnie! — mruknął — toż wezmę chłopa na postronek i każę się wypro-

waǳić na gościniec.
Nagle wstrząsnął się, wymówiwszy ostatni wyraz.
— Na gościniec? A tam ten książę i pogoń…

⁹ona (daw.) — ta. [przypis edytorski]
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„Piętnaście koni trzeba stracić! — rzekł sobie w duchu stary wyga z takim żalem,
akby te konie od małego wyhodował. — Nie może być inacze , tylko skończyło się nasze
szczęście. Trzeba sieǳieć w chacie, póki pan Kmicic nie wyzdrowie e, sieǳieć z wolą
mieszkańców albo bez woli, a co potem bęǳie, to uż pułkownika głowa.”

Tak rozmyśla ąc, wrócił do chaty. Czu ni żołnierze stali przy drzwiach i choć wiǳieli
z dala latarkę migocącą w ciemności, tęż samą, z którą Soroka i smolarz wyszli, przecie
kazali im się opowieǳieć, kto są, zanim puścili ich do chaty. Soroka dał ordynans¹⁰, by
strażu ący zmienili się o północku, sam zaś rzucił się na tapczan obok Kmicica.

W chacie uczyniło się cicho, eno świerszcze rozpoczęły zwykłą muzykę, w przyległe
komórce myszy chrobotały w nagromaǳonych tam rupieciach, od czasu do czasu zaś
chory buǳił się i marzył widocznie gorączkowo, bo do uszu Soroki dolatywały bezładne
ego słowa:

— Miłościwy królu, odpuść… Tamci zdra cy… Wszystkie ich sekreta powiem…
Rzeczpospolita sukno czerwone… Dobrze, mam cię, mości książę… Trzyma !… Miło-
ściwy królu!… Tędy, bo tam zdrada!

Soroka podnosił się na tapczanie i słuchał, lecz chory, zakrzyknąwszy raz i drugi,
zasypiał, a potem znów buǳił się i wołał:

— Oleńka! Oleńka, nie gniewa się!…
Dopiero koło północy uspokoił się zupełnie i zasnął na dobre. Soroka też począł

drzemać, ale wnet zbuǳiło go ciche pukanie do drzwi chaty.
Czu ny żołnierz otworzył oczy natychmiast i zerwawszy się na równe nogi, wyszedł

z chaty.
— A co tam?
— Panie wachmistrzu, smolarz uciekł.
— Do stu diabłów! wnet on nam tu zbó ów naprowaǳi. A kto ego pilnował?
— Biłous.
— Poszedłem z nim konie nasze poić — rzekł, tłumacząc się, Biłous. — Kazałem mu

wiadro ciągnąć, a sam szkapy trzymałem…
— I co? w studnię skoczył?
— Nie, panie wachmistrzu, eno mięǳy pnie, co ich wedle studni siła leży naciętych,

i w karczowe doły. Puściłem konie, bo choćby się rozbiegły, to tu są drugie, i skoczyłem
za nim, alem w pierwszym dole utknął. Noc, ciemno, ucha mie sce zna, tak i pomknął…
Żeby go mór trafił!

— Naprowaǳi on nam tu diabłów, naprowaǳi… Żeby go pioruny zatrzasły!…
Wachmistrz uciął, a po chwili rzekł:
— Nie bęǳiemy się kładli, trzeba czuwać do rana: lada chwila kupa nade ść może.
I da ąc przykład innym, sam zasiadł na progu chaty z muszkietem w ręku, żołnierze

zaś siedli koło niego, gwarząc mięǳy sobą z cicha, to podśpiewu ąc półgłosem, to nasłu-
chu ąc, czy wśród nocnych odgłosów boru nie do ǳie ich tętent i parskanie zbliża ących
się koni.

Noc była pogodna i księżycowa, ale hałaśliwa. W głębinach leśnych wrzało życie. By-
ła to pora bekowiska¹¹, więc puszcza brzmiała naokół groźnymi rykami eleni. Odgłosy
owe, krótkie, chrapliwe, pełne gniewu i zaciekłości, rozlegały się naokoło, we wszystkich
częściach lasu, w głębiach i bliże , czasem tuż, tuż, akby o sto kroków za chatą.

— Jeśli oni nade dą, to też będą porykiwać, by nas zmylić — rzekł Biłous.
— E! te nocy nie nade dą. Nim chłop do nich zdąży, to i ǳień bęǳie! — odrzekł

inny żołnierz.
— Po dniu, panie wachmistrzu, zdałoby się chatę przetrząść i pod ścianami pokopać,

bo eśli zbó e tu mieszka ą, to i skarby muszą być.
— Na lepsze skarby w one sta ni — odparł Soroka, wskazu ąc ręką na szopę.
— A pobierzem?
— Głupiście! tu wy ścia nie ma, eno bagna wkoło.
— A przecieśmy przy echali.

¹⁰ordynans (z łac.) — rozkaz. [przypis edytorski]
¹¹bekowisko — rykowisko, pora godowa, kiedy elenie walczą o samice. [przypis edytorski]
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— Bóg nas przeprowaǳił. Żywa dusza tu nie przy ǳie ani nie wy ǳie, eśli drogi nie
zna.

— Po dniu zna ǳiem.
— Nie zna ǳiem, bo umyślnie nakluczono i ślady są mylne. Nie trzeba było chłopa

puszczać.
— Wiadomo, że gościniec o ǳień drogi — rzekł Biłous — i w tamte stronie…
Tu wskazał palcem na wschodnią część lasu.
— Bęǳiem echać, póki nie prze eǳiem — ot co!
— To myślisz, żeś uż pan, ak bęǳiesz na trakcie? Lepsza ci tu kula rozbó nika niż

tam stryczek.
— Jak to, o cze? — rzekł Biłous.
— Bo tam uż pewno nas szuka ą.
— Kto, o cze?
— Książę.
Tu Soroka umilkł nagle, a za nim umilkli i inni, akby zd ęci przestrachem.
— O ! — rzekł wreszcie Biłous. — Tu źle i tam źle; kruty ne werty¹²!
— Nagnali nas ak siromachów¹³ w sieci; tu zbó e, a tam książę! — rzekł inny żołnierz.
— Niech ich tam piorun zapali! Wolę mieć sprawę ze zbó em niż z charakternikiem¹⁴ Zabobony

— odpowieǳiał Biłous — bo że ten książę niesamowity, to niesamowity. Zawratyński
to przecie z niedźwieǳiem wpół się brał, a on mu szablę wydarł ako ǳiecku. Nie może
inacze być, tylko go zaczarował, bo i to eszcze wiǳiałem, że ak się potem na Wit-
kowskiego rzucił, to w oczach urósł ak sosna. Żeby nie to, nie byłby a ego żywego
puścił.

— I tak kiep z ciebie, żeś na niego nie skoczył.
— Co miałem robić, panie wachmistrzu? Myślałem tak: sieǳi na na lepszym ko-

niu, więc ak zechce, to ucieknie — a natrze, to się nie obronię, boć z charakternikiem
nieluǳka moc. W oczach ci zginie albo kurzawą się zakręci…

— Prawda est — rzekł Soroka — że gdym do niego strzelał, to go akoby mgłą
zasuło… i chybiłem… Z konia każdemu się chybić trafi, gdy się szkapa kręci, ale z ziemi
to mi się od ǳiesięciu lat nie zdarzyło.

— Co tu gadać! — rzekł Biłous — lepie policzyć: Lubieniec, Witkowski, Zawra-
tyński, nasz pułkownik — i wszystkich eden mąż obalił, i to broni nie ma ący, takich
luǳi, z których każdy z czterema nieraz rady sobie dawał. Bez diabelskie pomocy nie
mógłby on tego dokazać.

— Polećmy dusze Bogu, bo eśli on niesamowity, to mu diabeł i tu drogę pokaże.
— A i bez tego długie on ma ręce, ako pan taki…
— Cicho no! — rzekł nagle Soroka — coś tu po liściach szeleszcze.
Żołnierze umilkli i nadstawili uszu. W pobliżu istotnie dały się słyszeć akieś ciężkie

kroki, pod którymi opadłe liście szeleściały barǳo wyraźnie.
— Konie słychać — szepnął Soroka.
Lecz kroki poczęły oddalać się od chaty, a wkrótce potem rozległo się groźne i chra-

pliwe beczenie elenia.
— To elenie! Byk się łaniom ozna mia albo drugiego rogala straszy.
— W całym lesie gody, akoby się diabeł żenił.
Umilkli znowu i poczęli drzemać, eno wachmistrz podnosił czasem głowę i nasłuchi- Świt

wał przez chwilę, po czym głowa opadała mu zaraz na piersi. Tak zeszła goǳina i druga,
aż na koniec sosny na bliższe z czarnych uczyniły się szare, a wierzchołki bielały coraz
barǳie , akoby e kto roztopionym srebrem namaścił. Ryki elenie umilkły i cisza zupeł-
na zapanowała w głębiach leśnych. Z wolna brzask począł przechoǳić w świtanie, białe
i blade światło ęło wsiąkać w siebie różowe i złote blaski, na koniec nastał ǳień zupełny
i oświecił znużone twarze żołnierzy śpiących twardym snem pod chatą.

Wtem drzwi się otwarły, Kmicic ukazał się w progu i zawołał:
— Soroka! bywa !
Żołnierze zerwali się na równe nogi.

¹²kruty ne werty (z ukr.) — dosł. kręć nie wierć; ak się nie obrócić. [przypis edytorski]
¹³siromacha (z daw. ukr.) — wilk. [przypis edytorski]
¹⁴charakternik (z ukr.) — czarownik. [przypis edytorski]
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— Dla Boga, to wasza miłość na nogach? — rzekł Soroka.
— A wy pospaliście się ak woły; można by wam łby poucinać i za płot powyrzucać,

nimby się który rozbuǳił.
— Czuwaliśmy do rana, panie pułkowniku, zasnęliśmy dopiero o dniu białym.
Kmicic roze rzał się dokoła.
— Gǳie esteśmy?
— W lesie, panie pułkowniku.
— To i a wiǳę. Ale co to za chałupa?
— Tego my sami nie wiemy.
— Chodź za mną! — rzekł pan Andrze .
I cofnął się do wnętrza chaty. Soroka podążył za nim.
— Słucha — rzekł Kmicic, siadłszy na tapczanie — wszakże to książę do mnie strze-

lił?
— Tak est.
— A co się z nim stało?
— Uszedł.
Nastała chwila milczenia.
— To źle! — rzekł Kmicic — barǳo źle! Lepie było go położyć niż żywego puszczać.
— My tak i chcieli, ale…
— Ale co?
Soroka opowieǳiał pokrótce, co się stało. Kmicic słuchał nad poǳiw spoko nie, eno

oczy poczęły mu gorzeć, a w końcu rzekł:
— Tedy on górą, ale się eszcze spotkamy. Czemuś z echał z gościńca?
— Bałem się pogoni.
— To i słusznie, bo pewno była. Za mało nas teraz na Bogusławową potęgę… diablo

za mało!… Przy tym on do Prus ruszył, tam nie możemy go ścigać, trzeba czekać…
Soroka odetchnął. Pan Kmicic widocznie nie obawiał się znów tak barǳo księcia

Bogusława, skoro o pościgu mówił. Ta ufność uǳieliła się od razu staremu żołnierzowi
przywykłemu myśleć głową swego pułkownika i czuć ego sercem.

Tymczasem pan Andrze zamyślił się głęboko, nagle ocknął się i ął szukać czegoś koło
siebie rękoma.

— A gǳie to mo e listy? — spytał.
— Jakie listy?
— Którem miał przy sobie… W pasie były zatknięte; gǳie pas? — pytał gorączkowo

pan Andrze .
— Pas a sam odpiąłem z wasze miłości, żeby wasze miłości lepie było dychać; ot,

tam leży.
— Dawa !
Soroka podał skórzany pas podszyty irchą, w które były ściągane na sznurki kieszenie.

Kmicic rozciągnął e i wydobył pośpiesznie papiery.
— To gle ty do komendantów szweǳkich, a gǳie listy? — rzekł pełnym niepoko u

głosem.
— Jakie listy? — powtórzył Soroka.
— Do kroćset piorunów! listy hetmana do króla szweǳkiego, do pana Lubomir-

skiego¹⁵ i te wszystkie, które miałem…
— Jeżeli w pasie ich nie ma, to nigǳie nie ma. Musiały zginąć w czasie azdy.
— Na koń i szukać! — krzyknął straszliwym głosem Kmicic.
Lecz zanim zdumiony Soroka zdołał opuścić izbę, pan Andrze zatoczył się na tapczan,

akby mu sił zbrakło, i porwawszy się rękoma za głowę, począł powtarzać ęczącym głosem:
— A !… mo e listy, mo e listy!…
Tymczasem żołnierze od echali, prócz ednego, któremu Soroka rozkazał strażować

przy chałupie. Kmicic pozostał sam w izbie i począł rozmyślać nad własnym położe-
niem, które nie było godne zazdrości. Bogusław uszedł. Nad panem Andrze em zawisła

¹⁵Lubomirski, Jerzy Sebastian herbu Szreniawa bez Krzyża (–) — marszałek wielki koronny, późnie
hetman polny koronny i starosta spiski; w latach . przywódca rokoszu, który ograniczył absolutystyczne
dążenia Jana Kazimierza; zmarł na wygnaniu. [przypis edytorski]
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straszliwa i nieunikniona zemsta potężnych Raǳiwiłłów. I nie tylko nad nim, ale nad
wszystkimi, których kochał, a krótko mówiąc, nad Oleńką. Wieǳiał to Kmicic, że ksią-
żę Janusz nie zawaha się uderzyć go tam, gǳie bęǳie go mógł zranić na boleśnie , to
est wywrzeć zemstę na osobie Billewiczówny. A wszakże Oleńka była w Kie danach,
na łasce i niełasce straszliwego magnata, którego serce nie znało miłosierǳia. Im więce
Kmicic rozmyślał nad swym położeniem, tym aśnie dochoǳił do przekonania, że było
ono po prostu straszne. Po porwaniu Bogusława Raǳiwiłłowie będą go mieli za zdra -
cę; stronnicy Jana Kazimierza, luǳie sapieżyńscy i konfederaci zbuntowani na Podlasiu
ma ą go także za zdra cę, za potępioną duszę raǳiwiłłowską. Wśród licznych obozów,
stronnictw i obcych wo sk zalega ących w te chwili pola Rzeczypospolite nie było ani
ednego obozu, ani edne partii, ani ednego wo ska, które by go nie poczytywało za
na większego i na zaciętszego wroga. Wszakże istnie e nagroda wyznaczona przez Cho-
wańskiego¹⁶ za ego głowę, a teraz wyznaczą ą Raǳiwiłłowie, Szweǳi — a kto wie, czy
uż nie wyznaczyli i stronnicy nieszczęsnego Jana Kazimierza. „O! tom piwa nawarzył,
a teraz pić muszę!” — myślał Kmicic. Porywa ąc księcia Bogusława, porwał go dlatego,
by rzucić go pod nogi konfederatów, przekonać ich niezbicie, że z Raǳiwiłłami zrywa,
i wkupić się mięǳy nich, zdobyć sobie prawo walczenia za króla i o czyznę. Z drugie
strony, Bogusław w ego ręku był zakładnikiem bezpieczeństwa Oleńki. Lecz teraz, gdy
Bogusław pogromił Kmicica i uszedł, nie tylko znikło bezpieczeństwo Oleńki, ale i do-
wód, że pan Kmicic szczerze porzucił raǳiwiłłowską służbę. Wszakże otwarta mu droga
do konfederatów i eśli trafi na odǳiał Wołody owskiego i ego przy aciół pułkowników,
może daru ą mu życie, ale czy za towarzysza przy mą, czy mu uwierzą, czy nie pomyślą,
że przybył na przeszpiegi albo dlatego, by ducha psuć i luǳi do Raǳiwiłłów przeciągać?
Tu wspomniał, że ciąży na nim krew konfederacka, wspomniał, że on to pierwszy zbił
zbuntowanych Węgrów i dragonów w Kie danach, że rozpraszał zbuntowane chorągwie
lub zmuszał e do poddania, że rozstrzeliwał opornych oficerów i wycinał żołnierzy, że
szańczykami otoczył i umocnił Kie dany, a przez to Raǳiwiłłowi tryumf na Żmuǳi za-
pewnił… „Jakże mi tam iść? — pomyślał sobie. — Toż by im zaraza milszym była gościem
niż mo a osoba!… Z Bogusławem na arkanie przy siodle — można by, ale z gębą tylko
i z gołymi rękoma!…”

Gdyby miał choć owe listy, to choćby się nimi do konfederatów nie wkupił, miałby
przyna mnie przez nie księcia Janusza w ręku, boć owe listy mogły podkopać kredyt
hetmana nawet u Szwedów… Więc za ich cenę można by było Oleńkę uratować…

Lecz zły duch akiś sprawił, że i listy zginęły.
Kmicic, gdy wszystko myślą ogarnął, porwał się raz drugi za głowę.
— Zdra cam dla Raǳiwiłłów, zdra ca dla Oleńki, zdra ca dla konfederatów, zdra ca

dla króla!… Zgubiłem sławę, cześć, siebie, Oleńkę!…
Rana w twarzy paliła go eszcze, ale w duszy piekł go żar stokroć boleśnie szy. Bo na Honor

dobitkę wszystkiego, cierpiała w nim i miłość własna rycerska. Był przecie przez Bogu-
sława sromotnie pobity. Niczym były owe cięgi, które mu w Lubiczu sprawił pan Woło-
dy owski. Tam pokonał go mąż zbro ny, którego na parol wyzwał, tu eniec bezbronny,
którego miał w ręku.

Z każdą chwilą rosło w Kmicicu poznanie, w ak straszne i haniebne popadł terminy.
Im dłuże w nie patrzył, tym aśnie ich okropność wiǳiał i coraz nowe czarne kąty
spostrzegał, z których wyglądały: hańba, sromota, zguba dla niego samego, dla Oleńki,
krzywda dla o czyzny — aż w końcu ogarnął go przestrach i zdumienie.

— Zali a to wszystko uczyniłem? — pytał sam siebie.
I włosy powstały mu na głowie.
— Nie może być! Chyba mnie eszcze febris¹⁷ trzęsie! — zakrzyknął. — Matko Boża,

nie może być!…
— Ślepy! głupi warchole! — rzekło mu sumienie — nie byłoż ci to przy królu i o - Sumienie

czyźnie stanąć, nie byłoż ci posłuchać Oleńki!

¹⁶Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców
w wo nie polsko-rosy skie (–). [przypis edytorski]

¹⁷febris (łac.) — gorączka, dreszcze. [przypis edytorski]
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I porwał go żal ak wicher. He ! żeby tak sobie mógł powieǳieć: Szweǳi przeciw
o czyźnie, a na nich; Raǳiwiłł przeciw królowi — a na niego! Dopieroż byłoby mu
w duszy asno i prze rzysto! Dopieroż by kupę zebrał zabĳaków spod ciemne gwiazdy
i hasał z nimi ak Cygan na armarku, i podchoǳił Szwedów, i po brzuchach im prze eż-
dżał z czystym sercem, z czystym sumieniem, dopieroż by w sławie, ako w słońcu, stanął
kiedyś przed Oleńką i rzekł:

— Już a nie banit¹⁸, ale defensor patriae¹⁹, miłu że mnie, ako a ciebie miłu ę!
A ǳiś co?
Lecz harda dusza, przywykła sobie folgować, nie chciała zrazu całkiem przyznać się Zemsta, O czyzna, Przysięga

do winy: Raǳiwiłłowie to tak go pogrążyli, Raǳiwiłłowie do zguby przywiedli, okryli
niesławą, związali ręce, zbawili czci i kochania.

Tu zgrzytnął pan Kmicic zębami, wyciągnął ręce ku Żmuǳi, na które Janusz, hetman,
sieǳiał ak wilk na trupie — i począł wołać przyduszonym wściekłością głosem:

— Pomsty! pomsty!
Nagle rzucił się w desperac i na kolana w pośrodku izby i począł mówić:
— Ślubu ę Ci, Chryste Panie, tych zdra ców gnębić, za eżdżać!… prawem, ogniem

i mieczem ścigać, póki mi pary w gębie, tchu w garǳieli i żywota na świecie! Tak mi,
Królu Nazareński, dopomóż! Amen!

Aż mu akiś głos wewnętrzny rzekł w te chwili: — O czyźnie służ, zemsta na potem!…
Oczy pana Andrze a płonęły gorączką, wargi miał spiekłe i drżał cały ak we febrze;

rękoma wymachiwał i gada ąc ze sobą głośno, choǳił, a racze biegał po izbie, potrącał
nogami tapczany, aż wreszcie rzucił się eszcze raz na kolana.

— Natchnĳże mnie, Chryste, co mam czynić, abym zaś nie oszalał!
Wtem doszedł go huk wystrzału, który echo leśne odrzucało od sosny do sosny, aż

przyniosło akoby grzmot do chaty.
Kmicic zerwał się i chwyciwszy szablę, wypadł przed sień.
— Co tam? — spytał żołnierza sto ącego u proga.
— Wystrzał, panie pułkowniku!
— Gǳie Soroka?
— Po echał listów szukać.
— W które stronie strzelono?
Żołnierz ukazał wschodnią część lasu, zarośniętą gęstymi chaszczami.
— Tam!
W te chwili dał się słyszeć tętent niewiǳialnych eszcze koni,
— Pilnu ! — krzyknął Kmicic.
Lecz z zarośli ukazał się Soroka, pęǳący co koń wyskoczy, a za nim drugi żołnierz.
Oba dobiegli do chaty i zeskoczywszy z koni, wymierzyli spoza nich, akby spoza

szańców, muszkiety ku zaroślom.
— Co tam? — spytał Kmicic.
— Kupa iǳie! — odparł Soroka.

 
Nastała cisza, ale wkrótce w przyległych chaszczach zaczęło coś łopotać, akoby ǳiki szły,
ednakże łopot ów im był bliższy, tym stawał się wolnie szy. Potem znów nastała cisza.

— Ilu ich tam est? — spytał Kmicic.
— Bęǳie ze sześciu, a może i ośmiu, bom ich też nie mógł dobrze zliczyć — odparł

Soroka.
— To dobra nasza! Nie zǳierżą nam!
— Nie zǳierżą, panie pułkowniku, ale trzeba nam żywcem którego wziąć i przypiec,

by drogę pokazał.
— Bęǳie na to czas. Pilnu !
Zaledwie Kmicic wymówił „pilnu !” — gdy smuga białego dymu wykwitła z zarośli

i rzekłbyś: ptactwo zaszumiało po pobliskie trawie, o akie trzyǳieści kroków od chaty.

¹⁸banit — ǳiś: banita, skazany na wygnanie. [przypis edytorski]
¹⁹defensor patriae (łac.) — obrońca o czyzny. [przypis edytorski]
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— Hufnalami²⁰ z garłacza²¹ strzelono! — rzekł Kmicic — eśli muszkietów nie ma ą,
to nic nam nie uczynią, bo z garłaczy od zarośli nie doniesie.

Soroka, trzyma ąc edną dłonią muszkiet oparty o kulbakę²² sto ącego przed nim ko-
nia, drugą dłoń zwinął w kształcie trąbki koło ust i począł krzyczeć:

— A pokaż no się który z chaszczów, wnet się nogami nakry esz!
Nastała chwila ciszy, po czym w zaroślach rozległ się groźny głos:
— Coście za edni?
— Lepsi od tych, co po traktach grasu ą.
— Jakim prawem naszliście naszą sieǳibę?
— Zbó o prawo pyta! Nauczy was kat prawa, idźcie do kata!
— Wykurzymy was stąd ak aźwców²³!
— A chodź! Patrz eno, byś się tym dymem sam nie zadławił!
Głos w zaroślach zamilkł, widocznie napastnicy poczęli się naraǳać, tymczasem So-

roka szepnął do Kmicica:
— Trzeba tu bęǳie którego zwabić i związać; bęǳiem mieć i zakładnika, i przewod-

nika.
— Ba! — rzekł Kmicic — eżeli który przy ǳie, to na parol²⁴.
— Ze zbó ami goǳi się i na parol nie zważać.
— Lepie nie dać! — rzekł Kmicic.
Wtem pytania nowe zabrzmiały od strony zarośli:
— Czego tu chcecie?
Tu sam Kmicic zabrał głos:
— Jakeśmy przy echali, tak byśmy i po echali, gdybyś politykę²⁵, kpie, znał i od gar-

łacza nie zaczynał.
— Nie osieǳisz się tu, wieczorem przy ǳie nas sto koni!
— Przed wieczorem przy ǳie dwieście dragonów, a bagna cię nie obronią; bo są tam

tacy, którzy prze adą, ako i myśmy prze echali.
— Toście wy żołnierze?
— Jużci, nie zbó e.
— A spod akie chorągwi?
— A cóżeś to, hetman? Nie tobie się bęǳiem sprawiali.
— Po staremu wilcy tu was ogryzą.
— A was kruki zǳiobią.
— Gada cie, czego chcecie, do stu diabłów! Po coście do nasze chaty wleźli?
— A chodź no sam! Nie bęǳiesz z chaszczów gardła darł. Bliże ! bliże !
— Na parol? Honor
— Parol dla rycerstwa, nie dla zbó ów. Chcesz — wierz, nie chcesz — nie wierz!
— We dwóch można-li?
— Można!
Po chwili z zarośli, odległych na sto kroków, wynurzyło się dwóch luǳi wysokich

i pleczystych. Jeden, nieco pochylony, musiał być człekiem wiekowym, drugi szedł prosto,
eno szy ę wyciągał ciekawie ku chacie; oba mieli na sobie półkożuszki oszyte szarym
suknem, akie nosiła pomnie sza szlachta, wysokie ałowicze buty i kapuzy²⁶ futrzane,
naciśnięte na oczy.

— Kie diabeł! — mruknął Kmicic, przypatru ąc się pilnie dwom mężom.
— Panie pułkowniku — zawołał Soroka — cud chyba, ale to nasi luǳie!
Tamci tymczasem zbliżyli się o kilka kroków, ale nie mogli rozpoznać sto ących przy

chacie, bo ich zakrywały konie.
Nagle Kmicic wysunął się naprzód.

²⁰hufnal — duży gwóźdź o kwadratowym przekro u. [przypis edytorski]
²¹garłacz— broń palna, ładowana od przodu, o rozszerzane lufie, rozmiaru pośredniego pomięǳy pistoletem

a karabinkiem. [przypis edytorski]
²²kulbaka — wysokie siodło. [przypis edytorski]
²³jaźwiec — borsuk. [przypis edytorski]
²⁴na parol — pod słowem honoru. [przypis edytorski]
²⁵polityka (z łac.) — tu: uprze mość, dobre obycza e. [przypis edytorski]
²⁶kapuza (z łac. caput: głowa) — futrzana czapka-uszanka. [przypis edytorski]
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Wszelako nadchoǳący nie poznali go, bo twarz miał obwiązaną, wstrzymali się ednak
i poczęli mierzyć go ciekawie i niespoko nie oczyma.

— A gǳie drugi syn, panie Kiemlicz? — spytał pan Andrze — czy aby nie poległ?
— Kto to? ak to? co? kto mówi? co? — rzekł stary ǳiwnym, akby przestraszonym

głosem.
I stanął nieruchomie, otworzywszy szeroko usta i oczy: wtem syn, który ako młodszy,

miał wzrok bystrze szy, zerwał nagle czapkę z głowy.
— O dla Boga! Jezu!… Ociec, to pan pułkownik! — zakrzyknął.
— Jezu! o słodki Jezu! — zawtórował stary — to pan Kmicic‼
I oba stanęli w nieruchome postawie, w akie podkomendni wita ą swych naczel-

ników, a na twarzach ich malowały się równocześnie przestrach i zdumienie.
— Ha! tacy synowie! — rzekł, uśmiecha ąc się, pan Andrze — to z garłacza mnie

witacie?
Tu stary zerwał się i począł krzyczeć:
— A bywa cie tu wszyscy! Bywa cie!
Z zarośli ukazało się eszcze kilku luǳi, mięǳy którymi drugi syn starego i smolarz;

wszyscy biegli na złamanie karku z gotowymi broniami, nie wieǳieli bowiem, co zaszło,
lecz stary znów zakrzyknął:

— Do kolan, szelmy! do kolan! To pan Kmicic! Który tam kiep strzelił? Dawa go
sam!

— Sameś ociec strzelił — rzekł młody Kiemlicz.
— Łżesz! Łżesz ak pies! Panie pułkowniku, kto mógł wieǳieć, że to wasza miłość

w nasze sadybie! Dla Boga, oczom eszcze nie wierzę!
— Jam est, we własne osobie! — rzekł Kmicic, wyciąga ąc doń rękę.
— O Jezu! — odpowieǳiał stary — taki gość w boru! Oczom nie wierzę! Czym my

tu waszą miłość przy miemy? Żeby my się spoǳiewali, żeby my wieǳieli!
Tu zwrócił się do synów:
— Ruszże się tam który, bałwanie, do lochu, miodu wynieść! O ciec, Syn
— Da ociec klucz od kłódki! — rzekł eden z synów.
Stary począł szukać w pasie, a ednocześnie spoglądał pode rzliwie na syna.
— Klucz od kłódki? Ale! Zna ą cię, cyganie; więce sam wypĳesz, niż tu przynie-

siesz. Co? sam pó dę; klucza od kłódki mu się chce! Idźcie eno pnie odwalić, a otworzę
i wyniosę a sam!

— To, wiǳę, loszek pod pniami masz ukryty, panie Kiemlicz? — rzekł Kmicic.
— Albo to można co utrzymać z takimi zbó ami! — odpowieǳiał stary, wskazu ąc

na synów. — O ca by z edli. Jeszczeście tu⁈ Idźcie pnie odwalić. Tak to słuchacie tego,
który was spłoǳił?

Młoǳi kopnęli się żywo za chatę, ku kupom naciętych pni.
— Po staremu, ak wiǳę, z synami w niezgoǳie? — pytał Kmicic.
— Kto by z nimi był w zgoǳie… Bić to umie ą, zdobycz brać umie ą, ale ak przy -

ǳie z o cem się ǳielić, to z gardła im muszę mo ą część wyǳierać… Taka mi pociecha!
A chłopy ak tury! Proszę waszą miłość do chaty, bo tu chłód kąsa. Dla Boga! Taki gość,
taki gość! Toż my pod komendą wasze miłości więce zdobyczy wzięli niż przez ten cały
rok… Chuǳizna teraz! bieda! Złe czasy i coraz gorsze, a i starość nie radość!… Proszę do
chaty, w niskie progi. Dla Boga! kto by się tu wasze miłości spoǳiewał!…

Stary Kiemlicz mówił ǳiwnie prędkim i narzeka ącym głosem, a mówiąc, rzucał Starość
szybkie i niespoko ne spo rzenia na wszystkie strony. Był to starzec kościsty i ogromny,
z twarzą wiecznie skrzywioną i tetryczną. Oczy miał kose²⁷, również ak i ego dwa syno-
wie, brwi krzaczaste i takież wąsy, pod którymi sterczała wysunięta niezmiernie naprzód
dolna warga, która gdy mówił, zachoǳiła mu aż pod nos, ak u luǳi nie ma ących zę-
bów. Zgrzybiałość ego twarzy ǳiwne czyniła przeciwieństwo z czerstwością ego postaci,
zdraǳa ące niezwykłą siłę i żwawość. Ruchy miał szybkie, akby go sprężyna poruszała;
głowę ciągle obracał, stara ąc się ob ąć oczyma wszystko, co go otaczało, zarówno luǳi
i rzeczy. Dla Kmicica z każdą chwilą stawał się uniżeńszy, w miarę ak oǳywała się w nim
służbistość dla dawnego woǳa, bo aźń, a może admirac a albo i przywiązanie.

²⁷kosy — skośny a. zezowaty. [przypis edytorski]
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Kmicic znał Kiemliczów dobrze, albowiem o ciec i dwa synowie służyli pod nim za
owych czasów, gdy na Białe Rusi prowaǳił na własną rękę wo nę z Chowańskim²⁸. Byli
to żołnierze mężni i równie okrutni ak mężni. Syn Kosma nosił czas akiś chorągiew
w Kmicicowe kupie, ale wkrótce zrzekł się te zaszczytne szarży, bo mu przeszkaǳa-
ła łup brać. Mięǳy kosterami²⁹ i hula duszami, z akich składała się Kmicicowa partia,
którzy we dnie przepĳali i tracili to, co nocą zdobyli krwawo na nieprzy acielu, Kiemliczo-
wie oǳnaczali się wielką chciwością. Gromaǳili skrzętnie łup i kryli się po lasach. Brali
szczególnie łapczywie konie, które sprzedawali późnie po dworach i miasteczkach. O ciec
bił się nie gorze od synów bliźniaków, ale po każde bitwie wyǳierał im na znamienit-
szą część łupu, rozwoǳąc przy tym skargi i żale, że go krzywǳą, grożąc przekleństwem
o cowskim, ęcząc i narzeka ąc. Synowie warczeli na niego, ale dość głupowaci z natury,
pozwolili się tyranizować. Mimo ustawicznych kłótni i swarów, w bitwie stawał eden za
drugiego zaciekle, nie szczęǳąc krwi. Towarzysze nie lubili ich, ale obawiano się ich po-
wszechnie, w za ściach bowiem bywali straszni. Nawet oficerowie unikali z nimi zaczepki.
Jeden tylko Kmicic wzbuǳał w nich strach nieopisany, a po Kmicicu pan Ranicki, któ-
remu gdy twarz w gniewie pocętkowała się plamami, wówczas drżeli przed nim. Czcili
też w obydwóch ród wysoki, bo Kmicicowie z dawnych czasów górowali w Orszańskiem,
a w Ranickim płynęła krew senatorska.

W partii mówiono, że zebrali wielkie skarby, ale nikt dobrze nie wieǳiał, czy było
w tym coś prawdy. Pewnego dnia wysłał ich Kmicic z kilku czelaǳi i tabunem zdo-
bycznym koni — od te pory znikli. Kmicic rozumiał, że polegli, żołnierze mówili, że
uszli z końmi, gdyż to była za wielka dla ich serc pokusa. Teraz, gdy ich pan Andrze u -
rzał zdrowych, gdy w szopie podle chaty rżały akieś konie, a radość i uniżoność starego
mieszała się z niespoko nością, pomyślał pan Andrze , że żołnierze mieli słuszność.

Toteż gdy weszli do chaty, siadł na tapczanie i wziąwszy się w boki, począł patrzeć
prosto w oczy staremu, następnie spytał:

— Kiemlicz! a gǳie to mo e konie?
— O Jezu! słodki Jezu! — ęknął stary. — Zołtareńkowi³⁰ luǳie zabrali, pobili nas,

poranili, rozproszyli, gnali szesnaście mil, ledwieśmy z życiem uszli. O Matko Na świętsza!
Jużeśmy ni wasze miłości, ni partii nie mogli znaleźć. Przygnali nas aż tu, w te bory, na
mizerię i głód, do te chałupy, do tych bagien… Bóg łaskaw, że wasza mość żywie i zdrowy,
choć wiǳę, ranny. Może by opatrzyć, ziół odciąga ących przyłożyć… A ci moi synalowie
poszli pnie odwalać i zginęli. Co te szelmy tam robią? Gotowi drzwi wystawić i do miodu
się dobrać. Głód tu i mizeria — więce nic! Grzybami ży emy, ale dla wasze miłości
zna ǳie się co wypić i przekąsić… Tamte konie porwali nam, zagrabili… Nie ma o czym
mówić! I nas służby u wasze miłości zbawili; kawałka chleba na starość nie ma, chyba
nas wasza cześć przytuli i na powrót do służby przy mie.

— Może się i to zdarzyć — odrzekł Kmicic.
W te chwili weszli dwa synowie starego: Kosma i Damian, bliźniacy, chłopy duże,

niezgrabne, z ogromnymi głowami, porosłymi całkiem niezmiernie gęstym i twardym ak
szczecina włosem, nierównym, sterczącym koło uszu, tworzącym wichry i fantastyczne
czuby na czaszkach. Wszedłszy, stanęli koło drzwi, bo w obecności Kmicica usiąść nie
śmieli, i Damian rzekł:

— Loch odwalony.
— Dobrze — rzekł stary Kiemlicz — pó dę przynieść miodu.
Tu spo rzał na synów znacząco.
— A tamte konie Zołtareńkowi luǳie zabrali — rzekł z przyciskiem.
I wyszedł z izby.
Kmicic patrzył na dwóch budrysów sto ących pode drzwiami, akoby toporem z gruba

z pni wyciosanych, nagle spytał:
— Co wy teraz robicie?

²⁸Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców
w wo nie polsko-rosy skie (–). [przypis edytorski]

²⁹kostera — ryzykant, hazarǳista, szuler. [przypis edytorski]
³⁰Zołtareńkowi — wo ska Iwana Zołotarenki (zm. ), hetmana kozackiego, stronnika Ros an, szwagra

Bohdana Chmielnickiego; Zołotarenko brał uǳiał w zdobyciu Wilna () i wielu innych miast, a zginął
podczas oblegania Bychowa. [przypis edytorski]
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— Konie bierzem! — odrzekli ednocześnie bliźniacy.
— Komu?
— Komu popadnie.
— A na więce ?
— Zołtareńkowym.
— To dobrze, nieprzy aciołom wolno brać, ale eżeli i swoim bierzecie, toście hulta e,

nie szlachta. Co z tymi końmi czynicie?
— Ociec w Prusach sprzeda ą.
— A Szwedom zdarzało się wam odbierać? Bo to tu gǳieś niedaleko szweǳkie ko-

mendy? Podchoǳiliście Szwedów?
— Podchoǳilim.
— Toście na po edynczych napadali albo na małe kupki! A gdy się bronili, cóż wy

wówczas?
— Pralim.
— Aha! Praliście! Tedy macie swó rachunek u Zołtareńkowych i u Szwedów, i pewnie

by wam na sucho nie uszło, gdybyście im w ręce wpadli?
Kosma i Damian milczeli.
— Niebezpieczny prowaǳicie proceder i godnie szy hulta ów niż szlachty… Nie bez

tego też musi być, żeby na was akie wyroki z dawnych czasów nie ciążyły?
— Jakże nie! — odrzekli Kosma i Damian.
— Tak i myślałem. Z których wy stron?
— My tute si.
— Gǳie o ciec przedtem mieszkał?
— W Borowiczku.
— Jego była wioska?
— W kolokac i³¹ z Kopystyńskim.
— A co się z nim stało?
— Usieklim.
— I musieliście uchoǳić przed prawem. Kuso z wami, Kiemlicze, i na gałęziach

pokończycie! Kat wam poświeci, nie może inacze być!
Wtem drzwi do izby skrzypnęły i wszedł stary, niosąc gąsior miodu i dwie szklanki.

Wszedłszy, spo rzał niespoko nie na synów i na pana Kmicica, a potem rzekł:
— Idźcie loch zawalić.
Bliźniacy wyszli natychmiast, o ciec zaś nalał miód w edną szklankę, drugą zaś zo-

stawił próżną czeka ąc, czy mu Kmicic pić ze sobą pozwoli.
Lecz Kmicic sam pić nie mógł, bo i mówił nawet z trudnością — tak mu rana dolegała.

Wiǳąc to, stary rzekł:
— Nie iǳie miód na ranę, chybaby samą zalać, żeby się pręǳe wypaliła. Wasza miłość

pozwoli obe rzeć i opatrzyć, bo to a się nie gorze cyrulika znam na tym?
Kmicic zgoǳił się, więc Kiemlicz zd ął obwiązki i począł patrzeć pilnie.
— Skóra starta, nic to! Kula po wierzchu przeszła, ale przecie napuchło.
— Toteż eno dlatego dolega.
— Ale to i dwóch dni nie ma. Matko Na świętsza! Musiał ktoś okrutnie blisko do

wasze miłości strzelić.
— A po czym miarku esz?
— Bo się i wszystek proch nie zdążył spalić i ziarnka, ako czarnuszka, pod skórą

sieǳą. To wasze miłości uż zostanie. Teraz eno chleba z pa ęczyną przyłożyć. Okrutnie
blisko ktoś strzelił, dobrze, że wasze miłości nie zabił!

— Nie było mi eszcze pisane. Zagniećże chleba z pa ęczyną, panie Kiemlicz, i przyłóż
co pręǳe , bo mam z tobą pogadać, a szczęki bolą.

Stary spo rzał pode rzliwie na pułkownika, bo w sercu powstała mu obawa, aby ta
rozmowa nie tyczyła się znów koni, wrzekomo przez Kozaków pobranych, ednakże zaraz
zakrzątnął się; zagniótł naprzód zwilżonego chleba, a gdy o pa ęczynę nie było w chacie
trudno, wnet opatrzył Kmicica.

— Dobrze mi teraz — rzekł pan Andrze — siada , mości Kiemlicz.

³¹kolokacja (z łac. collocatio: umieszczenie, ustawienie) — tu: współwłasność. [przypis edytorski]
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— Według rozkazu pana pułkownika — odparł stary, siada ąc na brzeżku ławki i wy-
ciąga ąc niespoko nie swą siwą, szczeciniastą głowę ku Kmicicowi.

Lecz Kmicic, zamiast pytać lub rozmawiać, wziął głowę w ręce i zamyślił się głęboko.
Po czym wstał i począł choǳić po izbie; chwilami zatrzymywał się przed Kiemliczem
i patrzył na niego roztargnionym wzrokiem, widocznie coś rozważał, łamał się z myślami.
Tymczasem upłynęło z pół goǳiny; stary kręcił się coraz niespoko nie .

Nagle Kmicic zatrzymał się przed nim.
— Mości Kiemlicz — rzekł — gǳie tu na bliże sto ą te chorągwie, które się przeciw

księciu wo ewoǳie wileńskiemu zbuntowały?
Stary począł mrugać pode rzliwie oczyma.
— Czy wasza miłość chce do nich echać?
— Jać nie proszę, byś pytał, eno byś odpowiadał.
— Mówią, że w Szczuczynie edna chorągiew stanie na kwaterach, ta, która ostatnio

tędy ze Żmuǳi przechoǳiła.
— Kto mówił?
— Sami luǳie spod chorągwi.
— Kto ą prowaǳił?
— Pan Wołody owski.
— To dobrze. Woła mi Soroki!
Stary wyszedł i po chwili wrócił z wachmistrzem.
— A listy znalazły się? — pytał Kmicic.
— Nie ma, panie pułkowniku — odpowieǳiał Soroka.
Kmicic strzepnął palcami.
— E , bieda! bieda! Możesz ode ść, Soroka. Za te listy, żeście pogubili, warciście

wisieć. Możesz ode ść. Mości Kiemlicz, masz tu na czym pisać?
— Boda , że się zna ǳie — odparł stary.
— Choćby ze dwie karty i piór.
Stary zniknął we drzwiach komory, która widocznie była składem wszelkiego roǳa u

rzeczy, ale szukał długo. Kmicic tymczasem choǳił po izbie i rozmawiał sam ze sobą.
— Czy listy są, czy ich nie ma (mówił), hetman nie wie, że zginęły, i bęǳie się bał,

żebym ich nie opublikował. Mam go w ręku… chytrość na chytrość! Zagrożę mu, że
wo ewoǳie witebskiemu poślę. Tak est! W Bogu naǳie a, że się tego zlęknie.

Dalsze rozmyślania przerwał mu stary Kiemlicz, który wyszedłszy z komory, rzekł: Ptak, Obycza e
— Kart est trzy, ale nie ma piór i inkaustu.
— Nie ma piór? A ptactwa tu akowego nie ma w lesie? Choćby z rusznicy ustrzelić.
— Jest astrząb przybity nad szopą.
— Dawa skrzydło, rusza !
Kiemlicz pomknął co pręǳe , bo w głosie Kmicica była niecierpliwość i akoby go-

rączka. Po chwili wrócił ze skrzydłem astrzębim. Kmicic chwycił e, wyrwał lotkę i począł List, Krew
ą temperować własnym puginałem.

— U ǳie! — rzekł, patrząc pod światło — ale łatwie łby luǳiom zacinać niż pióra!
A teraz trzeba inkaustu.

To rzekłszy, odwinął rękaw, zakłuł się silnie w rękę i umoczył pióro we krwi.
— Rusza sobie, mości Kiemlicz — rzekł — i ostaw mnie.
Stary wyszedł z izby, a pan Andrze zaraz rozpoczął pisać.
„Wypowiadam służbę W. X. Mości, bo zdra com i zaprzańcom nie chcę dłuże słu-

żyć. A żem przysiągł na krucyfiksie, że W. X. Mości nie opuszczę, to mnie Bóg z tego
rozgrzeszy — choćby zasię i potępił, wolę gorzeć za błąd mó niżeli za awną i rozmyślną
zdradę o czyzny i Pana mego. W. X. Mość wywiodłeś mnie w pole, żem był ako ślepy
miecz w twoim ręku, do rozlewania krwi bratnie skory. Tedy na boski sąd W. X. Mość
wzywam, aby nas rozsąǳono, po czy e stronie była zdrada, a po czy e czysta intenc a.
Jeżeli się zaś spotkamy, wonczas, choć wy esteście potężni i nie tylko prywatnego człe-
ka, ale i całą Rzeczpospolitą na śmierć ukąsić możecie, a u mnie eno szabla w garści,
przecie się o swo e upomnę i ścigać W. X. Mość będę, do czego mó żal i mo e zgryzoty
siły mi dodaǳą. A to uż Wasza X. Mość wiesz, eżelim nie z takich, co i bez chorągwi
nadwornych, bez zamków i armaty zaszkoǳić mogą. Póki mi tchu, poty pomsty nad
wami, że ani dnia, ani goǳiny pewni być nie możecie. Tak to pewno ma być, ako to est
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mo a własna krew, którą piszę. Listy W. X. Mości mam, które W. X. Mość nie tylko
u króla polskiego, ale i u Szwedów pogrążyć mogą, bo w nich zdrada Rzeczypospolite
awna, ako i to, że Szwedów też gotowiście odstąpić, byle im się noga posunęła. Choć-
byście dwakroć byli potężnie si — zguba wasza w moim ręku, bo podpisom i pieczęciom
każden uwierzyć musi. Tedy W. X. Mości zapowiadam tak: eśliby tam włos miał spaść
z tych głów, które miłu ę, a które w Kie danach ostały, owe listy i dokumenta do pana
Sapiehy odsyłam, a kopie drukować każę i po kra u rozrzucę. Masz W. X. Mość wóz
i przewóz: albo po wo nie, gdy spokó w Rzplite ³² nastanie, oddasz mi Billewiczów, a a
W. X. Mości listy, albo eślibym złą nowinę usłyszał, zaraz pan Sapieha pokaże e Pontu-
sowi. Chce się W. X. Mości korony, eno nie wiem, czy wówczas bęǳie ą na co włożyć,
gdy głowa od polskiego lub szweǳkiego topora upadnie. Lepie , wiǳi mi się, zamianę
uczynić — bo choć a pomsty i potem nie zaniecham, ale uż się eno privatim³³ rozpra-
wiać bęǳiem. Bogu bym W. X. Mość polecił, gdyby nie to, że sam diabelskie auxilia³⁴
nad boskie przekładasz. — Kmicic.

P. S. Konfederatów W. X. Mość nie wytru esz, bo będą tacy, co idąc z diabelskie
służby w boską, ostrzegą ich, by ni w Orlu, ni w Zabłudowie piwa nie pili”.

Tu zerwał się pan Kmicic i począł choǳić po izbie. Twarz mu pałała, bo go własny
list ako ogień rozpalił. List ten był akoby manifestem wo ny z Raǳiwiłłami, ale prze-
cie czuł pan Kmicic w sobie akąś naǳwycza ną siłę i gotów był, choćby w te chwili,
stanąć oko w oko potężnemu rodowi, który trząsł całym kra em. On, prosty szlachcic,
prosty rycerz, on, banita prawem ścigany, on, który znikąd nie spoǳiewał się pomocy,
naraził się wszystkim tak, że wszęǳie za nieprzy aciela był poczytywany; on, niedawno
zwyciężony, czuł w sobie teraz taką potęgę, iż wiǳiał uż akby proroczym okiem upo-
korzenie książąt Janusza i Bogusława i swo e zwycięstwo. Jak bęǳie prowaǳił wo nę,
gǳie zna ǳie sprzymierzeńców, w aki sposób zwycięży, nie wieǳiał — co więce : nie
namyślał się nad tym. Wierzył tylko głęboko, że czyni to, co uczynić powinien, że słusz-
ność i sprawiedliwość, zatem i Bóg, bęǳie z nim. To napawało go ufnością bez miary
i granic. Uczyniło mu się na duszy lże znacznie. Otwierały się przed nim akby całkiem
akieś nowe krainy. Siąść tylko na koń i echać mu tam, a do eǳie do czci, sławy i do
Oleńki.

— Przecie e włos z głowy nie spadnie — powtarzał sobie z gorączkową akąś radością
— listy ą obronią… Bęǳie e hetman strzegł ak oka w głowie… ak a sam! O, tom
sobie poraǳił! Robak a lichy, a przecie się mego żądła ulękną.

Nagle przyszła mu taka myśl:
„A żeby i do nie napisać? Posłaniec, który powiezie list do hetmana, może i e wręczyć

kartę sekretnie. Jakże nie ozna mić e , żem z Raǳiwiłłami zerwał i że inne idę szukać
służby?”

Ta myśl trafiła mu wielce zrazu do serca. Zadawszy się na nowo w rękę, umoczył pióro
i począł pisać: „Oleńko, uż a nie raǳiwiłłowski, bom wreszcie prze rzał…” Lecz nagle
przerwał — pomyślał chwilę, a potem rzekł sam do siebie:

— Niechże uczynki, nie słowa, świadczą odtąd za mnie; nie będę pisał!
I podarł kartę.
Natomiast napisał na trzecie krótki list do Wołody owskiego w następu ących sło-

wach:
„Mości pułkowniku! Niże podpisany przy aciel ostrzega, abyście się mieli na bacz-

ności, tak W. M. Pan, ak i inni pułkownicy. Były listy hetmańskie do X. Bogusława
i p. Harasimowicza, aby Waszmościów truć lub chłopom na kwaterach kazać mordować.
Harasimowicza nie ma, bo z X. Bogusławem do Prus, do Tylży, wy echał, ale podobne
rozkazy mogą być i do innych ekonomów. Tych się Waszmościowie strzeżcie, więc nic od
nich nie przy mu cie i po nocach bez straży nie sypia cie. Wiem to także pewno, że pan
hetman pociągnie wkrótce z wo skiem na Waszmościów, czeka tylko na azdę, które mu
półtora tysiąca komunika³⁵ ma enerał de la Gardie nadesłać. Tedy baczcie, aby was nie
zaskoczył i po edynczo nie znosił. A na lepie poślĳcie pewnych luǳi do pana wo ewody

³²Rzplitej — Rzeczpospolite ; skrót stosowany w XVII w. [przypis edytorski]
³³privatim (łac.) — prywatnie. [przypis edytorski]
³⁴auxilium (łac.) — pomoc; tu B. lm auxilia. [przypis edytorski]
³⁵komunik — eźǳiec, kawalerzysta a. azda, kawaleria. [przypis edytorski]
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witebskiego, aby osobą swą co na pręǳe nad echał i komendę nad wszystkimi ob ął.
Życzliwy to raǳi — wierzcie mu! Tymczasem kupy się trzyma cie, chorągiew od chorą-
gwi niedaleko kwatery wybiera ąc, abyście edni drugim na pomoc iść mogli. Hetman
mało ma azdy, eno trochę dragonów i Kmicicowych luǳi, ale niepewnych. Kmicica
samego nie ma, któremu hetman akąś inną funkc ę obmyślił, bo podobno uż mu nie
ufa. Któren też nie est taki zdra ca, ak powiada ą, eno uwieǳiony. Bogu was polecam.
— Babinicz.”

Pan Andrze nie chciał kłaść pod listem własnego nazwiska, sąǳił bowiem, że ono Imię
w każdym musi wzbuǳić wstręt, a zwłaszcza nieufność. „Jeżeli rozumie ą (myślał sobie), że
lepie im bęǳie wymykać się przed hetmanem niż kupą mu za ść drogę, tedy, obaczywszy
mo e nazwisko, zaraz będą pode rzewali, że umyślnie w kupę ich chcę zebrać, aby hetman
ednym zamachem mógł z nimi skończyć; pomyślą, że to nowa sztuka, a od akiegoś
Babinicza pręǳe przy mą przestrogę.”

Babiniczem zaś nazwał się pan Andrze od miasteczka Babinicze, leżącego niedaleko
Orszy, które od prastarych czasów do Kmiciców należało.

Napisawszy więc ów list, w którego końcu umieścił kilka nieśmiałych słów na własną
obronę, doznał nowe w sercu pociechy na myśl, że oto uż tym listem pierwszą odda e
usługę nie tylko panu Wołody owskiemu i ego przy aciołom, ale wszystkim pułkowni-
kom, którzy o czyzny dla Raǳiwiłła nie chcieli porzucić. Czuł przy tym, że ta nić bęǳie
się snuła dale . Terminy, w które popadł, były istotnie ciężkie, niemal desperackie, ale
przecie znalazła się akaś rada, akoweś wy ście, akaś wąska ścieżka, która mogła na go-
ściniec wyprowaǳić.

Lecz teraz, gdy wedle wszelkiego prawdopodobieństwa Oleńka była zabezpieczona od
zemsty księcia wo ewody, a konfederaci od niespoǳiewanego napadu, zadał sobie pan
Andrze pytanie, co sam bęǳie czynił.

Zerwał ze zdra cami, spalił za sobą mosty, chciał teraz służyć o czyźnie, ponieść e Sława, Honor
w ofierze siły, zdrowie, gardło — ale ak to uczynić? ak zacząć? do czego przyłożyć ręki?

I znów mu przyszło do głowy:
„Iść do konfederatów…”
Lecz eśli nie przy mą, eśli zdra cą ogłoszą i usieką albo co gorze , sromotnie wypęǳą?
— Wole by³⁶ usiekli! — zakrzyknął pan Andrze i spłonął ze wstydu i poczucia własne

sromoty. — Podobnoż to łatwie ratować Oleńkę, łatwie konfederatów niż sławę własną.
Tu dopiero rozpoczynały się prawǳiwie desperackie terminy. I znów unacka dusza

poczęła kipieć.
— Albo to nie mogę czynić, akom przeciw Chowańskiemu³⁷ czynił? — rzekł do

siebie. — Kupę zbiorę, będę Szwedów na eżdżał, palił, ścinał. Nie nowina mi to! Nikt im
się nie oparł, a się oprę, aż przy ǳie chwila, że ako Litwa pytała, tak cała Rzeczpospolita
spyta: kto ów unak, który sam eden śmie lwu w paszczę włazić? Wtedy czapkę zde mę
i powiem: „Patrzcie, to a, Kmicic!”

I taka porwała go chęć paląca do te krwawe roboty, że uż chciał wypaść z izby, kazać
na koń siadać Kiemliczom, ich czelaǳi, swoim i ruszać.

Lecz nim doszedł do drzwi, uczuł nagle, akoby go coś pchnęło w piersi i odtrąciło
od proga. Stanął na środku izby i patrzył przed siebie zdumiony.

— Jakże to? Zali³⁸ tym win nie zmażę?
I wnet począł rozprawę z własnym sumieniem.
„A gǳie pokuta za winy? — pytało sumienie. — Tu trzeba czego innego!” Sumienie
„Czego?” — pytał Kmicic.
„Czymże możesz zgłaǳić winy, eśli nie służbą akowąś ciężką i niezmierną, a uczciwą

i czystą ako łza?… Zali to służba zebrać kupę hulta ów i buszować z nimi ako wicher po
polu i puszczy? Zali nie dlatego e pragniesz, że ci pachnie zabĳatyka ako psu pieczeń?
Taże to zabawa — nie służba, kulig — nie wo na, rozbó — nie o czyzny obrona! A czy-
niłżeś tak przeciw Chowańskiemu i cóżeś wy eźǳił? Łotrzykowie, co po lasach grasu ą,
gotowi także napadać na komendy szweǳkie, a ty skąd weźmiesz innych luǳi? Szwedów

³⁶wolej — lepie ; lepie by było, żeby. [przypis edytorski]
³⁷Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców

w wo nie polsko-rosy skie (–). [przypis edytorski]
³⁸zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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naszarpiesz, ale i obywateli naszarpiesz, pomstę na nich ściągniesz i co wskórasz? Sianem
się, kpie, chcesz wywinąć od pracy i pokuty!”

Tak to mówiło w panu Kmicicu sumienie, a pan Kmicic wiǳiał, że ma słuszność,
i złość go brała, i żal akiś do własnego sumienia, że taką gorzką mówiło prawdę.

— Co a pocznę? — rzekł wreszcie. — Kto mi poraǳi, kto mnie wyratu e?
Tu kolana poczęły się giąć akoś pod panem Andrze em, aż wreszcie ukląkł przy tap- Modlitwa

czanie i począł się modlić głośno, i prosić z całe duszy i serca:
— Jezu Chryste, Panie miły — mówił — akoś się na krzyżu nad łotrem ulitował, tak

zlitu się i nade mną. Oto pragnę obmyć się z grzechów moich, nowy żywot rozpocząć
i o czyźnie poczciwie służyć, ale nie wiem ak, bom głupi. Służyłem tamtym zdra com,
Panie, też nie tyle ze złości, ale ako właśnie z głupoty; oświeć mnie, natchnĳ, pociesz
w desperac i mo e i ratu w miłosierǳiu swoim, bo zginę…

Tu głos zadrgał panu Andrze owi, począł się bić w pierś szeroką, aż grzmiało w izbie,
i powtarzać:

— Bądź miłościw mnie grzesznemu! Bądź miłościw mnie grzesznemu! Bądź miłościw
mnie grzesznemu!

Po czym złożywszy ręce i wyciągnąwszy e do góry, tak dale mówił:
— A Ty, Panienko Na świętsza, przez heretyków w te o czyźnie insultowana³⁹, wstaw

się za mną do Syna swego, zstąp ku ratunkowi memu, nie opuszcza mnie w utrapieniu
i bieǳie mo e , abym Tobie mógł służyć, insulta⁴⁰ Two e pomścić i w goǳinę skonania
mieć Cię za patronkę przy nieszczęsne duszy mo e !

A gdy tak błagał pan Kmicic, łzy poczęły mu padać ak groch z oczu, na koniec spuścił
głowę na tapczan i trwał w milczeniu, akby czeka ąc na skutek swe żarliwe modlitwy.
Nastała cisza w izbie i tylko mocny szum pobliskich sosen dochoǳił z zewnątrz.

Wtem zaskrzypiały wióry pod ciężkimi krokami za oknem i dwa głosy poczęły roz-
mawiać:

— A co myślicie, panie wachmistrzu, gǳie stąd po eǳiem?
— Albo a wiem⁈ — odparł Soroka. — Po eǳiem, ta tylko! Może hen! do króla,

któren pod szweǳką ręką ęczy.
— Zali to prawda, że go wszyscy opuścili?
— Ale go Pan Bóg nie opuścił.
Kmicic powstał nagle od tapczana, a twarz miał asną i spoko ną; szedł prosto ku

drzwiom i otworzywszy drzwi od sieni, rzekł do żołnierzy:
— Konie mieć gotowe, w drogę czas!

 
Wnet ruch uczynił się mięǳy żołnierzami, którzy raǳi byli wy echać z lasu na daleki
świat, tym barǳie że bali się eszcze pościgu ze strony Bogusława Raǳiwiłła, a stary
Kiemlicz poszedł do chaty rozumu ąc, że Kmicic bęǳie go potrzebował.

— Wasza miłość chce echać? — rzekł wchoǳąc.
— Tak est. Wyprowaǳisz mnie z lasu. Znasz tu wszystkie pasy?
— Znam, a tute szy… A dokąd wasza miłość chce echać?
— Do króla egomości.
Stary cofnął się ze zdumieniem.
— Panno Mądra⁴¹! — zakrzyknął — do akiego króla, wasza miłość?
— Jużci, nie do szweǳkiego.
Kiemlicz nie tylko nie ochłonął, ale począł się żegnać.
— To wasza miłość chyba nie wie, co luǳie powiada ą, że król egomość na Śląsk się

schronił, bo go wszyscy opuścili. Kraków nawet w oblężeniu.
— Po eǳiem na Śląsk.
— Ba, a akże się przez Szwedów przedostać?
— Czy po szlachecku, czy po chłopsku, czy na kulbace, czy piechotą, wszystko edno,

byle się przedostać!

³⁹insultować (łac.) — znieważać, obrażać. [przypis edytorski]
⁴⁰insultum (łac.) — zniewaga; tu B. lm insulta: zniewagi. [przypis edytorski]
⁴¹Panno Mądra — edno z określeń Matki Boskie , występu ące w litanii. [przypis edytorski]
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— Toż to i czasu okrutnego trzeba…
— Mamy czasu dość… Ale rad bym ak na pręǳe …
Kiemlicz przestał się ǳiwić. Stary zbyt był chytry, aby się nie domyślić, że est a-

kiś szczególny i ta emniczy powód w tym przedsięwzięciu pana Kmicica, i zaraz tysiące
przypuszczeń poczęło mu się cisnąć do głowy. Lecz że żołnierze Kmicicowi, którym pan
Andrze milczenie nakazał, nic nie rzekli ni staremu, ni synom o porwaniu księcia Bo-
gusława, tedy na prawdopodobnie szym wydało mu się przypuszczenie, że to zapewne
książę wo ewoda wileński wysyła młodego pułkownika z akąś mis ą do króla. Utwier-
ǳało go w tym mniemaniu zwłaszcza to, że poczytywał Kmicica za gorliwego stronnika
hetmańskiego i o ego zasługach względem hetmana wieǳiał, albowiem skonfederowane
chorągwie rozniosły o nich wieść po całym wo ewóǳtwie podlaskim, czyniąc Kmicicowi
opinię okrutnika i zdra cy.

„Hetman posyła zaufanego do króla — pomyślał stary — to znaczy, że się pewnie
z nim goǳić chce i Szwedów odstąpić. Musiały mu się uż naprzykrzyć ich rządy… Po
cóż inacze by posyłał?…”

Stary Kiemlicz niedługo się silił nad rozwiązaniem tego pytania, bo choǳiło mu zu-
pełnie o co innego, a mianowicie o to, aką by korzyść mógł dla siebie z takich terminów
wyciągnąć. Oto, eżeli przysłuży się Kmicicowi, przysłuży się zarazem hetmanowi i kró-
lowi, co nie bęǳie bez znaczne nagrody. Łaska takich panów przyda się także, gdyby
przyszło ze starych grzechów zdawać rachunek. Przy tym pewnie bęǳie wo na, kra roz-
gorze e, a wtedy łup sam wlezie w ręce. To wszystko uśmiechnęło się staremu, który
i bez tego przywykł był słuchać Kmicica, a nie przestał się go bać ak ognia, żywiąc za-
razem ku niemu pewien roǳa afektu, aki pan Andrze umiał wzbuǳać we wszystkich
podkomendnych.

— Wasza miłość — rzekł — musi całą Rzeczpospolitę prze echać, by się do króla
egomości dostać. Nic to eszcze komendy szweǳkie, bo miasta można omĳać i lasami
echać… Ale gorsze to, że i po lasach, ako zwycza nie w niespoko nym czasie, pełno kup
swawolnych⁴², które podróżnych napastu ą, a wasza miłość luǳi ma mało…

— Po eǳiesz ze mną, panie Kiemlicz, razem z synami i z ludźmi, których masz, to
bęǳie nas więce .

— Wasza miłość rozkaże, to i po adę, ale am człek ubogi. Jedna nęǳa u nas, więce
nic. Jakże mnie to one chudoby⁴³ i dachu nad głową ustąpić?

— Co uczynisz, to się opłaci, a i dla was lepie głowy stąd unieść, póki eszcze na
karkach sieǳą.

— Wszyscy Święci Pańscy!… Co wasza miłość mówi?… co?… Jak to?… Co mnie
niewinnemu tu grozi? Komu my w drogę wchoǳim?…

Na to pan Andrze :
— Zna ą was tu, hulta e! Mieliście kolokac ę z Kopystyńskim i usiekliście go, potem

zbiegliście przed sądami i służyliście u mnie; potem uprowaǳiliście mi tabunek zdobycz-
ny…

— Jako żywo! Panno Można⁴⁴! — zakrzyknął stary.
— Czeka i milcz! Potem wróciliście do starego legowiska i poczęliście grasować

w okolicy ako zbó e, konie i łup wszędy biorąc. Nie wypiera się, bo a nie twó sę-
ǳia, a sam na lepie wiesz, eżeli prawdę mówię… Bierzecie konie Zołtareńkowym⁴⁵, to
dobrze, bierzecie Szwedom, to dobrze. Jak was złapią, to i ze skóry złupią, ale to ich rzecz.

— Goǳi się to, goǳi, bo nieprzy aciołom tylko bierzem — rzekł stary. Szlachcic, Wo na, Honor,
Chłop, Kraǳież, Pozyc a
społeczna

— Nieprawda est, bo i swoich napadacie, co mi uż twoi synalowie wyznali, a to uż
prosty rozbó i szlacheckiemu imieniowi⁴⁶ zakała. Wstyd wam, hulta e!… Chłopami wam
być, nie szlachtą!

Poczerwieniał na to stary wyga i rzekł:

⁴²kupy swawolne — odǳiały nieprzy acielskie, które odłączyły się od swo e armii. [przypis edytorski]
⁴³chudoba — niewielki ma ątek, inwentarz. [przypis edytorski]
⁴⁴Panno Można — edno z określeń Matki Boskie , występu ące w litanii. [przypis edytorski]
⁴⁵Zołtareńkowi — wo ska Iwana Zołotarenki (zm. ), hetmana kozackiego, stronnika Ros an, szwagra

Bohdana Chmielnickiego; Zołotarenko brał uǳiał w zdobyciu Wilna () i wielu innych miast, a zginął
podczas oblegania Bychowa. [przypis edytorski]

⁴⁶imieniowi — popr. forma C. lp: imieniu. [przypis edytorski]
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— Wasza miłość krzywǳi nas, bo my, pamięta ąc na stan nasz, chłopskim procede-
rem się nie bawim. My koni nocą z niczyich sta en nie wyprowaǳamy. Co innego z łąk
stadko porwać albo zdobyć. To wolno i nie masz w tym u my w wo ennych czasach dla
szlachcica. Ale koń w sta ni święta rzecz, i chyba Cygan, Żyd albo chłop go ukradnie, nie
szlachcic! My tego, wasza miłość, nie czynim. Ale co wo na, to wo na!

— Choćby i ǳiesięć wo en było, w bitwie eno możesz łup brać, a eśli go na gościńcu
szukasz, toś hulta !

— Bóg świadkiem nasze niewinności.
— Aleście uż tu piwa nawarzyli. Krótko mówiąc, lepie wam stąd uchoǳić, bo prę-

ǳe , późnie stryczek was nie minie. Po eǳiecie ze mną; wierną służbą zmażecie winy
i cześć oǳyskacie. Biorę was do służby, a uż tam i korzyść się zna ǳie lepsza aniżeli
z onych koni.

— Po eǳiem z waszą miłością wszędy, przeprowaǳim przez Szwedów i przez hul-
ta ów, bo prawdę wasze miłości rzec, to nas tu źli luǳie okrutnie prześladu ą, a za co?
za co?… Za nasze ubóstwo — nic! ak za ubóstwo… Może też Bóg zmiłu e się nad nami
i poratu e nas w utrapieniu!

Tu stary Kiemlicz mimo woli zatarł ręce i błysnął oczyma.
„Od tych robót — pomyślał sobie — zagotu e się w kra u ak w kotle, a wtedy głupi

nie skorzysta”.
Wtem Kmicic spo rzał na niego bystro.
— Jeno nie próbu mnie zdraǳić! — rzekł groźnie — bo nie zǳierżysz, a ręka boska

edna zdoła cię wówczas wyratować!
— To się po nas nie pokazało — odrzekł ponuro Kiemlicz — i niech mnie Bóg

potępi, eśli mi taka myśl w głowie postała.
— Wierzę — rzekł po krótkim milczeniu Kmicic — bo zdrada to eszcze co innego

ak hulta stwo i nie eden hulta przecie tego nie uczyni.
— Co wasza miłość teraz rozkaże? — zapytał Kiemlicz.
— Naprzód są dwa listy, potrzebu ące prędkie ekspedyc i. Maszli luǳi roztropnych?
— Gǳie ma ą echać?
— Jeden niech eǳie do księcia wo ewody, ale nie potrzebu e samego wiǳieć. Niech

eno list odda w pierwsze książęce chorągwi i wraca, nie czeka ąc odpowieǳi.
— Smolarz po eǳie, to człek roztropny i bywały.
— Dobrze. Drugi list trzeba odwieźć ku Podlasiowi; pytać o chorągiew laudańską

pana Wołody owskiego i samemu pułkownikowi w ręce oddać…
Stary począł mrugać chytrze i tak myślał:
„To, wiǳę, robota na wszystkie strony, kiedy uż i z konfederatami się wącha ą; bęǳie

ukrop! bęǳie!…”
Po czym rzekł głośno:
— Wasza miłość! Jeśli to nie tak pilne pismo, to może by, wy echawszy z lasów, komu

po droǳe oddać. Siła⁴⁷ tu szlachty konfederatom sprzy a i każdy chętnie odwiezie, a nam
się eden więce człowiek zostanie.

— Toś roztropnie wykalkulował — rzekł Kmicic — bo lepie , żeby ten, co zawiezie
list, nie wieǳiał, od kogo wiezie. A czy prędko wy eǳiem z lasów?

— Jak wasza miłość chce. Może echać i dwie nieǳiele albo utro wy echać.
— Tedy potem o tym, a teraz słucha mnie pilno, Kiemlicz!
— Zważam wszystkim rozumem, wasza miłość.
— Ogłosili mnie — rzekł Kmicic — w całe Rzeczypospolite za okrutnika i het-

mańskiego zaprzedańca albo zgoła szweǳkiego. Gdyby król egomość wieǳiał, ktom
est, mógłby mnie nie ufać i intenc ą mo ą wzgarǳić, która eżeli nie est szczera, Bóg
wiǳi! Uważa , Kiemlicz!

— Uważam, wasza miłość.
— Tedy nie nazywam się Kmicic, eno Babinicz, rozumiesz? Nikt nie ma mego praw-

ǳiwego przezwiska wieǳieć. Gęby mi nie otworzyć, pary nie puścić. A będą pytać, skąd
estem, to powiesz, żeś się po droǳe do mnie przyłączył i nie wiesz; natomiast rzekniesz:
kto ciekaw, niech się samego pyta.

⁴⁷siła (daw.) — wiele, dużo. [przypis edytorski]
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— Rozumiem, wasza miłość.
— Synom zapowiesz, czelaǳi także. Choćby z nich pasy darto, nazywam się Babinicz.

Gardłem mi za to odpowiadacie!
— Tak i bęǳie, wasza miłość. Pó dę synom zapowieǳieć, bo tym szelmom trzeba

łopatą w łeb kłaść. Taka mi z nich pociecha… Bóg pokarał za dawne grzechy… Ot, co…
Pozwoli wasza miłość słowo eszcze powieǳieć?

— Mów śmiele.
— Wiǳi mi się, lepie bęǳie, eżeli nie powiemy ni żołnierzom, ni czelaǳi, dokąd

eǳiem.
— Tak ma i być.
— Dość niech wieǳą, że pan Babinicz, nie pan Kmicic, eǳie. A po drugie: chcąc

w taką drogę echać, lepie by ukryć szarżę wasze miłości.
— Jak to?
— Bo Szweǳi gle ty znacznie szym luǳiom da ą, a kto nie ma gle tu, tego do ko-

mendanta prowaǳą.
— Ja gle ty do komend szweǳkich mam!
Zǳiwienie błysnęło w chytrych oczach Kiemlicza, ale pomyślawszy chwilę, rzekł:
— Wasza miłość pozwoli eszcze powieǳieć, co myślę?
— Byleś dobrze raǳił, a nie maruǳił, to mów, bo wiǳę, żeś człek obrotny.
— Jeżeli gle ty są, to i lepie , bo można w nagłym razie pokazać, ale eżeli wasza miłość

z taką robotą eǳie, która ma zostać ta emna, to lepie gle tów nie pokazywać. Nie wiem
a, czy one wydane na imię Babinicza, czy na pana Kmicica, ale pokazać, to ślad zostanie
i pościg łatwie szy.

— Jak w sedno utrafiłeś! — zawołał Kmicic. — Wolę gle ty zachować na inny czas,
eżeli można inacze się przedostać!

— Można, wasza miłość, a to w przebraniu chłopskim albo chudopacholskim, co
bęǳie łatwie , bo u mnie tu est trochę ochędostwa, ako to czapek i kożuchów szarych,
takich właśnie, ak drobna szlachta nosi. Wziąwszy tabunek koni, można by po echać
z nimi niby po armarkach i przebierać się coraz głębie , hen, aż pod Łowicz i Warszawę.
Co a, z przeproszeniem wasze miłości, nieraz uż, eszcze w spoko nych czasach czyniłem,
i tamte drogi znam. Jakoś pod tę porę przypada armark w Sobocie, na który z daleka się
z eżdża ą. W Sobocie dowiemy się o innych miastach, gǳie armark — i byle dale ! byle
dale !… Szweǳi też mnie na chudopachołków zważa ą, bo się mrowie tego po wszystkich
armarkach kręci. A spyta nas aki komendant, to mu się i wytłumaczym, zaś mnie szym
kupom można bęǳie, eżeli Bóg i Na świętsza Panna pozwoli, po brzuchach prze echać…

— A ak nam konie zabiorą? — bo to rekwizyc e w czasie wo ny coǳienna rzecz…
— Albo kupią, albo zabiorą. Jeśli kupią, tedy nie z końmi, ale niby po konie do

Soboty po eǳiem, a eśli zabiorą, podniesiemy lament i ze skargą bęǳiem echali aż do
Warszawy i Krakowa.

— Chytry masz rozum — rzekł Kmicic — i wiǳę, że mi się przydacie. Choćby też
Szweǳi te konie zabrali, to zna ǳie się taki, który zapłaci.

— I tak a miałem do Ełku, do Prus, z nimi echać, to się dobrze składa, bo wła-
śnie tamtędy droga nam wypadnie. Z Ełku po eǳiem granicą, potem wyprostu em na
Ostrołękę, a stamtąd puszczą aż pod Pułtusk i Warszawę.

— Gǳie to ona Sobota?
— Niedaleko Piątku, wasza miłość.
— Kpisz, Kiemlicz?
— Zaś bym śmiał — odrzekł stary, krzyżu ąc ręce na piersiach i skłania ąc głowę —

eno się tam tak ǳiwnie miasteczka nazywa ą. To za Łowiczem, wasza miłość, ale eszcze
kawał drogi.

— I armarki znaczne w one Sobocie?
— Nie takie ak w Łowiczu, ale est eden w te porze, na który nawet i z Prus konie

pęǳą, i luda siła się z eżdża. Pewnie tego roku nie bęǳie gorze , bo tam spoko nie Szweǳi
wszędy panu ą i po miastach załogi ma ą. Choćby się kto chciał ruszyć, to i nie może.

— Tedy przy mu ę twó sposób!… — Po eǳiemy z końmi, za które z góry ci zapłacę,
ażebyś szkody nie miał.

— ǲięku ę wasze miłości za poratowanie.

  Potop, tom drugi 



— Przygotu eno kożuchy, czapraki i szable proste, bo zaraz eǳiem. A zapowieǳ Pozory, Przebranie
synalom i czelaǳi, ktom est, ak się nazywam i że z końmi adę, a wyście do pomocy
na ęci. Rusza !

A gdy stary zwrócił się ku drzwiom, pan Andrze rzekł eszcze:
— I nie bęǳie mnie nikt nazywał miłością ni komendantem, ani pułkownikiem, eno

waszecią, a z nazwiska Babiniczem!
Kiemlicz wyszedł i w goǳinę późnie sieǳieli uż wszyscy na koniach, gotowi ruszyć

w daleką drogę.
Pan Kmicic, przybrany w szarą chudopacholską świtę, w takąż czapkę z wytartym Przemiana, Pozory,

Przebraniebarankiem i z przewiązaną twarzą, akby po akim karczemnym po edynku, trudny był do
poznania i wyglądał istotnie na szlachetkę włóczącego się z armarku na armark. Otaczali
go luǳie podobnie przybrani, zbro ni w proste szabliska i długie baty do popęǳania koni
oraz arkany do chwytania rozbieganych.

Żołnierze poglądali ze zǳiwieniem na swo ego pułkownika, czyniąc sobie po cichu
różne o nim uwagi. ǲiwno im było, że to uż pan Babinicz, nie pan Kmicic, że go ma ą
z waszecia traktować⁴⁸, a na barǳie ruszał na to ramionami i wąsami stary Soroka, który,
patrząc ak w tęczę w groźnego pułkownika, mruczał do Biłousa:

— Chyba mi ów waszeć przez garǳiel nie prze ǳie. Niech mnie zabĳe, a a taki po
staremu oddam, co mu się należy!

— Jak rozkaz, to rozkaz! — odrzekł Biłous. — Ale się pułkownik zmienił okrutnie.
Nie wieǳieli żołnierze, że i dusza w panu Andrze u zmieniła się tak samo ak i ze-

wnętrzna postać.
— Rusza ! — krzyknął nagle pan Babinicz.
Zaklaskały bicze, eźdźcy otoczyli stadko koni, które zbiły się w kupę, i ruszono.

 
Idąc samą granicą mięǳy wo ewóǳtwem trockim a Prusami, szli przez lasy obszerne
i bezdroża, Kiemliczom tylko zna ome, aż weszli do Prus i dotarli do Łęgu, czyli ak stary
Kiemlicz nazywał, do Ełku, gǳie zasiągnęli nowin o rzeczach publicznych od bawiące
tam szlachty, która przed Szwedami pod moc elektorską się schroniła wraz ż żonami,
ǳiećmi i dobytkiem.

Łęg wyglądał ak obóz, a racze można by rzec, że se mik akowyś się w nim od-
prawu e. Szlachta piła pod wiechami⁴⁹ piwo pruskie i rozprawiała, a coraz ktoś nowiny
przywoził. Nie dopytu ąc się o nic i tylko nadstawia ąc bacznie ucha, dowieǳiał się pan
Babinicz, że Prusy Królewskie i możne w nich miasta stanowczo opowieǳiały się po
stronie Jana Kazimierza i uż układ z elektorem zawarły, aby się wspólnie przeciw każde-
mu nieprzy acielowi bronić. Mówiono ednak, że mimo układu znamienitsze miasta nie
chciały przy ąć załóg elektorskich, bo ąc się, aby ów przebiegły książę, raz usadowiwszy
się w nich zbro ną ręką, nie chciał potem na zawsze ich zagarnąć, albo żeby w stanowcze
chwili ze Szwedami się zdraǳiecko nie połączył, do czego wroǳona chytrość zdolnym
go czyniła.

Szlachta szemrała na tę nieufność mieszczan, ale pan Andrze , zna ący praktyki ra-
ǳiwiłłowskie z elektorem, gryzł się tylko w ęzyk, by nie wypowieǳieć wszystkiego, co
mu było wiadome. Powstrzymywała go od tego myśl, że niebezpiecznie było w Prusach
elektorskich mówić głośno przeciw elektorowi, a po wtóre, że szaremu szlachetce, który
na targ z końmi przy echał, nie wypadało wdawać się w zawiłe materie polityczne, nad
którymi na biegle si statyści⁵⁰ próżno głowy łamali.

Przedawszy więc parę koni, a dokupiwszy natomiast nowych, echali dale wzdłuż
granicy pruskie , ale uż traktem wiodącym z Łęgu do Szczuczyna leżącego w samym
kącie wo ewóǳtwa mazowieckiego, mięǳy Prusami z edne a wo ewóǳtwem podlaskim
z drugie strony. Do Szczuczyna samego nie chciał ednak pan Andrze echać, a to z te

⁴⁸z waszecia go traktować — zwracać się do niego: waszeć, ak do prostego szlachcica. [przypis edytorski]
⁴⁹pod wiechami — t . w karczmach, których znak rozpoznawczy stanowiła wiecha, czyli wieniec albo przy-

ozdobione drzewko, umieszczone nad we ściem. [przypis edytorski]
⁵⁰statysta (daw.) — polityk, mąż stanu, strateg (ǳiś: osoba niebędąca aktorem, a występu ąca w filmie lub

sztuce teatralne w roli podrzędne ). [przypis edytorski]
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okaz i, że dowieǳiał się, iż w mieście stoi kwaterą edna chorągiew konfederacka, które
pułkowniku e pan Wołody owski.

Widocznie pan Wołody owski musiał iść mnie więce tą samą drogą, którą echał
teraz Kmicic, i zatrzymał się w Szczuczynie bądź dla krótkiego odpoczynku przed samą
granicą podlaską, bądź na czasowe kwatery, w których łatwie musiało być o żywność dla
luǳi i koni niż w mocno uż wypłukanym Podlasiu.

Ale pan Kmicic nie chciał napotkać teraz słynnego pułkownika, albowiem sąǳił, że
nie ma ąc innych dowodów, prócz słów, nie zdoła go przekonać o swym nawróceniu
i szczerości intency . Wskutek tego w dwóch milach od Szczuczyna kazał skręcić w stronę
Wąsoszy, ku zachodowi. Co do listu, który miał dla pana Wołody owskiego, postanowił
przesłać go przez pierwszą pewną okaz ę.

Tymczasem, nie do eżdża ąc Wąsoszy, zatrzymali się w przydrożne karczmie, „Po-
krzyk” zwane , i roztasowali się na nocleg, który obiecywał się być wygodny, bo w karcz-
mie prócz karczmarza Prusaka nie było nikogo z gości.

Lecz zaledwie Kmicic z trzema Kiemliczami i Soroką zasiedli do wieczerzy, gdy z ze-
wnątrz dał się słyszeć hurkot kół i tętent koni.

Że słońce eszcze nie zaszło, Kmicic wyszedł przed karczmę popatrzeć, kto przy eżdża,
bo był ciekaw, czy nie aki pod azd szweǳki, ale zamiast Szwedów u rzał brykę, za nią
dwa wozy i luǳi zbro nych około wozów.

Na pierwszy rzut oka łatwo było poznać, że to akiś personat⁵¹ nad eżdża. Bryka była
zaprzężona w cztery konie, dobre, pruskie, o grubych kościach i malikowatych grzbie-
tach, foryś⁵² sieǳiał na ednym z le cowych, trzyma ąc dwa psy piękne na smyczy; na
koźle woźnica, a obok ha duczek przybrany z węgierska, na tylnym zaś sieǳeniu sam pan
wsparty pod boki, z wilczurą bez rękawów, spinaną na rzęsiste złocone guzy.

Z tyłu szło dwa wozy, dobrze pakowne, a przy każdym po czterech czelaǳi zbro nych
w szable i bandolety.

Sam pan był to człowiek barǳo eszcze młody, choć personat, lat ledwie dwuǳiestu
kilku. Twarz miał pucołowatą, czerwoną, a i na całe osobie znać było, że sobie na adło
nie żałował.

Gdy bryka stanęła, ha duczek skoczył rękę podawać, a pan u rzawszy Kmicica sto ącego Szlachcic, Pozyc a społeczna
w progu, kiwnął rękawicą i zawołał:

— A bywa no, przy acielu!
Kmicic, zamiast się zbliżyć, cofnął się do karczmy, bo go nagle złość wzięła. Nie przy-

wykł eszcze ani do szare świty, ani do tego, by nań kiwano rękawicą. Wróciwszy tedy,
siadł za stołem i wziął się znowu do adła. Niezna omy pan wszedł w ślad za nim.

Wszedłszy, przymrużył oczy, bo w izbie mroczno było, gdyż tylko na kominie palił
się niewielki ogień.

— A czemu to nikt nie wychoǳi, gdy za eżdżam? — rzekł niezna omy pan.
— Bo karczmarz poszedł do komory — odparł Kmicic — a my podróżni ako i wasza

mość.
— ǲięku ę za konfidenc ę⁵³. A co za podróżny?
— Szlachcic z końmi adący.
— A kompania takoż szlachta?
— Chudopachołcy, ale szlachta.
— Tedy czołem, czołem, mopankowie. Dokąd Bóg prowaǳi?
— Z armarku na armark, byle tabunku zbyć.
— Jeżeli tu nocu ecie, to utro po dniu obe rzę, może i a co wybiorę. A tymczasem

pozwólcie, mopankowie, przysiąść się do stołu.
Niezna omy pan pytał wprawǳie, czy mu się przysiąść pozwolą, ale takim tonem,

akby był tego zupełnie pewien, akoż nie omylił się, bo młody koniucha odrzekł grzecznie:
— Prosim barǳo wǳięcznie waszą mość, choć i nie mamy na co prosić, bo eno

grochem z kiełbasą możem częstować.

⁵¹personat (z łac.) — ważna osobistość. [przypis edytorski]
⁵²foryś — konny pachołek, pomocnik stangreta. [przypis edytorski]
⁵³konfidencja (z łac.) — zaufanie, zwierzenie. [przypis edytorski]
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— Mam a w puzdrach lepsze od tego spec ały — odparł nie bez pewne pychy młody
panek — ale u mnie żołnierskie podniebienie, i groch z kiełbasą, byle dobrze podlany,
nad wszystko przekładam.

To rzekłszy (a mówił barǳo powoli, chociaż spoglądał bystro i roztropnie), zasiadł na
ławie, gdy zaś Kmicic usunął mu się tak, aby uczynić wygodne mie sce, dodał łaskawie:

— Proszę, proszę, nie inkomodu ⁵⁴ się waćpan. W droǳe się na godność nie uważa,
a chociaż mnie też łokciem trącisz, to mi korona z głowy nie spadnie.

Kmicic, który właśnie przysuwał niezna omemu miskę z grochem, a który ako się
rzekło, nie przywykł eszcze do podobnego traktowania, byłby niezawodnie rozbił ą na
głowie nadętego młoǳika, gdyby nie to, że było coś w te nadętości takiego, co bawiło
pana Andrze a, więc nie tylko że zaraz wewnętrzny impet powściągnął, ale się uśmiechnął
i rzekł:

— Takie to teraz czasy, wasza mość, że i z na wyższych głów korony spada ą: exemplum
nasz król Jan Kazimierz, który wedle prawa dwie powinien nosić, a nie ma żadne , chyba
ednę cierniową…

Na to niezna omy spo rzał bystro na Kmicica, po czym westchnął i rzekł:
— Takie teraz czasy, że lepie o tym nie mówić, chyba z konfidentami⁵⁵.
Po chwili zaś dodał:
— Aleś to roztropnie waćpan wywiódł. Musiałeś gǳieś po dworach przy politycznych

luǳiach sługiwać, bo mowa edukac ę wyższą, niż est waćpanowa kondyc a, pokazu e.
— Ociera ąc się mięǳy ludźmi, słyszało się to i owo, alem nie sługiwał.
— Skądże to rodem, proszę?
— Z zaścianka, z wo ewóǳtwa trockiego.
— Nic to, że z zaścianka, byle szlachcic, bo to grunt. A co tam słychać na Litwie?
— Po staremu, zdra ców nie brak.
— Zdra ców? mówisz waćpan. A cóż to, proszę, za zdra cy?
— Ci, którzy króla i Rzeczypospolite odstąpili.
— A ak się ma książę wo ewoda wileński?
— Chory, mówią: dech mu zatyka.
— Da mu Boże zdrowie, zacny to pan!
— Dla Szwedów zacny, bo im wrota na rozcież otworzył.
— To waćpan, wiǳę, nie ego partyzant⁵⁶?
Kmicic spostrzegł, że niezna omy, wciąż niby dobrodusznie wypytu ąc, bada go.
— Co mnie tam! — odrzekł — niech o tym inni myślą… Mnie strach, by mi Szweǳi

koni w rekwizyc ę nie zabrali.
— To trzeba e było na mie scu zbyć. Ot, i na Podlasiu sto ą podobno te chorągwie,

które się przeciw hetmanowi zbuntowały, a które pewnie nie ma ą koni do zbytku?
— Tego a nie wiem, bom mięǳy nimi nie bywał, chociaż akiś prze ezdny pan dał

mi list do ednego z ich pułkowników, abym go przy okaz i oddał.
— Jakże to ów prze ezdny pan mógł dać waćpanu list, skoro na Podlasie nie eǳiesz?
— Bo w Szczuczynie stoi edna konfederacka chorągiew, więc ów egomość rzekł mi

tak: albo sam oddasz, albo okaz ę zna ǳiesz, wedle Szczuczyna prze eżdża ąc.
— A to się dobrze składa, bo a do Szczuczyna adę.
— Wasza mość także przed Szwedami ucieka?
Niezna omy zamiast odpowieǳieć popatrzył na Kmicica i spytał flegmatycznie:
— Czemu to waćpan mówisz: także, skoro sam nie tylko nie uciekasz, ale mięǳy

nich eǳiesz i konie im bęǳiesz sprzedawał, eśli ci ich siłą nie zabiorą?
Na to Kmicic ruszył ramionami.
— Mówiłem: także, bom w Łęgu wiǳiał wiele szlachty, którzy się przed nimi chro-

nili, a co do mnie, niechby im się wszyscy przysługiwali, ile a mam chęci im służyć, to
tak myślę, żeby tu długo mie sca nie zagrzali…

— I nie boisz się tego mówić? — pytał niezna omy.

⁵⁴inkomodować (z łac. incommodum: niedogodność) — narażać na niewygody. [przypis edytorski]
⁵⁵konfident (z łac., przestarz.) — tu: zaufany przy aciel, ktoś, na kim można polegać (ǳiś: donosiciel). [przypis

edytorski]
⁵⁶partyzant (daw., z .) — stronnik, zwolennik. [przypis edytorski]
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— Nie bo ę się, bom też niepłochliwy, a po drugie, egomość do Szczuczyna eǳiesz,
a w tamte stronie wszyscy głośno mówią, co myślą, da zaś Boże, by ak na pręǳe od
gadania do roboty przyszło.

— Wiǳę, że bystry z waszeci człowiek nad kondyc ę! — powtórzył niezna omy. —
Ale kiedy tak Szwedów nie kochasz, czemu od onych chorągwi, które się przeciw het-
manowi zbuntowały, odchoǳisz? Zali⁵⁷ to one zbuntowały się dla zatrzymanego żołdu
albo dla swywoli? Nie! eno że hetmanowi i Szwedom nie chciały służyć. Lepie by było
tym żołnierzom, niebożętom, pod hetmanem zostać, a przecie woleli narazić się na mia-
no buntowników, na głód, niewywczasy i przeliczne zgubne terminy niż przeciw królowi
czynić. Że tam przy ǳie mięǳy nimi i Szwedami do wo ny, to pewno, a może by uż
i przyszło, gdyby nie to, że Szweǳi eszcze do tego kąta nie zaleźli… Poczeka , zalezą,
trafią tu, a wówczas zobaczysz waszeć!

— Tak i a myślę, że tu się na pręǳe wo na rozpocznie! — rzekł Kmicic.
— Ba, eżeli tak myślisz, a masz szczery ku Szwedom dyzgust⁵⁸ (co ci i z oczu patrzy,

że prawdę mówisz, bo a się na tym znam), to czemu tedy do tych zacnych żołnierzów
nie przystaniesz? Alboż to nie pora, alboż im nie potrzeba rąk i szabel? Niemało to tam
zacnych służy, którzy woleli swo ego pana nad cuǳego, i coraz ich więce bęǳie. Je-
ǳiesz waszeć z tych stron, w których Szwedów eszcze wcale nie zaznali, ale ci, co ich
zaznali, rzewnymi łzami płaczą. W Wielkopolsce, choć się im dobrowolnie poddała, uż
palce szlachcie w kurki od muszkietów wkręca ą a rabu ą, a rekwizyc e czynią, co mogą,
zabiera ą… W tute szym wo ewóǳtwie nie lepszy ich proceder. Jenerał Szteinbok wydał
manifest, by każdy spoko nie w domu sieǳiał, to go uszanu ą i ego dobro. Ale gǳie
tam! Jenerał swo e, a komendanci pomnie si swo e, tak że nikt utra niepewien ani tego,
co od fortuny ma. Każdy chce się cieszyć z tego, co posiadał, aby zaś w spoko u używał
i aby mu dobrze było. A tu przy eǳie pierwszy lepszy przybłęda i „da !”. Nie dasz, to ci
winę zna dą, aby z ma ętności cię wyzuć, albo winy nie szuka ąc, szy ę utną. Nie eden się
uż łzami rzewnymi zalewa, dawnego pana wspomniawszy, a wszyscy w opres i ciągle ku
onym konfederatom spogląda ą, czy od nich akowy ratunek dla o czyzny i obywatelów⁵⁹
nie przy ǳie…

— Wasza mość — rzekł Kmicic — wiǳę, nie lepie Szwedom ode mnie życzy?
Niezna omy pan obe rzał się akby z pewnym strachem wokoło, ale wprędce uspokoił

się i tak dale mówił:
— Życzę im, żeby ich mór wytłukł, i tego przed waszecią nie ukrywam, gdyż wiǳi

mi się, żeś poczciwy, a choćbyś i nie był poczciwy, to mnie nie zwiążesz i Szwedom nie
odwieziesz, bo się nie dam, ma ąc zbro ną czeladź i szablę przy boku.

— Możesz wasza mość być pewien, że tego nie uczynię; owszem: po sercu mi waścina
fantaz a. Już i to mi się podoba, żeś waszmość nie wahał się substanc i⁶⁰ zostawić, na które
nieprzy aciel mścić się nie omieszka. Barǳo się chwali taka życzliwość ku o czyźnie.

Kmicic mimo woli począł mówić tonem protekc onalnym, ak zwierzchnik do pod-
władnego, nie zastanowiwszy się, że takie słowa mogły się ǳiwnie wydawać w ustach
szlachetki-koniuchy, ale widocznie i młody pan nie zwrócił na to uwagi, bo począł tylko
chytrze mrugać oczyma i odrzekł:

— Albo a głupi? U mnie pierwsza reguła, żeby mo e nie przepadło, bo co Pan Bóg Interes, Patriota
dał, to trzeba szanować. Sieǳiałem cicho do sprzętów i omłotów⁶¹. Dopieroż, akem
całą krescenc ę⁶² do Prus sprzedał i inwentarze, i wszelki statek⁶³, tak pomyślałem sobie:
czas w drogę! Niechże się teraz na mnie mszczą, niech mi zabiera ą, co im do smaku
przypadnie.

— Zawsze zostawiłeś wasza mość ziemię i budynki.
— Ba, kiedy a starostwo wąsockie ǳierżawą trzymam od wo ewody mazowieckiego,

a właśnie mi się kontrakt skończył. Jeszczem ostatnie raty nie zapłacił i nie zapłacę,

⁵⁷zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁵⁸dyzgust (z łac.) — niechęć, wstręt. [przypis edytorski]
⁵⁹obywatelów — ǳiś popr. forma D. lm: obywateli. [przypis edytorski]
⁶⁰substancja (daw., z łac.) — ma ątek, dobra materialne. [przypis edytorski]
⁶¹do sprzętów i omłotów — do czasu zwiezienia plonów i wymłócenia zboża. [przypis edytorski]
⁶²krescencja (z łac.) — plon, uroǳa . [przypis edytorski]
⁶³statek a. statki — sprzęt domowy, naczynia, narzęǳia. [przypis edytorski]
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bo ako słyszę, i pan wo ewoda mazowiecki ze Szwedem trzyma. Niechże mu za to rata
przepadnie, a mnie się gotowy grosz przyda.

Kmicic począł się śmiać.
— Boda że waszmości! Wiǳę, żeś nie tylko mężny kawaler, ale i roztropny!
— Jakże? — odrzekł niezna omy. — Roztropność to grunt! Ale nie o roztropno-

ści z waćpanem mówiłem… Czemu to, czu ąc krzywdy o czyzny i pana miłościwego, nie
pó ǳiesz do onych zacnych żołnierzów na Podlasie i pod znak się nie zaciągniesz? I Bogu
się przysłużysz, i samemu może się poszczęścić, bo to uż nie ednemu się przytrafiło, że
z chudopachołka na pana z wo ny wyszedł. Widać po waści, żeś człek śmiały i rezolutny,
a gdy ci uroǳenie nie sta e na przeszkoǳie, możesz wprędce do akie takie fortuny
do ść, eśli Bóg łupu przysporzy. Byle nie trwonić tego, co tu i owǳie w ręce wpadnie,
to i mieszek napęcznie e. Nie wiem, czyli masz akową zagrodę, czyli nie masz, ale mógł-
byś mieć: z mieszkiem o ǳierżawę nietrudno, a z ǳierżawy, przy pomocy boskie , i do
ǳieǳictwa niedaleko. A tak, zacząwszy od pachołka, możesz towarzyszem⁶⁴ umrzeć albo
na akim urzęǳie ziemskim, byleś się pracy nie lenił, bo kto rano wsta e, temu Pan Bóg
da e.

Kmicic wąsy gryzł, bo go pusty śmiech brał; więc twarz mu drgała, a zarazem i krzywił
się, bo od czasu do czasu od przyschnięte rany boleści go brały.

Niezna omy mówił dale :
— Przy ąć cię tam przy mą, bo luǳi potrzebu ą, a zresztą udałeś mi się waćpan i biorę

cię pod opiekę, przy które i promoc i możesz być pewien.
Tu młoǳieńczyk podniósł z dumą pucołowatą twarz i począł ręką po wąsikach się

głaǳić; wreszcie rzekł:
— Chceszli być moim rękoda nym⁶⁵? Szablę bęǳiesz za mną nosił i nad czelaǳią

miał dozór.
Kmicic nie wytrzymał i parsknął szczerym, wesołym śmiechem, aż mu wszystkie zęby

zabłysły.
— Czego się wasze śmie esz? — pytał niezna omy, marszcząc brwi.
— To z ochoty do te służby.
Lecz młody personat obraził się na dobre i rzekł:
— Głupi, kto waćpana tych manier nauczył, i bacz, z kim mówisz, abyś w konfidenc i

miary nie przebrał.
— Wasza mość wybaczy — rzekł wesoło Kmicic — bo właśnie nie wiem, przed kim

sto ę.
Młody pan wziął się w boki:
— Jestem pan Rzęǳian z Wąsoszy — rzekł z dumą.
Kmicic otwierał uż usta, ażeby powieǳieć swo e przybrane nazwisko, gdy wtem Bi-

łous wszedł spiesznie do izby.
— Panie komen…
Tu urwał żołnierz, powstrzymany groźnym wzrokiem Kmicica, zmieszał się, zaciął

i wreszcie wykrztusił z wysileniem:
— Proszę waszmości, luǳie acyś adą.
— Skąd?
— Od Szczuczyna.
Teraz pan Kmicic stropił się nieco, ale pokrywa ąc prędko pomieszanie, odparł:
— A mieć się na baczności. Duża kupa iǳie?
— Bęǳie z ǳiesięć koni.
— Bandoleciki mieć gotowe. Rusza !
Po czym, gdy żołnierz wyszedł, zwrócił się do pana Rzęǳiana z Wąsoszy i rzekł:
— Czy aby nie Szweǳi?
— Przecie ku nim waćpan iǳiesz — odparł pan Rzęǳian, który od nie akiego cza-

su poglądał ze zǳiwieniem na młodego szlachcica — więc pręǳe , późnie musisz ich
spotkać.

⁶⁴towarzysz — rycerz, szlachcic, służący w wo sku z własnym wyposażeniem i pocztem. [przypis edytorski]
⁶⁵rękodajny — dworzanin, którego zadaniem było podawać rękę pani czy panu przy wysiadaniu z powozu,

wstawaniu itp. [przypis edytorski]
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— Wolałbym też Szwedów aniżeli akowych hulta ów, których wszędy pełno… Kto
eǳie z końmi, musi zbro no echać i mieć się na baczeniu, bo okrutnie to łasa rzecz.

— Jeżeli prawda, że w Szczuczynie stoi pan Wołody owski — odparł Rzęǳian — to
pewnie ego pod azd. Nim się zakwateru ą, chcą się przekonać, czyli kra bezpieczny, bo
ze Szwedami o mieǳę trudno by spoko nie usieǳieć.

Usłyszawszy to, pan Andrze zakręcił się po izbie i usiadł w na ciemnie szym e kącie,
gǳie okap komina rzucał gruby cień na róg stołu, a tymczasem sprzed sieni doszedł tętent
i parskanie koni i po chwili kilku luǳi weszło do izby.

Idący na czele, chłop olbrzymi, stukał drewnianą nogą w luźne deski, którymi izba
była wyłożona. Kmicic spo rzał nań i serce zabiło mu w piersiach.

Był to Józwa Butrym, zwany Beznogim.
— A gǳie gospodarz? — spytał, stanąwszy na środku izby.
— Jestem! — odrzekł karczmarz — do usług waszmości.
— Dla koni obrok!
— Nie ma u mnie obroków, chyba ci panowie użyczą.
To rzekłszy, karczmarz wskazał na Rzęǳiana i koniuchów.
— Czyi to luǳie? — spytał Rzęǳian.
— A ktoś waćpan sam?
— Starosta z Wąsoszy.
Rzęǳiana, ako ǳierżawcę starostwa, zwali zwykle właśni ego luǳie starostą i on się

sam tak nazywał w ważnie szych okaz ach.
Ale Józwa Butrym zmieszał się wiǳąc, z ak wysoką osobą ma do czynienia, więc

zd ął czapkę i rzekł łagodnym tonem:
— Czołem, wielmożny panie… Po ciemku nie można godności rozeznać.
— Czyi luǳie? — powtórzył Rzęǳian, biorąc się w boki.
— Laudańscy, z chorągwi dawnie billewiczowskie , a ǳiś pana Wołody owskiego.
— Dla Boga! to pan Wołody owski est w Szczuczynie?
— Osobą swo ą i z innymi pułkownikami, którzy ze Żmuǳi przyszli.
— Bogu chwała, Bogu chwała! — powtórzył uradowany pan starosta. — A acyż to

pułkownicy są z panem Wołody owskim?
— Był pan Mirski — mówił Butrym — ale go szlag po droǳe trafił, a est pan

Oskierko, pan Kowalski, dwóch panów Skrzetuskich…
— Jakich Skrzetuskich? — zakrzyknął Rzęǳian. — Zali eden z nich nie pan Skrze-

tuski z Burca?
— Tego nie wiem skąd — odparł Butrym — eno wiem, że to est pan Skrzetuski

zbarażczyk.
— Rety! to mó pan!
Tu spostrzegł Rzęǳian, ak ǳiwnie brzmi taki okrzyk w ustach pana starosty, i dodał:
— Mó pan kum, chciałem rzec.
Tak mówiąc, nie zmyślał pan starosta, bo istotnie pierwszego syna Skrzetuskiego,

Jaremkę, do chrztu trzymał w drugą parę.
Tymczasem Kmicicowi, sieǳącemu w ciemnym kącie izby, myśli edna za drugą po-

częły się cisnąć do głowy. Naprzód zburzyła się w nim dusza na widok groźnego szaraka
i ręka mimo woli chwyciła za szablę. Wieǳiał bowiem Kmicic, że to głównie Józwa przy-
czynił się do rozsiekania kompanionów i ego samego na zaciętszym był wrogiem. Dawny
pan Kmicic kazałby go w te chwili porwać i końmi włóczyć, lecz ǳisie szy pan Babinicz
przemógł się. Owszem, niepokó go ogarnął na myśl, że eżeli szlachta go pozna, mogą
stąd wypaść rozmaite dla dalsze podróży i całego przedsięwzięcia niebezpieczeństwa…
Postanowił więc nie dać się poznać i coraz głębie zasuwał się w cień; wreszcie oparł się
łokciami o stół i wziąwszy głowę w dłonie, począł udawać, że drzemie.

Lecz ednocześnie szepnął do sieǳącego obok Soroki:
— Rusza do sta ni, niech konie będą w pogotowiu. Jeǳiemy na noc!
Soroka wstał i wyszedł.
Kmicic udawał dale , że drzemie. Rozmaite wspomnienia poczęły mu cisnąć się do

głowy. Luǳie ci przypomnieli mu Laudę, Wodokty i tę przeszłość krótką, która ak sen
minęła. Gdy przed chwilą Józwa rzekł, iż należą do chorągwi dawnie billewiczowskie , to
panu Andrze owi aż serce zatrzęsło się w piersi na samo miano. I przyszło mu na myśl, że
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taki był właśnie wieczór, tak samo na kominie palił się ogień, gdy on akoby ze śniegiem
spadł niespoǳianie do Wodoktów i po raz pierwszy u rzał w czeladne Oleńkę mięǳy
prządkami.

Wiǳiał teraz przez zamknięte powieki, tak akby na awie, tę pannę asną, spoko ną
— wspominał wszystko, co zaszło, ako ona chciała mu być aniołem stróżem, w dobrem
go umocnić, od złego zasłonić, prostą, zacną drogę pokazać. Gdyby e był słuchał, gdyby
e był słuchał!… Toż ona wieǳiała, co czynić, po akie stronie stanąć; wieǳiała, gǳie
cnota, uczciwość, obowiązek — i po prostu wzięłaby go za rękę i poprowaǳiła, gdyby był
chciał e słuchać.

Tu miłość podniecona rozpamiętywaniem tak wezbrała w sercu pana Andrze a, że
gotów byłby wszystką krew wytoczyć, byle do nóg te pannie paść, a w te chwili gotów
byłby porwać w ramiona nawet tego niedźwieǳia laudańskiego, który mu kompanionów
wygubił, dlatego tylko że był z tamtych stron, że Billewiczów wspominał, że Oleńkę
widywał.

Z zadumy zbuǳiło go dopiero ego własne nazwisko powtórzone kilkakrotnie przez
Józwę Butryma. ǲierżawca z Wąsoszy wypytywał o zna omych, a Józwa opowiadał mu,
co zaszło w Kie danach od czasu pamiętne ugody hetmana ze Szwedami — mówił więc
o opozyc i wo ska, o uwięzieniu pułkowników, o zesłaniu ich do Birż i szczęśliwym oca-
leniu. Nazwisko Kmicica powtarzało się oczywiście w tych opowiadaniach, pokryte całą
zgrozą zdrady i okrucieństwa. O tym, że pan Wołody owski, Skrzetuscy i Zagłoba winni
byli życie Kmicicowi, nie wieǳiał Józwa, natomiast tak opowiadał to, co zaszło w Bille-
wiczach:

— Schwycił nasz pułkownik tego zdra cę w Billewiczach ak lisa w amie, i zaraz go
kazali na śmierć prowaǳić; prowaǳiłem go sam z wielką uciechą, że go ręka boska dosię-
gła, i coraz tom mu latarką w oczy zaświecił, żeby obaczyć, czy też skruchy nie okaże. Ale
nie! Szedł śmiele, nie bacząc, że przed sądem bożym stanie. Taka uż natura zatwarǳiała.
A gdym mu doraǳił, żeby się choć przeżegnał, to mi odrzekł: „Stul gębę, pachołku, nie
two a sprawa!” Postawiliśmy go tedy za wsią, pod gruszą, i uż począłem komendę, kiedy
pan Zagłoba, który szedł z nami, kazał go obszukać, czyli akich papierów przy nim nie
ma. Jakoż znalazł się list. Powiada pan Zagłoba: „Poświeć!” — i zaraz do czytania. Led-
wie zaczął czytać, kiedy to się nie porwie za głowę: „Jezus Maria! dawa go na powrót do
dwora!” Sam skoczył na konia i po echał, a my go odprowaǳili w te myśli, że go każą
eszcze przypiec przed śmiercią, żeby ęzyka od niego zasięgnąć. Ale gǳie tam! Puścili
zdra cę wolno. Nie mo a głowa wchoǳić w to, co tam wyczytali, ale a bym go nie był
puścił.

— Cóż w tych listach było? — pytał ǳierżawca z Wąsoszy.
— Nie wiem, co było; miarku ę tylko, że musieli być eszcze różni oficy erowie w rę-

kach księcia wo ewody, których zaraz by kazał rozstrzelać, gdyby mu Kmicica rozstrzelali.
A przy tym, może się nasz pułkownik i łez panny Billewiczówny ulitował, bo podobno
przez ręce leciała, że ledwie mogli e docucić… A wszelako… nie śmiem a mówić, ale źle
się stało, bo co ten człowiek złego naczynił, tego by się sam Lucyper nie powstyǳił. Cała
Litwa na niego płacze, a co wdów, co sierót, co ubóstwa na niego narzeka, Bogu tylko
wiadomo! Kto ego zgłaǳi, bęǳie miał zasługę w niebiesiech⁶⁶ i przed ludźmi, akoby
psa wściekłego zabił!

Tu rozmowa przeszła znowu na pana Wołody owskiego, na panów Skrzetuskich, na
chorągwie sto ące na Podlasiu.

— O wiwendę⁶⁷ ciężko — mówił Butrym — bo dobra księcia hetmana do szczętu uż
wypłukane, ani człeku, ani koniowi na ząb w nich nie znaleźć, a co est szlachty, to uboga,
po zaściankach, ako u nas na Żmuǳi, sieǳąca. Postanowili tedy pułkownicy, żeby się
po sto koni rozǳielić, i co milę albo co dwie od siebie stać. Ale ak przy ǳie zima, nie
wiem, co bęǳie.

Kmicic, który słuchał dotąd cierpliwie, póki o nim była mowa — poruszył się teraz
i uż usta otworzył, by ze swego ciemnego kąta powieǳieć:

— To was hetman tak poǳielonych po edynczo ręką wybierze ako raki z saka.

⁶⁶w niebiesiech (daw.) — ǳiś popr. forma Ms. lm: w niebiosach. [przypis edytorski]
⁶⁷wiwenda (daw., z łac.) — żywność, prowiant. [przypis edytorski]
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Lecz w te chwili drzwi się otworzyły i stanął w nich Soroka, którego Kmicic posłał
był, by konie do drogi gotowano. Światło z komina padało wprost na srogą twarz wach-
mistrza; Józwa Butrym spo rzał na niego, popatrzył długą chwilę, po czym zwrócił się do
Rzęǳiana i rzekł:

— Czy to wasze wielmożności człowiek?… Ja ego skądści znam!
— Nie — odparł Rzęǳian — to szlachta, która z końmi na armarki eǳie.
— A dokąd eǳiecie? — pytał Józwa.
— Do Soboty — odparł stary Kiemlicz.
— Gǳie to est?
— Niedaleko Piątku.
Józwa również, ak poprzednio Kmicic, poczytał za żart niewczesny tę odpowiedź

i rzekł, namarszczywszy brwi:
— Odpowiada , kiedy pyta ą!
— Jakim prawem pytasz?
— Mogę ci się i z tego wywieść: bo mnie na pod azd wysłali, bym obaczył, czy pode -

rzanych luǳi w okolicy nie masz. Jakoż wiǳi mi się, że są, którzy nie chcą powieǳieć,
dokąd adą!

Kmicic obawia ąc się, żeby aka zwada z te rozmowy nie wynikła, rzekł, nie rusza ąc
się z ciemnego kąta:

— Nie sierdź się, mości żołnierzu, bo Piątek i Sobota są takie miasta, ako i inne,
w których się armarki esienne na konie odbywa ą. Nie wierzysz, to się pana starosty
spyta , który musi o nich wieǳieć.

— Jakże! — rzekł Rzęǳian.
Na to Butrym:
— Kiedy tak, to co innego. Ale po co wam do onych miast echać? Możecie i w Szczu-

czynie koni zbyć, bo nam siła⁶⁸ nie sta e⁶⁹, a te, cośmy w Pilwiszkach zagarnęli, na nic,
bo wszystko odsednione.

— Każdy tam eǳie, gǳie mu lepie , a my swo ą drogę znamy — odpowieǳiał
Kmicic.

— Nie wiem, gǳie waści lepie , ale nam nie lepie , byś Szwedom koni doprowaǳał
i z ęzykiem do nich eźǳił.

— ǲiwne mi to — rzekł ǳierżawca z Wąsoszy. — Ci luǳie na Szwedów wymyśla ą,
a akoś im pilno ku nim się przebrać?

Tu zwrócił się ku Kmicicowi:
— A waćpan też mi nie barǳo do koniuchy podobny, bo i pierścień zacny na ręku

wiǳiałem, którego by się nie eden pan nie powstyǳił…
— Jeśli się waszmości tak udał, to go ode mnie kup, bo a dwie orty za niego w Łęgu

zapłacił — odpowieǳiał Kmicic.
— Dwie orty?… To chyba nie szczery, ale przednio udany… Pokaż waść!
— Weź, wasza mość!
— A sam to się nie możesz ruszyć?… Ja mam choǳić?
— Bom się okrutnie struǳił.
— E , bratku! rzekłby kto, że oblicze chcesz ukryć! Wzrok, Oko, Pozory
Słysząc to, Józwa nie rzekł ani słowa, eno zbliżył się do komina, wyciągnął palącą

się głownię i trzyma ąc ą wysoko nad głową, poszedł wprost do Kmicica i zaświecił mu
w oczy.

Kmicic podniósł się w edne chwili na całą wysokość i przez edno mgnienie powieki
patrzyli sobie oko w oko — nagle głownia wypadła z rąk Józwy, rozsypu ąc tysiące skier
po droǳe.

— Jezus Maria‼ — zakrzyknął Butrym — to Kmicic!…
— Jam est! — odrzekł pan Andrze , wiǳąc, że nie ma dłuże sposobu ukryć się.
Lecz Józwa zaczął krzyczeć na żołnierzy, którzy zostali przed sienią:
— Bywa ! bywa ! trzyma !
Po czym zwrócił się do pana Andrze a:

⁶⁸siła (daw.) — wiele, dużo. [przypis edytorski]
⁶⁹nie staje (daw.) — braku e. [przypis edytorski]
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— Tyżeś to, piekielniku, zdra co⁈ Tyżeś to, diable wcielony⁈ Raz się wymknąłeś
z moich rąk, a teraz do Szwedów w przebraniu dążysz? Tyżeś to, Judaszu, kacie męża
i niewiasty? Mam cię!

To rzekłszy, chwycił za kark pana Andrze a, a pan Andrze chwycił ego; lecz po-
przednio uż dwa młoǳi Kiemlicze, Kosma i Damian, podnieśli się z ławy, sięga ąc
rozczochranymi głowami aż do pułapu, i Kosma spytał:

— Ociec, prać? Walka, Bĳatyka
— Prać! — odrzekł stary Kiemlicz, dobywa ąc szablę.
Wtem drzwi pękły i żołnierze Józwy zwalili się do izby; ale tuż za nimi, prawie na ich

karkach, w echała czeladź Kiemliczów.
Józwa chwycił za kark lewą ręką pana Andrze a, a w prawe trzymał uż goły rapier,

czyniąc nim wokoło siebie wicher i błyskawice. Lecz pan Andrze , choć tak olbrzymie
siły nie posiadał, chwycił go także akby kleszczami za garǳiel. Józwie oczy wylazły na
wierzch, ręko eścią swego rapiera chciał strzaskać Kmicicową rękę i nie zdążył, bo go
wpierw Kmicic głownią swe szabli w czuprynę gruchnął. Palce Józwy, trzyma ące kark
przeciwnika, otworzyły się od razu, a sam zachwiał się i w tył przeważył pod ciosem.
Kmicic popchnął go eszcze, by mieć do cięcia pole, i całym rozmachem przez pysk szablą
go chlastnął. Józwa padł na wznak, ak dąb, czaszką uderzywszy o podłogę.

— Bĳ! — krzyknął Kmicic, w którym od razu rozbuǳił się dawny zabĳaka.
Lecz nie potrzebował zachęcać, bo w izbie gotowało się ak w garnku. Dwa młoǳi

Kiemlicze siekli szablami, a czasem bodli łbami ak dwa byki, kładąc za każdym uderze-
niem człeka na ziemię; tuż za nimi następował stary, przykuca ąc co chwila aż do ziemi,
przymruża ąc oczy i przesuwa ąc co chwila sztych szabli pod ramionami synów.

Lecz Soroka, przywykły do bitew po karczmach i w ciasnocie, szerzył na więce znisz- Karczma
czenia. Przypierał on tak z bliska przeciwników, że ostrzem nie mogli go dosięgnąć, i wy-
strzeliwszy uprzednio w tłum pistolety, tłukł teraz po głowach ich ręko eściami, miażdżąc
nosy, wybĳa ąc zęby i oczy. Czeladź Kiemliczów i dwa Kmicicowi żołnierze szli w pomoc
panom.

Zawierucha przewaliła się od stołu w drugi koniec izby. Laudańscy bronili się z wście-
kłością, lecz od chwili, w które Kmicic, obaliwszy Józwę, skoczył w ukrop i zaraz rozcią-
gnął drugiego Butryma, zwycięstwo poczęło się przechylać na ego stronę.

Rzęǳianowa czeladź wpadła również do izby z szablami i szturmakami⁷⁰, ale choć
Rzęǳian krzyczał: „Bĳ!” — nie wieǳiała, co czynić, nie mogąc przeciwników rozeznać,
bo laudańscy nie nosili żadnych mundurów. Toteż w zamieszaniu obrywało się starościń-
skim parobkom od ednych i od drugich.

Rzęǳian trzymał się ostrożnie poza walką, pragnąc rozeznać Kmicica i wskazać go do
strzału, ale przy słabym świetle łuczywa Kmicic ustawicznie ginął mu z oczu; to z awiał
się znów ak diabeł czerwony, to znów ginął w pomroce.

Opór ze strony laudańskie słabł z każdą chwilą, bo od ął im serce upadek Józwy
i straszliwe imię Kmicica. Lecz walczyli z zaciekłością. Tymczasem karczmarz przesunął Karczma, Walka, Ciemność
się cicho wedle walczących z wiadrem wody w ręku i chlustnął na ogień. W izbie na-
stała ciemność zupełna; walczący zbili się w kupę tak ciasną, że eno pięściami mogli
się grzmocić; przez chwilę krzyki ustały, słychać było tylko zdyszane oddechy i bezład-
ny tupot butów. Wtem przez drzwi wywalone uskoczyli naprzód Rzęǳianowi, za nimi
laudańscy, za nimi Kmicicowi.

Rozpoczął się pościg w sieni, w pokrzywach przed sienią i w szopie. Rozległo się kilka
strzałów, następnie wrzaski i kwik koni. Zawrzała bitwa przy Rzęǳianowych wozach, pod
które ego czeladź się schroniła, laudańscy szukali również pod nimi ucieczki, i wówczas
to właśnie parobcy, biorąc ich za napastników, dali kilkakroć do nich ognia.

— Podda cie się! — krzyczał stary Kiemlicz, zapuszcza ąc ostrze swe szabli mięǳy
szprychy woza i bodąc na oślep ukrytych pod nim luǳi.

— Stó ! podda em się! — odpowieǳiało kilka głosów.
I wnet czeladź z Wąsoszy poczęła wyrzucać spod wozu szable i szturmaki, następnie

samych wyciągali za łeb młoǳi Kiemlicze, aż stary zakrzyknął:
— Do wozów! Brać, co w ręce wpadnie! Żywo! żywo! do wozów!

⁷⁰szturmak — tu: broń palna z rozszerzoną u wylotu lufą używana w XVII i XVIII w. [przypis edytorski]
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Młoǳi nie dali sobie trzeci raz rozkazu powtórzyć i rzucili się do odpinania opony,
spod które łuby Rzęǳianowe ukazywały wypukłe boki. Już poczęli i łuby wyrzucać, gdy
nagle zabrzmiał głos Kmicica:

— Stó !
I Kmicic, popiera ąc ręką rozkaz, począł ich płazować krwawą szablą.
Kosma i Damian uskoczyli pośpiesznie na bok.
— Wasza miłość!… nie można? — pytał pokornie stary.
— Wara! — krzyknął Kmicic. — Szuka mi starosty!
Kopnęli się tedy w mig Kosma i Damian, a za nimi o ciec, i po kwadransie ukazali się

znowu, prowaǳąc Rzęǳiana, który u rzawszy Kmicica, skłonił się nisko i rzekł:
— Z przeproszeniem wasze miłości, krzywda mi się tu ǳie e, bo a z nikim wo ny

nie szukał, a że zna omych adę odwieǳić, to wolno każdemu…
Kmicic, wsparty na szabli, oddychał ciężko i milczał, więc Rzęǳian mówił dale :
— Ja tam ni Szwedom, ni księciu hetmanowi żadne krzywdy nie uczynił, enom

do pana Wołody owskiego echał, bo stary mó zna omy i na Rusi my razem wo owali…
A po co mnie guza szukać⁈ Nie byłem w Kie danach i nic mi do tego, co tam było… Ja
patrzę, bym skórę całą wywiózł i żeby to, co mi Bóg dał, nie przepadło… Bom tego też
nie ukradł, ale w pocie czoła zarobił… Nic mnie do całe te sprawy! Niech mnie wasza
wielmożność pozwoli wolno echać…

Kmicic oddychał ciężko, patrząc wciąż akby z roztargnieniem na Rzęǳiana.
— Proszę pokornie wasze wielmożności! — zaczął znów starosta. — Wasza wiel-

możność wiǳiała, że a tych luǳi nie znał i przy acielem im nie byłem. Napadli na waszą
miłość, to ma ą za swo e, ale za co a mam cierpieć, za co mo e ma przepadać? Com a
zawinił? Jeżeli nie może inacze być, to a żołnierzom wasze wielmożności wykupię się,
choć mnie, ubogiego człeka, na wiele nie stać… Po talarze im dam, żeby im fatyga na
darmo nie wyszła… Dam i po dwa… a wasza wielmożność przy mie też ode mnie…

— Zakryć te wozy! — krzyknął nagle Kmicic — a waszeć bierz rannych i edź do
diabła!

— ǲięku ę pokornie egomości — rzekł pan ǳierżawca z Wąsoszy.
Wtem zbliżył się stary Kiemlicz, wysuwa ąc naprzód dolną wargę z resztkami zębów

i ęcząc:
— Wasza miłość… to nasze… Zwierciadło sprawiedliwości⁷¹… to nasze…
Lecz Kmicic spo rzał na niego tak, że stary skurczył się aż do ziemi i nie śmiał wy-

mówić ni słowa.
Czeladź Rzęǳianowa rzuciła się konie co duchu do wozów zakładać, Kmicic zaś zwró-

cił się znów do pana starosty:
— Bierz tych wszystkich rannych i zabitych, którzy się zna dą, odwieź ich panu Wo-

łody owskiemu i powieǳ mu ode mnie, żem mu nie wróg, a może i lepszy przy aciel,
niż myśli… Alem go chciał minąć, bo nie teraz eszcze pora, abyśmy się spotkali. Może
późnie przy ǳie ten czas, ale ǳiś ani on by nie uwierzył, ani a nie miałbym go czym
przekonać… Może późnie … Uważa waćpan! Powieǳ mu, że ci luǳie mnie napadli i że
musiałem się bronić.

— Po sprawiedliwości tak i było — rzekł Rzęǳian.
— Czeka … Powieǳ eszcze panu Wołody owskiemu, żeby się kupy trzymali, że Ra-

ǳiwiłł, niech eno się azdy od Pontusa doczeka, to wnet ruszy na nich. Może uż est
w droǳe. Oba z księciem koniuszym i elektorem praktyku ą, i blisko granicy niebez-
piecznie stać. A przede wszystkim niech się kupy trzyma ą, bo poginą marnie. Wo ewoda
witebski chce się na Podlasie przedrzeć… Niech mu idą naprzeciw, aby w razie przeszkody
dać pomoc.

— Wszystko powiem, akoby mi za to płacono.
— Choć to Kmicic mówi, choć Kmicic ostrzega, niechże mu wierzą, niech się poraǳą

z innymi pułkownikami i zastanowią, że w kupie będą mocnie si. Powtarzam, że hetman
uż w droǳe, a a panu Wołody owskiemu nie wróg.

— Żeby a to miał aki znak od wasze miłości, to by lepie eszcze było — rzekł
Rzęǳian.

⁷¹Zwierciadło sprawiedliwości — edno z określeń Matki Boskie w litanii. [przypis edytorski]
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— Po co ci znaku?
— Bo i pan Wołody owski zaraz by lepie w szczerość afektu wasze miłości uwierzył

i tak by pomyślał, że musi być coś w tym, eśli znak przysyła.
— To masz ten sygnet — rzekł Kmicic — chociaż znaków po mnie nie brak na łbach

u tych luǳi, których panu Wołody owskiemu odwieziesz.
To rzekłszy, zd ął pierścień z palca. Rzęǳian zaś przy ął go skwapliwie i rzekł:
— ǲięku ę pokornie egomości.
W goǳinę późnie Rzęǳian wraz ze swymi wozami, z czelaǳią, trochę eno potur-

bowaną, echał spoko nie ku Szczuczynowi, odwożąc trzech zabitych i resztę rannych,
mięǳy którymi Józwę Butryma z przeciętą twarzą i rozbitą głową. Jadąc, spoglądał na
pierścień, którego kamień cudnie błyszczał przy księżycu, i rozmyślał o tym ǳiwnym
i strasznym człowieku, który tyle złego sprawiwszy konfederatom, a tyle dobrego Szwe-
dom i Raǳiwiłłowi, chciał ednak widocznie ratować konfederatów od ostatnie zguby.

„Bo to, co raǳił, to szczerze — mówił do siebie Rzęǳian. — Kupy zawsze się le-
pie trzymać. Ale czemu ostrzega? Chyba z afektu dla pana Wołody owskiego, że go to
zdrowiem w Billewiczach udarował. Chyba z afektu! Ba, aleć księciu hetmanowi na złe
może wy ść ten afekt. ǲiwny to człek. Raǳiwiłłowi służy, a naszym luǳiom życzy…
I do Szwedów eǳie… Tego a nie rozumiem…”

Po chwili zaś dodał:
„Ho ny pan… Jeno źle mu w drogę włazić.”
Równie ciężko i równie bezskutecznie ak Rzęǳian łamał sobie głowę stary Kiemlicz,

pragnąc znaleźć odpowiedź na pytanie: komu pan Kmicic służy?
„Do króla eǳie, a konfederatów bĳe, którzy właśnie przy królu sto ą. Co to est?

I Szwedom nie ufa, bo się kry e… Co z nami bęǳie?”
Tu, nie mogąc do ść do żadne konkluz i, zwrócił się ze złości ku synom:
— Szelmy! Bez błogosławieństwa pozdychacie! A nie mogliście choć tamtych pobi-

tych obmacać?
— Balim się! — odpowieǳieli Kosma i Damian.
Jeden Soroka był zadowolony i cłapał wesoło tuż za swym pułkownikiem.
„Już nas zły urok minął — myślał — skorośmy tamtych pobili. Ciekaw estem, kogo

teraz bęǳiemy bili?”
I było mu to wszystko edno, również ak i to, gǳie echał.
Do Kmicica nikt nie śmiał przystąpić ani pytać go o cokolwiek, bo młody pułkownik

echał chmurny ak noc. I gryzł się strasznie, że tych luǳi musiał pobić, obok których Sumienie, Grzech, Walka
rad by w szeregu ak na pręǳe stać. Lecz gdyby nawet poddał się i pozwolił odprowaǳić
do pana Wołody owskiego, co by pomyślał pan Wołody owski, gdyby się dowieǳiał, że
schwytano go przebiera ącego się pod zmienioną postacią ku Szwedom i z gle tami do
szweǳkich komendantów.

„Stare grzechy mnie ściga ą i prześladu ą… — mówił sobie Kmicic. — Ucieknę ak
na dale , a Ty, Boże, mnie prowadź…”

I począł się modlić żarliwie i opęǳać sumieniu, które powtarzało mu:
„Znów trupy za tobą, i nie szweǳkie…”
„Boże, bądź miłościw!… — odpowiadał Kmicic — adę do pana mego, tam mi się

służba rozpocznie…”
 
Rzęǳian nie miał zamiaru zostawać na noc w „Pokrzyku”, bo z Wąsoszy do Szczuczyna
było niedaleko — pragnął więc tylko dać wytchnienie koniom, zwłaszcza tym, które
wozy ładowne ciągnęły. Gdy więc Kmicic pozwolił mu echać dale , nie tracił Rzęǳian
czasu i w goǳinę późnie w eżdżał uż do Szczuczyna późną nocą i opowieǳiawszy się
strażom, roztasował się w rynku, bo domy były przez żołnierzy poza mowane, którzy
i tak nie wszyscy mogli się pomieścić. Ów Szczuczyn uchoǳił za miasto, ale nim nie był Miasto, Pozyc a społeczna
rzeczywiście, nie miał albowiem eszcze ani wałów, ani ratusza, ani sądów, ani kolegium
pĳarskiego, które dopiero za czasów króla Jana III powstało, a domów szczupło i więce
chałup niż domów, które dlatego tylko miastem się zwały, że w kwadrat były pobudowane,
tworząc rynek, niewiele zresztą mnie błotnisty od stawu, nad którym mieścina leżała.
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Przespawszy się pod ciepłą wilczurą, doczekał Rzęǳian ranka i zaraz udał się do pana
Wołody owskiego, który, nie wiǳiawszy go od wieków, przy ął radośnie i zaraz popro-
waǳił do kwatery panów Skrzetuskich i pana Zagłoby. Rozpłakał się aż Rzęǳian na
widok dawnego pana, któremu tyle lat służąc wiernie, tyle przygód razem z nim przebył
i fortuny się w końcu dorobił. Nie wstyǳąc się więc dawne służby, począł po rękach
pana Jana całować i powtarzać z rozrzewnieniem:

— Mó egomość… mó egomość… W akich to czasach my się znów spotykamy!…
Jęli tedy razem wszyscy na czasy narzekać — wreszcie pan Zagłoba rzekł:
— Ale ty, Rzęǳian, zawsze u fortuny za pazuchą sieǳisz i ako wiǳę, na pana wy- Grzech, Bogactwo

szedłeś. Pamiętasz, azalim⁷² ci nie prorokował, że eżeli cię nie powieszą, to bęǳie z ciebie
pociecha!… Cóż się teraz z tobą ǳie e?

— Mó egomość, za co mnie mieli wieszać, kiedy a ani przeciw Bogu, ani przeciw
prawu nic nie uczynił. Służyłem wiernie, a eżelim kogo zdraǳił, to chyba nieprzy aciół,
co sobie eszcze za zasługę poczytu ę. A żem tu i owǳie akiego hulta a fortelem starł,
ako to z rebelizantów albo onę czarownicę — pamięta egomość? — to też nie grzech,
a choćby był grzech, to egomościn, nie mó , bom a się właśnie od egomości fortelów
wyuczył.

— O, nie może być!… Patrza cie go! — rzekł pan Zagłoba. — Jeżeli chcesz, bym a
za two e grzechy po śmierci wył, to mi za życia ucta ich odda . Samże używasz onych
wszystkich bogactw, któreś mięǳy Kozakami zebrał, i samegoć za to w piekle na skwarki
przetopią!

— Bóg łaskaw, mó egomość, chociaż to est nieprawda, żebym sam używał, bo a
naprzód złych sąsiadów ze szczętem sprocesowałem i roǳicieli opatrzyłem, którzy teraz
spoko nie w Rzęǳianach sieǳą, żadne dyferenc i⁷³ uż nie ma ąc, bo Jaworscy z torbami
poszli, a a się opodal dorabiam, ak mogę.

— To nie mieszkasz uż w Rzęǳianach? — pytał pan Jan Skrzetuski.
— W Rzęǳianach roǳiciele po dawnemu żywią, a a mieszkam w Wąsoszy i nie

mogę się skarżyć, bo Bóg mi błogosławił. Ale akem usłyszał, że waszmościowie w Szczu-
czynie esteście, użem nie mógł dosieǳieć, bom sobie pomyślał: widać czas się znowu
ruszyć! Ma być wo na, to niech bęǳie!

— Przyzna że się — rzekł Zagłoba — że cię Szweǳi z Wąsoszy wystraszyli…
— Szwedów eszcze w ziemi wiǳkie nie masz, chyba pod azdki małe zachoǳą, i to

ostrożnie, bo chłopstwo na nich okrutnie zawzięte.
— To mi dobrą nowinę przynosisz — rzekł Wołody owski — gdyż a wczora umyśl-

nie pod azd wysłałem, aby ęzyka o Szwedach zasięgnąć, bom nie wieǳiał, czy można
bezpiecznie w Szczuczynie popasać. Pewnie cię ten pod azd tu przyprowaǳił?

— Ten pod azd? Mnie? To a ego przyprowaǳił, a racze przywiózł, bo tam i ednego
człowieka mięǳy tymi ludźmi nie masz, który by o własne mocy na koniu mógł usieǳieć!

— Jakże to?… Co zaś prawisz?… Cóż się stało? — pytał Wołody owski.
— Bo ich okrutnie pobito — ob aśnił Rzęǳian.
— Kto ich pobił?
— Pan Kmicic.
Panowie Skrzetuscy i Zagłoba aż porwali się z ław, pyta ąc eden przez drugiego:
— Pan Kmicic? A co by on tu robił?… Czyliby sam książę hetman uż tu przyciągnął?

Nuże! Powiada wraz, co się stało?
Lecz pan Wołody owski wypadł tymczasem z izby, chcąc widać naocznie sprawǳić

rozmiary klęski i luǳi obe rzeć; więc Rzęǳian rzekł:
— A po co mam opowiadać, lepie poczekać, aż pan Wołody owski wróci, bo to

na więce ego sprawa, a szkoda gęby dwa razy edno powtarzać.
— Wiǳiałżeś Kmicica na własne oczy? — pytał pan Zagłoba.
— Jako egomości wiǳę.
— I gadałeś z nim?

⁷²azali (daw.) — czyż, czy. [przypis edytorski]
⁷³dyferencja (z łac.) — różnica zdań, spór. [przypis edytorski]
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— Jakżem nie miał gadać, kiedy my się w „Pokrzyku”, niedaleko stąd, z echali, a
koniom wypoczywałem, a on na nocleg stał. Mało goǳinę gadaliśmy, bo nie było co
innego robić. Ja narzekałem na Szwedów, a on też narzekał…

— Na Szwedów? On także narzekał? — pytał Skrzetuski.
— Jak na diabłów, choć mięǳy nich echał.
— Siła⁷⁴ było wo ska z nim?
— Żadnego z nim wo ska nie było, ino czelaǳi kilku, prawda, że zbro nych i z takimi

mordami, że uż chyba i ci, którzy świętych młoǳianków za Herodowym ordynansem⁷⁵
wycinali⁷⁶, sroższych i szpetnie szych nie mieli. Powiadał mi się chodaczkowym⁷⁷ szlach-
cicem i mówił, że z końmi na armarki eǳie. Ale choć koni mieli kilkanaście w tabunku,
przecie mi się to nie wydało, bo to i osoba inna, i fantaz a nie taka ak u koniuchów,
i pierścień zacny na ręku wiǳiałem… Ten właśnie.

Tu błysnął Rzęǳian przed oczy słuchaczom kosztownym kamieniem, a pan Zagłoba
uderzył się po pole i zakrzyknął:

— Już go od niego wycyganił! Po tym ednym poznałbym cię, Rzęǳian, na końcu
świata!

— Z przeproszeniem egomości, nie cyganiłem, bom też szlachcic do równości się
z każdym poczuwa ący, nie Cygan, chociaż ǳierżawami choǳę, póki Bóg nie da osiąść na
swoim. A ten pierścień dał mi pan Kmicic na znak, że to, co mówił, to prawda, a a zaraz
waszmościom słowa ego wiernie powtórzę, bo wiǳi mi się, że tu o skóry nasze choǳi.

— Jak to? — pytał Zagłoba.
Wtem wszedł pan Wołody owski, cały wzburzony i od gniewu blady, czapką o stół

rzucił i zawołał:
— To przechoǳi imaginac ę! Trzech luǳi zabitych, Józwa Butrym usieczony, ledwie

tchnie!
— Józwa Butrym?… Toż to człowiek niedźwieǳie siły! — rzekł zdumiony Zagłoba.
— Jego w moich oczach sam pan Kmicic rozciągnął — wtrącił Rzęǳian.
— A dość mi tego pana Kmicica! — mówił w uniesieniu Wołody owski — gǳie się

tylko ten człowiek pokaże, trupy za sobą ak mór zostawu e. Dość tego! Kwit za kwit,
gardło za gardło… Ale teraz nowy rachunek… Luǳi mi napsuł, dobrych pachołków na-
padł… To mu się do pierwszego wiǳenia zakarbu e…

— Jużci, co prawda to nie on ich napadł, tylko oni ego, bo on w na ciemnie szy kąt
się zaszył, aby go nie poznali — rzekł Rzęǳian.

— A ty, zamiast coś miał moim pomagać, to eszcze za nim świadczysz! — rzekł
z gniewem pan Wołody owski.

— Ja po sprawiedliwości… A co do pomocy, chcieli moi pomagać, eno niezręcznie
im było, bo w tumulcie nie wieǳieli, kogo bić, kogo oszczęǳić, i samym się przez to
dostało. Żem z duszą i łubami uszedł, to eno przez pana Kmicica wyrozumiałość, bo
posłucha cie, waszmościowie, ak co się przytrafiło.

Tu Rzęǳian począł opisywać szczegółowo bitkę w „Pokrzyku”, niczego nie opuścił,
a gdy wreszcie powieǳiał i to, co mu Kmicic powieǳieć rozkazał, zdumieli się okrutnie
towarzysze.

— Onże sam to mówił? — pytał Zagłoba.
— Sam — odrzekł Rzęǳian. — „Ja (powiada) panu Wołody owskiemu ani konfede-

ratom nie wróg, choć inacze myślą. Późnie to się pokaże, a tymczasem niech się kupy,
na miły Bóg, trzyma ą, bo ich wo ewoda wileński ako raki ze saka wybierze.”

— I powieǳiał, że wo ewoda uż w pochoǳie? — pytał Jan Skrzetuski.
— Mówił eno, że tylko na posiłki szweǳkie czeka i że zaraz na Podlasie ruszy.
— Co waćpanowie o tym wszystkim myślicie? — pytał Wołody owski, spogląda ąc

na towarzyszów⁷⁸.
⁷⁴siła (daw.) — ile; wiele, dużo. [przypis edytorski]
⁷⁵ordynans (z łac., daw.) — rozkaz. [przypis edytorski]
⁷⁶ci, którzy świętych młoǳianków za Herodowym ordynansem wycinali — wg Biblii, po usłyszeniu proroctwa

Trzech Króli, że naroǳił się nowy król żydowski, król Herod kazał swoim żołnierzom zabić wszystkich małych
chłopców; Maria i Józef uratowali wówczas nowonaroǳonego Jezusa Chrystusa ǳięki anielskiemu ostrzeżeniu
i ucieczce do Egiptu. [przypis edytorski]

⁷⁷szlachcic chodaczkowy — ubogi, prosty szlachcic. [przypis edytorski]
⁷⁸towarzyszów — ǳiś popr. forma B. lm: towarzyszy. [przypis edytorski]
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— Zaǳiwia ąca rzecz! — odpowieǳiał Zagłoba. — Albo ten człowiek Raǳiwiłła
zdraǳa, albo nam akąś zasaǳkę gotu e. Ale aką? Raǳi się kupy trzymać, co może za
szkoda stąd dla nas wyniknąć?

— Że głodem zniszcze em — odrzekł Wołody owski. — Właśnie mam wiadomość,
że i Żeromski, i Kotowski, i Lipnicki ma ą rozǳielić chorągwie po kilkaǳiesiąt koni i po
całym wo ewóǳtwie rozłożyć, bo w kupie nie mogą się wyżywić.

— A eśli Raǳiwiłł istotnie nade ǳie? — pytał Stanisław Skrzetuski — to kto mu
się wówczas oprze?

Nikt nie umiał odpowieǳieć na to pytanie, bo rzeczywiście było asnym ak słońce, że
gdyby hetman wielki litewski nadciągnął i zastał siły konfederackie rozproszone, tedyby
poznosił e z na większą łatwością.

— Zaǳiwia ąca rzecz! — powtórzył Zagłoba.
I po chwili milczenia mówił dale :
— Wszelako Kmicic okazał uż, że nam szczerze życzliwy. Pomyślałbym, że może

Raǳiwiłła porzucił… Ale w takim razie nie przemykałby się w przebraniu, i to dokąd? —
do Szwedów?

Tu zwrócił się do Rzęǳiana:
— Wszakże ci mówił, że na Warszawę eǳie?
— Tak est! — rzekł Rzęǳian.
— No, to tam uż moc szweǳka.
— Ba! Już o te goǳinie musiał Szwedów napotkać, eżeli całą noc echał — odpo-

wieǳiał Rzęǳian.
— Wiǳieliście kiedy takiego człowieka? — pytał Zagłoba, pogląda ąc na towarzy-

szów⁷⁹.
— Że w nim est zło z dobrym pomięszane ak plewy z ziarnem, to pewna — rzekł

Jan Skrzetuski — ale żeby w te raǳie, aką nam teraz da e, była akowa zdrada, temu
wprost negu ę. Nie wiem, dokąd eǳie, dlaczego się w przebraniu przemyka, i próżno
bym głowę nad tym łamał, bo to akowaś ta emnica… Ale raǳi dobrze, ostrzega szczerze,
na to przysięgnę, ak również i na to, że edyny to dla nas ratunek te rady usłuchać. Kto
wie, czy mu znów zdrowia i życia nie zawǳięczamy.

— Dla Boga! — zakrzyknął pan Wołody owski — akże Raǳiwiłł ma tu przy ść,
kiedy mu na droǳe sto ą Zołtareńkowi⁸⁰ i piechota Chowańskiego⁸¹. Co innego my!
Jedna chorągiew się prześliźnie, a i to w Pilwiszkach musieliśmy sobie szablami drogę
otwierać. Co innego Kmicic, który w kilku luǳi się przemykał, ale książę hetman ak
prze ǳie z całym wo skiem? Chyba tamtych wprzód zniesie…

Jeszcze nie skończył mówić pan Wołody owski, gdy drzwi się otworzyły i wszedł pa-
chołek służbowy.

— Posłaniec z listem do pana pułkownika — rzekł.
— Dawa go sam! — odrzekł Wołody owski.
Pachołek wyszedł i po chwili wrócił z listem. Pan Michał prędko złamał pieczęć i po-

czął czytać:
„Czegom wczora nie dopowieǳiał ǳierżawcy z Wąsoszy, to ǳiś dopisu ę. Hetman

i sam wo ska ma na was dosyć, ale umyślnie na posiłki szweǳkie czeka, aby pod powagą
króla szweǳkiego na was iść. Bo gdyby go Septentrionowie⁸² wówczas zaczepili, tedyby
musieli i na Szwedów uderzyć, a to by znaczyło wo nę z królem szweǳkim. Czego oni
nie będą śmieli uczynić, nie ma ąc rozkazów, bo się Szweda bo ą i odpowieǳialności za
rozpoczęcie wo ny na się nie wezmą. Poznali się uż na tym, że Raǳiwiłł wszędy umyślnie
Szwedów im chce nadstawiać; niechby choć ednego ustrzelili albo usiekli, zaraz by wo na
była. Sami teraz Septentrionowie nie wieǳą, co czynić, gdy Litwa Szwedom poddana;

⁷⁹towarzyszów — ǳiś popr. forma B. lm: towarzyszy. [przypis edytorski]
⁸⁰Zołtareńkowi — wo ska Iwana Zołotarenki (zm. ), hetmana kozackiego, stronnika Ros an, szwagra

Bohdana Chmielnickiego; Zołotarenko brał uǳiał w zdobyciu Wilna () i wielu innych miast, a zginął
podczas oblegania Bychowa. [przypis edytorski]

⁸¹Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców
w wo nie polsko-rosy skie (–). [przypis edytorski]

⁸²Septentrionowie (z łac. septentrio, septentrionis: wielka niedźwieǳica, północ) — luǳie z północy; omowne
określenie Ros an, o wo nie z którymi Sienkiewicz nie mógł w  r. pisać wprost ze względu na cenzurę carską.
[przypis edytorski]
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sto ą więc w mie scu, czeka ąc eno, co bęǳie, i dale nie wo u ąc. Dla tych przyczyn
i Raǳiwiłła nie powstrzyma ą ani mu wstrętu nie uczynią, który prosto na was pó ǳie
i bęǳie po kolei znosił, eżeli się w kupę nie zbierzecie. Na Boga! uczyńcie to i pilno
wo ewodę witebskiego do się zaprasza cie, bo i emu teraz do was przez Septentrionów
łatwie , dopóki ako ogłupieli sto ą. Chciałem was przestrzec pod innym nazwiskiem,
byście łatwie uwierzyli, ale że się uż wydało, od kogo wiadomość, tedy swo e podpisu ę.
Zguba, eśli nie uwierzycie, bo i a uż nie ten, co byłem, a da Bóg całkiem inacze eszcze
o mnie usłyszycie. — Kmicic.”

— Chciałeś wieǳieć, ak Raǳiwiłł przy ǳie do nas, ot, masz odpowiedź! — rzekł
Jan Skrzetuski.

— Prawda est… Dobre rac e da e! — odpowieǳiał Wołody owski.
— Co to, dobre? święte rac e! — zawołał Zagłoba. — Tu nie może być wątpliwości.

Jam się pierwszy na tym człowieku poznał i choć nie ma przekleństwa, którego by nad
ego głową nie miotano, a wam powiadam, że eszcze go bęǳiem błogosławić. U mnie
dość na człeka spo rzeć, żeby wieǳieć, co wart. A pamiętacie, ako mi do serca przypadł
w Kie danach? Sam on też nas kocha, ako luǳi rycerskich, a gdy mo e nazwisko pierwszy
raz usłyszał, to mnie mało nie udusił z admirac i⁸³ i przeze mnie wszystkich was ocalił.

— Jegomość to się nic nie zmienił — zauważył Rzęǳian — czegóż by to pan Kmicic
miał więce egomości od mego pana albo od pana Wołody owskiego admirować?

— Głupiś! — odpowieǳiał Zagłoba. — Na tobie od razu się poznał, i eżeli cię zowie
ǳierżawcą, nie kpem z Wąsoszy, to eno przez politykę⁸⁴!

— To może i egomości przez politykę admirował? — odparł Rzęǳian.
— Obacz, ak chleb boǳie; ożeń się, panie ǳierżawco, a bęǳiesz eszcze lepie bódł….

Ja w tym!
— Wszystko to dobre — rzekł Wołody owski — ale eśli on tak szczerze nam życzy,

to czemu sam do nas nie przy echał, zamiast się ako wilk koło nas przemykać i luǳi nam
kąsać?

— Nie two a głowa, panie Michale — odpowieǳiał Zagłoba. — Co my uraǳimy,
to ty rób, a źle na tym nie wy ǳiesz. Żeby twó dowcip wart był two e szabli, to byś uż
hetmanem wielkim na mie scu pana Rewery Potockiego⁸⁵ był. A po co Kmicic miał tu
przy eżdżać?… Czy nie po to, żebyś mu tak samo nie wierzył, ak pismu ego nie wierzysz,
z czego by zaraz i do wielkie kłótni do ść mogło, bo to zaǳierżysty kawaler? A da my,
żebyś ty uwierzył, to co by rzekli inni pułkownicy, ako Kotowski, Żeromski albo Lip-
nicki?… Co by rzekli twoi luǳie laudańscy? Czyby go nie usiekli, gdybyś tylko głowę
odwrócił?

— O ciec ma rac ę — rzekł Jan Skrzetuski — on tu nie mógł przy echać.
— To czego do Szwedów eǳie? — powtórzył uparty pan Michał.
— Diabeł go wie, czy do Szwedów, diabeł wie, co w tę szaloną pałkę mogło strzelić!

Nic nam do tego, my oto z ostrzeżenia korzysta my, eżeli głowy chcemy unieść.
— Tu nie ma się co i namyślać — rzekł Stanisław Skrzetuski.
— Trzeba co pręǳe zawiadomić Kotowskiego, Żeromskiego, Lipnickiego i tego

drugiego Kmicica — mówił Jan Skrzetuski. — Wyślĳ do nich, Michale, co pręǳe wie-
ści, ale nie pisz im, kto ostrzega, bo z pewnością by nie uwierzyli.

— My edni bęǳiemy wieǳieli, czy a zasługa, i w swoim czasie nie omieszkamy e
promulgować⁸⁶! — zakrzyknął Zagłoba. — Dale , żywo, Michale!

— A sami pod Białystok ruszymy, wszystkim tam zbór naznaczywszy. Dałby Bóg
wo ewodę witebskiego ak na pręǳe ! — rzekł Jan.

— Z Białegostoku trzeba bęǳie do niego deputatów⁸⁷ od wo ska wysłać. Da Bóg,
staniemy do oczu panu hetmanowi litewskiemu — mówił Zagłoba — w równe albo

⁸³admiracja (z łac.) — poǳiw, uwielbienie. [przypis edytorski]
⁸⁴polityka (z łac.) — uprze mość, dobre obycza e. [przypis edytorski]
⁸⁵Rewera Potocki — Stanisław Potocki herbu Pilawa, zwany Rewera (–), hetman wielki koronny,

wo ewoda krakowski, kĳowski, podolski i bracławski, uczestnik wielu wo en, uratował króla Jana II Kazimierza
pod Zbarażem; przydomek Rewera pochoǳi od ego ulubionego powieǳonka re vera (łac.: w rzeczy same ,
zaprawdę). [przypis edytorski]

⁸⁶promulgować (z łac. promulgo, promulgare: wy awiam, obwieszczam) — ogłosić. [przypis edytorski]
⁸⁷deputat (z łac.) — przedstawiciel, wysłannik. [przypis edytorski]
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i lepsze sile. Nam się na niego nie porywać, ale pan wo ewoda witebski to co innego.
A zacnyż to pan! a cnotliwy! Nie masz takiego drugiego w Rzeczypospolite !

— Jegomość znasz pana Sapiehę? — pytał Stanisław Skrzetuski.
— Czy znam? Znałem go pachołkiem, nie większym od mo e szabli. Ale uż był ako

anioł.
— Toż on teraz nie tylko ma ętności, nie tylko srebra i kle noty, ale ponoś i skuwki

na rzęǳikach⁸⁸ na pieniąǳe przetopił, byle ak na więce wo ska przeciw nieprzy aciołom
o czyzny zaciągnąć — rzekł pan Wołody owski.

— ǲięki Bogu, że choć taki eden est — odrzekł Stanisław — bo pamiętacie,
akeśmy to i Raǳiwiłłowi ufali?

— Bluźnisz waść! — krzyknął Zagłoba. — Wo ewoda witebski! ba! ba! Niech ży e
wo ewoda witebski!… A ty, Michale, do ekspedyc i! żywo do ekspedyc i! Niechże tu pi-
skorze w tym błocie szczuczyńskim zosta ą, a my pó ǳiemy do Białegostoku, gǳie może
i innych ryb dostaniem… Chały też tam barǳo przednie Żyǳi na szabas wypieka ą. No!
przyna mnie wo na się rozpocznie. Bo mi uż tęskno… A kiedy Raǳiwiłłem przetrą-
cim, to się i do Szwedów weźmiem. Pokazaliśmy im uż, co umiemy!… Do ekspedyc i,
Michale, bo periculum in mora⁸⁹.

— A a pó dę podnieść na nogi chorągiew! — rzekł pan Jan.
I w goǳinę późnie kilkunastu posłańców wylatywało, co koń wyskoczy, ku Podla-

siowi, a za nimi wkrótce ruszyła cała chorągiew laudańska. Starszyzna echała na przeǳie,
naraǳa ąc się i dyskutu ąc, a żołnierzy prowaǳił pan Roch Kowalski, namiestnik. Szli
na Osowiec i Goniąǳ, prostu ąc sobie drogę ku Białemustokowi, gǳie się innych kon-
federackich chorągwi spoǳiewali.
 
Listy pana Wołody owskiego donoszące o pochoǳie Raǳiwiłła znalazły posłuch u wszyst-
kich pułkowników rozproszonych po całym wo ewóǳtwie podlaskim. Niektórzy uż byli
porozǳielali chorągwie na mnie sze odǳiały, aby tym łatwie przezimować, inni pozwo-
lili roz echać się towarzystwu po domach prywatnych, tak że pod znakami zaledwie po
kilkunastu towarzyszów⁹⁰ i po kilkuǳiesięciu pocztowych⁹¹ zostało. Pułkownicy pozwo-
lili na to po części z obawy przed głodem, a po części dla trudności utrzymania w nale-
żyte dyscyplinie chorągwi, które raz wypowieǳiawszy właściwe właǳy posłuszeństwo,
skłonne teraz były do opozyc i i względem swych przywódców z lada powodu. Gdyby był Żołnierz
znalazł się dowódca należyte powagi i od razu poprowaǳił e do bo u przeciw które-
mukolwiek z dwóch nieprzy aciół albo nawet przeciw Raǳiwiłłowi, karność pozostałaby
zapewne niewzruszoną; ale zepsuła się w próżnowaniu na Podlasiu, gǳie czas schoǳił na
ostrzeliwaniu eno raǳiwiłłowskich zameczków, na rabunku dóbr księcia wo ewody i na
paktowaniu z księciem Bogusławem. W tych warunkach żołnierz przyuczał się tylko do
swawoli i uciskania spoko nych mieszkańców wo ewóǳtwa. Niektórzy żołnierze, zwłasz-
cza pocztowi i czeladź, zbiegłszy spod chorągwi, potworzyli kupy swawolne i trudnili
się rozbo em na gościńcach. I tak owe wo sko, które nie połączywszy się z żadnym nie-
przy acielem, było edyną naǳie ą króla i patriotów, marniało z dniem każdym. Poǳiał
chorągwi na drobne odǳiały dopełnił rozprzężenia. Prawda, że w kupie trudno było się
wyżywić, ale ednak może i umyślnie przesaǳano obawy głodu, bo przecie była to esień,
a zbiory udały się szczęśliwie — zwłaszcza że żaden nieprzy aciel nie zniszczył poprzednio
ogniem i mieczem wo ewóǳtwa. Zniszczyły e poniekąd właśnie rabunki konfederackich
żołnierzy, tak ak samych żołnierzy zniszczyła bezczynność.

Albowiem rzeczy tak się złożyły ǳiwnie, iż nieprzy aciel zostawił w spoko u te chorą-
gwie. Szweǳi, zalewa ąc kra od zachodu i ciągnąc na południe, nie doszli eszcze do tego
kąta, aki mięǳy wo ewóǳtwem mazowieckim a Litwą tworzyło Podlasie — z drugie

⁸⁸skuwki na rzęǳikach — elementy końskie uprzęży, wykonane ze srebra. [przypis edytorski]
⁸⁹periculum in mora (łac.: niebezpieczeństwo w zwłoce) — niebezpiecznie est zwlekać. [przypis edytorski]
⁹⁰towarzysz — rycerz, szlachcic, służący w wo sku z własnym wyposażeniem i pocztem; towarzyszów — ǳiś

popr. forma G. lm: towarzyszy. [przypis edytorski]
⁹¹pocztowy — członek pocztu, sługa. [przypis edytorski]
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zaś strony zastępy Chowańskiego⁹², Trubeckiego⁹³ i Srebrnego stały w poza mowanych
przez się okolicach bezczynnie, waha ąc się, a racze same nie wieǳąc, co począć. Na
Rusi Buturlin⁹⁴ z Chmielnickim⁹⁵ rozpuszczali po dawnemu zagony i właśnie w tych cza-
sach porazili pod Gródkiem garść wo ska, które przywoǳił hetman wielki koronny, pan
Potocki⁹⁶. Ale Litwa była pod protektoratem szweǳkim. Pustoszyć i za mować ą dale
znaczyło to samo, ak słusznie zauważył w liście swym Kmicic, co wypowiadać wo nę
straszliwym i wzbuǳa ącym powszechną w świecie trwogę Szwedom. „Była tedy chwila
folgi od Septentrionów⁹⁷” — i niektórzy doświadczeni luǳie przepowiadali nawet, że
wkrótce zwrócą się oni, ako sprzymierzeńcy Jana Kazimierza i Rzeczypospolite , przeciw
królowi szweǳkiemu, którego potęga, gdyby panem całe Rzeczypospolite został, nie
miałaby równe w Europie.

Nie zaczepiał tedy Chowański ni Podlasia, ni skonfederowanych chorągwi; a one
wza em, pozbawione woǳa, rozproszone, nie zaczepiały i nie były w sile zaczepić kogo-
kolwiek lub przedsięwziąć coś ważnie szego nad rabunek dóbr raǳiwiłłowskich. Nato-
miast marniały. Jednakże listy pana Wołody owskiego o grożącym pochoǳie Raǳiwiłła
rozbuǳiły pułkowników z uśpienia i bezczynności. Poczęto ogarniać chorągwie, rozpisy-
wać awizy⁹⁸ wzywa ące rozproszonych żołnierzy pod znaki i grożące karami tym, którzy
by się nie stawili. Pierwszy Żeromski, na poważnie szy mięǳy pułkownikami i które-
go chorągiew w na lepszym była stanie, ruszył nie omieszku ąc pod Białystok; za nim
przybył w tygodniu Jakub Kmicic, prawda, że tylko w sto dwaǳieścia luǳi — po czym
zaczęli się ściągać żołnierze Kotowskiego i Lipnickiego, to po edynczo, to gromadkami;
szła także na ochotnika i drobna szlachta z okolicznych zaścianków, ako Zięcinkowie,
Świderscy, Jaworscy, Rzęǳianowie, Mazowieccy; przybywali wolentariusze nawet z wo-
ewóǳtwa lubelskiego, ako Karwowscy i Turowie, od czasu do czasu przybywał i zamoż-
nie szy szlachcic z akim takim pocztem sług dobrze zbro nych. Wysłano deputatów⁹⁹ od
chorągwi do egzakcy ¹⁰⁰, którzy pieniąǳe i żywność za kwitami mieli wybierać — sło-
wem, ruch zapanował wszędy, zawrzały przygotowania wo enne i gdy pan Wołody owski
ze swą laudańską chorągwią nadciągnął, stało uż kilka tysięcy luǳi pod bronią, którym
tylko przywódcy brakowało.

Wszystko to było i dość bezładne, i dość niesforne, ale ani tak bezładne, ani tak nie-
sforne, ak owa szlachta wielkopolska, która przed kilku miesiącami miała pod U ściem
Szwedom przeprawy bronić; albowiem owi Podlasianie, Lublinianie i Litwa byli to luǳie
z wo ną obyci, i nie było nawet mięǳy tymi ochotnikami ani ednego, prócz wyrostków,
który by prochu nie wąchał i z „tabakiery Gradywa¹⁰¹ nie zażywał”. Każdy w swoim życiu

⁹²Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców
w wo nie polsko-rosy skie (–), o które Sienkiewicz nie mógł w  r. pisać wprost ze względu na
cenzurę carską; kariera Chowańskiego zaniepokoiła w końcu dwór carski do tego stopnia, że został ogłoszony
buntownikiem i ścięty wraz z synem, co stało się powodem buntu wo skowego, a w XIX w. tematem opery
Modesta Musorgskiego Chowańszczyzna. [przypis edytorski]

⁹³Trubecki, Aleksiej Nikitycz herbu Pogoń Litewska (ok. –) — ostatni książę Księstwa Trubeckiego
w granicach Rzeczypospolite Obo ga Narodów (–) i późnie w granicach Ros i (–), o ciec
chrzestny cara Piotra I, w czasie wo ny polsko-rosy skie dowoǳił południową grupą wo ska carskiego, do
historii przeszła tzw. rzeź Trubeckiego w Mścisławiu. [przypis edytorski]

⁹⁴Buturlin, Wasilĳ Wasiǉewicz (zm. ) — rosy ski bo ar, dyplomata i wo skowy, w czasie ugody pere a-
sławskie w  przy ął przysięgę od starszyzny kozackie na wierność państwu moskiewskiemu, na początku
wo ny polsko-rosy skie - wraz z Bohdanem Chmielnickim dowoǳił połączonymi wo skami rosy -
sko-ukraińskimi. [przypis edytorski]

⁹⁵Chmielnicki, Bohdan Zenobi (–) — ukraiński bohater narodowy, hetman Kozaków zaporoskich,
organizator powstania przeciwko polskie właǳy w latach –. [przypis edytorski]

⁹⁶Potocki, Stanisław herbu Pilawa, zwany Rewera (–) — hetman wielki koronny, wo ewoda krakow-
ski, kĳowski, podolski i bracławski, uczestnik wielu wo en, uratował króla Jana II Kazimierza pod Zbarażem;
przydomek Rewera pochoǳi od ego ulubionego powieǳonka re vera (łac.: w rzeczy same , zaprawdę). [przypis
edytorski]

⁹⁷Septentrionowie (z łac. septentrio, septentrionis: wielka niedźwieǳica, północ) — luǳie z północy; kole ne
omowne określenie Ros an, o wo nie z którymi Sienkiewicz nie mógł w  r. pisać wprost ze względu na
cenzurę carską. [przypis edytorski]

⁹⁸awizy (z . avis: zdanie, ostrzeżenie, doniesienie) — pisemne zawiadomienia. [przypis edytorski]
⁹⁹deputat (z łac.) — wysłannik, przedstawiciel. [przypis edytorski]

¹⁰⁰egzakcja (z łac. exactio: pobór, naǳór) — ściąganie podatku na wo sko. [przypis edytorski]
¹⁰¹Gradyw (mit. rzym., z łac. gradivus: kroczący na przeǳie) — przydomek Marsa, boga wo ny. [przypis

edytorski]
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czynił to przeciw Kozakom, to przeciw Turkom, to przeciw Tatarom; byli tacy, którzy
eszcze szweǳkie wo ny pamiętali. Nad wszystkimi zaś górował doświadczeniem wo en-
nym i wymową pan Zagłoba i rad się znalazł w tym zbiegowisku żołnierskim, w którym
o suchym gardle nie raǳono.

Gasił więc powagą na poważnie szych pułkowników. Laudańscy luǳie opowiadali, że
gdyby nie on, tedyby Wołody owski, Skrzetuscy, Mirski i Oskierko zginęli z rąk raǳi-
wiłłowskich, bo uż ich na stracenie do Birż wieziono. On sam zasług swych nie ukrywał
i sprawiedliwość sobie zupełną oddawał, aby wszyscy wieǳieli, kogo ma ą przed sobą.

— Nie lubię się chwalić — mówił — ani gadać o tym, czego nie było, bo u mnie
prawda grunt, co może i mó siostrzan¹⁰² poświadczyć.

Tu zwracał się do pana Rocha Kowalskiego, który występował wówczas zza pleców
pana Zagłoby i mówił dobitnym, stentorowym¹⁰³ głosem:

— Wu … nie… łże!…
I sapiąc, toczył oczyma po obecnych, akby szuka ąc zuchwalca, który by mu śmiał

zaprzeczyć.
Ale nikt nigdy nie przeczył, więc pan Zagłoba poczynał opowiadać o swych dawnych

przewagach: ako eszcze za życia pana Koniecpolskiego¹⁰⁴ przyczynił się dwukrotnie do
zwycięstwa nad Gustawem Adolfem, ak potem Chmielnickiego splantował¹⁰⁵, co pod
Zbarażem¹⁰⁶ dokazywał, ako książę Jeremi na ego radach we wszystkim polegał i ako
mu prowaǳenie wycieczek powierzał…

— A po każde wycieczce — mówił — gdyśmy na pięć albo na ǳiesięć tysięcy hulta -
stwa napsuli, to Chmielnicki aż łbem z desperac i w ścianę trykał i powtarzał: „Nikt inny
tego nie uczynił, tylko ten diabeł Zagłoba!”, a kiedy uż do paktów zborowskich przyszło,
to chan sam ako ǳiwo mnie oglądał i o konterfekt upraszał, bo chciał go sułtanowi
w prezencie posłać.

— Takich nam ǳiś trzeba więce niż kiedy! — powtarzali słuchacze.
A gdy wielu i bez tego o naǳwycza nych czynach pana Zagłoby słyszało, o których

wieści po całe Rzeczypospolite choǳiły, gdy i świeże wypadki w Kie danach, ako to:
uwolnienie pułkowników i bitwa klewańska ze Szwedami, potwierǳały dawną opinię
męża, sława ego rosła coraz barǳie , i choǳił w nie pan Zagłoba ak w słońcu, wszystkim
na oczach, nad innych promienisty i asny.

— Gdyby takich tysiąc było w Rzeczypospolite , nie przyszłoby do tego, co się zda-
rzyło! — powtarzano w obozie.

— ǲięku my Bogu, że choć ednego mamy mięǳy sobą!
— Onże pierwszy Raǳiwiłła zdra cą zakrzyknął.
— I zacnych luǳi z ego rąk wyrwał, i po droǳe Szwedów pod Klewanami tak

poraził, że i świadek klęski nie uszedł.
— Pierwsze zwycięstwo on odniósł!
— Da Bóg i nieostatnie!
Pułkownicy, ako Żeromski, Kotowski, Jakub Kmicic i Lipnicki, patrzyli także na

Zagłobę z wielkim szacunkiem. Wyǳierano go sobie z rąk do rąk i zasięgano ego rady
we wszystkim, poǳiwia ąc roztropność, prawie męstwu wyrównywa ącą.

A właśnie raǳono teraz nad ważną sprawą. Wysłano wprawǳie deputatów do wo-
ewody witebskiego, by przy eżdżał ob ąć dowóǳtwo, ale ponieważ nikt dobrze nie wie-
ǳiał, gǳie w te chwili pan wo ewoda się zna du e, deputaci więc po echali i akby w wo-
dę wpadli. Były wieści, że ich Zołtareńkowe pod azdy ogarnęły, które zapuszczały się pod
Wołkowysk, rabu ąc na własną rękę.

¹⁰²siostrzan — siostrzeniec. [przypis edytorski]
¹⁰³stentorowy głos — głos gromki, donośny ak głos Stentora, herolda opisanego w Iliaǳie. [przypis edytorski]
¹⁰⁴Koniecpolski, Stanisław (–) — hetman wielki koronny w latach –, kasztelan krakowski,

uznawany za ednego z na wybitnie szych polskich woǳów. [przypis edytorski]
¹⁰⁵splantować — wyrównać grunt; tu: zrównać z ziemią, pokonać. [przypis edytorski]
¹⁰⁶Zbaraż — miasto w zachodnie części Ukrainy, ok.  km na płn. wschód od Tarnopola; w obronie

Zbaraża () przed Kozakami Chmielnickiego i Tatarami brały uǳiał wo ska polskie pod komendą trzech
regimentarzy i księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. [przypis edytorski]
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Postanowili tedy pułkownicy pod Białymstokiem obrać tymczasowo regimentarza¹⁰⁷,
który by aż do przy azdu pana Sapiehy rząd nad wszystkimi sprawował. Nie potrzeba
mówić, że z wy ątkiem pana Wołody owskiego, każdy pułkownik o sobie myślał.

Rozpoczęły się zabiegi i kaptowania. Wo sko oświadczyło, że chce mieć uǳiał w wy-
borach, i to nie przez deputatów, ale w kole generalnym, które wnet w tym celu złożono.

Wołody owski, po naraǳie ze swymi towarzyszami, polecał mocno pana Żeromskie-
go, który był człowiek cnotliwy, poważny, a przy tym imponował wo sku samą uro-
dą i senatorską brodą w pas. Żołnierz przy tym był biegły i doświadczony. Sam przez
wǳięczność polecał pana Wołody owskiego, ale Kotowski, Lipnicki i Jakub Kmicic opie-
rali się temu, twierǳąc, że nie można na młodszego wiekiem wybierać, bo regimentarz
musi i przed obywatelstwem na większą reprezentować powagę.

— A któż tu na starszy? — zapytały liczne głosy.
— Wu na starszy! — zakrzyknął nagle pan Roch Kowalski tak gromkim głosem, że

aż wszyscy zwrócili głowy w ego stronę.
— Szkoda tylko, że chorągwi nie ma — rzekł Jachowicz, namiestnik Żeromskiego.
Lecz inni poczęli wołać:
— To i co z tego⁈ Czy to nam niewola pułkownika koniecznie obierać?… Zali¹⁰⁸ to

nie w mocy nasze ? Zali nie in liberis sufragiis¹⁰⁹? Toż królem wolno każdego szlachcica
obrać, nie dopiero regimentarzem…

Wtem pan Lipnicki, ako niechętny był dla Żeromskiego i nie chciał, wszelkimi spo-
sobami, ego wyboru dopuścić, zabrał głos:

— Jako żywo! wolno waszmościom głosować, ak się podoba! A nie obierzecie puł-
kownika, to się i lepie stanie, bo nie bęǳie nikomu krzywdy ani inwidii¹¹⁰.

Wtedy powstał hałas straszliwy. Liczne głosy wołały: „Do wotów! do wotów!” — inni
zaś: „Kto tu od pana Zagłoby sławnie szy? Kto większy rycerz? Kto żołnierz doświadczeń-
szy? Pana Zagłobę prosimy… Niech ży e pan Zagłoba! Niech ży e regimentarz!”

— Niech ży e! niech ży e! — wrzeszczało coraz więce garǳieli.
— Na szable opornych!… — krzyczeli znowu burzliwsi.
— Nie ma opornych! unanimitate¹¹¹! — odpowiadały tłumy.
— Niech ży e! On Gustawa Adolfa poraził! On Chmielnickiemu sadła za skórę nalał!
— I pułkowników samych ratował!
— I Szwedów pod Klewanami poraził!
— Vivat ¹¹²! vivat! Zagłoba dux¹¹³! Vivat! vivat!
I tłumy poczęły podrzucać czapki, biegać po obozie i szukać pana Zagłoby.
On zaś zdumiał się i zmieszał w pierwsze chwili, bo o godność nie zabiegał, chciał e

dla Skrzetuskiego i takiego obrotu rzeczy się nie spoǳiewał.
Toteż gdy kilkutysięczny tłum począł wykrzykiwać ego nazwisko, tchu mu zabrakło

i zaczerwienił się ak burak.
Wtem opadli go towarzysze; ale w uniesieniu wszystko tłumaczyli sobie na dobre, bo

wiǳąc ego zmieszanie, poczęli wołać:
— Patrzcie! ako panna się zapłonił! Modestia¹¹⁴ męstwu w nim równa! Niech ży e

i niech nas do wiktorii prowaǳi!
Tymczasem nadeszli i pułkownicy, raǳi nieraǳi, winszu ąc godności, a niektórzy

może i raǳi byli, że współzawodników minęła. Pan Wołody owski tylko wąsikami coś
ruszał, nie mnie od pana Zagłoby zdumiony, a Rzęǳian, otworzywszy oczy i usta, pa-
trzył z niedowierzaniem, ale uż i z szacunkiem na pana Zagłobę, który z wolna do siebie
przychoǳił, a po chwili wziął się w boki i głowę do góry zadarł, przy mu ąc z odpowiednią
godności powagą życzenia.

¹⁰⁷regimentarz — zastępca hetmana; tymczasowy dowódca; określenie używane w XVII–XVIII w. [przypis
edytorski]

¹⁰⁸zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹⁰⁹in liberis suffragiis (łac.) — w wolnych wyborach. [przypis edytorski]
¹¹⁰inwidia (z łac.) — zazdrość, zawiść. [przypis edytorski]
¹¹¹unanimitate (łac.) — ednomyślnie, ednogłośnie. [przypis edytorski]
¹¹²vivat (łac.) — niech ży e. [przypis edytorski]
¹¹³dux (łac.) — wóǳ. [przypis edytorski]
¹¹⁴modestia (łac.) — skromność. [przypis edytorski]
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Winszował pierwszy Żeromski od pułkowników, a potem od wo ska przemówił bar-
ǳo wymownie towarzysz z chorągwi Kotowskiego, pan Żymirski, cytu ąc maksymy róż-
nych mędrców.

Zagłoba słuchał, głową kiwał; wreszcie, gdy mówca skończył, pan regimentarz prze-
mówił w następu ące słowa:

— Mości panowie! Choćby kto w niezbroǳonym chciał prawǳiwą utopić zasługę
oceanie albo niebotycznymi przysypać ą Karpatami, przecie ona, akoby ole u przyroǳe-
nie¹¹⁵ ma ąc, na wierzch wypłynie, spod ziemi się wydobęǳie, ażeby do oczu luǳkich
powieǳieć: „Jam est, która się światła nie wzdragam, sądu nie lękam, nagrody czekam.”
Ale że ako drogi kamień w złoto, tak cnota w modestię powinna być oprawiona, przeto
pytam was, mości panowie, sto ąc tu przed wami: Zalim się ze swymi zasługami nie krył?
Zalim się przed wami chwalił? Zalim o tę godność, którąście mnie ozdobili, tentował¹¹⁶?
Wyście to sami zasług mych dopatrzyli, bom a i teraz eszcze e negować gotów i po-
wieǳieć wam: są tu lepsi ode mnie, ako pan Żeromski, pan Kotowski, pan Lipnicki,
pan Kmicic, pan Oskierko, pan Skrzetuski, pan Wołody owski, tak wielcy kawalerowie,
akimi sama starożytność chlubić by się mogła… Przecz¹¹⁷ mnie, a nie którego z nich,
obraliście woǳem? Jeszcze czas… Zde mcie mi tę godność z barków, a zacnie szego w ten
płaszcz przyozdóbcie!

— Nie może być! nie może być! — zaryczały setne i tysiączne głosy.
— Nie może być! — powtórzyli pułkownicy, uradowani z publiczne pochwały,

a chcący zarazem przed wo skiem swo ą skromność okazać.
— Wiǳę i a, że nie może być inacze ! — odrzekł Zagłoba — niech się tedy wola

waszmościów spełni. ǲięku ę z serca, panowie bracia, i tak tuszę, że da Bóg, nie zawie-
ǳiecie się w te ufności, którąście we mnie położyli. Jako wy przy mnie, tak i a do gardła
stać przy was przyrzekam, a czyli wiktorię, czyli zgubę fata¹¹⁸ nam niezbadane przyniosą,
sama śmierć nas nie rozłączy, bo i po śmierci sławą się ǳielić bęǳiem!

Okrutne uniesienie zapanowało w zebraniu. Jedni do szabel się imali, druǳy łzy po-
częli ronić; panu Zagłobie pot kroplami osiadł na łysinie, ale zapał w nim wzrastał.

— Przy królu naszym prawowitym, przy naszym elekcie i przy miłe o czyźnie stać
bęǳiem! — zakrzyknął — dla nich żyć! dla nich umierać! Mości panowie! ako ta o -
czyzna o czyzną, nigdy takowe klęski na nią nie spadły. Zdra cy otworzyli wrota i nie
masz uż pięǳi ziemi, kromie tego wo ewóǳtwa, w które by nie grasował nieprzy aciel.
W was o czyzny naǳie a, a we mnie wasza, na was i na mnie cała Rzeczpospolita ma oczy
obrócone! Ukażmyż e , że niepróżno ręce wyciąga. Jak wy ode mnie męstwa i wiary, tak
a od was karności żądam i posłuszeństwa, a gdy bęǳiemy zgodni, gdy przykładem na-
szym otworzymy oczy tym, których nieprzy aciel uwiódł — tedy pół Rzeczypospolite
do nas się zleci! Kto ma Boga i wiarę w sercu, ten przy nas stanie, moce niebieskie nas
wesprą, i któż nam wówczas sprosta⁈

— Tak bęǳie! Dla Boga, tak bęǳie! Salomon mówi!… Bić! bić! — wołały grzmiące
głosy.

A pan Zagłoba ręce ku północy wyciągnął i począł krzyczeć:
— Przychodź teraz, Raǳiwille! przychodź, panie hetmanie! panie heretyku! lucype-

rowy wo ewodo! Czekamy cię nie w rozproszeniu, ale w kupie, nie w dyskordii¹¹⁹, ale
w zgoǳie, nie z papierami, paktami, ale z mieczami w ręku! Czeka cię tu wo sko cno-
tliwe i a, regimentarz. Dale ! wychodź! dawa Zagłobie pole! Wezwĳ czartów na pomoc
i próbu my się!… Wychodź!

Tu zwrócił się znów do wo ska i krzyczał dale , aż się w całym obozie rozlegało:
— Dla Boga, mości panowie! Proroctwa mnie wspiera ą! Zgody eno, a pobĳemy

tych szelmów, pludrów, pończoszników, rybo adów i innych wszarzy, brodafianów, ko-
żuszników, co w lato saniami eżdżą!… Damy im pieprzu, aż pięty pogubią, umyka ąc.
Bĳże tych psubratów, kto żyw! Bĳ, kto w Boga wierzy, komu cnota i o czyzna miła!

¹¹⁵przyroǳenie (daw.) — natura, charakter, właściwości. [przypis edytorski]
¹¹⁶tentować (z łac.) — zabiegać, starać się. [przypis edytorski]
¹¹⁷przecz (daw.) — dlaczego. [przypis edytorski]
¹¹⁸fatum (łac.) — los; tu M. lm fata. [przypis edytorski]
¹¹⁹dyskordia (z łac.) — niezgoda, skłócenie. [przypis edytorski]
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Kilka tysięcy szabel zabłysło naraz. Tłumy otoczyły pana Zagłobę, cisnąc się, depcąc,
popycha ąc i wrzeszcząc:

— Prowadź! prowadź!
— Jutro poprowaǳę! Gotować się! — krzyknął w zapale Zagłoba.
Wybór ów odbył się rano, a po południu odbywał się przegląd wo ska. Stały więc cho-

rągwie na choroszczańskich błoniach, edna przy drugie w wielkim porządku, z pułkow-
nikami i chorążymi na czele, a przed pułkami eźǳił regimentarz, pod buńczukiem¹²⁰,
z pozłocistą buławą w ręku i czaplim piórem przy czapce. Rzekłbyś: hetman uroǳony!
I tak przeglądał kole no chorągwie, ak pasterz przegląda trzodę, a żołnierzom aż serca
przybywało na widok te wspaniałe postaci. Każdy pułkownik wy eżdżał kole no ku nie-
mu, a on z każdym pogadał, coś pochwalił, coś zganił, i nawet ci z przywódców, którzy
z początku nieraǳi byli z wyboru, musieli przyznać w duchu, że z nowego regimentarza
żołnierz barǳo materii wo skowych świadom, dla którego przywóǳtwo nie nowina.

Jeden tylko pan Wołody owski ǳiwnie akoś wąsikami ruszał, gdy nowy regimentarz
poklepał go na przegląǳie wobec innych pułkowników po ramieniu i rzekł:

— Panie Michale, kontent estem z ciebie, bo chorągiew tak porządna, ako żadna nie
est. Wytrwa eno tak dale , a możesz być pewien, że cię nie zapomnę!

— Dalibóg — szepnął pan Wołody owski Skrzetuskiemu, wraca ąc z przeglądu — co
by mi mógł innego prawǳiwy hetman powieǳieć?

Tegoż samego dnia rozesłał pan Zagłoba pod azdy w te strony, w które było trzeba,
i w te, w które nie było potrzeby. Gdy wróciły naza utrz rano, wysłuchał pilnie wszystkich
doniesień, po czym udał się do kwatery pana Wołody owskiego, który mieszkał razem ze
Skrzetuskimi.

— Przy wo sku muszę powagę zachowywać — rzekł łaskawie — ale gdyśmy sami,
możemy w dawne konfidenc i¹²¹ zostawać… Tum przy aciel, nie zwierzchnik! Waszą radą
też nie pogarǳę, choć własny rozum mam, gdyż wiem, żeście luǳie doświadczeni ak
mało żołnierzy w całe Rzeczypospolite .

Przywitali go więc po dawnemu i wprędce „konfidenc a” zapanowała zupełna, eden
tylko Rzęǳian nie śmiał być z nim ak dawnie i na samym brzeżku ławy sieǳiał.

— Co o ciec myślisz robić? — zapytał Jan Skrzetuski.
— Przede wszystkim porządek i dyscyplinę utrzymać i żołnierzy za ąć, żeby próżno-

waniem nie sparcieli. Wiǳiałem a to dobrze, panie Michale, żeś ako sysun mamrotał,
gdym te pod azdy na cztery strony świata wysyłał, ale a musiałem to uczynić, by luǳi do
służby wdrożyć, bo znacznie pole zalegli. To raz, a po wtóre: czego nam brak? Nie luǳi,
bo nalazło i nalezie ich dosyć. Ta szlachta, która do Prus uciekła przed Szwedami z wo e-
wóǳtwa mazowieckiego, także tu przy ǳie. Ludu i szabel nie zbraknie, eno wiwendy¹²²
nie dość, a bez zapasów żadne wo sko w świecie w polu nie wytrzyma. Owóż mam taką
myśl, żeby pod azdom nakazać sprowaǳać wszystko, co eno im w ręce popadnie: bydło,
owce, świnie, zboże, siano, i z tego wo ewóǳtwa, i z ziemi wiǳkie na Mazowszu, która
także nie wiǳiała dotąd nieprzy aciela i wszystkiego ma obfitość.

— Ale to szlachta bęǳie wniebogłosy krzyczeć — zauważył Skrzetuski — eżeli się
im plon i dobytek zabierze.

— Więce mi znaczy wo sko niż szlachta. Niech krzyczą! Zresztą, darmo się nie bęǳie
brać, bo każę kwity wydawać, których tyle uż nagotowałem przez ǳisie szą noc, że pół
Rzeczypospolite wziąć by można za nie w rekwizyc ę. Pienięǳy nie mam, ale po wo nie
i po wypęǳeniu Szwedów Rzeczpospolita to zapłaci. Co mi tam gadacie! Szlachcie gorze ,
gdy wo sko zgłodniałe za eżdża i rabu e. Mam też myśl lasy splądrować, bo słyszę, że
tam siła¹²³ chłopstwa z dobytkiem pouciekało. Niechże to wo sko Duchowi Świętemu
ǳięku e, że e natchnął do obrania mnie regimentarzem, bo nikt by tu inny sobie tak nie
poraǳił.

— U wasze wielmożności senatorska głowa, to pewno! — rzekł Rzęǳian.

¹²⁰buńczuk — drzewce zakończone kulą lub grotem, ozdobione końskim włosiem, symbol właǳy wo skowe .
[przypis edytorski]

¹²¹konfidencja (z łac.) — zaufanie, zażyłość. [przypis edytorski]
¹²²wiwenda (daw., z łac.) — żywność, prowiant. [przypis edytorski]
¹²³siła (daw.) — wiele, dużo. [przypis edytorski]
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— Co? hę? — rzekł Zagłoba, uradowany pochlebstwem — i ciebie, szelmo, w ciemię
nie bito. Rychło patrzeć, ak namiestnikiem cię uczynię, niech się eno vacans¹²⁴ otworzy.

— ǲięku ę pokornie wasze wielmożności… — odpowieǳiał Rzęǳian.
— Ot, mo a myśl! — mówił dale Zagłoba. — Naprzód wiwendy tyle zgromaǳić,

akobyśmy mieli oblężenie wytrzymać, potem obóz warowny założymy, a wówczas niech
przychoǳi Raǳiwiłł ze Szwedami czy z diabłami. Szelmą estem, eżeli tu drugiego Zba-
raża nie uczynię!

— Jak mi Bóg miły, tak to grzeczna myśl — zawołał Wołody owski — eno skąd
ǳiał weźmiemy?

— Pan Kotowski ma dwie haubice, u Kmicica edna wiwatówka, w Białymstoku są
cztery oktawy¹²⁵, które do zamku tykocińskiego miały być wyprawione; bo waćpanowie
nie wiecie, że Białystok na utrzymanie zamku tykocińskiego przez pana Wiesiołowskiego
est zapisany, i te armaty eszcze zeszłego roku z czynszów zakupiono, o czym mi pan
Stępalski, gubernator tute szy, powieǳiał. Mówi też, że i prochów est na sto strzałów
do każde . Damy sobie radę, mości panowie, eno popiera cie mnie z duszy, a i o ciele nie Przywódca

Alkoholzapomina cie, które by rade napić się czego, bo i pora uż po temu.
Wołody owski kazał przynieść pić i dale gawęǳili przy kielichach.
— Myśleliście, że bęǳiecie mieć malowanego regimentarza — mówił Zagłoba, sior-

ba ąc z lekka miód wystały. — Nunquam¹²⁶! Nie prosiłem a o ten fawor¹²⁷, ale kiedyście
mnie nim przyozdobili, to i posłuch, i porządek musi być. Wiem a, co każda godność
znaczy, i obaczycie, czy każde nie dorosnę. Drugi Zbaraż tu urząǳę, nic, eno drugi
Zbaraż! Zadławi się dobrze Raǳiwiłł, zadławią się i Szweǳi, nim mnie przełkną. Albo
też chciałbym, by Chowański się o nas pokusił, pochował a bym go tak, żeby go i na sąd
ostateczny nie znaleźli. Niedaleko sto ą, niech przy dą! niech popróbu ą! Miodu, panie
Michale!

Wołody owski nalał, pan Zagłoba duszkiem wypił, zmarszczył brwi i akby sobie coś
przypomina ąc, rzekł:

— O czym to a mówiłem? Czego to a chciałem?… Aha! miodu, panie Michale!
Wołody owski nalał znowu.
— Powiada ą — mówił Zagłoba — że i pan Sapieha lubi w dobre kompanii pocią-

gnąć. Nie ǳiw! każdy zacny człowiek to lubi. Zdra cy tylko, którzy nieszczere myśli dla
o czyzny żywią, bo ą się wina, żeby się z praktyk nie wygadać. Raǳiwiłł brzezinowy sok
pĳa, a po śmierci bęǳie smołę pĳał. Tak mi Pan Bóg dopomóż! Zgadu ę to snadnie, że
się z panem Sapiehą pokochamy, bośmy do siebie podobni, ako edno ucho końskie do
drugiego albo ak para butów. I przy tym on eden regimentarz, a drugi, ale uż tak tu
wszystkie sprawy urząǳę, żeby ak on przy eǳie, wszystko było gotowe. Siła rzeczy na Ambic a
mo e głowie, ale cóż robić! Nie ma kto w o czyźnie myśleć, to ty myśl, stary Zagłobo,
póki ci pary w nozdrzach. Na gorsza sprawa, że kancelarii nie mam.

— A po co o cu kancelaria? — pytał Skrzetuski.
— A po co król ma swego kanclerza? A po co przy wo sku musi być pisarz wo skowy?

Trzeba bęǳie i tak posłać do akiego miasta, żeby mi pieczęć zrobili.
— Pieczęć?… — powtórzył z zachwytem Rzęǳian, spogląda ąc z coraz większym

uszanowaniem na pana Zagłobę.
— A co waćpan bęǳiesz pieczętował? — pytał Wołody owski.
— W tak poufałe kompanii możesz mi, panie Michale, mówić po dawnemu: „wać-

pan”… Nie a będę pieczętował, ale mó kanclerz… To sobie naprzód zakonotu cie!
Tu Zagłoba spo rzał z dumą i powagą po obecnych, aż Rzęǳian zerwał się z ławy,

a pan Stanisław Skrzetuski mruknął:
— Honores mutant mores¹²⁸!
— Po co mnie kancelaria? Posłucha cie eno — mówił Zagłoba. — Naprzód wieǳcie Patriota, Wierzenia

Polityka, Religiao tym, że te klęski, które na o czyznę naszą spadły, według mo ego mniemania nie z inne
przyczyny przyszły, ak z rozpusty, ak ze swawoli i zbytków (miodu, panie Michale!), ak

¹²⁴vacans (łac.) — wolne mie sce, wakat. [przypis edytorski]
¹²⁵oktawa — właśc. oktawa kolubryna, ǳiało średnie wielkości, kalibru do  mm. [przypis edytorski]
¹²⁶nunquam (łac.) — nigdy. [przypis edytorski]
¹²⁷fawor (z łac.: przychylność, życzliwość) — wyróżnienie. [przypis edytorski]
¹²⁸Honores mutant mores (łac.) — godności zmienia ą obycza e. [przypis edytorski]
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ze zbytków, mówię, które na kształt zarazy nas toczą. Ale w pierwszym rzęǳie z przyczy-
ny heretyków, coraz śmiele prawǳiwe wierze bluźniących z u mą dla Przena świętsze
Patronki nasze , która o te bezeceństwa w słuszną cholerę wpaść mogła…

— To słusznie mówi! — ozwali się chórem rycerze — dysydenci pierwsi przystali do
nieprzy aciół, a kto wie, czy nie sami ich sprowaǳili⁈

— Exemplum¹²⁹ hetman wielki litewski!
— Lecz że i w tym wo ewóǳtwie, gǳie a estem regimentarzem, także heretyków

nie brak, ako w Tykocinie i w innych mie scach, przeto dla zyskania na początek bło-
gosławieństwa bożego dla nasze imprezy wyda się uniwersał, aby kto w błędach ży e, we
trzech dniach z nich się nawrócił, a tym, którzy tego nie uczynią, ma ętności ma ą być
na wo sko skonfiskowane.

Rycerze spoglądali na siebie ze zdumieniem. Wieǳieli, że nie zbywa panu Zagłobie na
obrotnym rozumie i fortelach, ale nie przypuszczali, aby pan Zagłoba był takim statystą¹³⁰
i tak doskonale umiał sprawy publiczne sąǳić.

— I wy się pytacie — rzekł z tryumfem Zagłoba — skąd wezmę pienięǳy na wo -
sko?… A konfiskaty? a wszystkie dobra raǳiwiłłowskie, które tym samym prze dą na
własność wo ska?

— Czy aby bęǳie prawo po nasze stronie? — wtrącił Wołody owski.
— ǲiś takie czasy, że kto ma szablę, ten ma prawo! A akie prawo ma ą Szweǳi i ci

wszyscy nieprzy aciele, którzy w granicach Rzeczypospolite grasu ą?
— Prawda est! — odpowieǳiał z przekonaniem pan Michał.
— Nie dość na tym! — zawołał, zapala ąc się, pan Zagłoba. — Drugi uniwersał wyda Przywódca, Mądrość

się do szlachty wo ewóǳtwa podlaskiego i do tych ziem w wo ewóǳtwach sąsiednich,
które eszcze nie są w nieprzy acielskim ręku, aby ako na pospolite ruszenie stawały.
Szlachta ma czeladź uzbroić, aby nam piechoty nie brakło. Wiem to, że nie eden by rad iść,
eno się za akim pismem i za akimś rządem ogląda. Będą tedy mieli i rząd, i uniwersały…

— Waćpan naprawdę tyle masz rozumu, ile kanclerz wielki koronny! — zakrzyknął
pan Wołody owski.

— Miodu, panie Michale!… Trzecie pismo wyśle się do Chowańskiego¹³¹, by sobie
szedł do paralusa¹³², a nie, to go ze wszystkich miast i zamków wykurzymy. Sto ąć¹³³ oni
teraz wprawǳie na Litwie spoko nie i zamków nie dobywa ą, ale Kozacy Zołtareńkowi
rabu ą, kupami po tysiącu i dwa eżdżąc. Niechże ich powstrzyma, bo inacze bęǳiem ich
znosić¹³⁴.

— Pewnie, że moglibyśmy to robić — rzekł Jan Skrzetuski — wo sko nie zależałoby
pola.

— Myślę a nad tym i właśnie ku Wołkowyskowi ǳiś nowe pod azdy wysyłam, ale
et haec facienda, et haec non omittenda¹³⁵… Czwarte pismo chcę posłać do naszego elekta, Łzy
pana dobrego, aby go w smutku pocieszyć, że przecie eszcze są tacy, którzy go nie opuścili,
że są serca i szable na ego skinienie gotowe. Niechże na obczyźnie ma choć tę pociechę
nasz o ciec, nasz pan kochany, nasza krew agiellońska, która tułać się musi… oto… oto…

Tu pan Zagłoba zakrztusił się, bo uż miał mocno w głowie, i wreszcie ryknął z żałości
nad losem królewskim, a pan Michał zaraz mu zawtórował trochę cienie , Rzęǳian chlipał
także albo udawał, że chlipie. Skrzetuscy wsparli głowy na rękach i sieǳieli w milczeniu.

Przez chwilę cisza trwała, nagle pan Zagłoba wpadł w złość.
— Co mi tam elektor! — krzyknął. — Kiedy zawarł pakt z miastami pruskimi, niech-

że występu e w pole przeciw Szwedom, niech nie praktyku e na obie strony, niech uczyni
to, co wierny lennik czynić powinien, i w obronie pana swego i dobroǳie a stawa¹³⁶.

¹²⁹exemplum (łac.) — przykład; tu: przykładem est. [przypis edytorski]
¹³⁰statysta (daw.) — polityk, mąż stanu, strateg (ǳiś: osoba niebędąca aktorem, a występu ąca w filmie lub

sztuce teatralne w roli podrzędne ). [przypis edytorski]
¹³¹Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców

w wo nie polsko-rosy skie (–). [przypis edytorski]
¹³²paralusa (daw.) — paraliż; do paralusa: do cholery, do diabła. [przypis edytorski]
¹³³stojąć — sto ą ci. [przypis edytorski]
¹³⁴znosić — rozbĳać, pokonywać. [przypis edytorski]
¹³⁵et haec facienda, et haec non omittenda (łac.) — i to trzeba zrobić, i tamtego nie zaniedbać. [przypis edytorski]
¹³⁶stawa — ǳiś popr. forma  os. lp cz.ter.: sta e. [przypis edytorski]
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— Kto tam zgadnie, czy on się eszcze za Szwedami nie opowie? — rzekł Stanisław
Skrzetuski.

— Za Szwedami się opowie? To a mu się opowiem! Pruska granica niedaleko,
a u mnie kilka tysięcy szabel na zawołanie; Zagłoby w pole nie wywieǳie! Jako mnie
tu wiǳicie, akom regimentarz nad tym zacnym wo skiem, tak go ogniem i mieczem
nawieǳę. Nie ma wiwendy, dobrze! zna ǳiemy e dość w pruskich gumnach!

— Matko Boska! — zakrzyknął w uniesieniu Rzęǳian. — Wasza wielmożność uż
i koronowanym głowom zǳierży.

— Zaraz do niego napiszę: „Mości elektorze! Dość kota ogonem odwracać! Dość wy-
krętów i mitręgi! Wychodź przeciw Szwedom, a nie, to a w odwieǳiny do Prus przy adę.
Nie może inacze być…” Inkaustu, piór, papieru! Rzęǳian, po eǳiesz z pismem!

— Po adę! — rzekł ǳierżawca z Wąsoszy, uradowany nową godnością.
Lecz nim przygotowano panu Zagłobie inkaust, pióra i papier, krzyki wszczęły się

przed domem i tłumy żołnierzy zaczerniały przed oknami. Jedni krzyczeli: „vivat!” —
druǳy hałłakowali po tatarsku. Zagłoba z towarzyszami wyszedł zobaczyć, co się ǳie e.

Pokazało się, że prowaǳą owe oktawy, o których pan Zagłoba wspominał, a których
widok rozradował teraz serca żołnierskie.

Pan Stępalski, gubernator białostocki, przystąpił do pana Zagłoby i przemówił:
— Jaśnie wielmożny regimentarzu! Od czasu ak nieśmiertelne pamięci pan mar-

szałek Wielkiego Księstwa Litewskiego zapisał dobra białostockie na utrzymanie zamku
tykocińskiego, a, będąc tychże dóbr gubernatorem, wiernie i poczciwie wszelkie czynsze
na pożytek tegoż zamku obracałem, czego i re estrami mogę przed całą Rzeczpospolitą
dowieść. Tak przeszło dwaǳieścia lat pracu ąc, opatrywałem on zamek w prochy, ǳiała
i spyżę¹³⁷, ma ąc to sobie za święty obowiązek, aby każdy grosz tam szedł, dokąd aśnie
wielmożny marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego iść mu nakazał. Ale gdy w zmien-
ne losów kolei zamek tykociński został nieprzy aciół o czyzny na większą w tym wo e-
wóǳtwie podporą, pytałem się Boga i własnego sumienia, zali¹³⁸ mam mu i nadal siły
przysparzać, zali nie powinienem tych dostatków i wo ennych porządków, z tegorocznego
czynszu nagromaǳonych, do wasze wielmożności rąk oddać…

— Powinieneś… — przerwał z powagą pan Zagłoba.
— O edno też eno proszę, aby wasza wielmożność raczyła wobec całego wo ska

zaświadczyć i na piśmie mnie pokwitować, ako nic z onych dóbr na własny pożytek nie
obróciłem i wszystko w ręce Rzeczypospolite , godnie tu przez właǳę aśnie wielmożnego
regimentarza reprezentowane , zdałem.

Zagłoba kiwnął głową na znak przyzwolenia i zaraz zaczął przeglądać re estr.
Pokazało się, że prócz oktaw, na strychach spichrzów ukrytych, est i trzysta muszkie-

tów niemieckich barǳo porządnych, dwieście berdyszów¹³⁹ moskiewskich dla piechoty,
do obrony murów i wałów, i sześć tysięcy złotych gotowizny.

— Pieniąǳe mięǳy wo sko się rozǳieli — rzekł Zagłoba — a co do muszkietów
i berdyszów…

Tu obe rzał się naokoło.
— Panie Oskierko — rzekł — weźmiesz e waść i pieszą chorągiew uformu esz… Jest

tu trochę piechoty z raǳiwiłłowskich zbiegów, a ilu braknie, tylu z młynarzy dobierzesz.
Po czym zwrócił się do wszystkich obecnych:
— Mości panowie! Są pieniąǳe, są ǳiała, bęǳie piechota i wiwenda… Takie mo e

rządy na początek!
— Vivat! — krzyknęło wo sko.
— A teraz, mości panowie, wszyscy pachołcy w skok po wsiach po rydle, łopaty

i motyki. Obóz warowny założym, Zbaraż drugi! Jeno, towarzysz¹⁴⁰ czy nie towarzysz,
niech się nie wstyǳi łopaty i do roboty!

To rzekłszy, pan regimentarz udał się do swo e kwatery, przeprowaǳony okrzykami
wo ska.

¹³⁷spyża (daw.) — prowiant, żywność. [przypis edytorski]
¹³⁸zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹³⁹berdysz — szeroki, ciężki topór na barǳo długim drzewcu, używany przez piechotę do kruszenia zbroi.

[przypis edytorski]
¹⁴⁰towarzysz — rycerz, szlachcic, służący w wo sku z własnym wyposażeniem i pocztem. [przypis edytorski]
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— Dalibóg, że ten człowiek ma ednak głowę na karku — mówił do Jana Skrzetu- Przywódca
skiego Wołody owski — i rzeczy zaczyna ą iść lepszym porządkiem.

— Byle tylko Raǳiwiłł zaraz nie nadszedł — wtrącił Stanisław Skrzetuski — bo to
wóǳ, ak drugiego nie masz w Rzeczypospolite , a nasz pan Zagłoba dobry do prowian-
towania obozu, ale nie emu mierzyć się z takim wo ennikiem.

— Prawda est! — odpowieǳiał Jan — ak przy ǳie co do czego, to go bęǳiem radą
wspomagali, bo się na wo nie mnie rozumie. Zresztą, skończy się ego panowanie, niech
tylko pan Sapieha nadciągnie.

— Ale przez ten czas siła¹⁴¹ dobrego może zrobić — rzekł pan Wołody owski.
Jakoż istotnie wo ska owe potrzebowały akiegokolwiek naczelnika, choćby nawet

pana Zagłoby, bo od dnia ego wyboru lepszy ład zapanował w obozie. Naza utrz ǳień
poczęto sypać wały nad białostockimi stawami. Pan Oskierko, który w cuǳoziemskich
wo skach sługiwał i znał się na sztuce sypania obronnych mie sc, kierował całą robotą.
Powstał więc w trzech dniach nader silny okop, naprawdę podobien nieco do zbaraskie-
go, bo boków i tyłu broniły mu błotniste stawy. Widok ego podniósł serca żołnierzy;
całe wo sko poczuło, że ma akowyś grunt pod nogami. Lecz eszcze barǳie począł się
duch krzepić na widok zapasów żywności sprowaǳanych przez silne pod azdy. Coǳien-
nie wpęǳano do okopu woły, owce, świnie, co ǳień szły fury wiozące wszelakie ziarno
i siano. Niektóre przychoǳiły aż z ziemi łukowskie , inne aż z wiǳkie . Napływała także
coraz licznie szlachta drobna i większa, albowiem gdy wieść się rozeszła, że est uż rząd,
wo sko i regimentarz, więce też znalazło się w luǳiach ufności. Mieszkańcom ciężko by-
ło żywić „całą dywiz ę”, ale po pierwsze, pan Zagłoba o to nie pytał, po wtóre, lepie było
oddać na wo sko połowę, a reszty w spoko u zażywać, niż być narażonym co chwila na
stratę wszystkiego od kup swawolnych¹⁴², które rozmnożyły się były znacznie i grasowały
na kształt Tatarów, a które pan Zagłoba nakazał pod azdom ścigać i znosić.

— Jeżeli takim okaże się hetmanem, akim est gospodarzem — mówiono o nowym
regimentarzu w obozie — tedy Rzeczpospolita nie wie eszcze, ak wielkiego ma męża.

Sam pan Zagłoba myślał z pewnym niepoko em o przy ściu Janusza Raǳiwiłła. Przy-
pominał sobie wszystkie zwycięstwa Raǳiwiłła, a wówczas postać hetmańska przybierała
potworne kształty w wyobraźni nowego regimentarza i w duszy sobie mówił:

„O , kto się tam temu smokowi oprze!… Mówiłem, że się mną zadławi, ale on mnie,
ako sum kaczkę, połknie.”

I obiecywał sobie pod przysięgą nie wydawać generalne bitwy Raǳiwiłłowi.
„Bęǳie oblężenie — myślał — a to zawsze długo trwa. Można też bęǳie i traktatów

tentować¹⁴³, a przez ten czas pan Sapieha nade ǳie.”
Na wypadek, gdyby nie nadszedł, postanowił sobie pan Zagłoba słuchać we wszystkim

Jana Skrzetuskiego, gdyż pamiętał, ak książę Jeremi cenił wysoko tego oficera i ego
zdolności wo skowe.

— Ty, panie Michale — mówił pan Zagłoba do pana Wołody owskiego — enoś do
ataku stworzony albo i z pod azdem, chociażby znacznym, można cię wysłać, bo umiesz
się sprawić i ako wilk na owce, na nieprzy aciela wpadniesz; ale gdyby ci całym wo skiem
hetmanić kazano, pasz! pasz! sklepu z rozumem nie założysz, bo go na sprzedanie nie
posiadasz, a Jan to regimentarska głowa i gdyby mnie nie stało, on eden mógłby mnie
zastąpić.

Tymczasem przychoǳiły wieści odmienne; raz donoszono, że Raǳiwiłł uż iǳie przez
Prusy elektorskie, drugi raz, że pobiwszy wo ska Chowańskiego, za ął Grodno i stamtąd
ciągnie z wielką potęgą; ale byli i tacy, którzy twierǳili, że to nie Raǳiwiłł, eno Sapie-
ha poraził Chowańskiego przy pomocy księcia Michała Raǳiwiłła¹⁴⁴. Pod azdy ednak
nie przywoziły żadnych pewnych wieści, prócz tych, że pod Wołkowyskiem stanęła kupa
Zołtareńkowych luǳi, wynosząca około dwóch tysięcy wo owników, i miastu zagraża.
Okolica cała płonęła uż ogniem.

¹⁴¹siła (daw.) — wiele, dużo. [przypis edytorski]
¹⁴²kupy swawolne — odǳiały, które odłączyły się od swo e armii. [przypis edytorski]
¹⁴³tentować (z łac.) — próbować. [przypis edytorski]
¹⁴⁴Raǳiwiłł, Michał Kazimierz herbu Trąby (–) — kra czy litewski, późnie otrzymał także tytuły

podczaszego litewskiego, kasztelana i wo ewody wileńskiego oraz hetmana polnego litewskiego; szwagier Jana
III Sobieskiego, gorliwy katolik, interesował się nauką, a szczególnie alchemią. [przypis edytorski]
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W ǳień po pod azdach zaczęli napływać i zbiegowie, którzy potwierǳili wiadomość,
donosząc przy tym, że mieszczanie wyprawili posłów do Chowańskiego i Zołtareńki
z prośbą o miłosierǳie nad miastem, na co uzyskali od Chowańskiego odpowiedź, że
to est luźna wataha nie ma ąca z ego wo skiem nic wspólnego. Co do Zołtareńki, ten
dał mieszczanom radę, by się wykupili, lecz oni, ako uboǳy luǳie, po niedawnym po-
żarze i kilkunastu rabunkach, nie mieli czym.

Błagali więc o miłosierǳie pana regimentarza, aby im na ratunek pospieszył, pó-
ki układy o wykup się prowaǳą, bo późnie nie bęǳie uż czasu. Pan Zagłoba wybrał
półtora tysiąca luǳi dobrych, mięǳy którymi chorągiew laudańską, i przywoławszy Wo-
łody owskiego, rzekł mu:

— No, panie Michale, czas pokazać, co umiesz! Pó ǳiesz pod Wołkowysk i zetrzesz
mi tam tych hulta ów, którzy miastu nieobronnemu grożą. Nie pierwszyzna ci taka wy-
prawa i myślę, że za fawor sobie poczytasz, że tobie tę funkc ę powierzam.

Tu zwrócił się do innych pułkowników:
— Sam muszę w obozie zostać, bo cała odpowieǳialność na mnie, to raz! A po

wtóre, nie przystoi mo e godności na hulta ów wyprawy czynić. Niech eno Raǳiwiłł
nadciągnie, tedy się w wielkie wo nie pokaże, kto lepszy, czy pan hetman, czy pan regi-
mentarz.

Wołody owski ruszył chętnie, bo się nuǳił w obozie i tęsknił za krwi rozlewem. Ko- Żołnierz, Walka
menderowane chorągwie wychoǳiły też ochoczo ze śpiewaniem, a regimentarz stał kon-
no na wale i błogosławił odchoǳących, żegna ąc ich krzyżem na drogę. Byli nawet tacy,
którzy ǳiwili się, że pan Zagłoba tak uroczyście ów pod azd wyprawia, ale on pamiętał,
że i Żółkiewski, i inni hetmani mieli zwycza żegnać idące do bo u chorągwie — zresztą,
lubił wszystko czynić uroczyście, bo to powagę ego w oczach żołnierzy podnosiło.

Zaledwie ednak chorągwie znikły we mgle oddalenia, gdy uż zaczął się o nie niepo-
koić.

— Janie! — rzekł — a może by podesłać eszcze Wołody owskiemu z garść luǳi?
— Da o ciec pokó — odpowieǳiał Skrzetuski. — Wołody owskiemu na taką wy-

prawę iść, to to samo, co z eść miskę a ecznicy. Boże miły, toż on całe życie nic innego
nie robił.

— Ba! a eśli go za wielka siła opadnie?… Nec Hercules contra plures¹⁴⁵.
— Co tu o takim żołnierzu gadać. Spenetru e on wszystko dobrze, zanim uderzy,

a eśli tam siła za wielka, to urwie, co bęǳie mógł, i wróci albo sam przyśle o posiłki.
Możesz o ciec spać spoko nie.

— Aha! wieǳiałem też, kogo wysyłam, ale to ci mówię, że musiał mi ten pan Michał
czegoś zadać, taką mam do niego słabość. Prócz nieboszczyka pana Podbipięty i ciebie
nikogom tak nie miłował… Nie może być inacze , tylko mi ów chłystek czegoś zadał.

Upłynęło trzy dni.
Do obozu zwożono ciągle prowianty, ochotnicy także nadciągali, ale o panu Michale

nie było słychu. Niepokó Zagłoby wzrastał i mimo przedstawień Skrzetuskiego, że żadną
miarą nie mógł eszcze Wołody owski spod Wołkowyska wrócić, wyprawił pań Zagłoba
sto koni petyhorskich¹⁴⁶ Kmicica po wiadomości.

Ale pod azd wyszedł i znowu upłynęło dwa dni bez wieści.
Aż siódmego dnia dopiero o szarym, mglistym zmierzchu pachołcy, wyprawieni po

potrawy¹⁴⁷ do Bobrownik, przy echali barǳo spiesznie na powrót do obozu z doniesie-
niem, że wiǳieli akieś wo sko wychoǳące z lasów za Bobrownikami.

— Pan Michał! — zakrzyknął radośnie Zagłoba. Lecz pachołcy przeczyli. Nie po-
echali na spotkanie właśnie dlatego, że wiǳieli akieś znaki obce, których w wo sku
pana Wołody owskiego nie było. A przy tym siła szła większa. Pachołcy ak to pachołcy,
nie umieli e dokładnie oznaczyć; edni mówili, że ze trzy tysiące, druǳy, że pięć albo
i więce .

— Wezmę dwaǳieścia koni i po adę na spotkanie — rzekł pan rotmistrz Lipnicki.
Po echał.

¹⁴⁵nec Hercules contra plures (łac.) — nawet Herkules na nic przeciw wielu. [przypis edytorski]
¹⁴⁶konie petyhorskie — średniozbro na azda w wo sku litewskim. [przypis edytorski]
¹⁴⁷potraw — siano z drugich sianokosów. [przypis edytorski]
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Upłynęła goǳina i druga, aż wreszcie dano znać, że zbliża się nie pod azd, ale całe
wielkie wo sko.

I nie wiadomo dlaczego, gruchnęło nagle po obozie:
— Raǳiwiłł iǳie!
Wieść ta akby iskra elektryczna poruszyła i wstrząsnęła cały obóz; żołnierze wypadli

na wały, na niektórych twarzach znać było przestrach; nie stawano w należytym porządku;
edna tylko piechota Oskierki za ęła wskazane mie sca. Natomiast mięǳy wolentarzami¹⁴⁸
wszczął się w pierwsze chwili popłoch. Z ust do ust przelatywały na rozmaitsze wieści:
„Raǳiwiłł zniósł ze szczętem Wołody owskiego i ten drugi, Kmicicowy, pod azd” —
powtarzali edni. — „Ani świadek klęski nie uszedł” — mówili druǳy. — „A ot teraz
pan Lipnicki akoby pod ziemię się zapadł.” — „Gǳie regimentarz? gǳie regimentarz?”

Wtem przypadli pułkownicy ład czynić, a że prócz niewielu wolentarzy zresztą sam
stary żołnierz był w obozie, wnet stanęli w sprawie, czeka ąc, co się okaże.

Pan Zagłoba, gdy go doszedł okrzyk: „Raǳiwiłł iǳie!” — zmieszał się barǳo, ale
w pierwsze chwili wierzyć nie chciał. Cóż by się stało z Wołody owskim? Czyliby się
pozwolił tak ogarnąć, żeby ani eden człowiek nie przybiegł z ostrzeżeniem? A ów drugi
pod azd? A pan Lipnicki?

„Nie może być! — powtarzał sobie pan Zagłoba, obciera ąc czoło, które pociło mu
się obficie. — Ten smok, ten mężobó ca, ten lucyper miałby uż z Kie dan zdążyć? Zali
to ostatnia goǳina się zbliża⁈”

Tymczasem ze wszystkich stron coraz licznie sze głosy wołały: „Raǳiwiłł! Raǳiwiłł!”
Pan Zagłoba przestał wątpić. Zerwał się i wpadł do kwatery Skrzetuskiego.

— Janie, ratu ! teraz pora!
— Co się stało? — pytał Skrzetuski.
— Raǳiwiłł iǳie! Na two ą głowę wszystko zda ę, bo o tobie książę Jeremi mówił,

żeś wóǳ uroǳony. Ja sam będę doglądał, ale ty radź i prowadź!
— To nie może być Raǳiwiłł — rzekł Skrzetuski. — Skądże wo sko nadciąga?
— Od Wołkowyska. Mówią, że ogarnęli Wołody owskiego i tamten drugi pod azd,

który niedawno posłałem.
— Wołody owski dałby się ogarnąć? To o ciec ego nie znasz. On to sam wraca, nikt

inny.
— Kiedy mówią, że potęga okrutna.
— Chwała Bogu! to, widać, pan Sapieha nadciągnął.
— Na Boga! co mówisz? przecieby dali znać. Lipnicki po echał naprzeciw…
— Właśnie to dowód, że nie Raǳiwiłł iǳie. Poznali kto, przyłączyli się i razem

wraca ą. Chodźmy! chodźmy!
— Zaraz to mówiłem! — zakrzyknął Zagłoba. — Wszyscy się stropili, a a pomy-

ślałem: nie może być! Zaraz to pomyślałem! Chodźmy! żywo, Janie! żywo! A tamci się
skonfundowali… ha!

Oba wyszli spiesznie i wstąpiwszy na wały, na których uż wo ska tkwiły, poczęli
iść w podłuż; ale twarz Zagłoby była promienna, przystawał co chwila i wołał, ażeby go
wszyscy słyszeli:

— Mości panowie! gości mamy! serca mi nie tracić! Jeśli to Raǳiwiłł, to a mu drogę
na powrót do Kie dan pokażę!

— Pokażemy mu! — krzyczało wo sko.
— Stosy na wałach rozpalić! Nie bęǳiem się chowali, niech nas wiǳą, gotowiśmy!

Stosy rozpalić!
Wnet naniesiono drew i w kwadrans późnie zapłonął cały obóz, aż niebo zaczerwieniło

się akoby od zorzy. Żołnierze, odwraca ąc się od światła, patrzyli w ciemność, w stronę
Bobrownik. Niektórzy wołali, że słyszą uż chrzęst i tętent.

Wtem w ciemnościach rozległy się z daleka strzały muszkietów. Pan Zagłoba porwał
za połę pana Skrzetuskiego.

— Ogień rozpoczyna ą! — rzekł niespoko nie.
— Na wiwaty — odparł Skrzetuski.

¹⁴⁸wolentarz — ochotnik, wolontariusz. [przypis edytorski]
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Po strzałach rozległy się okrzyki radosne. Nie było co dłuże wątpić; w minutę późnie
nadbiegło na spienionych koniach kilkunastu eźdźców woła ąc:

— Pan Sapieha! pan wo ewoda witebski!
Zaledwie to usłyszeli żołnierze, gdy ak wezbrana rzeka płynęli z wałów i biegli na-

przeciw, wrzeszcząc tak, że ktoś, co by słyszał z dala te głosy, mógłby mniemać, że to
wycinanego w pień miasta wrzaski.

Zagłoba, siadłszy na koń, wy echał także na czele pułkowników przed wały, przybrany
we wszystkie oznaki swe godności: pod buńczukiem, z buławą i czaplim piórem przy
czapce.

Po chwili pan wo ewoda witebski w echał w krąg światła na czele swych oficerów, Cnota
ma ąc i pana Wołody owskiego przy boku. Był to człowiek uż w wieku poważnym, śred-
nie tuszy, o twarzy niepiękne , ale rozumne i dobrotliwe . Wąsy miał uż siwe, równo
nad górną wargą przystrzyżone, i takąż niewielką bródkę, co czyniło go podobnym do
cuǳoziemca, choć się po polsku ubierał. Jakkolwiek wielu ǳiełami wo ennymi wsła-
wiony, wyglądał więce na statystę niż na wo ownika; ci, którzy go bliże znali, mówili
też, że w obliczu pana wo ewody Minerwa nad Marsem przemaga¹⁴⁹. Ale obok Miner-
wy i Marsa była w te twarzy rzadsza w owych czasach ozdoba, to est uczciwość, która
z duszy płynąc, odbĳała się w oczach ak światło słońca w woǳie. Na pierwszy rzut oka
poznali, że był to mąż zacny i sprawiedliwy.

— My tak czekali ak za o cem! — wołali żołnierze.
— A tak i przyszedł nasz wóǳ! — powtarzali z rozczuleniem inni.
— Vivat! vivat!
Pan Zagłoba skoczył ku niemu na czele pułkowników, a on konia wstrzymał i począł

się kłaniać rysim kołpaczkiem.
— Jaśnie wielmożny wo ewodo! — rozpoczął przemowę Zagłoba. — Choćbym sta-

rożytnych Rzymian, ba! i samego Cycerona albo, sięga ąc dawnie szych czasów, słynnego
owego Ateńczyka Demostenesa posiadał wymowę, eszcze bym nie umiał te radości wy-
powieǳieć, aką wezbrały serca nasze na widok dosto ne aśnie wielmożnego pana osoby.
Cieszy się w sercach naszych cała Rzeczpospolita, na mędrszego wita ąc senatora i na -
lepszego syna, tym większą, bo niespoǳianą radością. Oto staliśmy na tych okopach pod
bronią nie witać, ale walczyć gotowi… Nie radosnych słuchać okrzyków, ale spiżowych
gromów… Nie łzy wylewać, ale krew naszą!… Gdy zatem stu ęzyczna fama rozniosła, że
obrońca to o czyzny, nie zdra ca, nadchoǳi, że wo ewoda witebski, nie hetman wielki
litewski, że Sapieha, nie Raǳiwiłł…

Lecz panu Sapieże pilno widać było w echać, bo nagle kiwnął ręką z dobroduszną,
choć wielkopańską niedbałością i rzekł:

— Iǳie i Raǳiwiłł. We dwóch dniach uż tu bęǳie!
Pan Zagłoba zmieszał się, bo raz, że mu się wątek mowy przerwał, a po wtóre, iż

wieść o Raǳiwille wielkie na nim uczyniła wrażenie. Stał więc przez chwilę przed panem
Sapiehą, nie wieǳąc, co dale mówić; lecz prędko oprzytomniał i wyciągnąwszy spiesznie
buławę zza pasa, rzekł uroczyście, przypomina ąc sobie, co było pod Zbarażem.

— Mnie wo sko woǳem swym uczyniło, lecz a w godnie sze ręce ów znak odda ę,
aby młodszym dać przykład, ak pro publico bono¹⁵⁰ na większych zaszczytów zrzec się
należy.

Żołnierze zaczęli pokrzykiwać, lecz pan Sapieha uśmiechnął się tylko i rzekł:
— Panie bracie! aby was tylko Raǳiwiłł nie posąǳił, że ze strachu przed nim buławę

odda ecie… Byłby rad!
— Już on mnie zna — odparł Zagłoba — i o bo aźń nie posąǳi, bom go pierwszy

w Kie danach splantował i innych przykładem pociągnąłem.
— Kiedy tak, to prowadźcie do obozu — rzekł Sapieha. — Powiadał mi przez dro- Uczta

gę Wołody owski, żeście przedni gospodarz i że est u was się czym pożywić, a myśmy
struǳeni i głodni.

To rzekłszy, ruszył koniem, a za nim ruszyli inni i w echali wszyscy do obozu wśród
niezmierne radości. Pan Zagłoba przypomniał sobie, co o panu Sapieże mówią, że się

¹⁴⁹Minerwa nad Marsem przemaga — mądrość góru e nad walecznością; Minerwa (mit. rzym.) — bogini
mądrości, odpowiednik gr. Ateny; Mars (mit. rzym.) — bóg wo ny, odpowiednik gr. Aresa. [przypis edytorski]

¹⁵⁰pro publico bono (łac.) — dla dobra wspólnego. [przypis edytorski]
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w ucztach i kielichach kocha, więc postanowił godnie uczcić ǳień ego przybycia. Jakoż
wystąpił z ucztą tak wspaniałą, akie dotąd w obozie nie było. Jedli wszyscy i pili. Przy
kielichach opowiadał pan Wołody owski, co pod Wołkowyskiem zaszło, ak nagle oto-
czyły go znacznie większe siły, które zdra ca Zołtareńko na pomoc wysłał, ak uż ciężko
było, gdy nagle przy ście pana Sapiehy zmieniło rozpaczliwą obronę w na świetnie sze
zwycięstwo.

— Daliśmy im takie pro memoria¹⁵¹ — mówił — że odtąd ucha z obozu nie wytkną.
Po czym rozmowa zeszła na Raǳiwiłła. Pan wo ewoda witebski miał barǳo świeże

wiadomości i wieǳiał przez zaufanych luǳi o wszystkim, co się w Kie danach stało. Opo-
wiadał więc, że wysłał hetman litewski nie akiego Kmicica z listem do króla szweǳkiego
i z prośbą, aby z dwóch stron razem uderzyć na Podlasie.

— ǲiw mi to nad ǳiwy! — zawołał pan Zagłoba — bo gdyby nie ten Kmicic, to
do te pory nie zebralibyśmy się w kupę i mógł nas z eść Raǳiwiłł, gdyby był nadszedł,
ednego po drugim ako siedleckie obwarzanki.

— Powiadał mi to wszystko pan Wołody owski — odrzekł Sapieha — z czego wnoszę,
że ma on chyba do was osobisty afekt. Szkoda, że dla o czyzny go nie ma. Ale tacy luǳie,
którzy nic nad siebie nie wiǳą, nikomu dobrze nie służą i każdego tak zdraǳić gotowi,
ako w tym przypadku Kmicic Raǳiwiłła.

— Jeno mięǳy nami nie masz zdra ców i wszyscyśmy do gardła przy aśnie wielmoż-
nym wo ewoǳie stać gotowi! — rzekł Żeromski.

— Wierzę, że tu sami zacni żołnierze — odparł wo ewoda — i anim się spoǳiewał,
bym tu taki ład i dostatek zastał, za co egomości panu Zagłobie muszę być wǳięczny.

Pan Zagłoba aż pokraśniał z zadowolenia, bo akoś mu się dotąd wydawało, że ak-
kolwiek wo ewoda witebski traktu e go łaskawie, przecie nie z takim uznaniem i powagą,
akie by sobie pan eksregimentarz życzył. Począł więc opowiadać, ak rząǳił, co uczy-
nił, akie zapasy zebrał, ak ǳiała sprowaǳił i piechotę uformował, wreszcie ak obszerną
musiał prowaǳić korespondenc ę.

I nie bez chełpliwości wspomniał o listach wysłanych do króla wygnanego, do Cho- Śmiech, Pozyc a społeczna
wańskiego i do elektora.

— Po moim liście musi się egomość elektor asno opowieǳieć za nami albo przeciw
nam — rzekł z dumą.

Ale wo ewoda witebski był człek wesoły, może też i podochocił trochę, więc pogłaǳił
wąsa, uśmiechnął się złośliwie i rzekł:

— Panie bracie, a do cesarza niemieckiego nie pisaliście?
— Nie! — rzekł zǳiwiony Zagłoba.
— A to szkoda! — odrzekł wo ewoda — rozmawiałby równy z równym.
Pułkownicy wybuchnęli gromkim śmiechem, lecz pan Zagłoba zaraz okazał, iż eśli

pan wo ewoda chciał być kosą, to w nim trafił na kamień.
— Jaśnie wielmożny panie! — rzekł — do elektora mogę pisać, bom i sam, ako

szlachcic, elektor i nie tak to dawno eszcze, akom dawał głos za Janem Kazimierzem.
— Toś waćpan dobrze wywiódł! — odpowieǳiał wo ewoda witebski.
— Ale z takim potentatem ak cesarz nie korespondu ę — mówił dale pan Zagłoba

— żeby o mnie nie powieǳiał pewnego przysłowia, którem na Litwie słyszał…
— Cóż to za przysłowie?
— „Jakaś głowa kiepska — musi być z Witebska!” — odparł niezmieszany Zagłoba.
Słysząc to, pułkownicy aż zlękli się, ale wo ewoda witebski przechylił się w tył i wziął

się w boki ze śmiechu.
— A to mnie splantował!… Niechże waści uściskam!… Jak będę chciał brodę golić,

to ęzyka od waści pożyczę!
Uczta przeciągnęła się do późna w noc; przerwało ą dopiero przybycie kilku szlachty

spod Tykocina, którzy przywieźli wieść, że pod azdy Raǳiwiłła sięga ą uż tego miasta.
 
Raǳiwiłł dawno by był uderzył na Podlasie, gdyby nie to, że rozmaite powody zatrzy-
mywały go w Kie danach. Naprzód czekał na posiłki szweǳkie, z których przysłaniem

¹⁵¹pro memoria (łac.: dla pamięci, na pamiątkę) — tu: nauczka. [przypis edytorski]
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Pontus de la Gardie umyślnie zwłóczył. Jakkolwiek enerała szweǳkiego łączyły węzły po-
krewieństwa z samym królem, przecie ani świetnością rodu, ani znaczeniem, ani obszer-
nymi związkami krwi nie mógł sprostać temu magnatowi litewskiemu, a co do fortuny, to
akkolwiek w te chwili w skarbcu raǳiwiłłowskim nie było gotowizny, ednakowoż po-
łową dóbr książęcych mogliby się obǳielić wszyscy enerałowie szweǳcy i eszcze uważać
się za bogatych. Owóż, gdy z kolei losów tak wypadło, że Raǳiwiłł znalazł się zależnym
od Pontusa, nie umiał sobie enerał odmówić te satysfakc i, aby owemu panu nie dać
uczuć te zależności i własne przewagi.

Raǳiwiłł zaś nie potrzebował posiłków do pobicia konfederatów, bo na to miał i wła-
snych sił dosyć, ale byli mu Szweǳi potrzebni z tych powodów, o których wspominał
Kmicic w liście do pana Wołody owskiego. Od Podlasia przegraǳały Raǳiwiłła zastępy
Chowańskiego¹⁵², które mogły mu bronić drogi; gdyby zaś Raǳiwiłł szedł z wo ska-
mi szweǳkimi i pod egidą króla szweǳkiego, wówczas wszelki krok nieprzy acielski ze
strony Chowańskiego musiałby być uważany ako wyzwanie Karola Gustawa¹⁵³. Raǳiwiłł
w duszy chciał tego, dlatego niecierpliwie oczekiwał przybycia choćby edne chorągwi
szweǳkie i zżyma ąc się na Pontusa, mawiał nieraz do swych dworzan:

— Parę lat temu za fawor by sobie poczytywał, gdyby pismo ode mnie otrzymał,
i potomkom by e w testamencie przekazał, a ǳiś zwierzchnika maniery przybiera!

Na co pewien szlachcic, gębacz i weredyk znany na całą okolicę, tak raz sobie pozwolił
odpowieǳieć:

— Wedle przysłowia, mości książę, ak kto sobie pościele, tak się wyśpi.
Raǳiwiłł wybuchnął gniewem i do wieży go wtrącić rozkazał, ale na drugi ǳień

wypuścił i guzem złocistym obdarzył, bo o szlachcicu mówiono, że ma gotowiznę, a książę
pienięǳy od niego chciał na skrypt pożyczyć. Szlachcic guz przy ął, ale pienięǳy nie dał.

Posiłki szweǳkie nadeszły wreszcie w liczbie ośmiuset koni, ciężkich ra tarów¹⁵⁴; trzy-
sta piechoty i sto lże sze azdy wyekspediował¹⁵⁵ Pontus wprost do tykocińskiego zamku,
chcąc na wszelki przypadek mieć w nim własną załogę.

Wo ska Chowańskiego rozstąpiły się przed owymi ludźmi, nie czyniąc im żadnego
wstrętu, którzy też dostali się szczęśliwie do Tykocina, bo to ǳiało się wówczas, gdy
eszcze konfederackie chorągwie stały rozproszone po całym Podlasiu i za mowały się tylko
rabunkiem dóbr raǳiwiłłowskich.

Spoǳiewano się, że książę, doczekawszy się pożądanych posiłków, ruszy zaraz, ale on
eszcze zwłóczył. Powodem tego były wieści z Podlasia o niełaǳie panu ącym w tym wo-
ewóǳtwie, o braku edności mięǳy konfederatami i nieporozumieniach, akie wynikły
mięǳy Kotowskim, Lipnickim i Jakubem Kmicicem.

— Trzeba im dać czas — mówił książę — by się za łby wzięli. Wygryzą się oni sami
i ta siła sczeźnie bez wo ny, a my tymczasem na Chowańskiego uderzymy.

Lecz nagle zaczęły przychoǳić przeciwne wiadomości; pułkownicy nie tylko się nie
pobili ze sobą, ale zebrali się w edną kupę pod Białymstokiem. Książę w głowę zachoǳił,
co mogło być powodem takie odmiany. Nareszcie nazwisko Zagłoby ako regimentarza
doszło do uszu książęcych. Dano też znać o założeniu warownego obozu, o prowiantowa-
niu wo ska, o ǳiałach wygrzebanych w Białymstoku przez Zagłobę, o wzrastaniu potęgi
konfederackie i o ochotnikach napływa ących z zewnątrz. Książę Janusz wpadł w taki
gniew, że Ganchof, nieustraszony żołnierz, nie śmiał przez dobę zbliżyć się do niego.

Na koniec wyszedł rozkaz do chorągwi, by się gotowały do drogi. W eden ǳień cała
dywiz a stanęła gotowa; eden regiment piechoty niemieckie , dwa szkockie , eden litew-
skie ; pan Korf prowaǳił artylerię; Ganchof ob ął dowóǳtwo azdy. Prócz dragonii¹⁵⁶
Charłampowe i ra tarów szweǳkich był lekki znak Niewiarowskiego i poważna chorą-
giew własna książęca, w które namiestnikiem był Ślizień. Była to siła znaczna i złożona
z samych weteranów. Z nie większą potęgą książę za czasów pierwszych wo en z Chmiel-

¹⁵²Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców
w wo nie polsko-rosy skie (–). [przypis edytorski]

¹⁵³Karol X Gustaw Wittelsbach (–) — król Szwec i w latach –. [przypis edytorski]
¹⁵⁴rajtar — średniozbro ny żołnierz konny, posługu ący się w walce głównie bronią palną. [przypis edytorski]
¹⁵⁵wyekspediować (z łac.) — wyprawić, wysłać. [przypis edytorski]
¹⁵⁶dragonia — wo sko walczące pieszo, a porusza ące się konno. [przypis edytorski]
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nickim¹⁵⁷ odniósł owe zwycięstwa, które imię ego nieśmiertelną przyozdobiły sławą;
z nie większą siłą zbił Półksiężyca, Nebabę¹⁵⁸; rozgromił na głowę pod Ło owem kilku-
ǳiesięciotysięczną watahę przesławnego Krzeczowskiego, wyciął Mozyrz, Turów, wziął
szturmem Kĳów i tak przycisnął w stepach Chmielnickiego, że ten w układach musiał
szukać ratunku.

Lecz gwiazda tego potężnego wo ownika zachoǳiła widocznie, i sam nie miał do-
brych przeczuć. Zapuszczał oczy w przyszłość i nie wiǳiał nic asno. Pó ǳie na Podlasie,
rozniesie na końskich kopytach buntowników, każe obedrzeć ze skóry nienawistnego
Zagłobę — i cóż z tego? Co dale ? Jaka nade ǳie losów odmiana? Czy wówczas uderzy
na Chowańskiego, pomści cybichowską klęskę i nowym wawrzynem głowę przyozdobi?
Książę mówił tak, ale wątpił, bo właśnie zaczęły uż choǳić szeroko słuchy o tym, że
północne zastępy¹⁵⁹, bo ąc się wzrostu szweǳkie potęgi, przestaną wo ować, a może na-
wet we dą w przymierze z Janem Kazimierzem. Sapieha urywał e eszcze i gromił, gǳie
mógł, ale ednocześnie uż układał się z nimi. Miał też same plany i pan Gosiewski.

Owóż w razie ustąpienia Chowańskiego zamknęłoby się i to pole ǳiałania, znikła-
by dla Raǳiwiłła ostatnia sposobność okazania swe siły; gdyby zaś Jan Kazimierz zdo-
łał zawrzeć przymierze i popchnąć na Szwedów dotychczasowych wrogów, podówczas
szczęście mogłoby się przechylić na ego stronę przeciw Szwedom, a tym samym przeciw
Raǳiwiłłowi.

Z Korony dochoǳiły wprawǳie księcia na pomyślnie sze wieści. Powoǳenie Szwe-
dów przechoǳiło wszelkie naǳie e. Wo ewóǳtwa poddawały się edne za drugimi; w Wiel-
kopolsce panowali ak w Szwec i, w Warszawie rząǳił Raǳie owski¹⁶⁰; Małopolska nie
stawiała oporu; Kraków upaść miał lada chwila; król, opuszczony od wo ska i szlachty, ze
złamaną w sercu ufnością do swego narodu, uszedł na Śląsk, i sam Karol Gustaw ǳiwił
się łatwości, z aką skruszył ową potęgę, zawsze dotąd w walce ze Szwedami zwycięską.

Ale właśnie w te łatwości wiǳiał Raǳiwiłł niebezpieczeństwo dla siebie, bo prze-
czuwał, że zaślepieni powoǳeniem Szweǳi nie będą się z nim liczyli, nie będą uważali
na niego, zwłaszcza że nie okazał się tak potężnym i tak władnym na Litwie, ak wszyscy,
nie wy mu ąc i ego samego, myśleli.

Czy tedy król szweǳki odda mu Litwę albo chociaż Białą Ruś⁈ Zali¹⁶¹ nie bęǳie
wolał akim wschodnim okrawkiem Rzeczypospolite zaspokoić racze wiecznie głodnego
sąsiada, aby mieć ręce rozwiązane w reszcie Polski?

To były pytania, które ustawicznie dręczyły duszę księcia Janusza. Dnie i noce trawił
w niepoko u. Pomyślał, że i Pontus de la Gardie nie śmiałby go traktować tak dumnie,
prawie lekceważąco, gdyby się nie spoǳiewał, że król potwierǳi takie postępowanie, albo
co gorze , gdyby nie miał gotowych uż instrukcy .

„Póki sto ę na czele kilku tysięcy luǳi — myślał Raǳiwiłł — póty eszcze będą się
na mnie oglądali, ale gdy zbraknie mi pienięǳy i gdy na emne pułki rozbiegną się — co
bęǳie?”

A właśnie intrata¹⁶² z olbrzymich dóbr nie nadeszła; część ich niezmierna, rozproszona
po całe Litwie i hen, aż do Polesia kĳowskiego, leżała w ruinie; podlaskie zaś wypłukali
do cna konfederaci.

Chwilami zdawało się księciu, że upada w przepaść. Ze wszystkich ego robót i knowań
mogło mu tylko pozostać miano zdra cy — nic więce .

Straszyła go też i inna mara — mara śmierci. Co noc prawie ukazywała się ona przed Śmierć, Ambic a
firankami ego łoża i kiwała nań ręką, akby chciała rzec: Pó dź w ciemność, na drugą
stronę nieznane rzeki…

¹⁵⁷Chmielnicki, Bohdan Zenobi (–) — ukraiński bohater narodowy, hetman Kozaków zaporoskich,
organizator powstania przeciwko polskie właǳy w latach –. [przypis edytorski]

¹⁵⁸Nebaba, Martyn (zm. ) — ataman kozacki, eden z przywódców powstania Chmielnickiego. [przypis
edytorski]

¹⁵⁹północne zastępy — omowne określenie Ros an, o wo nie z którymi Sienkiewicz nie mógł w  r. pisać
wprost ze względu na cenzurę carską. [przypis edytorski]

¹⁶⁰Raǳiejowski, Hieronim (–) — stronnik Szwedów, podkanclerzy, wygnany za spiskowanie prze-
ciwko królowi. [przypis edytorski]

¹⁶¹zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹⁶²intrata (z łac.) — dochód. [przypis edytorski]
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Gdyby był stał na szczycie sławy, gdyby ową pożądaną tak namiętnie koronę mógł choć
na ǳień eden, choć na goǳinę włożyć na skronie, byłby przy ął to straszne, milczące
widmo nieulęklym okiem. Ale umrzeć i zostawić po sobie niesławę i pogardę luǳką
wydawało się dla tego pana, ak sam szatan pysznego, piekłem za życia.

Nieraz też, gdy był samotny albo tylko ze swym astrologiem, w którym ufność na -
większą pokładał, chwytał się za skronie i powtarzał przyduszonym głosem:

— Gorze ę! gorze ę! gorze ę!
W tych warunkach zbierał się do pochodu na Podlasie, gdy mu na ǳień przed wy-

marszem dano znać, że książę Bogusław z echał z Taurogów.
Na samą wieść o tym książę Janusz, eszcze nim brata u rzał, akoby odżył, bo ów

Bogusław przywoził z sobą młodość, ślepą wiarę w przyszłość. W nim miała odroǳić się
linia birżańska, dla niego uż tylko książę Janusz pracował.

Dowieǳiawszy się, że nadciąga, chciał koniecznie echać naprzeciw, lecz że etykieta
nie pozwalała przeciw młodszemu wy eżdżać, posłał więc po niego złoconą kolasę i całą
chorągiew Niewiarowskiego dla asysty, a z szańczyków sypanych przez Kmicica i z samego
zamku kazał walić z moźǳierzy, zupełnie tak, akby na przy azd króla.

Gdy bracia po ceremonialnym powitaniu zostali wreszcie sam na sam, Janusz chwycił
Bogusława w ob ęcia i począł powtarzać wzruszonym głosem:

— Zaraz mi młodość wróciła! Zaraz i zdrowie wróciło!
Lecz książę Bogusław popatrzył na niego pilnie i rzekł:
— Co wasze książęce mości est?
— Nie mośćmy się mościami, skoro nas nikt nie słyszy… Co mi est? Choroba mnie

drąży, aż zwalę się ak spróchniałe drzewo… Ale mnie sza z tym! Jak się żona mo a ma
i Maryśka?

— Wy echały z Taurogów do Tylży. Zdrowe obie, a Marie ako pączek różany; cudnaż
to bęǳie róża, gdy rozkwitnie… Ma foi¹⁶³! Pięknie sze nogi w świecie nikt nie ma, a kosy
do same ziemi e spływa ą…

— Takaż ci się wydała uroǳiwa? To i dobrze, Bóg cię natchnął, żeś tu wpadł. Lepie
mi na duszy, gdy cię wiǳę!… Ale co mi de publicis¹⁶⁴ przywozisz?… Cóż elektor?

— To wiesz, że zawarł przymierze z miastami pruskimi?
— Wiem.
— Jeno że mu nie barǳo ufa ą. Gdańsk nie chciał przy ąć ego załogi… Ma ą Niemcy

nos dobry.
— I to wiem. A nie pisałeś do niego? Co o nas myśli?
— O nas?… — powtórzył z roztargnieniem książę Bogusław.
I ął rzucać oczyma po komnacie, po czym wstał; książę Janusz myślał, że czegoś

szuka, ale on pobiegł do zwierciadła sto ącego w kącie i odchyliwszy e odpowiednio,
począł macać palcem prawe ręki po całe twarzy, wreszcie rzekł:

— Skóra mi trochę przez drogę opierzchła, ale do utra to prze ǳie… Co elektor
o nas myśli? Nic… Pisał mi, że o nas nie zapomni.

— Jak to, nie zapomni?
— Mam list ze sobą, to ci go pokażę… Pisze, że co bądź się stanie, on o nas nie za-

pomni. A a mu wierzę, bo ego korzyść tak mu nakazu e. Elektor tyle o Rzeczpospolitę
dba, ile a o starą perukę, i chętnie by ą Szwedom oddał, byle mógł Prusy zacapić; ale
szweǳka potęga zaczyna go niepokoić, więc rad by na przyszłość mieć gotowego sprzy-
mierzeńca, a bęǳie go miał, eśli ty zasięǳiesz na tronie litewskim.

— Oby tak się stało!… Nie dla siebie a tego tronu chcę!
— Całe Litwy nie uda się może na początek wytargować, ale chociaż dobry kawał

z Białorusią i Żmuǳią.
— A Szweǳi?
— Szweǳi będą się też raǳi nami od wschodu przegroǳić.
— Balsam mi wlewasz…
— Balsam! Aha!… Jakiś czarnoksiężnik w Taurogach chciał mi sprzedać balsam,

o którym powiadał, że kto się nim wysmaru e, ma być od szabli, szpady i włóczni bezpie-

¹⁶³ma foi (.) — słowo da ę, dalibóg, doprawdy. [przypis edytorski]
¹⁶⁴de publicis (łac.) — o sprawach publicznych. [przypis edytorski]
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czen. Kazałem go zaraz wysmarować i trabantowi¹⁶⁵ pchnąć ǳidą, wyimainu ¹⁶⁶ sobie…
na wylot przeszła!…

Tu książę Bogusław począł się śmiać, ukazu ąc przy tym białe ak kość słoniowa zęby.
Ale Januszowi nie w smak była ta rozmowa, więc znowu zaczął de publicis.

— Wysłałem listy do króla szweǳkiego i do wielu innych naszych dygnitarzy —
rzekł. — Musiałeś i ty odebrać pismo przez Kmicica.

— A czeka że! Toć a poniekąd w te sprawie przy echałem. Co ty o Kmicicu myślisz?
— To gorączka, szalona głowa, człowiek niebezpieczny i węǳidła znieść nie umie ący,

ale to eden z tych rzadkich luǳi, którzy z dobrą wiarą nam służą.
— Pewno — odrzekł Bogusław — mnie się nawet o mało do królestwa niebieskiego

nie przysłużył.
— Jak to? — pytał z niepoko em Janusz.
— Mówią, panie bracie, że byle w tobie żółć poruszyć, zaraz cię dusić poczyna. Przy-

rzeczże mi, że bęǳiesz słuchał cierpliwie i spoko nie, a a ci opowiem coś o twoim Kmi-
cicu, z czego poznasz go lepie , niż dotąd poznałeś.

— Dobrze! będę cierpliwy, eno przystąp do rzeczy.
— Cud boski mnie z rąk tego wcielonego diabła wydostał — odrzekł książę Bogusław.
I rozpoczął opowiadać o wszystkim, co się w Pilwiszkach zdarzyło.
Nie mnie szy to był cud, że książę Janusz ataku astmy nie dostał, ale natomiast można

było sąǳić, że go apopleks a zabĳe. Trząsł się cały, zębami zgrzytał, palcami oczy zatykał,
na koniec począł wołać zachrypłym głosem:

— Tak⁈… dobrze!… Zapomniał eno, że ego koczotka est w moich rękach…
— Pohamu się, na miły Bóg, i słucha dale — odrzekł Bogusław. — Spisałem

się więc z nim dość po kawalersku i eśli te przygody w diariuszu nie zapiszę ani nią się
chwalić nie będę, to tylko dlatego, że mi wstyd, iżem się temu gburowi dał tak pode ść ak
ǳiecko, a, o którym Mazarin¹⁶⁷ mówił, że w intryǳe i przebiegłości nie mam równego
na całym dworze ancuskim. Ale mnie sza z tym… Sąǳiłem owóż z początku, żem tego
twego Kmicica zabił, tymczasem mam teraz dowód w ręku, że się wylizał.

— Nic to! zna ǳiemy go! wykopiemy! dostaniem choćby spod ziemi!… A tymczasem
a mu tu boleśnie szy cios zadam, niż gdybym go ze skóry kazał żywcem obedrzeć.

— Żadnego ciosu mu nie zadasz, eno zdrowiu własnemu zaszkoǳisz. Słucha ! Ja-
dąc tuta , zauważyłem akiegoś prostaka na srokatym koniu, który ciągle trzymał się nie
opodal od mo e kolasy. Zauważyłem właśnie dlatego, że koń był srokaty, i kazałem go
wreszcie wołać. — Gǳie eǳiesz? — Do Kie dan. — Co wieziesz? — List do księcia
wo ewody. — Kazałem sobie ten list oddać, a że arkanów¹⁶⁸ pomięǳy nami nie ma, więc
przeczytałem… Masz!

To rzekłszy, podał księciu Januszowi list Kmicica, pisany z lasu w chwili, gdy z Kiem-
liczami w drogę ruszał.

Książę przebiegł go oczyma, mnąc z wściekłością, wreszcie począł wołać:
— Prawda! na Boga, prawda! On ma mo e listy, a tam są rzeczy, o które i król szweǳki

nie tylko pode rzenie, ale i śmiertelną urazę powziąć może…
Tu chwyciła go czkawka i atak spoǳiewany nadszedł. Usta otwarły mu się szeroko Choroba, Samolubstwo

i chwytały szybko powietrze, ręce rwały szaty pod gardłem; książę Bogusław, wiǳąc to,
zaklaskał w ręce, a gdy służba nadbiegła, rzekł:

— Ratu cie księcia pana, a ak dech oǳyska, proście go, by przyszedł do mo e kom-
naty, a tymczasem spocznę nieco.

I wyszedł.
W dwie goǳiny późnie Janusz, z oczyma nabiegłymi krwią, z obwisłymi powieka- Uroda

mi i siną twarzą, zapukał do komnaty Bogusławowe . Bogusław przy ął go, leżąc w łożu
z twarzą wysmarowaną migdałowym mlekiem, które miało nadawać skórze miękkość

¹⁶⁵trabant (daw.) — żołnierz straży przyboczne . [przypis edytorski]
¹⁶⁶wyimainować sobie (z łac. imagino, imaginare) — wyobrazić sobie. [przypis edytorski]
¹⁶⁷Mazarin, Jules (–) — właśc. Giulio Raimondo Mazzarini, Włoch, ancuski kardynał, pierw-

szy minister i reformator Franc i, którą faktycznie rząǳił w zastępstwie małoletniego Ludwika XIV. [przypis
edytorski]

¹⁶⁸arkana (z łac. arcanum) — ta emnice, sekrety. [przypis edytorski]
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i połysk. Bez peruki na głowie, bez barwiczki na twarzy i z odczernionymi brwiami wy-
glądał wiele starze niż w całkowitym stro u, ale książę Janusz nie zwrócił na to uwagi.

— Zastanowiłem się ednak — rzekł — że Kmicic nie może tych listów opublikować,
bo gdyby to uczynił, tym samym by wyrok śmierci na tę ǳiewkę napisał. Zrozumiał on
to dobrze, że tylko tym sposobem ma mnie w ręku, ale też i a nie mogę zemsty wywrzeć,
i to mnie gryzie, akobym rozżartego psa w piersi nosił.

— Te listy trzeba bęǳie ednak koniecznie oǳyskać! — rzekł Bogusław. Podstęp, Obcy
— Ale quo modo¹⁶⁹?
— Musisz nasłać na niego akiego zręcznego człeka; niech eǳie, niech z nim w przy-

aźń we ǳie i przy zdarzone sposobności listy zachwyci, a samego nożem pchnie. Trzeba
nagrodę wielką obiecać…

— Kto się tu tego pode mie?
— Żeby to tak w Paryżu albo choćby i w Niemczech, w eden ǳień znalazłbym ci

stu ochotników, ale w tym kra u nawet i tego towaru nie dostanie.
— A trzeba swo ego człowieka, bo cuǳoziemca bęǳie się strzegł.
— To zda to na mnie, a może kogo w Prusach wyna dę.
— E , żeby to go żywcem schwytać można, a mnie do rąk dostawić! Zapłaciłbym mu

za wszystko od razu. Powiadam ci, że zuchwalstwa tego człowieka przechoǳiły wszelką
miarę. Dlategom go wyprawił, bo mną samym potrząsał, bo mi do oczu o byle co ak kot
skakał, bo swo ą wolę mi tu we wszystkim narzucał… Mało nie sto razy uż, uż miałem
w gębie rozkaz, by go rozstrzelać… Ale nie mogłem, nie mogłem….

— Powieǳ mi, czy naprawdę on nam krewny?…
— Kiszków naprawdę krewny, a przez Kiszków i nasz.
— Swo ą drogą to diabeł est… i niebezpieczny całą gębą przeciwnik!
— On? Mogłeś mu kazać do Carogrodu echać i sułtana z tronu ściągnąć albo królowi

szweǳkiemu brodę oberwać i do Kie dan ą przywieźć! Co on tu w czasie wo ny wyrabiał!
— Tak i patrzy. A przyrzekł nam zemstę do ostatniego oddechu. Szczęściem, dostał

ode mnie naukę, że z nami niełatwo. Przyzna , żem się po raǳiwiłłowsku z nim obszedł,
i gdyby aki ancuski kawaler mógł się podobnym uczynkiem pochwalić, to by o nim
łgał po całych dniach, z wy ątkiem goǳin snu, obiadu i całowania; bo oni, ak się ze dą,
to łżą eden przez drugiego tak, że aż słońcu wstyd świecić…

— Prawda, żeś go przycisnął, wolałbym ednak, żeby się to nie przygoǳiło.
— A a bym wolał, żebyś sobie lepszych zauszników wybierał, ma ących więce re-

spektu dla raǳiwiłłowskich kości.
— Te listy! te listy!…
Bracia umilkli na chwilę, po czym Bogusław pierwszy ozwał się:
— Co to za ǳiewka?
— Billewiczówna.
— Billewiczówna czy Mieleszkówna, edna drugie równa. Uważasz, że mnie rym Kobieta, Obycza e, Przemoc

znaleźć tak łatwo, ak drugiemu splunąć. Ale a nie o e nazwisko pytam, eno czy uro- Uroda, Polityka
ǳiwa?

— Ja tam na takie rzeczy nie patrzę, ale to pewna, że i królowa polska mogłaby się
nie powstyǳić takie urody.

— Królowa polska? Maria Ludwika¹⁷⁰? Za czasów Cinq-Marsa¹⁷¹ może i była gładka,
a teraz psi na widok baby wy ą. Jeżeli two a Billewiczówna taka, to ą sobie zachowa …
Ale eżeli naprawdę cudna, to mi ą do Taurogów odda , a uż tam zemstę na współkę
z nią nad Kmicicem obmyślę.

Janusz zamyślił się na chwilę.
— Nie dam ci e — rzekł wreszcie — bo ty ą siłą zniewolisz, a wówczas Kmicic listy

opubliku e.

¹⁶⁹quo modo (łac.) — akim sposobem. [przypis edytorski]
¹⁷⁰Ludwika Maria Gonzaga de Nevers (–) — księżniczka mantuańska, królowa Polski, żona dwóch

polskich królów: Władysława IV i Jana II Kazimierza. [przypis edytorski]
¹⁷¹Cinq-Mars— Henri Coiffier de Ruzé, markiz de Cinq-Mars (–), faworyt Ludwika XIII Burbona,

króla Franc i, zorganizował spisek przeciwko kardynałowi Richelieu, został u ęty i ścięty. Plotkowano o ego
romansie z Marią Ludwiką Gonzagą i o tym, akoby ich nieślubną córką miała być dama dworu Marii Ludwiki,
Maria Kazimiera d’Arquien, późnie sza żona Jana III Sobieskiego. [przypis edytorski]
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— Ja miałbym siły używać przeciw edne wasze ǳierlatce?… Nie chwaląc się, nie
z takimi miałem do czynienia, a nie niewoliłem żadne … Raz tylko, ale to było we Flan-
drii… Głupia była… Córka złotnika… Nadciągnęli potem piechurowie hiszpańscy i na
ich karb to poszło.

— Ty te ǳiewki nie znasz… Z zacnego domu, cnota choǳąca, rzekłbyś: mniszka.
— Znamy się i z mniszkami…
— A przy tym nienawiǳi nas ona, bo to hic mulier¹⁷², patriotka… Ona to Kmici-

ca spraktykowała… Nie masz takich wiele mięǳy naszymi niewiastami… Rozum zgoła
męski… i Jana Kazimierza na żarliwsza partyzantka¹⁷³.

— To mu obrońców przysporzymy…
— Nie może być, bo Kmicic listy opubliku e… Muszę e strzec ak oka w głowie…

do czasu. Potem oddam ci ą albo twoim dragonom, wszystko mi edno!
— Da ę ci więc parol kawalerski, że e nie będę siłą niewolił, a słowa, które prywatnie Honor, Polityka

da ę, zawsze dotrzymu ę. W polityce co innego… Wstyd byłoby mi nawet, gdybym sam
przez się nie umiał nic wskórać.

— Nie wskórasz.
— To w na gorszym razie wezmę w pysk, a od niewiasty to nie dyshonor… Ty iǳiesz

na Podlasie, co tedy bęǳiesz z nią robił? Ze sobą e nie weźmiesz, tu nie zostawisz, bo tu
przy dą Szweǳi, a trzeba, żeby comme otage¹⁷⁴ ǳiewka została zawsze w naszym ręku…
Czy nie lepie , że ą do Taurogów wezmę… a do Kmicica poślę nie zbó a, ale posłańca
z pismem, w którym napiszę: odda listy, oddam ci ǳiewkę.

— Prawda est! — rzekł książę Janusz — to dobry sposób.
— Jeśli zaś — mówił dale Bogusław — oddam mu ą niezupełnie taką, aką wziąłem,

to bęǳie i zemsty początek.
— Aleś dał słowo, że gwałtu nie uży esz?
— Dałem i powtarzam eszcze, że wstyd by mi było…
— To musisz wziąć i e stry a, miecznika rosieńskiego, który tu z nią bawi.
— Nie chcę. Szlachcic pewnie waszym obycza em wiechcie w butach nosi, a a tego

znieść nie mogę.
— Ona sama nie zechce echać.
— To eszcze zobaczymy. Zaproś ich ǳiś na wieczerzę, bym ą obe rzał i uznał, czy

warto na ząb brać, a a tymczasem sposoby na nią obmyślę. Na Boga eno, nie mów e
tylko o Kmicicowym uczynku, bo to by go w e oczach podniosło i w wierności dla niego
utwierǳiło. A przy wieczerzy nie kontru mnie w niczym, co bądź bym mówił. Obaczysz
mo e sposoby i własne młode lata ci się przypomną.

Książę Janusz machnął ręką i wyszedł, a książę Bogusław założył obie ręce pod głowę
i począł nad sposobami rozmyślać.
 
Na wieczerzę, oprócz miecznika rosieńskiego z Oleńką, zaproszono także znacznie szych Stró , Uroda
oficerów kie dańskich i kilku dworzan księcia Bogusława. On sam nadszedł tak stro ny
i wspaniały, że oczy rwał. Peruka ego pozakręcana była w misterne i faliste pukle; twarz
delikatnością barwy przypominała mleko i róże; wąsik zdawał się być pelą edwabną,
a oczy gwiazdami. Ubrany był czarno, w kaan zszywany z pasów materialnych i aksa-
mitnych, u którego rękawy rozcięte spinane były wzdłuż ręki. Naokoło szyi miał wyłożony
szeroki kołnierz z na cudnie szych koronek brabanckich wartości nieoszacowane i takież
mankiety wedle dłoni. Złoty łańcuch spadał mu na piersi, a przez prawe ramię, wzdłuż
całego kaana, szedł aż do lewego biodra pendent od szpady z holenderskie skóry, ale tak
nasiany diamentami, że wyglądał ak smuga mieniącego się światła. Zarówno błyszczała
od diamentów i ręko eść szpady, a w kokardach ego trzewików świeciły dwa na większe,
tak wielkie ak laskowe orzechy. Cała postać wydawała się wyniosłą, a równie szlachetną
ak piękną.

¹⁷²hic mulier (łac.: ten kobieta) — mężna, wo ownicza kobieta, herod-baba. [przypis edytorski]
¹⁷³partyzantka (daw.) — stronniczka, zwolenniczka. [przypis edytorski]
¹⁷⁴comme otage (.) — ako zakładnik. [przypis edytorski]
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W edne ręce trzymał koronkową chusteczkę, drugą dłonią podtrzymywał zwieszony
ówczesną modą na ręko eści kapelusz zdobny we yzowane czarne pióra strusie, nie-
zmiernie długie.

Wszyscy, nie wyłącza ąc księcia Janusza, patrzyli nań z poǳiwem i uwielbieniem.
Księciu wo ewoǳie przychoǳiły na pamięć młode lata, gdy tak samo gasił wszystkich
na dworze ancuskim urodą i bogactwem. Lata te były uż daleko, ale teraz zdawało się
hetmanowi, że odżył w tym świetnym kawalerze, który toż samo nosił nazwisko.

Rozochocił się tedy książę Janusz i przechoǳąc mimo, dotknął wskazu ącym palcem
piersi brata.

— Łuna od ciebie bĳe akby od miesiąca — rzekł. — Czyś nie dla Billewiczówny się
tak wystroił?

— Miesiącowi wszędy łatwo się wcisnąć — odparł chełpliwie Bogusław.
I dale począł rozmawiać z Ganchofem, przy którym może i umyślnie stanął, ażeby

się lepie wydawać, bo Ganchof był to mąż ǳiwnie szpetny: twarz miał ciemną i ospą po-
ǳiobaną, nos krogulczy i zadarte do góry wąsy; wyglądał ak duch ciemności, a Bogusław
przy nim ak duch światła.

Wtem weszły damy: pani Korfowa i Oleńka. Bogusław rzucił na nią bystrym wzro-
kiem i skłoniwszy się naprędce pani Korfowe , uż, uż przyłożył palce do ust, aby Bille-
wiczównie przesłać, wedle kawalerskie mody, od ust całusa, gdy spostrzegłszy e urodę
wykwintną a dumną i poważną, w edne chwili zmienił taktykę. W prawą rękę chwycił Grzeczność, Obycza e
kapelusz i podsunąwszy się ku pannie, skłonił się tak nisko, że prawie zgiął się we dwo e,
pukle peruki spadły mu po obu stronach ramion, szpada przybrała poziome położenie,
a on stał tak, porusza ąc umyślnie kapeluszem i zamiata ąc piórami na znak czci posaǳkę
przed Oleńką. Barǳie dworskiego ukłonu nie mógł oddać królowe ancuskie . Bille-
wiczówna, która wieǳiała o ego przy eźǳie, domyśliła się natychmiast, kto przed nią
stoi, więc chwyciwszy końcami palców za suknię, oddała mu również dyg głęboki.

Wszyscy poǳiwiali obo ga urodę i układność manier, widną z samego powitania,
a niezbyt znaną w Kie danach, bo księżna Januszowa więce kochała się, ako Wołoszka,
we wschodnim przepychu niż w dworności, zaś księżniczka była eszcze małą ǳiewczyną.

Wtem Bogusław podniósł głowę, strząsnął pukle peruki na plecy i szurga ąc mocno
nogami, podsunął się żywo do Oleńki; ednocześnie rzucił paziowi kapelusz, a e podał
rękę.

— Oczom nie wierzę… i chyba we śnie wiǳę to, co wiǳę — mówił, prowaǳąc ą
do stołu — ale powieǳ mi, piękna bogini, akim cudem zeszłaś z Olimpu do Kie dan?

— Choć prostą estem szlachcianką, nie boginią — odparła Oleńka — nie taka znów
prostaczka ze mnie, bym za co innego ak za dworność słowa wasze książęce mości brać
miała.

— Choćbym też chciał być na dwornie szym, zwierciadło two e powie ci więce ode Oko, Wzrok, Lustro
mnie.

— Powie nie więce , ale szczerze — odrzekła, ściąga ąc wedle ówczesne mody usta.
— Gdyby w te komnacie było chociaż edno, wraz bym cię do niego zaprowaǳił…

Tymczasem prze rzy się w oczach moich, a poznasz, czyli ich poǳiw nieszczery!
Tu Bogusław przechylił głowę i przed Oleńką zabłysły oczy ego, wielkie i czarne

ak aksamit, a słodkie, przenikliwe i ednocześnie palące. Pod wpływem ich żaru twarz
ǳiewczyny powlokła się purpurowym rumieńcem, spuściła powieki i odsunęła się nieco,
bo uczuła, że Bogusław ramieniem przycisnął z lekka do swego boku e rękę.

Tak przyszli do stołu. On zasiadł przy nie i znać było, że naprawdę e uroda naǳwy- Uroda, Kobieta
cza ne na nim uczyniła wrażenie. Spoǳiewał się zapewne znaleźć szlachciankę hożą ak
łania, śmie ącą się i wrzaskliwą ak so ka, i czerwoną ak kwiat maku, tymczasem znalazł
dumną pannę, w które czarnych brwiach widać było nieugiętą wolę, w oczach rozum
i powagę, w całe twarzy asny spokó ǳiecinny, a tak przy tym szlachetną w postawie,
tak wǳięczną i cudną, że na każdym dworze królewskim mogłaby się stać celem hołdów
i zabiegów na pierwszych w kra u kawalerów.
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Piękność e niewysłowiona buǳiła poǳiw i żąǳe, ale był w nie zarazem akiś ma e-
stat, który nakładał im węǳidło, tak że mimo woli pomyślał Bogusław: „Za wcześniem
przycisnął e rękę… z taką trzeba polityką¹⁷⁵, nie obcesem!”

Ale tym niemnie postanowił sobie posiąść e serce i doznawał ǳikie radości na
myśl, że przy ǳie chwila, w które ów ma estat ǳiewiczy i owa piękność przeczysta zda
się na ego łaskę i niełaskę. Groźna twarz Kmicica stawała w poprzek tym marzeniom, ale
dla zuchwałego młoǳiana była to tylko edna więce podnieta. Pod wpływem tych uczuć
rozpromienił się cały, krew poczęła w nim grać ak we wschodnim rumaku, wszystkie
ego właǳe ożywiły się niezwykle i światło tak biło od całe ego postaci ak od ego
diamentów.

Rozmowa przy stole stała się ogólną, a racze zmieniła się w ogólny chór pochwał Pochlebstwo
i pochlebstw dla Bogusława, których świetny kawaler słuchał z uśmiechem, ale bez zbyt-
niego zadowolenia, ako rzeczy zwykłe i coǳienne . Mówiono naprzód o ego czynach
wo ennych i po edynkach. Nazwiska pokonanych książąt, margrabiów, baronów sypały
się ak z rękawa. On sam eszcze od czasu do czasu dorzucał niedbale edno więce . Słu-
chacze zdumiewali się, książę Janusz głaǳił swe długie wąsy z zadowoleniem, a na koniec
Ganchof rzekł:

— Choćby fortuna i uroǳenie nie stawały na przeszkoǳie, nie chciałbym a wasze
książęce mości w drogę we ść i to mi tylko ǳiwno, że się eszcze śmiałkowie tacy zna du ą.

— Co chcesz, panie Ganchof! — rzekł książę. — Są luǳie z żelazną twarzą i żbiczym
wzrokiem, których sam widok przestrasza, ale mnie Bóg tego odmówił… Mego oblicza
nie ulęknie się nawet panna.

— Jako ćma nie boi się pochodni — odrzekła, wǳięcząc się i krygu ąc, pani Korfowa
— póki w nie nie zgorze e…

Bogusław rozśmiał się, a pani Korfowa mówiła dale , nie usta ąc się krygować:
— Panów żołnierzy więce po edynki obchoǳą, a my, niewiasty, rade byśmy też coś

o amorach wasze książęce mości usłyszeć, o których wieści aż tu nas dochoǳiły.
— Nieprawǳiwe, pani dobroǳie ko, nieprawǳiwe… Wszystko eno przez drogę

urosło… Swatano mnie, to prawda… Je mość królowa ancuska była tak łaskawa…
— Z księżniczką de Rohan — dorzucił Janusz.
— Z drugą, de la Forse — dodał Bogusław — ale że właśnie sercu ani nawet sam

król nie może kochania nakazać, a dostatków, chwała Bogu, nie potrzebu emy we Franc i
szukać, przeto nie mogło być chleba z te mąki… Grzeczne to były panny, co prawda, nad
imaginac ę uroǳiwe, ale przecie są u nas eszcze uroǳiwsze… i nie potrzebowałbym z te
komnaty wychoǳić, by takie znaleźć…

Tu rzucił długie spo rzenie na Oleńkę, która uda ąc, że nie słyszy, poczęła coś mówić
do pana miecznika rosieńskiego, a pani Korfowa znów głos zabrała:

— Nie brak i tu gładkich, nie masz eno takich, które by wasze książęce mości
fortuną i uroǳeniem wyrównać mogły.

— Pozwolisz, e mość dobroǳie ka, że zanegu ę — odparł żywo Bogusław — bo,
naprzód, nie myślę a tego, aby szlachcianka polska czymś podle szym od Rohanówien
i od Forsów być miała, po drugie, nie pierwszyzna to Raǳiwiłłom ze szlachciankami
się żenić, ako i ǳie e liczne poda ą tego przykłady. Upewniam też e mość dobroǳie -
kę, że ta szlachcianka, która Raǳiwiłłową zostanie, nawet na dworze ancuskim przed
tamte szymi księżniczkami krok i prym weźmie.

— Luǳki pan!… — szepnął Oleńce miecznik rosieński.
— Tak a to zawsze rozumiałem — mówił dale Bogusław — choć nieraz wstyd mi

za szlachtę polską, gdy ą z zagraniczną porównam, bo nigdy by się tam nie zdarzyło to,
co się tu zdarzyło, że wszyscy pana swego opuścili, ba, że dybać na ego zdrowie gotowi.
Szlachcic ancuski na gorszego uczynku się dopuści, ale pana swego nie zdraǳi…

Obecni poczęli spoglądać na siebie i na księcia z zaǳiwieniem. Książę Janusz zmarsz-
czył się i nasrożył, a Oleńka utkwiła swe niebieskie oczy z wyrazem poǳiwu i wǳięcz-
ności w twarzy Bogusławowe .

— Wybacz wasza książęca mość — rzekł Bogusław, zwraca ąc się do Janusza, który
eszcze ochłonąć nie zdołał — wiem, że nie mogłeś inacze postąpić, że cała Litwa by

¹⁷⁵polityka (daw., z łac.) — uprze mość, dobre obycza e. [przypis edytorski]
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zginęła, gdybyś był za mo ą radą poszedł; ale przecie, czcząc cię ako starszego i kocha ąc
ak brata, nie przestanę z tobą o Jana Kazimierza się spierać. Jesteśmy mięǳy sobą, więc
mówię, co myślę: nieopłakany pan, dobry, łaskawy, pobożny, a mnie podwó nie drogi! Toż
a go pierwszy z Polaków odprowaǳałem, gdy go z ancuskiego więzienia wypuszczono.
ǲieckiem eszcze prawie byłem podówczas, ale tym barǳie nigdy tego nie zapomnę
i chętnie bym krew mo ą oddał, by go przyna mnie od tych zasłonić, którzy praktyki
przeciw święte ego osobie poczyna ą.

Januszowi, akkolwiek zrozumiał uż grę Bogusławową, wydała się ona ednak zbyt
śmiałą i zbyt hazardowną dla tak błahego celu, więc nie ukrywa ąc niezadowolenia, mówił:

— Na Boga! o akichże zamysłach przeciw zdrowiu naszego eks-króla wasza książęca
mość mówisz? Kto e czyni? Gǳie się takowe monstrum w polskim naroǳie znaleźć
mogło?… To się, ako żywo, od początku świata w Rzeczypospolite nie przygoǳiło!

Bogusław zwiesił głowę.
— Nie dawnie ak miesiąc temu — rzekł ze smutkiem w głosie — gdym z Podlasia

do Prus elektorskich, do Taurogów echał, przybył do mnie eden szlachcic… z zacnego
domu… Szlachcic ów, nie zna ąc widać moich prawǳiwych dla pana naszego miłościwego
afektów, myślał, żem mu wrogiem ako inni. Owóż za znaczną nagrodę obiecywał mi
po echać na Śląsk, porwać Jana Kazimierza i żywego lub umarłego Szwedom wydać…

Wszyscy oniemieli ze zgrozy.
— A gdym z gniewem i abominac ą¹⁷⁶ takową propozyc ę odrzucił — kończył Bo-

gusław — ów człek z mieǳianym czołem rzekł mi: „Po adę do Raǳie owskiego¹⁷⁷, ten
kupi i od funta złotem mi zapłaci…”

— Nie estem eks-królowi przy acielem — rzekł Janusz — ale gdyby mnie kto po-
dobną propozyc ę uczynił, kazałbym go bez sądu pod murem postawić, a sześciu musz-
kieterów naprzeciw.

— W pierwsze chwili i a chciałem tak postąpić — odparł Bogusław — ale rozmowa
była na cztery oczy i dopieroż by krzyczano na tyraństwo a na samowolę Raǳiwiłłów!
Nastraszyłem go eno, że i Raǳie owski, i król szweǳki, ba, sam Chmielnicki nawet,
pewnie by go za to gardłem skarał; słowem, doprowaǳiłem owego zbrodniarza do tego,
że się zamysłu wyrzekł.

— Nic to, nie trzeba go było żywym puszczać, bo na mnie pala był wart! — zawołał
Korf.

Bogusław zwrócił się nagle do Janusza.
— Mam też naǳie ę, że go kara nie minie, i pierwszy wnoszę, by zwykłą śmiercią nie

zginął, a wasza książęca mość sam eden możesz go ukarać, bo to twó dworzanin i twó
pułkownik…

— Na Boga! mó dworzanin?… Mó pułkownik? Co za eden⁈… Kto?… Mów wasza
książęca mość!

— Zwie się Kmicic! — rzekł Bogusław.
— Kmicic⁈… — powtórzyli wszyscy w przerażeniu.
— To nieprawda! — krzyknęła nagle Billewiczówna, wsta ąc z krzesła z iskrzącymi

oczyma i falu ącą piersią.
Nastało głuche milczenie. Jedni nie ochłonęli eszcze po straszne Bogusławowe no-

winie, druǳy zdumieli się nad zuchwalstwem te panny, która śmiała młodemu księciu
fałsz w oczy zadać; miecznik rosieński począł bełkotać: „Oleńka! Oleńka!” — a Bogusław
przyoblekł twarz w smutek i rzekł bez gniewu:

— Jeśli to krewny lub narzeczony waćpanny, to bole ę, żem tę nowinę powieǳiał,
ale wyrzuć go z serca, bo niewart on ciebie, panienko…

Ona stała chwilę eszcze w bólu, w płomieniach i przerażeniu; lecz z wolna oblicze e
stygło, aż stało się zimne i blade; opuściła się na powrót na krzesło i rzekła:

— Przebacz wasza książęca mość… Niesłuszniem przeczyła… Do tego człowieka wszyst-
ko podobne…

¹⁷⁶abominacja (z łac.) — wstręt, odraza, obrzyǳenie. [przypis edytorski]
¹⁷⁷Raǳiejowski, Hieronim (–) — stronnik Szwedów, podkanclerzy, wygnany za spiskowanie prze-

ciwko królowi. [przypis edytorski]
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— Niechże mnie Bóg ukarze, eżeli co innego czu ę prócz litości — odpowieǳiał
łagodnie książę Bogusław.

— To był narzeczony te panny — rzekł książę Janusz — i sam ich swatałem. Człek
był młody, gorączka, nabroił siła¹⁷⁸… Ratowałem go przed prawem, bo żołnierz dobry.
Wieǳiałem, że warchoł to był i bęǳie… Ale żeby szlachcic do podobnego bezeceństwa
był zdolen, tegom się nawet po nim nie spoǳiewał.

— To zły był człowiek, dawno to wieǳiałem! — rzekł Ganchof.
— I nie ostrzegłeś mnie? Czemu to? — spytał tonem wymówki Janusz.
— Bom się bał, że wasza książęca mość o inwidię¹⁷⁹ mnie posąǳi, gdyż on wszędy

miał pierwszy krok przede mną.
— Horribile dictu et auditu¹⁸⁰ — rzekł Korf.
— Mości panowie — zawołał Bogusław — da my temu pokó ! Jeśli wam ciężko tego

słuchać, cóż dopiero pannie Billewiczównie.
— Wasza książęca mość raczy nie zważać na mnie — rzekła Oleńka — mogę wszyst-

kiego uż wysłuchać.
Ale uż i wieczerza miała się ku końcowi; podano wodę do umycia rąk, po czym książę

Janusz wstał pierwszy i podał rękę pani Korfowe , a książę Bogusław Oleńce.
— Zdra cę uż Bóg pokarał — rzekł do nie — bo kto ciebie stracił, niebo stracił…

Nie masz dwóch goǳin, akem cię poznał, wǳięczna panienko, a rad bym cię wiǳieć
wiecznie nie w boleści i we łzach, ale w rozkoszy i szczęściu…

— ǲięku ę wasze książęce mości — odrzekła Oleńka.
Po roze ściu się dam mężczyźni wrócili eszcze do stołu szukać uciechy w kielichach,

które krążyły gęsto. Książę Bogusław pił na umór, bo był kontent z siebie. Książę Janusz
rozmawiał z panem miecznikiem rosieńskim.

— Ja utro wy eżdżam z wo skiem na Podlasie — rzekł mu. Do Kie dan przy ǳie
szweǳka załoga. Bóg wie, kiedy wrócę… Waszmość nie możesz tu z ǳiewczyną zo-
stawać, bo i dla nie mięǳy żołnierstwem nieprzysto nie. Po eǳiecie obo e z księciem
Bogusławem do Taurogów, gǳie ǳiewka przy żonie mo e może we aucymerze znaleźć
pomieszczenie.

— Wasza książęca mość — odparł miecznik rosieński — Bóg nam dał własne kąty,
po co nam do obcych kra ów eźǳić. Wielka to łaska wasze książęce mości, że o nas
pamięta… Ale nie chcąc faworu nadużywać, wolelibyśmy pod własną strzechę powrócić.

Książę nie mógł wy aśnić panu miecznikowi wszystkich powodów, dla których za
żadną cenę nie chciał wypuszczać z rąk Oleńki, ale część ich powieǳiał z całą szorstką
otwartością magnata.

— Jeśli chcesz to waćpan przy ąć za fawor, to i lepie … Ale a waćpanu powiem,
że to i ostrożność. Waćpan tam bęǳiesz zakładnikiem; waćpan mi tam za wszystkich
Billewiczów odpowiesz, którzy, wiem to dobrze, nie liczą się do moich przy aciół i gotowi
podnieść Żmudź, gdy ode dę… Da że im waćpan radę, by tu sieǳieli spoko nie i przeciw
Szwedom nic nie poczynali, bo głowa two a i twe synowicy¹⁸¹ za to odpowie.

Na to miecznikowi widocznie zabrakło cierpliwości, bo odrzekł żywo:
— Próżno bym się na mo e prawa szlacheckie powoływał. Siła przy wasze książęce

mości, a mnie wszystko edno, gǳie mam w więzieniu sieǳieć; wolę nawet tam niż tu!
— Dość tego! — rzekł groźnie książę.
— Co dość, to dość! — odrzekł miecznik. — Bóg też da, że gwałty się skończą

a prawo znów zapanu e. Krótko mówiąc, wasza książęca mość mi nie groź, bo się nie
bo ę.

Bogusław do rzał widocznie błyskawice gniewu migocące na twarzy Janusza, zbliżył
się więc szybko.

— O co iǳie? — rzekł, stawa ąc mięǳy rozmawia ącymi.
— Powieǳiałem panu hetmanowi — odparł z rozdrażnieniem miecznik — że wolę

więzienie w Taurogach niż w Kie danach.

¹⁷⁸siła (daw.) — wiele, dużo. [przypis edytorski]
¹⁷⁹inwidia (łac.) — zazdrość, zawiść. [przypis edytorski]
¹⁸⁰Horribile dictu et auditu (łac.) — okropnie mówić i słuchać. [przypis edytorski]
¹⁸¹synowica (daw.) — bratanica. [przypis edytorski]

  Potop, tom drugi 



— W Taurogach nie masz więzienia, est eno dom mó , w którym waszmość bęǳiesz
ako u siebie. Wiem, że hetman chce wiǳieć w waszmości zakładnika, a wiǳę tylko
miłego gościa.

— ǲięku ę wasze książęce mości — odpowieǳiał miecznik.
— To a ǳięku ę waszmości. Trąćmy się i wypĳmy razem, bo mówią, że przy aźń

trzeba zaraz podlać, aby nie zwiędła w zarodku.
To rzekłszy, zawiódł Bogusław pana miecznika do stołu i poczęli się trącać a przypĳać

do siebie często gęsto.
W goǳinę późnie miecznik wracał nieco chwie nym krokiem do swe izby, powta-

rza ąc półgłosem:
— Luǳki pan! Zacny pan! Uczciwszego z latarnią nie znaleźć… Złoto! złoto szczere…

Chętnie krwi bym dla niego utoczył.
Tymczasem bracia zostali sam na sam. Mieli ze sobą eszcze do pogadania, a przy tym

i listy przyszły akieś, po które wysłali pazia, aby e od Ganchofa przyniósł.
— Oczywiście — rzekł Janusz — nie masz w tym i słowa prawdy, coś o Kmicicu

mówił?
— Oczywiście… Sam wiesz nalepie . Ale co? Przyzna ! Nie miał Mazarin słuszności?

Za ednym zachodem zemścić się okrutnie nad wrogiem i uczynić wyłom w te śliczne
fortecy… Co? Kto to potrafi?… To się nazywa intryga godna pierwszego w świecie dworu!
A perłaż to ta Billewiczówna, a wǳięczne to, a wspaniałe, a paniątko, akoby z krwi
książęce ! Myślałem, że ze skóry wyskoczę!

— Pamięta , żeś dał słowo… Pamięta , że zgubisz nas, eśli tamten listy opubliku e.
— Co to za brwi! Co za we rzenie królewskie, aż respekt bierze… Skąd w takie

ǳiewce taki nieledwie królewski ma estat?… Wiǳiałem raz w Antwerpii Dianę¹⁸², na
gobelinie misternie wyszystą, psami ciekawego Akteona¹⁸³ szczu ącą… Kubek w kubek
ona!

— Bacz, by Kmicic listów nie opublikował, bo nas by wtedy psi na śmierć zagryźli.
— Nieprawda! Ja to Kmicica w Akteona zmienię i na śmierć zaszczu ę. Na dwóch

polach użem go zbił na głowę, a przy ǳie mięǳy nami eszcze do sprawy!
Dalszą rozmowę przerwało we ście pazia z listem.
Wo ewoda wileński wziął pismo do ręki i przeżegnał. Zawsze tak czynił, by od złych

nowin się zabezpieczyć; następnie, zamiast otworzyć, począł e oglądać starannie.
Nagle zmienił się na twarzy.
— Sapiehów kle not na pieczęci! — zakrzyknął — to od wo ewody witebskiego.
— Otwórz pręǳe ! — rzekł Bogusław.
Hetman otworzył i począł czytać, przerywa ąc od czasu do czasu wykrzykami:
— Iǳie na Podlasie!… Pyta, czy nie mam poleceń do Tykocina!… Urąga mi!… Gorze

eszcze, bo słucha , co dale pisze:
„Chcesz Wasza Ks. Mość wo ny domowe , chcesz eden więce miecz w łono matki

pogrążyć? To przybywa na Podlasie, czekam cię i ufam w Bogu, że pychę twą moimi
rękoma ukarze… Ale eśli masz miłosierǳie nad o czyzną, eśli sumienie cię ruszyło, eśli
Wasza Ks. Mość żału esz dawnych uczynków i poprawę chcesz okazać, tedy pole przed
tobą. Miast wo nę domową zaczynać, zwoła pospolite ruszenie, podnieś chłopstwo i uderz
na Szwedów, póki ubezpieczony Pontus niczego się nie spoǳiewa i żadne baczności
nie okazu e. Od Chowańskiego przeszkody w tym mieć Wasza Ks. Mość nie bęǳiesz,
bo mnie słuchy z Moskwy dochoǳą, że oni tam sami o wyprawie do Inflant myślą,
chociaż trzyma ą to w ta emnicy. Wreszcie, eśliby Chowański¹⁸⁴ chciał co przedsięwziąć,
to a utrzymam go na woǳy, i bylem szczerze mógł zaufać, pewnie ze wszystkich sił
w ratowaniu o czyzny Wasze Ks. Mości pomagać będę. Wszystko od Wasze Ks. Mości
zależy, bo eszcze czas nawrócić z drogi i winy zmazać. Wtedy okaże się awnie, żeś Wasza
Ks. Mość nie w widokach osobistych, ale dla odwrócenia ostatnie klęski od Litwy przy ął

¹⁸²Diana (mit. rzym.) — bogini łowów, odpowiednik gr. Artemidy. [przypis edytorski]
¹⁸³Akteon (mit. gr.) — myśliwy z Teb, przypadkowo zobaczył Artemidę w kąpieli (w mit. rzym. Diana), za to

świętokraǳtwo został zamieniony w elenia i rozszarpany przez własne psy. [przypis edytorski]
¹⁸⁴Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców

w wo nie polsko-rosy skie (–). [przypis edytorski]
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szweǳką protekc ę. Niechże Waszą Książęcą Mość Bóg tak natchnie, o co coǳiennie Go
proszę, choć mnie Wasza Książęca Mość o inwidię pomawiać raczysz.

P. S. Słyszałem, że oblężenie z Nieświeża zd ęte i że książę Michał¹⁸⁵ z nami się chce
połączyć, ak tylko szkody naprawi. Patrzże Wasza Ks. Mość, ak zacni z two e familii
czynią, i na ich przykład się zapatru , a w każdym terminie pomyśl, że masz teraz wóz
i przewóz.”

— Słyszałeś? — rzekł, skończywszy czytać, książę Janusz.
— Słyszałem… i co? — odpowieǳiał Bogusław, patrząc bystro na brata.
— Trzeba by się wszystkiego wyrzec, wszystkiego zaniechać, własną robotę własnymi

poszarpać rękoma…
— I z potężnym Karolem Gustawem¹⁸⁶ zadrzyć, a wygnanego Kazimierza za nogi

imać, by raczył przebaczyć i do służby na powrót przy ąć… a i pana Sapiehę o instanc ę¹⁸⁷
prosić…

Twarz Janusza nabrzmiała krwią.
— Uważasz, ak to on do mnie pisze: „Popraw się, a przebaczę ci” — akby zwierzch-

nik do podwładnego!
— Inacze by pisał, gdyby mu sześć tysięcy szabel nad karkiem zawisło.
— Wszelako… — tu zamyślił się posępnie książę Janusz.
— Wszelako co?
— Dla o czyzny byłby może ratunek tak uczynić, ak Sapieha raǳi? Patriota, O czyzna, Roǳina,

Ambic a, Imię— A dla ciebie? Dla mnie? Dla Raǳiwiłłów?…
Janusz nic nie odpowieǳiał, oparł głowę na złożonych pięściach i myślał.
— Niechże tak bęǳie! — rzekł wreszcie. — Niech się spełni…
— Coś postanowił?
— Jutro ruszam na Podlasie, a za tyǳień uderzę na Sapiehę.
— Toś Raǳiwiłł! — rzekł Bogusław.
I podali sobie ręce.
Po chwili Bogusław udał się na spoczynek. Janusz pozostał sam. Raz i drugi przeszedł

ciężkim krokiem przez komnatę, na koniec zaklaskał w ręce.
Paź poko owiec wszedł do izby.
— Niech astrolog za goǳinę przy ǳie do mnie z gotową figurą — rzekł.
Paź wyszedł, a książę znów począł choǳić i odmawiać swe kalwińskie pacierze. Po

czym zaczął śpiewać półgłosem psalm, przerywa ąc często, bo mu oddechu brakło, i spo-
gląda ąc od czasu do czasu przez okno na gwiazdy migocące na firmamencie.

Powoli światła gasły w zamku, ale prócz astrologa i księcia edna eszcze istota czuwała
w swe komnacie, a mianowicie Oleńka Billewiczówna.

Klęcząc przed swym łóżkiem, splotła obie ręce na głowie i szeptała z zamkniętymi
oczyma:

— Zmiłu się nad nami… Zmiłu się nad nami!
Pierwszy raz od czasu wy azdu Kmicica nie chciała, nie mogła modlić się za niego.

 
Pan Kmicic posiadał wprawǳie gle ty raǳiwiłłowskie do wszystkich kapitanów, komen-
dantów i gubernatorów szweǳkich, aby mu wszędy wolny prze azd dano i wstrętu nie
czyniono, lecz nie śmiał z tych gle tów korzystać. Spoǳiewał się bowiem, że książę Bogu-
sław zaraz z Pilwiszek pchnął na wszystkie strony posłańców z ostrzeżeniem do Szwedów
o tym, co się stało, i rozkazem chwytania Kmicica. Dlatego to pan Andrze i obce nazwi-
sko przy ął, i nawet stan odmienił. Omĳa ąc więc Łomżę i Ostrołękę, do których pierwe
ostrzeżenia do ść mogły, pęǳił swe konie wraz z kompanią ku Przasnyszowi, skąd na
Pułtusk pragnął się przebrać do Warszawy.

Nim ednak do Przasnysza doszedł, czynił krąg nad granicą pruską na Wąsosz, Kolno
i Myszyniec, dlatego że Kiemlicze, zna ąc dobrze tamte sze puszcze, byli świadomi prze ść

¹⁸⁵książę Michał — Michał Kazimierz Raǳiwiłł herbu Trąby (–), kra czy litewski, późnie otrzymał
także tytuły podczaszego litewskiego, kasztelana i wo ewody wileńskiego oraz hetmana polnego litewskiego;
szwagier Jana III Sobieskiego, gorliwy katolik, interesował się nauką, a szczególnie alchemią. [przypis edytorski]

¹⁸⁶Karol X Gustaw Wittelsbach (–) — król Szwec i w latach –. [przypis edytorski]
¹⁸⁷instancja (daw., z łac.) — wstawiennictwo, poparcie. [przypis edytorski]
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leśnych, a prócz tego mieli swe „komitywy” mięǳy Kurpiami, od których w nagłym razie
mogli się pomocy spoǳiewać.

Kra nad granicą był uż po większe części za ęty przez Szwedów, którzy ednak, ogra-
nicza ąc się na za mowaniu miast znacznie szych, niezbyt śmiele zapuszczali się w drze-
miące i niezgłębione lasy, zamieszkałe przez ludność zbro ną, myśliwą, nigdy z lasów się
nie wychyla ącą i tak eszcze ǳiką, że właśnie rok temu królowa Maria Ludwika¹⁸⁸ kazała
wznieść kaplicę w Myszyńcu i osaǳiła w nie ezuitów, którzy mieli uczyć wiary i łagoǳić
obycza e puszczańskiego ludu.

— Im dłuże nie napotkamy Szwedów — mówił stary Kiemlicz — tym dla nas lepie .
— Musimy ich w końcu napotkać — odpowiadał pan Andrze .
— Kto ich napotka przy większym mieście, temu często bo ą się krzywdy uczynić, bo

ako w mieście est zawsze akowyś rząd i akowyś starszy komendant, do którego można
skarżyć. Już a się o to luǳi rozpytywał i wiem, że są rozkazy od króla szweǳkiego,
zabrania ące swawoli i zǳierstwa. Ale mnie sze pod azdy, daleko od oczu komendantów
wysyłane, nic na rozkazy nie zważa ą i spoko nych luǳi łupią.

Płynęli więc lasami, nigǳie Szwedów nie spotyka ąc, nocu ąc po smolarniach i osa-
dach leśnych. Mięǳy Kurpiami, chociaż prawie nikt z nich nie wiǳiał dotąd Szwedów, Polityka, Zabobony
choǳiły na rozmaitsze wieści o na ściu kra u. Mówiono, że przybył lud zza morza, mo-
wy luǳkie nie rozumie ący, nie wierzący w Chrystusa Pana, Na świętszą Pannę ani we
wszystkich świętych i ǳiwnie drapieżny. Inni prawili o naǳwycza nym łakomstwie tych
nieprzy aciół na bydło, skóry, orzechy, miód i grzyby suszone, których eśli im odma-
wiano, wówczas podpalali puszczę. Niektórzy twierǳili przeciwnie, że to est naród wil-
kołaków, chętnie luǳkim mięsem, a mianowicie mięsem ǳiewczyn się karmiący.

Pod wpływem tych groźnych wieści, które w na większe głębie puszczańskie zaleciały,
ęli się Kurpikowie „poczuwać” i zhukiwać po lasach. Ci, którzy wyrabiali potaż¹⁸⁹ i smo-
łę, i ci, którzy zbieraniem chmielu się trudnili, i drwale, i rybitwowie, którzy zastawiali
więcierze po zarosłych wybrzeżach Rosogi, i wnicznicy, i myśliwi, i pszczołowody, i bo-
brownicy zbierali się teraz po znacznie szych osadach, słucha ąc opowiadań, uǳiela ąc
sobie nowin i raǳąc, akby nieprzy aciela, eśliby się w puszczy pokazał, wyżenąć¹⁹⁰.

Kmicic, adąc ze swym orszakiem, nieraz spotykał większe i mnie sze kupy tego ludu
przybranego w konopne koszule i skóry wilcze, lisie lub niedźwieǳie. Nieraz też zastę-
powano mu na przesmykach i pasach pyta ąc:

— Kto ty? Czy nie Szwed?
— Nie! — odpowiadał pan Andrze ,
— Niech ciebzie¹⁹¹ Bóg broni!
Pan Andrze przypatrywał się z ciekawością tym luǳiom ży ącym ustawicznie w mro-

kach leśnych, których twarzy nie opalało nigdy odkryte słońce; poǳiwiał ich wzrost,
śmiałość we rzenia, szczerość mowy i wcale niechłopską fantaz ę.

Kiemlicze, którzy ich znali, zapewniali pana Andrze a, że nie masz nad nich strzelców
w całe Rzeczypospolite . Jakoż zauważył, że wszyscy mieli dobre niemieckie rusznice,
które z Prus za skóry wymieniali. Kazał im też swą sprawność w strzelaniu okazywać
i zdumiewał się e widokiem, a w duszy myślał:

„Gdyby mi przyszło partię zbierać, tu bym przyszedł.”
W Myszyńcu samym znalazł wielkie zgromaǳenie. Przeszło stu strzelców trzymało

ustawicznie straż przy mis i, bo obawiano się, że Szweǳi tu na pierwe się pokażą, zwłasz-
cza że starosta ostrołęcki kazał wyciąć drogę w lasach, aby księża, w mis i osiedli, mogli
mieć „do świata przystęp”.

Chmielarze, którzy swó towar dostawiali aż do Przasnysza tamte szym sławnym pi-
wowarom i z tego powodu uchoǳili za luǳi bywałych, opowiadali, że w Łomży, w Ostro-
łęce i Przasnyszu roi się od Szwedów, którzy tak uż tam gospodaru ą ak w domu i podatki
wybiera ą.

¹⁸⁸Ludwika Maria Gonzaga de Nevers (–) — księżniczka mantuańska, królowa Polski, żona dwóch
polskich królów: Władysława IV i Jana II Kazimierza. [przypis edytorski]

¹⁸⁹potaż (z hol. pot: garnek; asch: popiół) — popiół drzewny, złożony głównie z węglanu potasu, używany do
produkc i mydła, szkła, ceramiki i nawozów, ważny przedmiot eksportu w XVII i XVIII w. [przypis edytorski]

¹⁹⁰wyżenąć (daw.) — wygnać. [przypis edytorski]
¹⁹¹ciebzie (reg.) — ciebie (wymowa kurpiowska). [przypis edytorski]
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Kmicic ął namawiać Kurpiów, by nie czeka ąc Szwedów w puszczy, uderzyli na Ostro-
łękę i wo nę rozpoczęli, a sam ofiarował się ich poprowaǳić. Wielką też mięǳy nimi
znalazł ochotę, ale dwa księża odwiedli ich od tego szalonego czynu, przedstawia ąc, aby
czekali, aż cały kra się ruszy, i przedwczesnym wystąpieniem nie ściągali na się okrutne
zemsty nieprzy aciela.

Pan Andrze od echał, ale żałował stracone sposobności.
Ta mu tylko pociecha została, iż przekonał się, że byle gǳiekolwiek prochy wybuchły,

to ani Rzeczypospolite , ani królowi nie zbraknie w tych stronach na obrońcach.
„Jeśli tak est i gǳie inǳie , tedyby można poczynać” — myślał.
I gorąca ego natura rwała się ku prędkiemu poczynaniu, ale rozsądek mówił: „Kurpie

sami Szwedów nie zwo u ą… Prze eǳiesz kawał kra u, obaczysz, przy rzysz się, a potem
posłuchasz królewskiego rozkazu.”

Jechał więc dale . Wy echawszy z puszcz głębokich na rubieże leśne, w okolicę gę-
ście osiadłą, u rzał po wszystkich wioskach ruch naǳwycza ny. Po drogach pełno było
szlachty, adące w brykach, kałamaszkach¹⁹², kolasach lub konno. Wszystko to zdążało
do na bliższych miast i miasteczek, by na ręce komendantów szweǳkich składać przy-
sięgę na wierność nowemu panu. Wydawano im na to świadectwa, które miały osoby
i ma ętności ochraniać. W stolicach ziem i powiatów ogłaszano „kapitulac e”, waru ące
wolność wyznania i przywile e stanowi szlacheckiemu przysługu ące.

Szlachta dążyła z powinną przysięgą nie tyle ochotnie, ile skwapliwie, bo opornym
rozmaite groziły kary, a zwłaszcza konfiskaty i rabunki. Mówiono, że tu i owǳie poczęli
uż Szweǳi, tak ak w Wielkopolsce, wkręcać pode rzanym palce w kurki od muszkietów.
Powtarzano też z trwogą, że na bogatszych umyślnie rzucano pode rzenia, aby ich złupić.

Wobec tego wszystkiego niebezpiecznie było zostawać na wsi; zamożnie si więc dążyli
do miast, aby sieǳąc pod bezpośrednim dozorem komendantów szweǳkich, uniknąć
posąǳenia o praktyki przeciw królowi szweǳkiemu.

Pan Andrze pilnie nadstawiał ucha na to, co mówiła szlachta, a chociaż nie barǳo
chciano z nim rozmawiać, ako z chudopachołkiem, tyle ednak wyrozumiał, że nawet
na bliżsi sąsieǳi, zna omi, ba! i przy aciele nie mówią mięǳy sobą o Szwedach i o nowym
panowaniu szczerze. Narzekano wprawǳie głośno na „rekwizyc e” i rzeczywiście było
o co, do każde bowiem wsi, do każdego miasteczka przychoǳiły listy komendantów
z rozkazem dostawienia wielkich ilości zboża, chleba, soli, bydła, pienięǳy, i często owe
rozkazy przechoǳiły możność, zwłaszcza że gdy wyczerpano edne zapasy, żądano drugich;
kto zaś nie płacił, temu przysyłano egzekuc ę, która w tró nasób tyle brała.

Ale minęły dawne czasy! Każdy wyciągał się ak mógł, sobie od ust ode mował i da-
wał, i płacił, narzeka ąc i ęcząc, a w duszy myśląc, że dawnie bywało inacze . Do czasu
pocieszano się wszakże, iż gdy czasy wo enne przeminą, skończą się owe rekwizyc e. Obie-
cywali to i sami Szweǳi mówiąc, że niech eno król cały kra opanu e, zaraz po o cowsku
rząǳić zacznie.

Szlachcie, która odstąpiła własnego monarchy i o czyzny, która przedtem, niedaw-
no eszcze, nazywała tyranem dobrego Jana Kazimierza, posąǳa ąc go, że do absolutum
dominium¹⁹³ dąży, która sprzeciwiała mu się we wszystkim, protestu ąc na se mikach
i se mach, a w łaknieniu nowości i przemiany doszła do tego, że niemal bez oporu uzna-
ła panem na eźdźcę, byle mieć akowąś odmianę — wstyd było teraz nawet i narzekać.
Wszak Karol Gustaw uwolnił ich od tyrana, wszak dobrowolnie opuścili prawego mo-
narchę, wszak mieli ową odmianę, które pożądano tak silnie.

Dlatego to nawet na poufalsi nie mówili szczerze pomięǳy sobą, co o owe odmianie
myślą, chętnie nakłania ąc ucha tym, którzy twierǳili, że i za azdy, i rekwizyc e, i rabunki,
i konfiskaty tylko czasowe a konieczne onera¹⁹⁴, które wnet przeminą, ak się Carolus
Gustavus na polskim tronie upewni.

— Ciężko, panie bracie, ciężko — mówił czasem szlachcic do szlachcica — ale tak
i powinniśmy być raǳi z nowego pana. Potentat to i wo ownik wielki; ukróci on Kozaków,

¹⁹²kałamaszka — odkryty ednokonny po azd czterokołowy bez resorów, używany na Kresach w XVII i XVIII
w. Drewniane koła osaǳone były na drewniane osi, którą smarowano mazią w celu zmnie szenia oporów.
[przypis edytorski]

¹⁹³absolutum dominium (łac.) — właǳa absolutna. [przypis edytorski]
¹⁹⁴onus, oneris (łac.) — ciężar, obciążenie; tu M. lm onera: ciężary, obciążenia. [przypis edytorski]
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Turczyna pohamu e i Septentrionów¹⁹⁵ od granic odżenie¹⁹⁶, a my ze Szwec ą we współce
zakwitniem.

— Choćbyśmy też i nieraǳi byli — odpowiadał drugi — co robić przeciw takie
potęǳe? Z motyką się na słońce nie porwiemy…

Czasem też powoływano się na świeżą przysięgę. Kmicic burzył się, słucha ąc podob-
nych głosów i rozumowań, a raz, gdy pewien szlachcic mówił przy nim w za eźǳie, że
musi być wierny temu, komu poprzysiągł, pan Andrze wykrzyknął i rzekł mu:

— Musisz mieć waćpan dwie gęby, edną od prawǳiwych, drugą od fałszywych przy-
siąg, boś i Janowi Kazimierzowi przysięgał!

Było przy tym wiele i inne szlachty, bo się to zdarzyło uż niedaleko od Przasnysza.
Usłyszawszy więc słowa Kmicica, poruszyli się wszyscy; na ednych twarzach znać było
poǳiw dla śmiałości pana Andrze a, inni zapłonili się, wreszcie na poważnie szy rzekł:

— Nikt tu przysięgi dawnemu królowi nie łamał. Sam on nas uwolnił od nie , gdy
z kra u zbiegł, do obrony ego się nie poczuwa ąc.

— Boda was zabito! — zakrzyknął Kmicic. — A król Łokietek ile to razy musiał
z kra u uchoǳić, a przecie wrócił, bo go naród nie odstąpił, gdyż bo aźń boża eszcze
w sercach była! Nie Jan Kazimierz zbiegł, eno przedawczykowie od niego odbiegli i teraz
go kąsa ą, by własne winy przed Bogiem i ludźmi koloryzować!

— Za śmiele mówisz, młoǳiku. Skądżeś est, który nas, tute szych luǳi, chcesz
bo aźni boże uczyć? Patrz, aby cię Szweǳi nie usłyszeli!

— Kiedyście ciekawi, to wam powiem, żem est z Prus Książęcych i do elektora nale-
żę… Ale z sarmackie krwi pochoǳąc, do życzliwości się ku o czyźnie poczuwam i wstyd
mi za zatwarǳiałość tego narodu.

Tuta szlachta, zapomniawszy gniewu, otoczyła go kołem i poczęła wypytywać cieka-
wie i skwapliwie:

— Toś waćpan z Prus Książęcych?… A nuże, powiada , co wiesz! Coże tam elektor? Zdrada, Sumienie
Nie myśli nas ratować z opres i?

— Z akie opres i?… Raǳiście z nowego pana, to nie gada cie o opres i. Jakeście
sobie posłali, tak śpĳcie.

— Raǳiśmy, bo nie możemy inacze . Z mieczami nam nad karkiem sto ą. Ale ty
powiada tak, akbyśmy byli nieraǳi.

— Da cie mu się czego napić, niechże mu się ęzyk rozwiąże. Mów śmiele, nie masz
tu zdra ców mięǳy nami.

— Wszyscyście zdra cy! — huknął pan Andrze — i nie chcę z wami pić! parobcy
szweǳcy!

To rzekłszy, wyszedł z izby, drzwiami trzasnąwszy, a oni pozostali we wstyǳie i w zdu-
mieniu; żaden nie chwycił za szablę, żaden nie ruszył za Kmicicem, aby się pomścić za
obelgę.

On zaś ruszył wprost do Przasnysza. Na kilkanaście sta ań¹⁹⁷ przed miastem ogarnął
go patrol szweǳki i wiódł do komendy. Ra tarów¹⁹⁸ było w owym patrolu tylko sześciu
i podoficer siódmy, więc Soroka i trze Kiemlicze poczęli poglądać na nich łakomie ak
wilcy na owce, a potem pytali oczyma Kmicica, czy się nie każe koło nich zawinąć.

Pan Andrze niemałe także doznawał pokusy, zwłaszcza że blisko płynęła Węgierka
z brzegami obrosłymi sitowiem; ale się pohamował i pozwolił spoko nie prowaǳić do
komendy.

Tam opowieǳiał się komendantowi, kto est, że z kra u elektorskiego pochoǳi i co-
rocznie do Soboty z końmi eźǳi. Kiemlicze mieli też świadectwa, w które się w Łęgu,
ako w dobrze sobie zna omym mieście, zaopatrzyli; więc komendant, który sam był pru-
ski Niemiec, nie czynił im trudności, wypytywał tylko troskliwie, akie konie prowaǳą,
i żądał e wiǳieć.

¹⁹⁵Septentrionowie (z łac. septentrio, septentrionis: wielka niedźwieǳica, północ) — luǳie z północy; kole ne
omowne określenie Ros an, o wo nie z którymi Sienkiewicz nie mógł w  r. pisać wprost ze względu na
cenzurę carską. [przypis edytorski]

¹⁹⁶odżenie (daw.) — odegna. [przypis edytorski]
¹⁹⁷stajanie — ednostka odległości, licząca od ok.  do  m. [przypis edytorski]
¹⁹⁸rajtar — średniozbro ny żołnierz konny, posługu ący się w walce głównie bronią palną. [przypis edytorski]
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A gdy e czeladź Kmicicowa zgodnie z ego żądaniem przypęǳiła, obe rzał e starannie
i rzekł:

— To a kupię. Innemu zabrałbym i tak, ale żeś z Prus, to cię i nie pokrzywǳę.
Kmicic stropił się nieco; gdyby przyszło do sprzedaży, tym samym upadłby pozór

echania dale i wypadałoby mu zawrócić do Prus. Podał więc cenę tak wysoką, że niemal
dwa razy większą od rzeczywiste wartości koni. Nadspoǳiewanie, oficer ani się oburzył,
ani targował.

— Dobrze — rzekł. — Wegnać konie do szopy, a wam zapłatę wraz wyniosę. Interes, Pieniąǳ, Pozory
Kiemlicze uradowali się w sercach, lecz pan Andrze wpadł w gniew i począł kląć. Nie

było ednak inne rady, ak zagnać konie. Inacze padłoby zaraz pode rzenie na sprzeda-
ących, że pozornie tylko handlu ą.

Tymczasem oficer wyszedł na powrót i podał Kmicicowi kawałek zapisanego papieru.
— Co to? — rzekł pan Andrze .
— Pieniąǳe albo to samo co pieniąǳe, bo kwit.
— A gǳie mnie zapłacą?
— W główne kwaterze.
— A gǳie główna kwatera?
— W Warszawie — odrzekł oficer, uśmiecha ąc się złośliwie.
— My za gotówkę tylko handlu emy… Jakże to? co to?… — począł ęczeć stary

Kiemlicz. — Furto niebieska¹⁹⁹!
Lecz Kmicic zwrócił się ku niemu i patrząc nań groźnie, rzekł:
— U mnie słowo pana komendanta tyle co gotowizna, a do Warszawy chętnie po-

eǳiem, bo tam u Ormian towarów zacnych dostać można, za które w Prusach dobrze
zapłacą.

Następnie, gdy oficer odszedł, rzekł pan Andrze na pociechę Kiemliczowi:
— Cicho, szelmo. Te kwity to na lepsze gle ty, bo choćby i do Krakowa za eǳiem

z nimi, skarżąc się, że nam płacić nie chcą. Łatwie z kamienia ser wycisnąć niż pieniąǳe
ze Szwedów… Ale to mi właśnie na rękę. Pludrak myśli, że nas wywiódł w pole, tym-
czasem nie wie, akową przysługę nam oddał… Tobie zaś a z własne szkatuły za konie
zapłacę, ażebyś uszczerbku nie poniósł.

Stary odetchnął i uż tylko ze zwycza u nie przestawał narzekać przez czas akiś:
— Obdarli, zniszczyli, do nęǳy przywiedli!
Ale pan Andrze rad był, wiǳąc drogę przed sobą otwartą, bo to z góry przewidywał,

że i w Warszawie mu nie zapłacą, a prawdopodobnie i nigǳie — bęǳie więc mógł echać
coraz dale , niby swo e poszuku ąc krzywdy, chociażby do króla szweǳkiego, który pod
Krakowem się zna dował, za ęty oblężeniem dawne stolicy.

Tymczasem postanowił pan Andrze zostać na noc w Przasnyszu, koniom wypocząć
i nie odmienia ąc swego przybranego nazwiska, porzucić ednak skórę chudopacholską.
Zauważył bowiem, że ubogiego koniuchę lekceważą wszyscy i pręǳe każdy napadnie,
mnie się odpowieǳialności za pokrzywǳenie charłaka obawia ąc. Trudnie mu też było
w te skórze i do zamożnie sze szlachty mieć przystęp, a stąd trudnie wyrozumieć, co
kto myślał.

Przybrał więc szaty stanowi swemu i uroǳeniu odpowiednie i poszedł pod wiechy, aby
się z bracią szlachtą nagadać. Lecz nie uradowało go to, co słyszał. Po za azdach i szynkach
szlachta piła zdrowie króla szweǳkiego i na szczęście protektora trącała się kielichami ze
starszyzną szweǳką, śmiała się z drwin, akich oficerowie pozwalali sobie z króla Jana
Kazimierza i Czarnieckiego.

Tak strach o własną skórę i mienie upodlił luǳi, że wǳięczyli się do na eźdźców, Polityka, Religia
skwapliwie podtrzymu ąc ich dobry humor. Jednakże i owo upodlenie miało swo ą gra-
nicę. Szlachta pozwalała drwić z siebie, z króla, z hetmanów, z pana Czarnieckiego²⁰⁰, byle
nie z religii, i gdy pewien kapitan szweǳki oświadczył, że taka dobra wiara luterska ak

¹⁹⁹Furto niebieska — edno z określeń Matki Boskie , występu ące w litanii; ǳiś w formie: Bramo niebieska.
[przypis edytorski]

²⁰⁰Czarniecki, Stefan herbu Łoǳia (ok. –) — wybitny dowódca wo skowy, oboźny wielki koronny
i kasztelan kĳowski, starosta kowelski i tykociński, regimentarz, późnie także wo ewoda ruski i kĳowski oraz
hetman polny koronny; brał uǳiał w walkach ze Szwedami, z Chmielnickim i z Ros anami; ego nazwisko
po awia się w Hymnie Polski. [przypis edytorski]
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i katolicka, sieǳący obok młody pan Grabkowski, nie mogąc znieść bluźnierstwa, ude-
rzył go w skroń obuszkiem²⁰¹, sam zaś, korzysta ąc z tumultu, wymknął się z szynkowni
i zginął w tłumie.

Zaczęto go ścigać, lecz przyszły wieści, które zwróciły uwagę w inną stronę. Oto ku-
rierowie nadbiegli z doniesieniami, że Kraków się poddał, że pan Czarniecki w niewoli
i ostatnia zapora szweǳkiego panowania zniesiona.

Szlachta oniemiała w pierwsze chwili, lecz Szweǳi poczęli weselić się i wiwatować.
W kościele Świętego Ducha, w kościele Bernardynów i w niedawno wzniesionym przez
panią Mostowską klasztorze bernardynek kazano bić w ǳwony. Piechota i ra taria wy-
stąpiły na rynek z browarów i postrzygalni w bo owym porządku i nuż dawać ognia
z ǳiał i muszkietów. Następnie wytoczono beczki z gorzałką, miodem i piwem dla wo -
ska i mieszczan, porozpalano beczki ze smołą i ucztowano do późne nocy. Szweǳi po-
wyciągali mieszczanki z domostw, by tańczyć z nimi, weselić się i swawolić. A wśród
tłumów rozhukanego żołnierstwa włóczyły się gromady szlachty, która piła wraz z ra ta-
rami i musiała udawać radość z upadku Krakowa i klęski pana Czarnieckiego.

Kmicica obrzyǳenie porwało i wcześnie schronił się do swe kwatery na przedmieściu,
ale spać nie mógł. Trawiła go gorączka i wątpliwości obsiadły mu duszę, czy nie za późno
nawrócił z drogi, gdy uż cały kra był w ręku szweǳkim. Przychoǳiło mu do głowy, że
uż wszystko stracone i Rzeczpospolita nigdy nie wydźwignie się z upadku.

„To uż nie wo na nieszczęśliwa — myślał sobie — która się utratą prowinc i akowe
skończyć może, to zguba zupełna, to cała Rzeczpospolita prowinc ą szweǳką się sta e…
Samiśmy się do tego przyczynili, a a lepie niż kto inny!”

Ta myśl paliła go, a sumienie gryzło. Sen od niego uciekał… Sam nie wieǳiał, co
ma czynić: echać dale , zostać w mie scu czy wracać?… Choćby też kupę zebrał i Szwe-
dów począł podchoǳić, będą go ścigać ak rozbó nika, nie ak żołnierza. Zresztą est uż
w obce okolicy, w które go nikt nie zna. Kto do niego przystanie? Zlatywali się do nie-
go nieustraszeni luǳie na Litwie, gdy ako przesławny ich zwoływał, ale tu, choćby kto
słyszał o Kmicicu, to go miał za zdra cę i szweǳkiego przy aciela, z pewnością zaś nikt
nie słyszał o Babiniczu.

Na nic to, na nic i do króla echać, bo za późno… Na nic i na Podlasie echać, bo go
konfederaci za zdra cę ma ą, na nic się na Litwę wracać, bo tam Raǳiwiłł włada, na nic
zostawać, bo tu roboty nie ma żadne . Na lepie by ducha wyzionąć, by na ten świat nie
patrzeć i przed zgryzotami uciec!

Lecz na tamtym świecie zali²⁰² bęǳie lepie tym, którzy nagrzeszywszy, niczym win
swych nie zgłaǳili i z całym ich ciężarem przed sądem staną? Kmicic rzucał się na swym
łożu, ak gdyby na łożu tortur leżał. Podobnie nieznośnych mąk nie przechoǳił nawet
w chacie leśne Kiemliczów.

Czuł się silnym, zdrowym, przedsiębiorczym, dusza rwała się w nim do tego, by coś
poczynać, by ǳiałać, a tu wszystkie drogi były zamknięte, choć tłuc głową o ścianę, nie
masz wy ścia, nie masz ratunku i nie masz naǳiei!

Przemęczywszy się przez noc na łożu, zerwał się do dnia²⁰³, zbuǳił luǳi i ruszył z ni-
mi przed siebie. Jechał ku Warszawie, ale sam nie wieǳiał, po co i dlaczego? Byłby na Sicz
uciekł z desperac i, gdyby nie to, że czasy się zmieniły i że Chmielnicki²⁰⁴ razem z Butur-
linem²⁰⁵ przycisnęli właśnie hetmana wielkiego koronnego²⁰⁶ pod Gródkiem, roznosząc

²⁰¹obuszek — broń o kształcie zaostrzonego młotka, o ǳiobie barǳie zagiętym niż ostrze naǳiaka, służąca
w bitwie do rozbĳania zbroi przeciwnika. [przypis edytorski]

²⁰²zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
²⁰³do dnia (daw., reg.) — nad ranem, o świcie. [przypis edytorski]
²⁰⁴Chmielnicki, Bohdan Zenobi (–) — ukraiński bohater narodowy, hetman Kozaków zaporoskich,

organizator powstania przeciwko polskie właǳy w latach –. [przypis edytorski]
²⁰⁵Buturlin, Wasilĳ Wasiǉewicz (zm. ) — rosy ski bo ar, dyplomata i wo skowy, w czasie ugody pere a-

sławskie w  przy ął przysięgę od starszyzny kozackie na wierność państwu moskiewskiemu, na początku
wo ny polsko-rosy skie - wraz z Bohdanem Chmielnickim dowoǳił połączonymi wo skami rosy -
sko-ukraińskimi. [przypis edytorski]

²⁰⁶hetman wielki koronny — Stanisław Potocki herbu Pilawa, zwany Rewera (–), hetman wielki ko-
ronny, wo ewoda krakowski, kĳowski, podolski i bracławski, uczestnik wielu wo en, uratował króla Jana II
Kazimierza pod Zbarażem; przydomek Rewera pochoǳi od ego ulubionego powieǳonka re vera (łac.: w rze-
czy same , zaprawdę). [przypis edytorski]
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przy tym ogień i miecz na południowo-wschodnich krainach Rzeczypospolite i zapusz-
cza ąc aż pod Lublin drapieżne swe zagony.

Po droǳe do Pułtuska spotykał wszędy pan Andrze odǳiały szweǳkie eskortu ą-
ce wozy z żywnością, zbożem, chlebami, piwem, i stada wszelkiego roǳa u bydła. Przy
stadach i wozach szły gromady chłopów albo drobne szlachty, płacząc i ęcząc, bo ich
z podwodami po kilkanaście mil ciągano. Szczęśliwy, komu z wozem do domu wrócić po-
zwolono, co nie zawsze się zdarzało, albowiem po dostawieniu spyży²⁰⁷ pęǳili chłopstwo
i brać zagonową²⁰⁸ do robót, do poprawiania zamków, budowania szop, magazynów.

Wiǳiał też pan Kmicic, że w pobliżu Pułtuska sroże obchoǳili się Szweǳi z ludźmi Polityka
niż w Przasnyszu, i nie mogąc powodów zrozumieć, wypytywał o nie napotykaną po
droǳe szlachtę.

— Im dale ku Warszawie waść po eǳiesz — odpowieǳiał eden z adących — tym
ich sroższymi obaczysz ciemiężycielami. Gǳie świeżo przy dą i eszcze się nie ubezpieczą,
tam są łaskawsi, rozkazy królewskie przeciw ciemiężycielom sami promulgu ą²⁰⁹ i kapi-
tulac ę ogłasza ą; ale gǳie się uż czu ą pewni i gǳie w pobliżu zamki akowe obsaǳili,
tam wnet wszystkie przyrzeczenia łamią, względów żadnych nie zachowu ą, krzywǳą,
obǳiera ą, rabu ą, na kościoły, duchownych i na święte panienki nawet ręce podnoszą.
Nic to tu eszcze, ale co się w szczere Wielkopolsce ǳie e, na to słów w luǳkie gębie
braku e…

Tu począł opowiadać szlachcic, co ǳiało się w Wielkopolsce, akich zǳierstw, gwał-
tów i zabó stw dopuszczał się srogi nieprzy aciel, ak palce do kurków wkręcano, męka-
mi morzono, ażeby się o pieniąǳach wywieǳieć, ak księǳa prowinc ała Braneckiego
w samym Poznaniu zabito, a nad ludem prostym znęcano się tak okropnie, że włosy
w czuprynie dębem na samą myśl stawały.

— Przy ǳie do tego wszęǳie — mówił szlachcic. — Kara boska… Sąd ostateczny
bliski… Coraz gorze i gorze , a znikąd poratowania!…

— ǲiwne mi to — rzekł Kmicic — bo a nietute szy i humorów luǳkich w tych
stronach nie znam, że tak waszmościowie znosicie cierpliwie owe uciski, szlachtą i ludźmi
rycerskimi będąc?

— Z czymże się porwiemy? — odpowieǳiał szlachcic — z czym?… W ich ręku
zamki, fortece, armaty, prochy, muszkiety, a nam ptaszniczki²¹⁰ nawet poode mowano.
Była eszcze naǳie a w panu Czarnieckim, ale gdy on w więzach, a król egomość na
Śląsku, kto o oporze pomyśli?… Ręce są, eno nie ma nic w rękach i głowy nie ma…

— I naǳiei nie ma! — rzekł głucho Kmicic.
Tu przerwali rozmowę, bo nad echali na odǳiał szweǳki wiodący wozy, drobną

szlachtę i „rekwizyc e”. ǲiwny to był widok. Wąsaci i brodaci ra tarowie sieǳieli na
spasłych ak byki koniach; każden²¹¹ wsparty w bok prawą ręką, z kapeluszem na bakier,
z ǳiesiątkami gęsi i kur natroczonych przy kulbace, echał wśród tumanu pierza. Pa-
trząc na ich wo ownicze i dumne twarze, łatwo było poznać, ak im było pańsko, wesoło
i bezpiecznie. A bracia²¹² drobna szła piechotą przy wozach, nie eden boso, z głowami
pospuszczanymi na piersi, zhukana, trwożliwa, częstokroć biczami do pośpiechu naglona.

Kmicicowi, gdy to u rzał, wargi poczęły się trząść ak w febrze i ął powtarzać do owego
szlachcica, z którym echał:

— O ! ręce swęǳą, ręce swęǳą, ręce swęǳą!
— Cicho waść, na miłosierǳie boże! — odrzekł szlachcic — zgubisz siebie, mnie

i ǳiatki mo e!
Nieraz ednak miał pan Andrze przed sobą eszcze ǳiwnie sze widoki. Oto czasem

mięǳy odǳiałami ra tarskimi spostrzegał idące z nimi mnie sze lub większe gromadki
szlachty polskie , ze zbro ną czelaǳią, wesołe, śpiewa ące, pĳane, a ze Szwedami i z Niem-
cami za pan brat.

²⁰⁷spyża (daw.) — prowiant, żywność. [przypis edytorski]
²⁰⁸brać zagonowa— drobna, uboga szlachta, utrzymu ąca się z własne pracy na małym kawałku ziemi. [przypis

edytorski]
²⁰⁹promulgować (z łac. promulgo, promulgare: wy awiać, obwieszczać) — ogłosić. [przypis edytorski]
²¹⁰ptaszniczka — lekka, małokalibrowa strzelba myśliwska przeznaczona do polowań na sieǳące ptactwo;

zwana też cieszynką. [przypis edytorski]
²¹¹każden — ǳiś popr.: każdy. [przypis edytorski]
²¹²bracia — ǳiś popr.: brać; t . szlachta. [przypis edytorski]
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— Jakże to? — pytał Kmicic — edną szlachtę prześladu ą i gnębią, z drugą w komi-
tywę wchoǳą? Muszą to być chyba zagorzali sprzedawczykowie owi obywatele, których
mięǳy żołnierstwem wiǳę?

— Nie tylko to sprzedawczykowie zagorzali, ale gorze , bo heretycy — odpowieǳiał Religia, O czyzna, Obcy
szlachcic. — Ciężsi oni od Szwedów nam katolikom; oni to na więce rabu ą, dwory
palą, panny porywa ą, prywatnych uraz dochoǳą. Cały kra od nich w trwoǳe, bo cał-
kiem bezkarnie im wszystko uchoǳi, i łatwie u komendantów szweǳkich na Szweda
zna ǳiesz sprawiedliwość niż na swo ego heretyka. Każdy komendant, byleś słowo pisnął,
zaraz ci odpowie: „Nie mam a go prawa ścigać, bo nie mó człowiek — idźcie do waszych
trybunałów.” A akie tam teraz trybunały, aka egzekuc a, gdy wszystko w szweǳkim rę-
ku? Gǳie Szwed nie trafi, tam heretycy go doprowaǳą, a na kościoły i duchownych
głównie oni ich excitant²¹³. Tak się mszczą na o czyźnie matce za to, iż gdy w innych
chrześcĳańskich kra ach słusznie za swo e praktyki i bezeceństwa byli prześladowani,
ona im przytułek zapewniła i wolność ich bluźniercze wiary…

Tu szlachcic urwał i spo rzał niespoko nie na pana Kmicica.
— Ale waszmość powiadasz się być z Prus Książęcych, toś sam może luter?
— Niech mnie Bóg od tego uchroni — odrzekł pan Andrze . — Z Prus estem, ale

z rodu od wieków katolickiego, bo my do Prus z Litwy przyszli.
— To chwała Na wyższemu, bom się zląkł. Mó mospanie, quod attinet²¹⁴ Litwy,

i tam dysydentów nie brak, i naczelnika swego potężnego w Raǳiwille ma ą, który tak
wielkim zdra cą się okazał, że chyba z ednym Raǳie owskim²¹⁵ w paragon we ść może.

— Bogda mu diabli duszę z gardła wyciągnęli, nim Nowy Rok nade ǳie! — krzyknął
z zawziętością Kmicic.

— Amen! — odrzekł szlachcic — eszcze i ego sługom, ego pomocnikom, ego
katom, o których aż tu do nas wieści zabiegły, a bez których nie byłby on się ważył na
zgubę te o czyzny.

Kmicic pobladł i nie odrzekł ani słowa. Nie wypytywał też, nie śmiał pytać, o akich
to pomocnikach, sługach i katach ów szlachcic prawi.

Jadąc wolno, do echali późnym wieczorem do Pułtuska; tam wezwano Kmicica do
biskupiego pałacu, alias²¹⁶ zamku, żeby się komendantowi opowieǳiał.

— Dostawiam konie wo skom ego szweǳkie miłości — rzekł pan Andrze — i mam
kwity, z którymi do Warszawy po pieniąǳe adę.

Pułkownik Izrael (tak nazywał się ów komendant) uśmiechnął się pod wąsami i rzekł:
— O, spiesz się waść, spiesz się, a weź z powrotem wóz, abyś miał na czym owe

pieniąǳe odwozić.
— ǲięku ę za radę — odrzekł pan Andrze — i tak rozumiem, że wasza miłość drwi

sobie ze mnie… Ale a po swo e po adę, choćby mi do samego króla egomości echać
przyszło!

— Jedź, swego nie daru ! — rzekł Szwed. — Wcale grzeczna kwota ci się należy.
— Przy ǳie taki czas, że mi zapłacicie! — odrzekł, wychoǳąc, Kmicic.
W samym mieście trafił znów na uroczystości, bo uciecha z powodu wzięcia Krakowa

trzy dni trwać miała. Dowieǳiał się ednak, że w Przasnyszu przesaǳono może umyślnie
tryumf szweǳki; pan kasztelan kĳowski²¹⁷ nie dostał się wcale do niewoli, ale uzyskał
prawo wy ścia z wo skiem, bronią i zapalonymi lontami przy ǳiałach z miasta. Mówiono,
że miał się udać na Śląsk. Niewielka to była pociecha, ale zawsze pociecha.

W Pułtusku stały znaczne siły, które stamtąd pod woǳą Izraela miały się udać nad
granicę pruską, aby nastraszyć elektora, więc ani miasto, ani zamek, lubo²¹⁸ barǳo ob-
szerny, ani przedmieścia, nie mogły pomieścić żołnierzy Tu po raz pierwszy u rzał też Świętokraǳtwo, Religia,

Obcy
²¹³excito, excitare — podburzać, napuszczać; tu  os. lm cz.ter. excitant: podburza ą. [przypis edytorski]
²¹⁴quod attinet (łac.) — co dotyczy. [przypis edytorski]
²¹⁵Raǳiejowski, Hieronim (–) — stronnik Szwedów, podkanclerzy, wygnany za spiskowanie prze-

ciwko królowi. [przypis edytorski]
²¹⁶alias (łac.) — inacze , albo też. [przypis edytorski]
²¹⁷kasztelan kĳowski — Stefan Czarniecki herbu Łoǳia (ok. –), wybitny dowódca wo skowy, oboźny

wielki koronny i kasztelan kĳowski, starosta kowelski i tykociński, regimentarz, późnie także wo ewoda ruski
i kĳowski oraz hetman polny koronny; brał uǳiał w walkach ze Szwedami, z Chmielnickim i z Ros anami;
ego nazwisko po awia się w Hymnie Polski. [przypis edytorski]

²¹⁸lubo (daw.) — chociaż, mimo że. [przypis edytorski]
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Kmicic wo sko w kościele sto ące. We wspaniałe gotyckie kolegiacie, fundowane prze-
szło dwieście lat temu przez biskupa Giżyckiego, stała na emna niemiecka piechota. Wnę-
trze świątyni płonęło światłem ak w czasie rezurekc i, bo na kamienne posaǳce płonęły
porozpalane ognie. Kotły dymiły w ogniskach. Około beczek z piwem kupiło²¹⁹ się ob-
ce żołnierstwo, złożone ze starych rabusiów, którzy całe Niemcy katolickie splądrowali
i którym zapewne nie pierwszy raz przyszło nocować w kościele. Więc wewnątrz rozlegał
się gwar i okrzyki. Zachrypłe głosy śpiewały obozowe pieśni; słychać było wrzaski uciechy
niewiast, które w owych czasach włóczyły się zwykle za wo skiem.

Kmicic stanął w otwartych drzwiach; przez dymy wśród czerwonych płomieni u rzał
czerwone, porozpalane trunkiem, wąsate twarze żołdaków sieǳących na beczkach i pĳą-
cych piwo; innych rzuca ących kości lub gra ących w karty; innych sprzeda ących orna-
ty; innych obe mu ących ladacznice poprzybierane w askrawe suknie. Wrzaski, śmiechy,
brzęk kufli i szczęk muszkietów, echa grzmiące w sklepieniach głuszyły go. Głowa mu się
zakręciła, oczy nie chciały wierzyć temu, na co patrzyły, dech zamarł mu w piersi; piekło
nie mnie by go przeraziło.

Wreszcie porwał się za włosy i wybiegł, powtarza ąc ak w obłąkaniu:
— Boże, u mĳ się! Boże, skarz! Boże, ratu !

 
W Warszawie od dawna gospodarowali uż Szweǳi. Ponieważ Wittenberg²²⁰, właściwy
rządca miasta i przywódca załogi, zna dował się w te chwili w Krakowie, więc rządy w e-
go zastępstwie sprawiał Raǳie owski²²¹. Nie mnie nad dwa tysiące żołnierza stało we
właściwym mieście, ob ętym wałami, i po urydykach²²² do wałów przylega ących za-
budowanych wspaniałymi gmachami kościelnymi i świeckimi. Zamek i miasto nie były Wo na
zniszczone, bo pan Wessel, starosta makowski, oddał e bez bo u, sam zaś wraz z załogą
umknął pospiesznie, obawia ąc się zemsty osobistego swego nieprzy aciela Raǳie ow-
skiego.

Lecz gdy pan Kmicic zaczął się rozglądać bliże i dokładnie , u rzał na wielu domach
ślady drapieżnych rąk. Były to domy tych mieszkańców, którzy pouciekali z miasta, nie
chcąc znosić obcego panowania, lub którzy stawili opór w chwili, gdy Szweǳi wǳierali
się na wały.

Z pałaców pańskich, po urydykach się wznoszących, te tylko zachowały dawną świet-
ność, których właściciele duszą i ciałem stali przy Szwedach. Stał więc w całe świetności
pałac Kazanowskich, bo Raǳie owski go chronił, i ego własny, i pana chorążego Koniec-
polskiego²²³, i ów, który Władysław IV wystawił, a który potem Kazimirowskim zwano,
lecz księże gmachy zru nowano znacznie; Denhofowy był na wpół zburzony, kancler-
ski albo tak zwany Ossolińskich przy Reformackie ulicy zrabowany do szczętu. Przez
okna wyglądali na emnicy niemieccy, a owe kosztowne meble, które nieboszczyk kanc-
lerz takim nakładem z Włoch sprowaǳał, owe skóry florenckie, gobeliny holenderskie,
misterne biurka, perłową macicą wykładane, obrazy, statuy brązowe i marmurowe, zegary
weneckie i gdańskie, szkła przednie — albo leżały eszcze w bezładnych stosach na po-
dwórcu, albo uż spakowane czekały, by e, gdy się pora zdarzy, wysłano Wisłą ku Szwec i.
Pilnowały tych kosztowności straże, ale tymczasem niszczały na powietrzu i deszczu.

W wielu innych mie scach mogłeś toż samo u rzeć, a choć stolica poddała się bez bo u,
przecie stało uż trzyǳieści olbrzymich szkut²²⁴ na Wiśle, gotowych do wywiezienia łupu.

Miasto wyglądało akby cuǳoziemskie. Na ulicach słychać było więce obcych mów Obcy

²¹⁹kupić się (daw.) — zbierać się, gromaǳić się (por. skupiać się). [przypis edytorski]
²²⁰Wittenberg — Arvid (a. Arfuid) Wittenberg von Debern (–), szweǳki hrabia i feldmarszałek,

uczestnik wo ny trzyǳiestoletnie i potopu szweǳkiego. [przypis edytorski]
²²¹Raǳiejowski, Hieronim (–) — stronnik Szwedów, podkanclerzy, wygnany za spiskowanie prze-

ciwko królowi. [przypis edytorski]
²²²jurydyka a. jurydyki (łac. iuridicus: prawny) — osada obok miasta królewskiego, rzaǳie enklawa na grun-

tach mie skich, nie podlega ąca właǳom mie skim i mie skiemu sądownictwu. [przypis edytorski]
²²³chorąży Koniecpolski — Aleksander Koniecpolski herbu Pobóg (–), książę, chorąży wielki koron-

ny, magnat i starosta kresowy, uczestnik wo en kozackich, syn hetmana Stanisława Koniecpolskiego. [przypis
edytorski]

²²⁴szkuta — krypa, duży płaskodenny statek żaglowy lub wiosłowy, służący do przewożenia dużych ładunków
rzeką. [przypis edytorski]
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niż polskie ; wszędy spotykałeś żołnierzy szweǳkich, niemieckich, na emników ancu-
skich, angielskich i szkockich, w na rozmaitszych stro ach, w kapeluszach, w czółnowych
grzebieniastych hełmach, w kaanach, pancerzach, półpancerzach, w pończochach lub
szweǳkich butach z cholewami ak konwie. Wszędy obca pstrocizna, obce stro e, obce
twarze, obce pieśni. Nawet konie miały inne kształty od tych, do których oko przywykło.

Nazlatywało się też mnóstwo Ormian o ciemnych twarzach i czarnych włosach, przy-
krytych kolorowymi armułkami²²⁵; ci łup skupywać przybyli.

Ale na barǳie ǳiwiła niezmierna ilość Cyganów, którzy, nie wiadomo dlaczego,
przyciągnęli ze wszystkich stron kra u za Szwedami do stolicy. Szatry ich stały wedle
pałacu U azdowskiego i po całe urydyce kapitulne , tworząc akoby osobne płócienne
miasto w murowanym.

Wśród tych tłumów różno ęzycznych mie scowi mieszkańcy nikli prawie; dla wła-
snego też bezpieczeństwa raǳi sieǳieli zamknięci w domostwach, mało się pokazu ąc
i spiesznie choǳąc po ulicach. Czasem tylko aka kareta pańska, spiesząca po Krakowskim
Przedmieściu ku zamkowi, otoczona ha dukami²²⁶, pa ukami²²⁷ lub wo skiem w stro ach
polskich, przypominała, że to est polskie miasto.

Tylko w nieǳiele i święta, gdy ǳwony ozna miały nabożeństwo, tłumy wychoǳiły
z domów i stolica dawny przybierała pozór, chociaż i wówczas przed kościołami stawały
płotem szeregi obcych żołdaków, aby przypatrywać się niewiastom, pociągać e za suknie,
gdy przechoǳiły ze spuszczonymi oczyma, śmiać się, czasem śpiewać pieśni bezecne przed
kościołami, właśnie wówczas gdy w kościołach msze śpiewano.

Wszystko to przemknęło ak ma ak przed zǳiwionymi oczyma pana Andrze a, ale
długo w Warszawie mie sca nie zagrzał, bo nie zna ąc nikogo, nie miał przed kim duszy
otworzyć. Nawet z ową szlachtą polską, która bawiła w mieście i za mowała publicz-
ne gospody, pobudowane od czasu króla Zygmunta III na ulicy Długie , nie wszedł pan
Kmicic w bliższą komitywę. Zaczepiał wprawǳie tego i owego, by się nowin wywieǳieć,
ale byli to zagorzali stronnicy szweǳcy, którzy w oczekiwaniu na powrót Karola Gusta-
wa²²⁸ wieszali się przy Raǳie owskim i przy szweǳkich oficerach, w naǳiei uzyskania
starostw, skonfiskowanych ma ętności prywatnych i kościelnych, i rozmaitych wyderka-
fów²²⁹. Wart był każdy z nich, by mu w oczy plunąć, od czego Kmicic zresztą nie barǳo
się wstrzymywał.

O mieszczanach tylko słyszał Kmicic, iż dawnych czasów, pogrążone o czyzny i do- Mieszczanin, Szlachcic,
Pozyc a społeczna, Patriotabrego króla żału ą. Szweǳi prześladowali ich sroǳe, zabierali domy, wyciskali kontry-

buc e, więzili.
Mówiono też, że cechy miały broń ukrytą, zwłaszcza płatnerze, rzeźnicy, kuśnierze

i potężny cech szewiecki²³⁰, że wygląda ą ciągle powrotu Jana Kazimierza, naǳiei nie
tracą i przy lada pomocy z zewnątrz, gotowi by byli na Szwedów uderzyć.

Kmicic słysząc to, uszom nie wierzył i w głowie nie chciało mu się mieścić, żeby luǳie
nikczemnego stanu i nikczemne kondyc i więce mieli okazywać miłości dla o czyzny
i wiary dla prawego pana niż szlachta, która wraz z uroǳeniem powinna te sentymenta
na świat przynosić.

Ale właśnie szlachta i magnaci stawali przy Szwedach, a lud prosty na więce miał
chęci do oporu, i nieraz bywały zdarzenia, że gdy Szweǳi zapęǳali w celu wzmocnienia
Warszawy prostactwo do robót, prostacy woleli znosić chłostę i więzienie, śmierć nawet
samą, aniżeli się do utwierǳenia szweǳkie potęgi przyczyniać.

Za Warszawą wrzało w kra u ak w ulu. Wszystkie drogi, miasta i miasteczka za ęte Upadek
były przez żołnierstwo, poczty pańskie i szlacheckie, panów i szlachtę Szwedom służącą.

²²⁵jarmułka (z tur.) — mała okrągła czapeczka, kipa. [przypis edytorski]
²²⁶hajduk (z węg. hajdú) — zbro ny służący, loka . Nazwa stosowana w Polsce w XVIII w. wobec loka ów,

zazwycza noszących węgierskie stro e, służących na dworach magnackich. Źródłosłów węgierski odnosi się
do węgierskie grupy etnograficzne zamieszku ące Hajduság, region geograficzny wchoǳący w skład Kra u
Zacisańskiego. Drugie znaczenie odnosi się do węgierskiego żołnierza piechoty. [przypis edytorski]

²²⁷pajuk (daw.) — członek służby lub straży przyboczne ; loka . [przypis edytorski]
²²⁸Karol X Gustaw Wittelsbach (–) — król Szwec i w latach –. [przypis edytorski]
²²⁹wyderkaf (daw., z niem. Wiederkauf ) — forma pobierania zakazanych wówczas przez Kościół odsetek od

pożyczki, uǳielone właścicielowi nieruchomości, spłacanych dochodem z te nieruchomości; tzw. kupno renty.
[przypis edytorski]

²³⁰szewiecki — ǳiś popr.: szewski. [przypis edytorski]
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Wszystko było zabrane, ogarnięte, podbite, wszystko było tak szweǳkie, akby ten kra
zawsze był w ich ręku.

Pan Andrze nie spotykał innych luǳi, tylko albo Szwedów, albo stronników szweǳ-
kich, albo luǳi zdesperowanych, obo ętnych, którzy do głębi duszy byli przekonani, że
uż wszystko przepadło. Nikt o oporze nie myślał, spełniano cicho i z pośpiechem takie
rozkazy, o których połowę albo i ǳiesiątą część pełno by w dawnie szych czasach było
opozycy i protestacy . Postrach doszedł do tego stopnia, że ci nawet, których krzywǳo-
no, wysławiali głośno łaskawego protektora Rzeczypospolite .

Dawnie nieraz bywało, że swoich własnych, cywilnych i wo skowych, deputatów do
egzakc i²³¹ przy mował szlachcic z rusznicą i na czele zbro ne czelaǳi — ǳiś rozpisywa-
no podatki, akie się Szwedom rozpisać podobało, a szlachta oddawała e tak pokornie,
ak owce odda ą wełnę postrzygaczom. Zdarzało się nieraz, że eden i ten sam podatek
wybierano dwa razy. Próżno było zasłaniać się kwitami — dobrze eszcze, eżeli egze-
kwu ący oficer nie umoczył w winie dawnego kwitu i nie kazał go z eść okazicielowi.
Nic i to! „Vivat protector!” — wykrzykiwał szlachcic, a gdy oficer od echał, kazał co prę-
ǳe parobkowi leźć na dach patrzyć, czy drugi nie nad eżdża. I gdybyż tylko kończyło
się wszystko na kontrybuc ach szweǳkich, ale gorsi od nieprzy aciela byli, tak tu ak
i wszęǳie, przedawczykowie. Dochoǳono dawnych prywat, dawnych uraz, przesypy-
wano kopce²³², za mowano łąki i lasy, a przy acielowi szweǳkiemu wszystko uchoǳiło
płazem. Na gorsi zaś byli dysydenci. Mało tego. Z luǳi nieszczęśliwych, desperatów,
swawolników i kosterów²³³ potworzyły się kupy zbro ne. Te napadały chłopów i szlachtę.
Pomagali im maruderowie szweǳcy, niemieccy i wszelakiego roǳa u hulta stwo. Kra
zapłonął pożarami; nad miastami ciążyła zbro na pięść żołnierska, w lasach zbó napadał.
O poprawie Rzeczypospolite , o ratunku, o zrzuceniu arzma nikt nie myślał… Naǳiei
nikt nie miał…

Zdarzyło się, że pod Sochaczewem hulta stwo szweǳkie i niemieckie obiegło pana
Łuszczewskiego, starostę sochaczewskiego, zaskoczywszy go w prywatne ego ma ętno-
ści, w Strugach. Ów, wo ennego humoru będąc, choć stary, bronił się mocno. Nad echał
właśnie na to pan Kmicic, a że mu uż cierpliwość ako wrzód nabrała, gotowy pęk-
nąć z lada powodu, więc pękła właśnie pod Strugami. Pozwolił tedy „prać” Kiemliczom
i sam uderzył na szturmu ących tak potężnie, że rozbił ich, wysiekł, nikogo nie żywił²³⁴,
eńców nawet potopić kazał. Pan starosta, któremu pomoc ako z nieba spadła, przy ął
wybawiciela ǳiękczynnie i zaraz częstował, a pan Andrze , wiǳąc przed sobą persona-
ta²³⁵ i statystę²³⁶, a przy tym człowieka stare daty, wyznał mu swą nienawiść do Szwedów
i ął wypytywać, co też o przyszłych losach Rzeczypospolite myśli, w te naǳiei, że mu
pan starosta wle e akowyś balsam do duszy.

Lecz pan starosta całkiem odmienne miał na to, co się stało, zapatrywanie i rzekł:
— Mó mości panie! Nie wiem, co bym był waćpanu powieǳiał, gdybyś mnie był Proroctwo

spytał wówczas, kiedy miałem eszcze rude wąsy i umysł cielesnymi humorami²³⁷ za-
ćmiony, ale ǳiś mam wąsy siwe i eksperienc ę²³⁸ siedmǳiesięciu lat na karku, wiǳę
rzeczy przyszłe, bom grobu bliski, przeto ci powiem, że potęgi szweǳkie nie tylko my,
choćbyśmy się poprawili z błędów naszych, ale cała Europa nie złamie…

— Jakże to być może? Skądże się to wzięło⁈ — zakrzyknął Kmicic. — Kiedyż to
Szwec a taką potęgą była? Zali²³⁹ polskiego narodu nie więce na świecie, zali nie możem
mieć wo ska więce ? Zali to wo sko w męstwie Szwedom kiedykolwiek ustępowało?

— Naszego narodu est ǳiesięć razy tyle; dostatków Bóg nam tak przymnożył, że Polityka, Filozof, Naród,
Wo na, Walka

²³¹egzakcja (z łac. exactio: pobór, naǳór) — ściąganie podatku na wo sko. [przypis edytorski]
²³²przesypywano kopce — kopce oznaczały granice posiadłości ziemskich. [przypis edytorski]
²³³kostera (daw.) — ryzykant, hazarǳista, szuler, awanturnik. [przypis edytorski]
²³⁴żywić — tu: pozostawić przy życiu, darować życie. [przypis edytorski]
²³⁵personat (daw.) — ważna osobistość. [przypis edytorski]
²³⁶statysta (daw.) — polityk, mąż stanu, strateg (ǳiś: osoba niebędąca aktorem, a występu ąca w filmie lub

sztuce teatralne w roli podrzędne ). [przypis edytorski]
²³⁷humory — nawiązanie do starożytne teorii humorów, spisane przez Hipokratesa, według które zdrowie

człowieka zależy od równowagi w organizmie czterech humorów: krwi, śluzu (flegmy), żółci żółte (choleryczne )
i czarne (melancholiczne ). [przypis edytorski]

²³⁸eksperiencja (łac.) — doświadczenie. [przypis edytorski]
²³⁹zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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w moim starostwie sochaczewskim więce się pszenicy roǳi niż w całe Szwec i, a co do
męstwa, to a byłem pod Kircholmem, gǳieśmy w trzy tysiące husarii ośmnaście tysięcy
na lepszego szweǳkiego wo ska w proch roznieśli.

— Ba, eśli tak — rzekł Kmicic, któremu aż oczy zaświeciły na kircholmskie wspo-
mnienie — akież są tedy ziemskie przyczyny, dla których byśmy ich i teraz nie mogli
pokonać?

— Na pierw to — mówił starzec powolnym głosem — żeśmy zmaleli, a oni urośli,
że nas przez nas samych własnymi rękoma naszymi zwo owali, ako poprzednio zwo owali
Niemców przez Niemców. Taka wola boża i nie masz potęgi, powtarzam, która by się im
ǳiś oprzeć mogła!

— A eśli szlachta do upamiętania przy ǳie i wedle pana swego się skupi, eżeli
wszyscy za broń schwycą, co wasza mość raǳisz wtedy uczynić i co sam uczynisz?

— Tedy pó dę z innymi, polegnę i każdemu raǳę polec, bo potem przy dą takie czasy,
na które lepie nie patrzeć…

— Nie mogą przy ść gorsze! Jako żywo, nie mogą!… To niepodobieństwo!… — za-
wołał Kmicic.

— Wiǳisz waszmość — rzekł pan starosta — przed końcem świata i przed sądem Proroctwo, Koniec świata,
Wo na, Klęska, Wierzenia,
Religia

ostatecznym przy ǳie antychryst, i powieǳiano est, że źli wezmą wtedy górę nad spra-
wiedliwymi, szatani będą po świecie choǳić, wiarę przeciwną prawǳiwe opowiadać i do
nie luǳi nawracać. Z dopuszczenia bożego zło wszęǳie zwycięży, aż do onego momentu,
w którym trębacze anielscy otrąbią koniec świata…

Tu pan starosta przechylił się na tył fotelu, na którym sieǳiał, przymknął oczy i mówił
dale cichym, ta emniczym głosem:

— Powieǳiano est, że znaki będą… Znaki na słońcu w postaci ręki i miecza były…
Boże, bądź miłościw nam grzesznym!… Źli biorą górę nad sprawiedliwymi, bo Szwed
i ego stronnicy zwycięża ą… Wiara prawǳiwa upada, bo oto luteranie się podnoszą…
Luǳie! zali nie wiǳicie, że dies irae, dies illa²⁴⁰ się zbliża… Ja mam lat siedmǳiesiąt, nad
brzegiem Styksu sto ę, przewoźnika i łoǳi wyglądam… Ja wiǳę!…

Tu umilkł pan starosta, a Kmicic począł patrzeć na niego że strachem, bo rac e wydały
mu się słuszne, wywody trafne, więc zląkł się sądu i zastanowił się mocno.

Lecz pan starosta na niego nie patrzył, eno przed siebie, i w końcu rzekł:
— I akże tu Szwedów zwyciężyć, kiedy to dopuszczenie boże, wola wyraźna, w pro-

roctwach odgadnięta i przepowieǳiana… O , do Częstochowy luǳiom, do Częstocho-
wy!…

I znowu pan starosta umilkł.
Słońce zachoǳiło właśnie, i uż tylko bokiem zagląda ąc do komnaty, łamało się

w tęczę na gomółkach²⁴¹ szklanych w ołów oprawnych, i czyniło smugi siedmiobarwne
na podłoǳe. Reszta komnaty była w mroku. Kmicicowi coraz barǳie stawało się strasz-
no i chwilami zdawało mu się, że niech tylko światło ono zginie, a wraz trębacze anielscy
ozwą się na sąd.

— O akich proroctwach wasza mość mówisz? — spytał wreszcie starostę, bo mil-
czenie eszcze wydało mu się strasznie sze.

Starosta, zamiast odpowieǳieć, zwrócił się ku drzwiom przyległe komnaty i zawołał:
— Oleńka! Oleńka!
— Na Boga! — krzyknął pan Kmicic — kogo waść wołasz?…
W te chwili wierzył we wszystko, wierzył, że ego Oleńka, cudem z Kie dan przenie-

siona, ukaże się ego oczom.
I zapomniał o wszystkim, wzrok utkwił we drzwiach i czekał bez tchu w piersi.
— Oleńka! Oleńka! — powtórzył starosta.
Drzwi się otworzyły: weszła nie Billewiczówna, ale panna piękna, szczupła, wysoka,

trochę do Oleńki podobna z powagi w twarzy i spoko u rozlanego w obliczu. Była blada,
może chora, a może niedawnym napadem przerażona, i szła z oczyma spuszczonymi, tak
akoś lekko i cicho, ak gdyby ą aki powiew posuwał.

²⁴⁰dies irae, dies illa (łac.) — ǳień gniewu, ten ǳień; pierwsze słowa średniowieczne sekwenc i (uroczyste
pieśni) o końcu świata, wchoǳące w skład mszy żałobne . [przypis edytorski]

²⁴¹gomółka (daw.) — szybka, tafla szklana. [przypis edytorski]
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— To córka mo a — rzekł starosta. — Synów w domu nie masz. Są przy panu kra-
kowskim, a z nim razem przy naszym elekcie²⁴² nieszczęsnym.

Po czym zwrócił się do córki:
— Waćpanna poǳięku naprzód temu mężnemu kawalerowi za ratunek, a po wtóre Książka, Proroctwo,

Wierzeniaprzeczyta nam proroctwo święte Brygidy.
ǲiewczyna skłoniła się przed panem Andrze em i wyszła, a po chwili wróciła z dru-

kowanymi świstkami w ręku i stanąwszy w owym świetle tęczowym, poczęła czytać
dźwięcznym i słodkim głosem:

— Proroctwo święte Brygidy: „Pokażę ci wprzód pięciu królów i państwa ich: Gu-
staw, syn Eryka, osieł leniwy, ponieważ zaniedbawszy prawe nabożeństwo, przeszedł na
fałszywe. Porzuciwszy apostolską wiarę, wprowaǳił do królestwa augsburskie wyznanie,
kładąc skazę za sławę sobie. Patrz Eklez astę, gǳie o Salomonie powiada, że skaził sławę
swo ą przez bałwochwalstwo…”

— Słyszysz waść? — spytał starosta, pokazu ąc Kmicicowi wielki palec lewe ręki,
inne zaś trzyma ąc gotowe do porachunku.

— Słyszę.
„Eryk, syn Gustawa, wilk, dla nienasycone chciwości — czytała panna — czym

wszystkich luǳi i braterską Janową ściągnął na się nienawiść. Naprzód Jana (pode rzy-
wa ąc go o praktyki z Duńczykiem i Polską) wo ną utrapił, a u ąwszy go wraz z żoną,
przez cztery lata w poǳiemiu trzymał. Jan wreszcie z więzienia wydobyty i przez od-
mienność fortuny wspomożon, zwo owawszy Eryka, wyzuł go z korony i do wiekuiste
strącił ciemnicy. Otóż nieprzewiǳiany wypadek!”

— Uważa — rzekł starosta. — To uż drugi!
Panna czytała dale :
„Jan, brat Eryka, orzeł wyniosły, trzykrotny zwycięzca nad Erykiem, Duńczykiem

i Septentrionem. Syn ego Zygmunt na tron polski obrany, w którego krwi zacność
mieszka. Chwała latoroślom ego!”

— Po mu esz? — pytał starosta.
— Niech Bóg przysporzy lat Janowi Kazimierzowi! — odrzekł Kmicic.
„Karol, książę Sudermanii: baran, gdyż ako barany prowaǳą trzodę, tak on Szwedów

przywiódł ku nieprawości. Tenże miotał się przeciw sprawiedliwości.”
— To uż czwarty! — przerwał starosta.
„Piąty Gustaw Adolf²⁴³ — czytała panna — baranek zabity, lecz nie bez skazy, którego

krew była przyczyną utrapienia i niezgody.”
— Tak! to Gustaw Adolf — rzekł starosta. — O Krystynie²⁴⁴ nie masz wzmianki, bo

tylko sami mężowie są wyliczeni. Czyta teraz waćpanna zakończenie, które do ǳisie szych
czasów akurat się odnosi.

Panna czytała, co następu e:
„Szóstego ci pokażę, któren²⁴⁵ ląd i morze zakłóci i prostych zasmuci… który czas ka-

ry mo e w ręku swoim położy. Jeżeli chyżo swego nie doścignie, zbliży się nań sąd mó
i pozostawi państwo w utrapieniu, i stanie się, ako napisano: rokosz sie ą, a utrapienie
i boleść odmierzą. Nie tylko nawieǳę to królestwo, ale miasta bogate i możne, albo-
wiem przywołano głodnego, który dostatki ich pożre. Nie zabraknie zła wewnętrznego
i obfitować będą niezgody. Panować będą głupi, a mędrcy i starce nie pode mą głowy.
Cześć i prawda upadną, aż przy ǳie, który gniew mó przebłaga i który duszy swe nie
oszczęǳi dla miłości prawdy.”

— Masz waść! — rzekł starosta.
— Wszystko się tak sprawǳa, że ślepy chybaby wątpił! — odrzekł Kmicic.
— Przeto i Szweǳi nie mogą być zwyciężeni — odrzekł starosta.

²⁴²elekt — nowo wybrany król. [przypis edytorski]
²⁴³Gustaw II Adolf (–) — król Szwec i w latach –, uzdolniony dowódca i reformator armii.

[przypis edytorski]
²⁴⁴Krystyna Szweǳka (–) — córka Gustawa Adolfa, ostatnia z rodu Wazów, królowa Szwec i w latach

–, po prze ściu na katolicyzm abdykowała na rzecz Karola Gustawa, potem starała się o elekc ę kole no
na tron Neapolu i Polski; była mecenasem nauk i sztuk, uczyła się filozofii od Kartez usza, pisała listy miłosne
do edne ze swoich dam dworu. [przypis edytorski]

²⁴⁵któren — ǳiś popr.: który. [przypis edytorski]
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— Aż przy ǳie ten, który duszy nie oszczęǳi dla miłości prawdy! — zakrzyknął
Kmicic. — Naǳie ę proroctwo zostawu e! Więc nie sąd, eno zbawienie nas czeka!

— Sodoma²⁴⁶ miała być oszczęǳona, gdyby w nie ǳiesięciu sprawiedliwych się zna-
lazło — odrzekł starosta — ale się ich i tylu nie znalazło. Tak samo nie zna ǳie się ów,
który duszy nie oszczęǳi dla miłości prawdy, i goǳina sądu wybĳe.

— Panie starosto, panie starosto, nie może być! — odrzekł Kmicic.
Nim pan starosta odpowieǳiał, drzwi się otwarły i do izby wszedł niemłody uż czło-

wiek, w pancerzu i z muszkietem w ręku.
— Pan Szczebrzycki? — pytał starosta.
— Tak est — odpowieǳiał nowo przybyły — słyszałem, iż hulta stwo aśnie wiel-

możnego pana obiegło, i na ratunek z czelaǳią pospieszam.
— Bez woli boże włos człowiekowi z głowy nie spadnie — odrzekł starzec. — Już

mnie ten kawaler z opres i uwolnił… A waść skąd eǳiesz?
— Z Sochaczewa.
— Słyszałeś co nowego?
— Co nowina, to gorsza, aśnie wielmożny starosto. Nowe nieszczęście…
— Co się stało?
— Wo ewóǳtwa: krakowskie, sandomierskie, ruskie, lubelskie, bełskie, wołyńskie

i kĳowskie poddały się Karolowi Gustawowi. Akt uż podpisany i przez posłów, i przez
Karola.

Starosta począł kiwać głową, wreszcie zwrócił się do Kmicica:
— Patrz! — rzekł — i ty eszcze myślisz, że zna ǳie się ów, który duszy swe nie

oszczęǳi dla miłości prawdy?
Kmicic szarpać począł włosy w czuprynie.
— Desperac a! desperac a! — powtarzał w uniesieniu.
A pan Szczebrzycki mówił dale :
— Prawią też, że te resztki wo ska, które przy panu hetmanie Potockim się zna du ą,

uż wypowiada ą posłuszeństwo i do Szweda chcą iść. Hetman podobno zdrowia i życia
mięǳy nimi niepewien, musi uczynić, co zechcą.

— Rokosz sie ą, a utrapienie i boleść odmierzą — rzekł starosta. — Kto chce poku-
tować za grzechy, temu czas!

Lecz Kmicic nie mógł uż słuchać dłuże ani proroctw, ani nowin; chciał ak na pręǳe
siąść na koń i na wietrze głowę ochłoǳić. Zerwał się więc i począł żegnać starostę.

— A dokąd to tak spieszno? — zapytał go starzec.
— Do Częstochowy, bom też grzesznik!
— Tedy nie zatrzymu ę, chociaż rad bym ugościć, ale to sprawa pilnie sza, bo ǳień

sądu niedaleko.
Kmicic wyszedł, a za nim wyszła panna, chcąc w zastępstwie o ca honory od eżdża-

ącemu uczynić, bo starosta na nogi uż szwankował.
— Ostawa w dobrym zdrowiu, panienko — rzekł Kmicic — nie wiesz, akom ci

życzliwy!
— Jeśliś mi waćpan życzliwy — odrzekła na to panna — to uczyńże mi edną przy-

sługę. Waćpan eǳiesz do Częstochowy… oto czerwony złoty… weź go, proszę, i odda
na mszę w kaplicy.

— Na czy ą intenc ę? — spytał Kmicic.
Prorokini spuściła oczy, smutek oblał e twarz, a ednocześnie słabe rumieńce wybiły

na policzki i odrzekła cichym, do szmeru liści podobnym głosem:
— Na intenc ę Andrze a, aby go Bóg z grzeszne drogi nawrócił…
Kmicic cofnął się dwa kroki, oczy wytrzeszczył i ze zdumienia przez chwilę nic prze-

mówić nie mógł.

²⁴⁶Sodoma (bibl.) — mit. miasto nad Morzem Martwym, które Bóg zniszczył ogniem z nieba, karząc miesz-
kańców za rozpustę i brak bo aźni boże . Według Biblii miało się to stać w XIX w. p.n.e. Jedynymi cnotliwymi
ludźmi w Sodomie okazali się Lot, bratanek patriarchy Abrahama, i ego roǳina, zostali więc uprzeǳeni przez
anioła, ale podczas ucieczki żona Lota obe rzała się za siebie i zamieniła się w słup soli. Drugim zniszczonym
wówczas miastem była Gomora, stąd ǳisie sze powieǳenie „Sodoma i Gomora”, opisu ące chaos moralny lub
bałagan. [przypis edytorski]
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— Na rany Chrystusa! — rzekł wreszcie — co to za dom? Gǳie a estem?… Same
proroctwa, wróżby i wskazówki… Waćpanna zwiesz się Oleńka i na intenc ę grzesznego
Andrze a na mszę da esz?… To nie może być prosty trafunek, to palec boży… to… to…
ać oszale ę!… Na Boga, oszale ę!…

— Co waćpanu est?
Lecz on chwycił ą gwałtownie za ręce i począł nimi potrząsać.
— Proroku że mi dale , mów do końca!… Jeżeli ów Andrze się nawróci i winy zmaże, Proroctwo

zali Oleńka emu wiary dochowa?… Mów, odpowiada , bo nie od adę bez tego!…
— Co waćpanu est?
— Zali Oleńka mu wiary dochowa? — powtarzał Kmicic.
Pannie nagle łzy puściły się z oczu.
— Do ostatniego tchnienia, do goǳiny śmierci! — odrzekła ze łkaniem.
Jeszcze nie dopowieǳiała, a uż Kmicic grzmotnął się ak długi e do nóg. Chciała

uciekać, nie puścił i cału ąc e stopy, powtarzał:
— Jam także grzeszny Andrze , który nawrócić się pragnie!… Ja mam także swo ą

Oleńkę umiłowaną. Niechże twó się nawróci, a mo a mi wiary dochowa… Niech słowa
two e proroctwem będą… Balsam i naǳie ę wlałaś mi do duszy strapione … Bóg ci zapłać,
Bóg zapłać!

Po czym zerwał się, siadł na koń i od echał.
 
Słowa panny starościanki sochaczewskie wielką napełniły pana Kmicica otuchą i przez
trzy dni nie wychoǳiły mu z głowy. W ǳień na koniu, w nocy na łożu rozmyślał o tym, Wierność, Przemiana
co się przytrafiło, i zawsze dochoǳił do wniosku, że nie mógł to być prosty przypadek, ale
pręǳe wskazówka boża i przepowiednia, że eśli wytrwa, eśli z dobre drogi nie ze ǳie,
z te właśnie, którą mu Oleńka ukazała, to ǳiewczyna mu wiary dochowa i dawnym
afektem obdarzy.

„Bo eśli starościanka — rozmyślał pan Kmicic — dochowu e obserwanc i²⁴⁷ swo emu
Andrze owi, który dotąd poprawy nie zaczął, to i dla mnie, ma ącego szczerą intenc ę
służenia o czyźnie, cnocie i królowi, nie zagasła eszcze naǳie a!”

Lecz z drugie strony nie brakło panu Andrze owi i umartwień. Intenc ę szczerą miał,
ale czy nie za późno się z nią wybrał? Czy eszcze była akakolwiek droga, akakolwiek
sposobność? Rzeczpospolita z każdym dniem zdawała się być więce pogrążoną i trudno
było zamykać oczu na straszliwą prawdę, że nie masz dla nie ratunku. Niczego sobie
więce nie życzył Kmicic, ak poczynać akowąś robotę, lecz luǳi chętnych nie wiǳiał.
Coraz nowe postacie, coraz nowe twarze przewĳały się przed nim w czasie podróży, ale
ich widok, słuchanie ich rozmów i dyskusy odbierało tylko resztę naǳiei.

Jedni duszą i ciałem przeszli do szweǳkiego obozu, szuka ąc w nim własne prywaty;
ci pili, hulali i weselili się ak na stypie, topiąc w kielichach i rozpuście wstyd i szlachecki
honor.

Druǳy rozprawiali w niepo ętym zaślepieniu o potęǳe, aką utworzy Rzeczpospolita
w połączeniu ze Szwec ą, pod berłem pierwszego w świecie wo ownika, i tacy byli na nie-
bezpiecznie si, bo przekonani szczerze, że orbis terrarum²⁴⁸ musi przed takim aliansem²⁴⁹
uchylić głowy.

Trzeci, ak pan starosta sochaczewski, luǳie zacni i o czyźnie życzliwi, badali znaki na
ziemi i niebie, powtarzali proroctwa i dopatru ąc woli boże we wszystkim, co się ǳiało,
i nieugiętego przeznaczenia, dochoǳili do wniosku, że nie masz naǳiei, że nie masz
ratunku, że koniec świata się zbliża — więc byłoby szaleństwem o ziemskim wybawieniu,
nie o niebieskim zbawieniu myśleć.

Inni na koniec kryli się po lasach lub z życiem uchoǳili za granicę.
Tak więc spotykał pan Kmicic eno wyuzdanych, zepsutych, szalonych albo trwożli-

wych, albo zdesperowanych; nie spotykał ufa ących.

²⁴⁷obserwancja (z łac.) — szacunek, poważanie; tu: wierność. [przypis edytorski]
²⁴⁸orbis terrarum (łac.) — krąg ziemi, cały świat. [przypis edytorski]
²⁴⁹alians (z . alliance) — związek, so usz. [przypis edytorski]
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A tymczasem fortuna szweǳka rosła. Wieść, że resztki wo ska buntu ą się, zmawia ą,
grożą hetmanom i chcą prze ść do Szwedów, nabierała z każdym dniem pewności. Pogło-
ska, że pan chorąży Koniecpolski²⁵⁰ ze swo ą dywiz ą poddał się Karolowi Gustawowi²⁵¹,
ak grom rozgrzmiała po wszystkich krańcach Rzeczypospolite i wypęǳiła resztę wiary
z serc, bo przecie pan Koniecpolski był to zbaraski rycerz. Za nim poszli pan starosta
aworowski²⁵² i książę Dymitr Wiśniowiecki²⁵³, którego nie powstrzymało nieśmiertelną
sławą okryte nazwisko.

Poczęto uż wątpić i o panu marszałku Lubomirskim²⁵⁴. Ci, którzy go dobrze zna-
li, twierǳili, że ambic a rozum w nim i miłość do o czyzny przewyższa, że dotąd stał
przy królu, bo mu pochlebiało, że oczy wszystkich były zwrócone, iż go edni i druǳy
ciągnęli, zapraszali, iż mu wmawiano, że losy o czyzny trzyma w ręku. Lecz wobec szczę-
ścia szweǳkiego począł się wahać, ociągać i coraz wyraźnie dawał, gwoli własne dumie,
uczuć nieszczęsnemu Janowi Kazimierzowi, iż może go zbawić albo ostatecznie pogrążyć.

Król tułacz sieǳiał w Głogowe i z garści wiernych, którzy los ego ǳielili, coraz Król, Wierność, Zdrada
ktoś go opuszczał i do Szwedów przechoǳił. Tak słabi łamią się w dniach niedoli, na-
wet tacy, którym pierwszy poryw serca uczciwą i ciernistą drogą iść każe. Karol Gustaw
przy mował ich z otwartymi rękoma, nagraǳał, obietnicami obsypywał, resztę wiernych
kusił i przeciągał, coraz szerze panowanie roztaczał; sama fortuna usuwała mu sprzed
nóg wszelkie przeszkody, polskimi siłami Polskę podbĳał, bez bo u zwyciężał.

Szeregi wo ewodów, kasztelanów, urzędników koronnych i litewskich, całe tłumy
zbro ne szlachty, całe chorągwie niezrównane azdy polskie stały w ego obozie, patrząc
w oczy nowego pana, gotowe na ego skinienie.

Resztki wo sk koronnych coraz natarczywie wołały na swego hetmana: „Idź, skłoń
siwą głowę przed ma estatem Karola… Idź, bo chcemy do Szwedów należeć!”

— Do Szwedów! do Szwedów!
I na poparcie słów błyskało tysiące szabel.
Jednocześnie zaś wo na paliła się ciągle na wschoǳie. Straszliwy Chmielnicki²⁵⁵ Lwów

znowu obległ, a zastępy ego sprzymierzeńców, przepływa ąc wedle niezdobytych murów
Zamościa, rozlewały się po całym wo ewóǳtwie lubelskim, samego Lublina sięga ąc.

Litwa była w rękach szweǳkich i Chowańskiego²⁵⁶. Raǳiwiłł rozpoczął wo nę na
Podlasiu; elektor zwłóczył i lada chwila mógł ostatni cios kona ące Rzeczypospolite za-
dać, tymczasem w Prusach Królewskich się umacniał.

Poselstwa ze wszech stron dążyły do króla szweǳkiego, winszu ąc mu szczęśliwego
podbo u.

Zbliżała się zima, liście spadały z drzew, stada kruków, wron i kawek, opuściwszy lasy,
unosiły się nad wsiami i miastami Rzeczypospolite .

Za Piotrkowem w echał znów Kmicic w odǳiały szweǳkie, które za mowały wszyst-
kie trakty i gościńce. Niektóre, po zdobyciu Krakowa, maszerowały ku Warszawie, mó-
wiono bowiem, że Karol Gustaw, odebrawszy hołd od południowych i wschodnich wo-
ewóǳtw i podpisawszy „kapitulac ę”, czeka tylko eszcze na poddanie się owych resztek

²⁵⁰chorąży Koniecpolski — Aleksander Koniecpolski herbu Pobóg (–), książę, chorąży wielki koron-
ny, magnat i starosta kresowy, uczestnik wo en kozackich, syn hetmana Stanisława Koniecpolskiego. [przypis
edytorski]

²⁵¹Karol X Gustaw Wittelsbach (–) — król Szwec i w latach –. [przypis edytorski]
²⁵²starosta jaworowski — Marek Sobieski herbu Janina (–), polski magnat, starosta aworowski i kra-

snostawski, rotmistrz wo sk koronnych, starszy brat Jana III Sobieskiego, po bitwie pod Batohem () dostał
się do niewoli i został ścięty na rozkaz Chmielnickiego. [przypis edytorski]

²⁵³Wiśniowiecki, Dymitr Jerzy herbu Korybut (–) — książę, krewny i wychowanek Jeremiego Wiśnio-
wieckiego (–), w późnie szych latach wybitny polityk, hetman wielki koronny, wo ewoda i kasztelan
krakowski, wo ewoda bełski, starosta wielu ziem na Ukrainie. [przypis edytorski]

²⁵⁴Lubomirski, Jerzy Sebastian herbu Szreniawa bez Krzyża (–) — marszałek wielki koronny, późnie
hetman polny koronny i starosta spiski; w latach . przywódca rokoszu, który ograniczył absolutystyczne
dążenia Jana Kazimierza; zmarł na wygnaniu. [przypis edytorski]

²⁵⁵Chmielnicki, Bohdan Zenobi (–) — ukraiński bohater narodowy, hetman Kozaków zaporoskich,
organizator powstania przeciwko polskie właǳy w latach –. [przypis edytorski]

²⁵⁶Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców
w wo nie polsko-rosy skie (–), o które Sienkiewicz nie mógł w  r. pisać wprost ze względu na
cenzurę carską; kariera Chowańskiego zaniepokoiła w końcu dwór carski do tego stopnia, że został ogłoszony
buntownikiem i ścięty wraz z synem, co stało się powodem buntu wo skowego, a w XIX w. tematem opery
Modesta Musorgskiego Chowańszczyzna. [przypis edytorski]
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wo ska sto ących pod panem Potockim i Lanckorońskim, po czym zaraz do Prus ru-
szy i dlatego wo ska naprzód wysyła. Panu Andrze owi nie tamowano nigǳie drogi, bo
w ogóle szlachta nie wzbuǳała pode rzeń i mnóstwo zbro nych pocztów ciągnęło razem
ze Szwedami; inni echali do Krakowa to pokłonić się nowemu panu, to uzyskać od nie-
go cokolwiek, nikogo więc nie pytano ani o gle ty²⁵⁷, ani o paszporty, tym barǳie że
w pobliżu Karola, uda ącego łaskawość, nie śmiano nikogo turbować.

Ostatni nocleg przed przybyciem do Częstochowy wypadł panu Andrze owi w Kru-
szynie, ale zaledwie się roztasował, przybyli tam goście. Naprzód nadciągnął odǳiał
szweǳki, około stu koni wynoszący, pod dowóǳtwem kilku oficerów i poważnego a-
kiegoś kapitana. Był to mąż w średnim wieku, postawy dość wspaniałe , rosły, silny,
pleczysty, z bystrymi oczyma, a akkolwiek i stró nosił obcy, i zgoła na cuǳoziemca
wyglądał, ednakże wszedłszy do karczmy, przemówił do pana Andrze a na czystszą pol-
szczyzną, wypytu ąc się go, kto est i dokąd eǳie?

Pan Andrze powieǳiał tym razem, iż est szlachcicem z Sochaczewskiego, albo-
wiem ǳiwnym mogłoby się to wydawać oficerowi, gdyby poddany elektorski zapuścił
się aż w tak odległe strony. Natomiast dowieǳiawszy się, iż pan Andrze eǳie do króla
szweǳkiego ze skargą, iż mu należne sumy nie chcą wypłacić, oficer ów rzekł:

— Przy wielkim ołtarzu na lepie się modlić, i słusznie waćpan czynisz, że do samego
króla eǳiesz, bo choć u niego tysiące spraw na głowie, przecie nikomu ucha nie odmawia,
a uż na was, szlachtę, tak łaskaw, że aż Szweǳi wam zazdroszczą.

— Aby tylko pieniąǳe były w skarbie…
— Karol Gustaw to nie wasz dawny Jan Kazimierz, który nawet u Żydów zapożyczać Pieniąǳ

Król

Świętokraǳtwo

się musiał, bo co miał, to zaraz pierwszemu proszącemu oddał. Zresztą, byle się pewna
impreza udała, to pienięǳy w skarbcu nie zabraknie.

— O akie imprezie wasza mość mówisz?
— Za mało się znamy, panie kawalerze, abym ci się miał spuścić z sekretu. Wieǳ eno

to, że za tyǳień albo za dwa skarbiec króla szweǳkiego tak bęǳie ciężki ako sułtański.
— To chyba aki alchemik pienięǳy mu narobi, bo ich w tym kra u skądinąd nie

dostać.
— W tym kra u? Dość rękę śmiele wyciągnąć. A na śmiałości nam nie braknie.

Dowód w tym, że tu panu em.
— Prawda! prawda! — rzekł Kmicic — barǳośmy z tego panowania raǳi, zwłaszcza

eśli nas nauczycie, akim sposobem pieniąǳe ak wióry zbierać…
— Te sposoby były w wasze mocy, ale wy byście woleli z głodu poginąć niż eden

grosz stamtąd wziąć.
Kmicic spo rzał bystro na oficera.
— Bo są takie mie sca, na które strach nawet i Tatarom rękę podnieść! — rzekł.
— Zanadtoś domyślny, panie kawalerze — odpowieǳiał oficer — i to pamięta , że

nie do Tatarów, eno do Szwedów po pieniąǳe eǳiesz.
Dalszą rozmowę przerwało przybycie nowego pocztu. Oficer widocznie go oczekiwał,

bo wypadł pospiesznie z karczmy. Kmicic zaś wyszedł za nim i stanął we drzwiach sieni,
aby się przy rzeć, kto przy eżdża.

Naprzód za echała zamknięta kolaska zaprzężona w cztery konie, a otoczona odǳia-
łem szweǳkich ra tarów²⁵⁸, i zatrzymała się przed karczmą. Ów oficer, który z Kmicicem
rozmawiał, posunął się ku nie żywo i otworzywszy drzwiczki, złożył głęboki ukłon sie-
ǳące wewnątrz osobie.

„Musi być ktoś znaczny…” — pomyślał Kmicic.
Tymczasem z karczmy wyniesiono płonące pochodnie. Z karety wysiadł poważny

personat²⁵⁹, czarno z cuǳoziemska ubrany w płaszcz długi do kolan, podbity tołubem²⁶⁰
lisim, i w kapeluszu z piórami.

Oficer chwycił pochodnię z rąk ra tara i skłoniwszy się raz eszcze, rzekł:
— Tędy, ekscelenc o!

²⁵⁷glejt (z niem. Geleit: konwó ) — przepustka, list żelazny, dokument zezwala ący na prze azd. [przypis
edytorski]

²⁵⁸rajtar — średniozbro ny żołnierz konny, posługu ący się w walce głównie bronią palną. [przypis edytorski]
²⁵⁹personat — osobistość, ważna i wpływowa osoba. [przypis edytorski]
²⁶⁰tołub (daw.) — futro. [przypis edytorski]
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Kmicic cofnął się co pręǳe do za azdu, a oni weszli zaraz za nim. W izbie oficer
skłonił się po raz trzeci i rzekł:

— Ekscelenc o! Jestem Weyhard Wrzeszczowicz, ordinarius prowiantmagister²⁶¹ ego
królewskie mości Karola Gustawa, wysłany z eskortą na spotkanie wasze ekscelenc i.

— Miło mi poznać tak zacnego kawalera — rzekł czarno ubrany personat, odda ąc
ukłon za ukłon.

— Czy ekscelenc a chce zatrzymać się dłuże , czy dale zaraz echać?… Jego królewska
mość pilno życzy sobie wiǳieć waszą ekscelenc ę.

— Miałem zamiar zatrzymać się w Częstochowie dla nabożeństwa — odrzekł nowo
przybyły — ale w Wieluniu odebrałem wiadomość, że ego królewska mość rozkazu e
mi śpieszyć, więc trochę wypocząwszy, ruszymy dale , a tymczasem odpraw wasza mość
dawną eskortę i poǳięku kapitanowi, który ą prowaǳił.

Oficer poszedł wydać odpowiednie rozkazy. Pan Andrze zatrzymał go po droǳe.
— Kto to est? — spytał.
— Baron Lisola, wysłannik cesarski, który z brandenburskiego dworu uda e się do

naszego pana — odpowieǳiał oficer.
To rzekłszy, wyszedł, a po chwili wrócił.
— Rozkazy wasze ekscelenc i spełnione — rzekł do barona.
— ǲięku ę — odpowieǳiał Lisola.
I z wielką, chociaż barǳo pańską uprze mością wskazał Wrzeszczowiczowi mie sce

naprzeciw siebie.
— Wicher coś poczyna na dworcu świstać — rzekł — i deszcz zacina. Może wypadnie

dłuże popaść. Tymczasem pogawęǳimy przed wieczerzą. Co tu słychać? Słyszałem, że
małopolskie wo ewóǳtwa poddały się ego szweǳkie miłości.

— Tak est, ekscelenc o. Jego królewska mość czeka tylko eszcze na poddanie się
reszty wo sk, po czym zaraz do Warszawy i do Prus wyruszy.

— Zali²⁶² to pewna, że oni się poddaǳą?
— Deputaci wo skowi uż są w Krakowie. Zresztą, nie mogą inacze uczynić, bo nie

ma ą wyboru. Jeśli do nas nie prze dą, Chmielnicki ich do nogi wytępi.
Lisola pochylił swą rozumną głowę na piersi.
— Straszne, niesłychane rzeczy! — rzekł.
Rozmowa była prowaǳona w niemieckim ęzyku. Kmicic nie tracił z nie ani ednego

słowa.
— Ekscelenc o — odpowieǳiał Wrzeszczowicz — co się stało, to się stać musiało.
— Może być; trudno ednak nie mieć kompas i²⁶³ dla te potęgi, która w oczach

naszych upadła, i kto nie est Szwedem, boleć nad tym musi.
— Ja nie estem Szwedem, ale gdy sami Polacy nie bole ą, nie poczuwam się i a do

tego — odparł Wrzeszczowicz.
Lisola spo rzał na niego uważnie.
— Prawda, że nazwisko waszmości nieszweǳkie. Z akiego narodu, proszę?
— Jestem Czech.
— Proszę! Zatem cesarza niemieckiego poddany?… Więc spod ednego pana este-

śmy.
— Jestem w służbie na aśnie szego króla szweǳkiego — odrzekł z ukłonem Wrzesz-

czowicz.
— Nie chcę a byna mnie te służbie ubliżyć — odparł Lisola — ale takie służ-

by bywa ą przemĳa ące, będąc zaś poddanym naszego miłościwego pana, gǳiekolwiek
waszmość byś był, komukolwiek byś służył, nie możesz kogo innego za przyroǳonego
zwierzchnika uważać.

— Tego nie negu ę.
— Więc też powiem szczerze waszmości, że pan nasz bole e nad tą prześwietną Rzecz-

pospolitą, nad losem wspaniałego e monarchy i nie może łaskawym ani chętnym okiem
spoglądać na tych swoich poddanych, którzy się do ostateczne ruiny przy aznego państwa
przykłada ą. Co waszmości uczynili Polacy, że im taką nieżyczliwość okazu esz?…

²⁶¹ordinarius prowiantmagister (z łac.) — oficer zaopatrzenia. [przypis edytorski]
²⁶²zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
²⁶³kompasja (z łac.) — współczucie. [przypis edytorski]
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— Ekscelenc o! siła²⁶⁴ mógłbym na to odpowieǳieć, ale obawiam się nadużyć cier-
pliwości wasze ekscelenc i.

— Waszmość wyda esz mi się być nie tylko znamienitym oficerem, ale i rozumnym
człowiekiem, a mnie mó urząd nakazu e patrzeć, słuchać, o rac e wypytywać; mów więc
waszmość choćby na obszernie i nie obawia się znużyć me cierpliwości. Owszem, eśli
zgłosisz się kiedy do służby cesarskie , czego ci na mocnie życzę, zna ǳiesz wasza mość
we mnie przy aciela, który cię wytłomaczy i rac e two e powtórzy, eśliby ci za złe two ą
ǳisie szą służbę poczytać chciano.

— Tedy wypowiem wszystko, co mam na myśli. Jako wielu szlachty, młodszych sy-
nów, tak i a musiałem fortuny poza granicami kra u szukać, przybyłem więc tuta , gǳie
i naród est mo emu pokrewny, i cuǳoziemców chętnie do służby zażywa ą.

— Źle waszą mość przy ęto?
— Dano mi żupy solne w zawiadywanie. Znalazłem przystęp do chleba, do luǳi i do

samego króla. Obecnie służę Szwedom, a ednak, gdyby mnie kto za niewǳięcznika chciał Obcy, Polak, Patriota,
Wierność, Zdrada,
Wǳięczność

poczytać, wręcz bym mu musiał zanegować.
— A to z akich racy ?
— Aż akich racy można więce ode mnie wymagać niż od Polaków samych? Gǳie

są ǳiś Polacy? Gǳie senatorowie tego królestwa, książęta, magnaci, szlachta, rycerstwo,
eśli nie w obozie szweǳkim? A przecie to oni pierwsi powinni wieǳieć, co im czynić
należy, gǳie zbawienie, a gǳie zguba dla ich o czyzny. Ja idę za nimi, więc któryż z nich
ma mnie prawo nazwać niewǳięcznikiem? Czemu to a, cuǳoziemiec, mam być wier-
nie szym królowi polskiemu i Rzeczypospolite niż oni sami? Czemu miałbym pogarǳać
tą służbą, o którą oni sami się proszą?

Lisola nie odrzekł nic. Wsparł głowę na ręku i zamyślił się. Zdawałoby się, że słucha
poświstu wiatru i szumu esiennego dżdżu, który począł zacinać w okna karczmy.

— Mów waszmość dale — rzekł wreszcie — zaprawdę szczególne rzeczy mi mówisz.
— Ja szukam fortuny tam, gǳie ą znaleźć mogę — rzekł Wrzeszczowicz — a że ten Państwo, Obowiązek,

Cnota, Obywatel, Historia,
Zdrada

naród ginie, nie potrzebu ę się o to więce troszczyć od niego samego. Zresztą choćbym
się troszczył, nic by to nie pomogło, bo oni zginąć muszą!

— A to dlaczego?
— Naprzód dlatego, że sami tego chcą; po wtóre, że na to zasługu ą. Ekscelenc o! estli

na świecie drugi kra , gǳie by tyle nieładu i swawoli dopatrzyć można?… Co tu za rząd?
— Król nie rząǳi, bo mu nie da ą… Se my nie rząǳą, bo e rwą… Nie masz wo ska, bo
podatków płacić nie chcą; nie masz posłuchu, bo posłuch wolności się przeciwi; nie masz
sprawiedliwości, bo wyroków nie ma komu egzekwować i każdy możnie szy e depce; nie
masz w tym naroǳie wierności, bo oto wszyscy pana swego opuścili; nie masz miłości do
o czyzny, bo ą Szwedowi oddali za obietnicę, że im po staremu w dawne swawoli żyć nie
przeszkoǳi… Gǳie by inǳie mogło się coś podobnego przytrafić? Który by w świecie
naród nieprzy acielowi do zawo owania własne ziemi pomógł? Który by tak króla opuścił,
nie za tyraństwo, nie za złe uczynki, ale dlatego, że przyszedł drugi, mocnie szy? Gǳie
est taki, co by prywatę więce ukochał, a sprawę publiczną więce podeptał? Co oni ma ą,
ekscelenc o?… Niechże mi kto choć edne cnotę wymieni: czy stateczność, czy rozum, czy
przebiegłość, czy wytrwałość, czy wstrzemięźliwość? Co oni ma ą? Jazdę dobrą? tak! i nic
więce … To i Numidowie ze swe azdy słynęli, i Galowie, ak to w rzymskich historykach
czytać można, sławnego mieli komunika²⁶⁵, a gǳież są? Zginęli, ak i ci zginąć muszą.
Kto ich chce ratować, ten eno czas próżno traci, bo oni sami nie chcą się ratować!… Jeno
szaleni, swawolni, źli i przeda ni tę ziemię zamieszku ą!

Wrzeszczowicz ostatnie słowa wymówił z prawǳiwym wybuchem nienawiści, ǳiw-
ne w cuǳoziemcu, który chleb znalazł wśród tego narodu; ale Lisola nie ǳiwił się.
Wytrawny dyplomata znał świat i luǳi, wieǳiał, że kto nie umie płacić sercem swemu
dobroczyńcy, ten gorliwie szuka w nim win, by nimi własną niewǳięczność osłonić.
Zresztą może i przyznawał on słuszność Wrzeszczowiczowi, więc nie protestował; nato-
miast spytał nagle:

— Panie Weyhard, czy waćpan esteś katolikiem?

²⁶⁴siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
²⁶⁵komunik (daw.) — azda, kawaleria. [przypis edytorski]
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Wrzeszczowicz zmieszał się.
— Tak est, ekscelenc o! — odpowieǳiał.
— Słyszałem w Wieluniu, że są tacy, którzy namawia ą ego królewską mość Karola

Gustawa, ażeby klasztor asnogórski za ął… Czy to prawda?
— Ekscelenc o! klasztor leży blisko śląskie granicy, i Jan Kazimierz snadnie od niego

zasiłki mieć może. Musimy go za ąć, aby temu przeszkoǳić… Jam pierwszy zwrócił na to
uwagę i dlatego ego królewska mość mnie tę funkc ę powierzył.

Tu Wrzeszczowicz urwał nagle, przypomniał sobie Kmicica sieǳącego w drugim Pozory, Kłamstwo
końcu izby i podszedłszy ku niemu, spytał:

— Panie kawalerze, rozumiesz po niemiecku?
— Ani słowa, choćby mi kto zęby rwał! — odpowieǳiał pan Andrze .
— A to szkoda, bo chcieliśmy do rozmowy zaprosić.
To rzekłszy, zwrócił się do Lisoli:
— Jest tu obcy szlachcic, ale po niemiecku nie rozumie, możemy mówić swobodnie.
— Nie mam nic ta nego do powieǳenia — odrzekł Lisola — ale ponieważ estem Religia, Pieniąǳ, Interes,

Walkatakże katolik, nie chciałbym, aby świętemu mie scu stała się aka krzywda… Że zaś estem
pewien, iż i na aśnie szy cesarz ten sam ma sentyment, tedy będę prosił ego królewskie
mości, aby mnichów oszczęǳił. A waćpan nie spiesz się z za mowaniem, aż do nowe
rezoluc i.

— Mam wyraźne, chociaż ta emne instrukc e; wasze ekscelenc i tylko ich nie zata-
am, bo cesarzowi, panu memu, zawsze chcę wiernie służyć. Mogę ednak waszą ekscelen-
c ę w tym uspokoić, że świętemu mie scu żadna profanac a się nie stanie. Jam katolik…

Lisola uśmiechnął się i chcąc prawdę z mnie doświadczonego człowieka wydobyć,
spytał żartobliwie:

— Ale skarbca mnichom przetrząśnięcie? Nie bęǳie bez tego? Co?
— To się może zdarzyć — odrzekł Wrzeszczowicz. — Na świętsza Panna talarów

w przeorskie skrzyni nie potrzebu e. Skoro wszyscy płacą, niechże i mnichy płacą.
— A eśli się będą bronili?
Wrzeszczowicz rozśmiał się.
— W tym kra u nikt się nie bęǳie bronił, a ǳisia uż i nie może się nikt bronić.

Mieli po temu czas!… teraz za późno!
— Za późno — powtórzył Lisola.
Na tym skończyła się rozmowa. Po wieczerzy od echali. Kmicic pozostał sam. Była to

dla niego na gorsza noc ze wszystkich, akie spęǳił od czasu wy azdu z Kie dan.
Słucha ąc słów Weyharda Wrzeszczowicza, musiał się wszelkimi siłami powstrzymy- Prawda, Kłamstwo

wać, aby nie krzyknąć mu: „Łżesz, psie!” — i z szablą na niego nie wpaść. I eśli tego nie
uczynił, to dlatego, że niestety czuł i uznawał prawdę w słowach cuǳoziemca, straszną,
palącą ak ogień, ale rzetelną.

„Co bym mu mógł rzec? — mówił sobie — czym, prócz pięści, zanegować? akie
dowody przytoczyć?… Prawdę szczekał… Boda go zabito!… A i ów cesarski statysta²⁶⁶
przyznał mu, że uż po wszystkim i na wszelką obronę za późno.”

Kmicic w znaczne części może dlatego tak cierpiał, że owo „za późno” było wyrokiem
nie tylko dla o czyzny, ale i dla ego prywatnego szczęścia. A przecie uż te męki miał
dosyć; uż mu i sił nie stawało, bo przez całe tygodnie nic innego nie słyszał, tylko: że
wszystko przepadło, że nie czas uż, że za późno. Żaden promyk naǳiei nie padł mu
nigǳie w duszę.

Jadąc coraz dale , dlatego się tak śpieszył, dlatego dniami i nocami echał, żeby uciec
przed tymi wróżbami, żeby wreszcie znaleźć aką okolicę, akiego człowieka, który by mu
wlał chociaż kroplę pociechy. Tymczasem zna dował coraz większy upadek, coraz więk-
szą desperac ę. Wreszcie słowa Wrzeszczowicza przepełniły ten kielich goryczy i żółci; Naród, Polak, Obywatel,

O czyzna, Kłamstwo, Cnotawykazały mu asno to, co było dotąd niewyraźnym poczuciem, że nie tyle Szweǳi, Sep-
tentrionowie²⁶⁷ i Kozacy zabili o czyznę, ile cały naród.

²⁶⁶statysta (daw.) — polityk, mąż stanu, strateg (ǳiś: osoba niebędąca aktorem, a występu ąca w filmie lub
sztuce teatralne w roli podrzędne ). [przypis edytorski]

²⁶⁷Septentrionowie (z łac. septentrio, septentrionis: wielka niedźwieǳica, północ) — luǳie z północy; omowne
określenie Ros an, o wo nie z którymi Sienkiewicz nie mógł w  r. pisać wprost ze względu na cenzurę carską.
[przypis edytorski]
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„Szaleni, swawolni, źli i przeda ni tę ziemię zamieszku ą — powtarzał za Wrzeszczo-
wiczem pan Kmicic — i nie masz innych!… Króla nie słucha ą, se my rwą, podatków nie
płacą, nieprzy acielowi sami do zawo owania te ziemi pomaga ą. Muszą zginąć!

Dla Boga! żeby choć edno łgarstwo mu zadać! Zali prócz azdy, nie masz w nas nic
dobrego, żadne cnoty, eno zło samo?”

Pan Kmicic szukał w duszy odpowieǳi. Tak uż był zmęczony i drogą, i zmartwie-
niami, i wszystkim, co przeszedł, że mu się zaczęło w głowie mącić. Poczuł, że est chory,
i owładnęło go śmiertelne znużenie. W mózgu czynił mu się coraz większy chaos. Prze-
suwały się twarze zna ome i niezna ome, te, które znał dawnie , i te, które w czasie drogi
napotkał.

Owe figury rozprawiały akby na se mie, przytaczały sentenc e, proroctwa, a wszyst-
kim choǳiło o Oleńkę. Ona czekała ratunku od pana Kmicica, ale Wrzeszczowicz po-
wstrzymywał go za ramiona i patrząc mu w oczy, powtarzał: „Za późno! co szweǳkie, to
szweǳkie!” — a Bogusław Raǳiwiłł śmiał się i wtórował Wrzeszczowiczowi. Po czym
wszyscy poczęli krzyczeć: „Za późno! za późno! za późno!” — i chwyciwszy Oleńkę, znikli
z nią gǳieś w ciemnościach.

Panu Kmicicowi wydało się, że Oleńka i o czyzna to to samo i że obie zgubił i do- O czyzna, Miłość

Sumienie, Zwątpieniebrowolnie Szwedom wydał.
Wówczas chwytał go żal tak niezmierny, że się buǳił i spoglądał zdumionymi oczyma

wokoło siebie albo też nasłuchiwał wiatru, który w kominie, w ścianach, w dachu świstał
różnymi głosami i wygrywał przez wszystkie szpary ak na organach.

Lecz wiǳenia wracały. Oleńka i o czyzna znów zlewały się w ego umyśle w edną Choroba, Tęsknota
istotę, którą Wrzeszczowicz uprowaǳał, mówiąc: „Za późno! za późno!”

Tak przegorączkował pan Andrze całą noc. W chwilach przytomności myślał, że
przy ǳie mu zachorować obłożnie, i uż chciał wołać Sorokę, by mu krew puszczał. Lecz
tymczasem poczęło świtać; Kmicic zerwał się i wyszedł przed za azd.

Zaledwie pierwszy brzask rozpraszał ciemności; ǳień zapowiadał się pogodnie; chmu-
ry pozbĳały się w długie taśmy i pasma na zachoǳie, ale wschód był czysty; na blednącym
z wolna niebie migotały nie poprzesłaniane oparami gwiazdy. Kmicic zbuǳił luǳi, sam
przybrał się w świąteczne suknie, bo nadchoǳiła właśnie nieǳiela, i ruszyli w drogę.

Po złe , bezsenne nocy był Kmicic znużony na ciele i duszy. Rozpacz, Zwątpienie
Ani ów ranek esienny, blady, ale rzeźwy, szronisty i pogodny, nie mógł rozproszyć

smutku gniotącego serce rycerza. Naǳie a wypaliła się w nim do ostatniego źdźbła i zgasła
ak lampa, w które oliwy zabrakło. Co mu przyniesie ten ǳień? Nic! Te same smutki, to
samo utrapienie, pręǳe przyrzuci ciężaru na duszę, z pewnością nie u mie.

Jechał więc w milczeniu, utkwiwszy oczy w akiś punkt barǳo błyszczący na widno-
kręgu. Konie parskały na pogodę; luǳie poczęli śpiewać sennymi głosami utrznię.

Tymczasem rozwidniało się coraz barǳie , niebo z bladego stawało się zielone i złote,
a ów punkt na widnokręgu począł tak błyszczeć, że oczy mrużyły się od tego blasku.

Luǳie przestali śpiewać i wszyscy patrzyli w tamtą stronę, wreszcie Soroka rzekł:
— ǲiwo czy co?… Toć tam zachód, a akby słońce wschoǳiło? Gwiazda, Światło
Istotnie, owo światło rosło w oczach, z punktu uczyniło się kołem, z koła koliskiem —

z dala rzekłbyś, że ktoś zawiesił nad ziemią olbrzymią gwiazdę sie ącą blaski niezmierne.
Kmicic i ego luǳie patrzyli ze zdumieniem na owo z awisko świetliste, drga ące,

promienne, nie wieǳąc, co ma ą przed oczyma.
Wtem od Kruszyny chłop nad echał w drabinkach²⁶⁸. Kmicic, zwróciwszy się ku nie-

mu, u rzał, iż chłop czapkę trzymał w ręku i patrząc w owo światło, modlił się.
— Chłopie? — spytał pan Andrze — a co się to tak świeci? Religia, Matka Boska
— Kościół asnogórski! — odrzekł kmieć.
— Chwała Na świętsze Pannie! — zakrzyknął Kmicic i czapkę zd ął z głowy, za nim

uczynili toż samo ego luǳie.
Po tylu dniach zmartwień, zwątpienia i zawodów uczuł nagle pan Andrze , że sta e

się z nim coś ǳiwnego. Ledwie słowa: „Kościół asnogórski!”, przebrzmiały mu w uszach,
gdy smutek opadł z niego, akoby kto ręką od ął.

²⁶⁸w drabinkach — t . na wozie drabiniastym. [przypis edytorski]
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Ogarnęła rycerza akaś niewypowieǳiana bo aźń, pełna czci, ale zarazem nieznana
radość, wielka, błoga. Od tego kościoła, arzącego się na wysokości w pierwszych pro-
mieniach słońca, biła naǳie a, które pan Kmicic dawno nie zaznał, otucha, które na
próżno szukał, siła niepokonana, na które chciał się oprzeć. Wstąpiło weń akoby nowe
życie i poczęło krążyć po żyłach wraz ze krwią. Odetchnął tak głęboko, ak chory buǳący
się z gorączki, z nieprzytomności.

A kościół lśnił się coraz barǳie , akby wszystko światło słoneczne w siebie zabrał. Cała Modlitwa, Wierzenia
kraina leżała u ego stóp, a on patrzył na nią z wysokości, rzekłbyś: stróż e i opiekun.

Kmicic długo oczu nie mógł oderwać od tego światła i nasycał, i koił się ego wido-
kiem. Luǳie ego mieli twarze poważne i prze ęte obawą.

Wtem odgłos ǳwonu rozległ się w cichym rannym powietrzu. Obycza e
— Z koni! — zawołał pan Andrze .
Zeskoczyli wszyscy z kulbak²⁶⁹ i klęknąwszy na droǳe, rozpoczęli litanię. Kmicic ą

odmawiał, a żołnierze odpowiadali chórem. Nad echały przez ten czas nowe wozy; chłopi,
wiǳąc modlących się na droǳe luǳi, przyłączyli się do nich i coraz większa czyniła się
gromada.

Gdy wreszcie skończono modlitwy, powstał pan Andrze , a za nim i ego luǳie, lecz
szli uż dale piechotą, prowaǳąc konie za uzdy i śpiewa ąc: „Wita cie, asne podwo e…”

Pan Andrze szedł tak rzeźwy, akby skrzydła miał u ramion. W skrętach drogi ko-
ściół to niknął, to ukazywał się na przemian. Gdy przesłoniły go wyniosłości lub parowy,
zdawało się Kmicicowi, że ciemność świat ogarnia, lecz gdy znowu rozbłyskał, wówczas
rozpromieniały się i wszystkie twarze.

Tak szli długo. Kościół, klasztor i otacza ące go mury widniały coraz wyraźnie , stawały Religia, Właǳa, Siła
się coraz wspanialsze, ogromnie sze. Do rzeli wreszcie i miasto w dali, a pod górą całe
szeregi domów i chat, które przy ogromie kościelnym wydawały się tak małe ako gniazda
ptasie.

Była to nieǳiela, więc gdy słońce wybiło się uż dobrze w górę, droga zaroiła się
wozami i pieszym ludem ciągnącym na nabożeństwo. Z wysokich wież poczęły huczeć
ǳwony większe i mnie sze, napełnia ąc powietrze wspaniałym dźwiękiem. Była w tym
widoku i w tych głosach spiżowych akaś potęga, akiś niezmierny ma estat, a zarazem
i spokó . Ten szmat ziemi u stóp Jasne Góry wcale był niepodobny do reszty kra u.

Tłumy ludu czerniały naokół murów kościelnych. Pod górą stały setki wozów, bry-
czek, kolasek, bid²⁷⁰; gwar luǳki mieszał się ze rżeniem koni poprzywiązywanych do
palików. Dale na prawo, wedle główne drogi prowaǳące na górę, widać było całe sze-
regi straganów, w których sprzedawano wota²⁷¹ metalowe i woskowe, świece, obrazy,
szkaplerze. Fala luǳka płynęła wszędy swobodnie.

Bramy były szeroko otwarte, kto chciał, wchoǳił, kto chciał, wychoǳił; na murach,
przy ǳiałach, zgoła nie było żołnierzy. Strzegła widocznie kościoła i klasztoru sama świę-
tość mie sca — a może ufano listom Karola Gustawa, którymi bezpieczeństwo zaręczył.
 
Od bramy forteczne chłopi i szlachta, mieszczanie z różnych okolic, luǳie wszelkiego Obycza e, Religia, Modlitwa

Pozyc a społeczna, Chłop,
Mieszczanin, Szlachcic

wieku, obo e płci i wszystkich stanów, czołgali się ku kościołowi na kolanach, śpiewa ąc
pieśni pobożne. Płynęła ta rzeka barǳo wolno i bieg e zatrzymywał się co chwila, gdy
ciała zbiły się zbyt ciasno. Chorągwie wiały nad nią na kształt tęczy. Chwilami pieśni
milkły i tłumy poczynały odmawiać litanię, a wówczas grzmot słów rozlegał się z edne-
go końca w drugi. Mięǳy pieśnią a pieśnią, mięǳy litanią a litanią tłumy milkły i biły
czołem w ziemię lub rzucały się krzyżem; słychać było tylko głosy błagalne i przeraźliwe
żebraków, którzy sieǳąc po dwóch brzegach rzeki luǳkie , odsłaniali na widok publicz-
ny swe skaleczałe członki. Wycie ich mieszało się z brzękiem grosiwa wrzucanego do
blaszanych i drewnianych mis. I znowu rzeka głów toczyła się dale , i znowu brzmiały
pieśni.

²⁶⁹kulbaka — wysokie siodło. [przypis edytorski]
²⁷⁰bida — bidka, mały wóz, na częście dwukołowy, ciągnięty przez ednego konia. [przypis edytorski]
²⁷¹wotum (z łac. votum) — przedmiot służący do ofiarowania w świątyni, ofiara ǳiękczynna, na częście

w formie krzyżyka, różańca, obrazka lub figurki Matki Boskie , ryngrafu itp. [przypis edytorski]
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W miarę ak fala zbliżała się do drzwi kościoła, zapał wzrastał i zmieniał się w unie-
sienie. Wiǳiałeś ręce wyciągnięte ku niebu, oczy wzniesione, twarze blade ze wzruszenia
lub rozpalone modlitwą.

Różnice stanu znikły: chłopskie sukmany zmieszały się z kontuszami, żołnierskie ko-
lety z żółtymi kapotami mieszczan.

We drzwiach kościoła ścisk powiększył się eszcze. Ciała luǳkie utworzyły uż nie
rzekę, ale most tak zbity, iż można by było prze ść po głowach, ramionach, nie dotknąwszy
stopą ziemi. Piersiom brakło oddechu, ciałom przestrzeni, lecz duch, który e ożywiał,
dawał im żelazną odporność. Każdy się modlił, nikt nie myślał o niczym innym; każdy
dźwigał na sobie tłok i ciężar całe te masy, lecz nikt nie upadał i popychany przez tysiące,
czuł w sobie siłę za tysiące, i z tą siłą parł naprzód, pogrążon w modlitwie, w upo eniu,
w egzaltac i.

Kmicic, czołga ący się ze swymi ludźmi w pierwszych szeregach, dostał się wraz
z pierwszymi do kościoła, potem prąd wniósł go do cudowne kaplicy, gǳie tłumy rzuciły
się na twarz, płacząc, obe mu ąc rękoma posaǳkę i cału ąc ą z uniesieniem. Tak czynił
i pan Andrze , a gdy wreszcie ośmielił się podnieść głowę, uczucie rozkoszy, szczęścia
i zarazem śmiertelne obawy od ęło mu prawie przytomność.

W kaplicy panował mrok czerwony, którego nie rozpraszały zupełnie płomyki świec Światło, Religia
arzących się przed ołtarzem. Barwne światła wpadały także przez szyby, i wszystkie one
blaski czerwone, fioletowe, złote, ogniste drgały na ścianach, ślizgały się po rzeźbach,
załamaniach, przeǳierały się w zaciemnione głębie, wydobywa ąc na aw akieś niewy-
raźne przedmioty pogrążone akoby we śnie. Ta emnicze połyski rozbiegały się i skupiały
z mrokiem tak nieznacznie, że nikła wszelka różnica mięǳy światłem a cieniem. Świece
na ołtarzu miały glorie złote. Dymy z kaǳielnic tworzyły mgłę purpurową; biały or-
nat zakonnika, odprawia ącego ofiarę, grał przyćmionymi kolorami tęczy. Wszystko tu
było półwidne, półprzesłonięte, nieziemskie: blaski nieziemskie, mroki nieziemskie —
ta emnicze, uroczyste, błogosławione, przepełnione modlitwą, adorac ą, świętością…

Z główne nawy kościoła dochoǳił szum zmieszany głosów luǳkich, ak ogromny
szum morza, a tu panowała cisza głęboka, przerywana tylko głosem zakonnika śpiewa ą-
cego wotywę.

Obraz eszcze był przysłonięty, więc oczekiwanie tłumiło dech w piersiach. Widać Obycza e, Religia
tylko było oczy wpatrzone w edną stronę, nieruchome twarze, akoby uż z ziemskim
życiem rozbratane, ręce złożone przed ustami, ak u aniołów na obrazach. Śpiewowi za-
konnika wtórowały organy, wyda ąc tony łagodne a słodkie, płynące akoby z fletni za-
ziemskich. Chwilami zdawały się one sączyć ak woda w źródle, to znów padały ciche
a gęste, ak rzęsisty deszcz ma owy.

Wtem huknął grzmot trąb i kotłów — dreszcz przebiegł serca.
Zasłona obrazu rozsunęła się w dwie strony i potok brylantowego światła lunął z góry

na pobożnych.
Jęki, płacz i krzyki rozległy się w kaplicy.
— Salve Regina! — zawrzasła szlachta — monstra Te esse matrem²⁷²! — a chłopi wo- Religia, O czyzna,

Zwątpienie, Przemiana,
Wierzenia

łali: — Panienko Na świętsza! Panno Złota! Królowo Anielska! ratu , wspomóż, pociesz,
zmiłu się nad nami!

I długo brzmiały te okrzyki wraz ze szlochaniem niewiast, ze skargami nieszczęśli-
wych, z prośbami o cud chorych lub kalek.

Z Kmicica dusza nieomal wyszła; czuł tylko, że ma przed sobą niezmierność, które nie
po mie i nie ogarnie, a wobec które wszystko niknie. Czymże były zwątpienia wobec te
ufności, które cała istność nie mogła pomieścić; czym niedola wobec te pociechy; czym
potęga szweǳka wobec takie obrony; czym luǳka złość wobec takiego patronatu?…

Tu myśli w nim ustały i zmieniły się w czucia same; zapomniał się, zapamiętał, przestał
rozeznawać, kim est, gǳie est… Zdawało mu się, że umarł, że dusza ego leci z głosami
organów, miesza się z dymami kaǳielnic; ręce, przywykłe do miecza i rozlewu krwi,
wyciągnął do góry i klęczał w upo eniu, w zachwycie.

Tymczasem ofiara kończyła się. Pan Andrze sam nie wieǳiał, akim sposobem zna- Religia, Rozpacz,
Zwątpienie, Przemiana

²⁷²Salve Regina! monstra Te esse matrem! (łac.) — Wita , Królowo, pokaż, że esteś matką (t . okaż się naszą
matką, bądź nam matką); pierwsze słowa średniowieczne antyfony do Matki Boskie . [przypis edytorski]
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lazł się wreszcie znowu w główne nawie kościelne . Ksiąǳ prawił naukę z kazalnicy, ale
Kmicic długo eszcze nic nie słyszał, nic nie rozumiał, ak człowiek zbuǳony ze snu nie
od razu miarku e, gǳie kończy się sen, a rozpoczyna awa.

Pierwsze słowa, akie usłyszał, były: „Tu się odmienią serca i dusze naprawią, ani bo-
wiem Szwed mocy te nie zmoże, ani w ciemnościach broǳący prawǳiwego światła nie
zwyciężą!”

„Amen!” — rzekł w duchu Kmicic i począł się bić w piersi, bo mu się teraz zdawało,
że grzeszył ciężko, sąǳąc, że uż wszystko przepadło i że znikąd nie masz naǳiei.

Po ukończonym nabożeństwie zatrzymał pierwszego napotkanego zakonnika i ozna -
mił mu, że w sprawie kościoła i klasztoru chce się wiǳieć z przeorem.

Przeor dał mu natychmiast posłuchanie. Był to człowiek w do rzałym wieku, który uż
ku wieczorowi się zbliżał. Twarz miał niezmiernie pogodną. Czarna gęsta broda okalała
mu oblicze, a oczy miał niebieskie, spoko ne i patrzące przenikliwie. W swoim białym
habicie wyglądał po prostu ak święty. Kmicic ucałował go w rękaw szaty, a on ścisnął go
za głowę i spytał, kto est i skąd przybywa?

— Przybywam ze Żmuǳi — odrzekł pan Andrze — aby Na świętsze Pannie, utra-
pione o czyźnie i opuszczonemu panu służyć, przeciw którym dotąd grzeszyłem, co
wszystko na spowieǳi święte wyznam obszernie, i o to proszę, abym ǳiś eszcze lub
utro do dnia mógł być wyspowiadany, gdyż żal za winy do tego mnie skłania. Nazwisko Imię, Spowiedź
swo e prawǳiwe też powiem ci, o cze wielebny, pod ta emnicą spowieǳi, nie inacze ,
bo źle do mnie luǳi uprzeǳa i do poprawy przeszkaǳać mi może. Przed ludźmi chcę
się zwać Babiniczem, od edne mo e ma ętności przez nieprzy aciela ogarnięte . Tymcza-
sem ważną przywożę wiadomość, które wysłucha , o cze, cierpliwie, gdyż o ten przybytek
święty i o klasztor choǳi!

— Chwalę intenc e waszmości i poprawy życia przedsięwzięcie — odrzekł ksiąǳ
przeor Kordecki. — Co do spowieǳi, nieleniwie chęci two e dogoǳę, a teraz słucham.

— Długom echał — rzekł na to Kmicic — siła²⁷³ wiǳiałem i namartwiłem się
niemało… Wszędy umocnił się nieprzy aciel, wszędy heretykowie głowę podnoszą, ba,
sami nawet katolicy do obozu nieprzy aciela przechoǳą, który tym, ako i zdobyciem
dwóch stolic uzuchwalony, na Jasną Górę teraz świętokraǳką rękę podnieść zamierza.

— Od kogo masz waszmość tę wiadomość? — spytał ksiąǳ Kordecki.
— Nocowałem ostatnie nocy w Kruszynie. Przy echali tam Weyhard Wrzeszczowicz

i cesarski poseł Lisola, który z dworu brandenburskiego wracał, a do króla szweǳkiego
zdążał.

— Króla szweǳkiego nie ma uż w Krakowie — odrzekł na to ksiąǳ, patrząc prze-
nikliwie w oczy pana Kmicica.

Lecz pan Andrze powiek nie spuścił i tak mówił dale :
— Nie wiem a, czy on est, czy go nie ma… Wiem, że Lisola do niego echał,

a Wrzeszczowicza przysłano, aby eskortę zluzował i dale go prowaǳił. Oba rozmawiali
przy mnie po niemiecku, nic się mo e obecności nie strzegąc, gdyż nie myśleli, abym
mógł ich mowę wyrozumieć, którą a z ǳieciństwa zna ąc tak dobrze ak i polską, to
wymiarkowałem, że Weyhard instygował²⁷⁴, aby klasztor za ąć i do skarbca się dostać, na
co od króla otrzymał pozwolenie.

— I waszmość to na własne uszy słyszałeś?
— Tak, ako tu sto ę.
— Stanie się wola boska! — rzekł spoko nie ksiąǳ.
Kmicic zląkł się. Sąǳił, że ksiąǳ nazywa wolą boską rozkaz króla szweǳkiego i o opo-

rze nie zamyśla, więc rzekł zmieszany:
— W Pułtusku wiǳiałem kościół w szweǳkich rękach, żołnierzy w karty w przy-

bytku bożym gra ących, beczki piwa na ołtarzach i niewiasty bezwstydne z żołnierzami.
Ksiąǳ wciąż patrzył prosto w oczy rycerza.
— ǲiwna rzecz — rzekł — szczerość i prawda patrzą ci z oczu…
Kmicic spłonął.
— Niech tu trupem padnę, eśli to nieprawda, co mówię!

²⁷³siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
²⁷⁴instygować (z łac.) — podżegać, namawiać, pod uǳać. [przypis edytorski]
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— W każdym razie ważne to wieści, nad którymi naraǳić się wypadnie. Waszmość
pozwolisz, że poproszę tu starszych o ców i kilku zacne szlachty tu u nas teraz mieszka-
ących, którzy nas radą w tych okrutnych czasach wspiera ą. Waszmość pozwolisz…

— Chętnie przed nimi to powtórzę.
Ksiąǳ Kordecki wyszedł i po kwadransie wrócił z czterema starszymi o cami.
Wkrótce potem wszedł pan Różyc-Zamoyski, miecznik sieraǳki, człowiek poważny;

pan Okielnicki, chorąży wieluński; pan Piotr Czarniecki, młody kawaler o groźne , mar-
sowe twarzy, podobien do dębu ze wzrostu i siły, i kilku inne szlachty różnego wieku.
Ksiąǳ Kordecki prezentował im pana Babinicza ze Żmuǳi, po czym powtórzył wszem
wobec Kmicicowe nowiny. Oni zaś ǳiwili się okrutnie i poczęli mierzyć oczyma pana
Andrze a badawczo i z niedowierzaniem, a gdy nikt pierwszy głosu nie zabierał, wówczas
ksiąǳ Kordecki ozwał się:

— Niechże mnie Bóg broni, abym tego kawalera miał o złą intenc ę lub o kłam-
stwo posąǳać, ale te nowiny, które przyniósł, tak mi się wyda ą nieprawdopodobne, iż
za słuszną rzecz uznałem, abyśmy e razem zbadali. W na szczersze chęci mógł się ów ka-
waler omylić albo źle słyszeć, albo źle wyrozumieć, albo umyślnie w błąd przez akowych
heretyków być wprowaǳonym. Przestrachem serca nasze napełnić, popłoch w świętym
mie scu wywołać, nabożeństwu przeszkoǳić to dla nich radość niezmierna, które by
pewnie żaden sobie w złośliwości swe odmówić nie chciał.

— Wiǳi mi się to barǳo do wiary podobnym — odrzekł o ciec Nieszkowski, na -
starszy w zgromaǳeniu.

— Trzeba by naprzód wieǳieć, czy ów kawaler sam nie est heretykiem? — rzekł
Piotr Czarniecki.

— Katolik estem, ak i waćpan! — odparł Kmicic.
— Zważyć nam pierwe koniunktury wypada — wtrącił pan Zamoyski.
— Owóż koniunktury są takie — odrzekł ksiąǳ Kordecki — że chybaby Bóg i Na -

świętsza Jego Roǳicielka umyślnie na tego nieprzy aciela zesłali zaślepienie, aby miarę
w swych nieprawościach przebrał. Inacze nigdy by on na ten święty przybytek nie od-
ważył się wznieść miecza. Nie własną siłą on tę Rzeczpospolitą podbił, sami e synowie Cnota, Religia, Matka

Boska, Naród, Grzechdo tego mu dopomogli; ale akkolwiek naród nasz nisko upadł, akkolwiek w grzechu
broǳi, to przecie i w grzechu samym est pewna granica, które nie śmiałby przestąpić.
Pana swego opuścił, Rzeczypospolite odstąpił, ale matki swe , Patronki i Królowe , czcić
nie zaniechał. Szyǳi z nas i pogarǳa nami nieprzy aciel pyta ąc, co nam z dawnych cnót
pozostało. A a odpowiem: wszystkie zginęły, ednak coś eszcze pozostało, bo pozostała
wiara i cześć dla Na świętsze Panny, na którym to fundamencie reszta odbudowaną być
może. I wiǳę to asno, że niechby edna kula szweǳka wyszczerbiła te święte mury, te-
dyby się na zatwarǳialsi odwrócili od Szwedów, z przy aciół staliby się wrogami, przeciw
nim miecze by podnieśli. Ale i Szweǳi ma ą na własną zgubę oczy otwarte i rozumie ą
to dobrze… Przeto, eśli Bóg, ak wspomniałem, ślepoty umyślne na nich nie zesłał, ni-
gdy oni się na Jasną Górę nie ośmielą uderzyć, bo ten ǳień byłby dniem przemiany ich
fortuny a upamiętania naszego.

Kmicic słuchał ze zdumieniem słów księǳa Kordeckiego, które były zarazem od-
powieǳią na to, co z ust Wrzeszczowicza przeciw narodowi polskiemu wyszło. Lecz
ochłonąwszy ze zǳiwienia, w następu ące ozwał się słowa:

— Czemuż to, o cze wielebny, nie mamy wierzyć, że właśnie Bóg zaślepieniem nie-
przy aciół nawieǳił? Zważmy ich pychę, ich chciwość na ziemskie dobra, zważmy na
nieznośny ucisk i podatki, akie nawet na duchownych nakłada ą, a snadnie przy ǳie
zrozumieć, że przed żadnym świętokraǳtwem się nie cofną.

Ksiąǳ Kordecki nie odpowieǳiał wprost Kmicicowi, lecz zwróciwszy się do całego
zgromaǳenia, tak dale mówił:

— Powiada ów kawaler, że wiǳiał posła Lisolę do króla szweǳkiego adącego; akże
to być może, skoro a mam od krakowskich paulinów niemylną wiadomość, że króla nie
masz uż w Krakowie ani w całe Małopolsce, gdyż zaraz po poddaniu sie Krakowa do
Warszawy wy echał…

— Nie może to być — odrzekł Kmicic — a na lepszy dowód, że na poddanie się i na
hołd kwarcianych czeka, którzy pod panem Potockim zosta ą.
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— Hołd ma przy mować w imieniu królewskim enerał Duglas²⁷⁵ — odrzekł ksiąǳ
— tak mi z Krakowa piszą.

Kmicic umilkł; nie wieǳiał, co odpowieǳieć.
— Ale przypuszczę — mówił dale ksiąǳ — że król szweǳki nie chciał wiǳieć

cesarskiego posła i umyślnie wolał się z nim rozminąć. Lubi tak czynić Carolus: na-
gle przy eżdżać, nagle od eżdżać; gniewa go przy tym cesarska mediac a, chętnie więc
wierzę, że po echał, uda ąc, iż o przybyciu posła nie wie. Mnie mnie i to ǳiwi, że hra-
biego Wrzeszczowicza, tak znamienitą osobę, przeciw posłowi z eskortą wysłano, bo
może chciano polityką nadrobić i zawód posłowi ucukrować, ale ak uwierzyć, aby hrabia
Wrzeszczowicz zaraz się zwierzał z zamiarami baronowi Lisoli, który est katolik, nam
i całe Rzeczypospolite , i naszemu, wygnanemu królowi przychylny?

— Niepodobieństwo! — rzekł o ciec Nieszkowski.
— I mnie to w głowie się nie mieści — dorzucił pan miecznik sieraǳki.
— Wrzeszczowicz sam katolik i nasz dobroǳie — rzekł inny pater.
— I ten kawaler powiada, że słyszał to na własne uszy? — spytał szorstko pan Piotr

Czarniecki.
— Pomyślcie waszmościowie i nad tym — dodał ksiąǳ przeor — że a mam salwę-

-gwardię²⁷⁶ od Carolusa Gustawa, ako klasztor i kościół ma ą być na zawsze od za ęcia
i posto u wolne.

— Przyznać trzeba — rzekł z powagą pan Zamoyski — że w tych wiadomościach
nic się edno drugiego nie trzyma: Szwedom byłaby strata, nie korzyść, na Częstochowę
uderzać, króla nie ma, więc Lisola nie mógł do niego echać, Wrzeszczowicz nie mógł mu
się zwierzać, dale : nie heretyk to, ale katolik, nie wróg klasztoru, ale ego dobroczyńca,
na koniec, choćby go i szatan do napadu kusił, nie śmiałby napadać przeciw rozkazowi
i salwie-gwardii królewskie .

Tu zwrócił się do Kmicica:
— Cóż tedy opowiadasz, kawalerze, i dlaczego, w akim zamiarze, chcesz wielebnych

o ców i nas tu obecnych przestraszyć?
Kmicic stał ak oskarżony przed sądem. Z edne strony, brała go rozpacz, iż eśli Konflikt wewnętrzny,

Ambic amu nie uwierzą, klasztor stanie się łupem nieprzy aciela, z drugie wstyd go palił, bo
sam wiǳiał, że wszystkie pozory przemawia ą przeciw ego wiadomościom i że łatwo
za kłamcę poczytany być może. Na myśl o tym gniew szarpał go, rozbuǳała się w nim
przyroǳona popędliwość, grała obrażona ambic a, buǳił się dawny, półǳiki Kmicic. Ale
łamał się póty sam z sobą, aż się złamał, przywołał wszystką cierpliwość i powtarza ąc sobie
w duszy: „Za grzechy mo e! za grzechy mo e…” — odrzekł z mieniącą się twarzą:

— Com słyszał, powtarzam eszcze raz: Weyhard Wrzeszczowicz ma napaść na klasz-
tor. Terminu nie wiem, ale myślę, że prędko się to stanie… Ja ostrzegam, a na waszmo-
ściów spadnie odpowieǳialność, eśli nie usłuchacie!…

Na to pan Piotr Czarniecki odrzekł z przyciskiem:
— Powoli, kawalerze, powoli. Głosu nie podnoś!
Po czym pan Piotr Czarniecki przemówił do zgromaǳonych.
— Pozwólcie mnie, zacni o cowie, zadać kilka pytań temu przybyszowi…
— Waćpan nie masz prawa mi ubliżać! — krzyknął Kmicic.
— Nie mam i chęci — odrzekł zimno pan Piotr. — Ale tu o klasztor i o Na świętszą

Pannę choǳi, o Je stolicę. Dlatego to waćpan musisz na bok odłożyć urazę albo eżeli
nie na bok, to na czas, bo bądź pewien, że ci się wszęǳie sprawię. Waćpan wieści przy-
nosisz, my e chcemy sprawǳić, to słuszna i ǳiwić cię nie powinno, a eśli nie zechcesz
odpowiadać, pomyślimy, że się boisz zaplątać.

— Dobrze! pyta waść! — rzekł Babinicz przez zaciśnięte zęby.
— Otóż to. Waćpan powiadasz, że esteś ze Żmuǳi?
— Tak est.
— I przybywasz tu, aby Szwedom i Raǳiwiłłowi zdra cy nie służyć?

²⁷⁵Duglas — Douglas, Robert (–), Szkot, od  r. życia żołnierz armii szweǳkie , feldmarszałek,
uczestnik wo ny trzyǳiestoletnie . Podczas potopu szweǳkiego dowoǳił wo skami szweǳkimi w Prusach
Książęcych. Za zasługi wo enne otrzymał tytuł hrabiego, a ego potomkowie stali się ednym z na bogatszych
rodów arystokratycznych Szwec i. [przypis edytorski]

²⁷⁶salwa-gwardia — list żelazny, gwarantu ący nietykalność. [przypis edytorski]
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— Tak est.
— A przecie tam są tacy, którzy mu nie służą i przy o czyźnie się oponu ą, są cho-

rągwie, które posłuszeństwo wypowieǳiały, est pan Sapieha, czemuś to do nich nie
przystał?…

— To mo a sprawa!
— Aha! waści sprawa! — rzekł Czarniecki. — To może mi na inne pytania odpowiesz?
Ręce pana Andrze a drżały, oczy wpiły się w ciężki mieǳiany ǳwonek sto ący przed

nim na stole i z tego ǳwonka przenosiły się na głowę pyta ącego. Brała go szalona,
nieprzezwyciężona chęć porwać ów ǳwon i puścić go na czaszkę pana Czarnieckiego.
Dawny Kmicic coraz więce brał górę nad pobożnym i skruszonym Babiniczem. Lecz się
przełamał raz eszcze i rzekł:

— Pyta !
— Jeśliś ze Żmuǳi, to musisz wieǳieć, co się na dworze zdra cy ǳie e. Wymień mi

tych, którzy mu do zguby o czyzny dopomogli, wymień tych pułkowników, którzy przy
nim sto ą.

Kmicic pobladł ak chusta, ednak wymienił kilka nazwisk.
Pan Czarniecki wysłuchał i rzekł:
— Mam a przy aciela, dworzanina królewskiego, pana Tyzenhauza, który mi eszcze

o ednym na znamienitszym powiadał. Nie wiesz nic o tym arcyłotrze?…
— Nie wiem…
— Jakże to? Nie słyszałeś o tym, który braterską krew ak Kain rozlewał?… Nie sły-

szałeś, będąc ze Żmuǳi, o Kmicicu?
— O cowie wielebni! — zakrzyknął nagle pan Andrze , trzęsąc się ak w febrze. —

Niechże mnie duchowna osoba pyta, to wszystko zniosę… Ale, na Boga żywego, nie
pozwólcie temu szlachetce dręczyć mnie dłuże !…

— Da waść spokó ! — rzekł ksiąǳ Kordecki, zwraca ąc się do pana Piotra. — Nie
o tego kawalera tu choǳi.

— Jedno tylko eszcze pytanie — rzekł pan miecznik sieraǳki.
I zwróciwszy się do Kmicica, spytał:
— Waćpan nie spoǳiewałeś się, abyśmy nie uwierzyli ego wieściom?
— Jak Bóg na niebie! — odparł pan Andrze .
— Jakie żeś nagrody za nie wyglądał? Ambic a, Interes

Bogactwo, Kle notPan Andrze , zamiast odpowieǳieć, zanurzył gorączkowo obie ręce w mały sak skó-
rzany, który zwieszony miał na brzuchu przy pasie, i wydobywszy e, sypnął na stół dwie
garście pereł, szmaragdów, turkusów i innych drogich kamieni.

— Ot co!… — rzekł przerywanym głosem. — Nie po pieniąǳe a tu przyszedł!…
Nie po wasze nagrody!… To perły i inne kamuszki… Wszystko zdobyczne… z bo ar-
skich²⁷⁷ kołpaków²⁷⁸ zerwane!… Macie mnie!… Zali nagrody potrzebu ę?… Chciałem to
Na świętsze Pannie ofiarować… ale dopiero po spowieǳi… z czystym sercem!… Oto są…
Tak nagrody potrzebu ę… Mam i więce … Boda was!…

Umilkli wszyscy, zǳiwieni, i widok kle notów, tak łatwo ak kasza z worka wysypy-
wanych, niemałe uczynił wrażenie; każdy bowiem mimo woli pytał się siebie: co by za
przyczynę mógł mieć ten człowiek zmyślać, eśli nie o nagrodę mu choǳiło?

Pan Piotr Czarniecki stropił się, bo taka est natura luǳka, że ą widok cuǳe potęgi
i bogactw olśniewa. Wreszcie i pode rzenia ego upadły, bo akże przypuścić, żeby ów
wielki pan, kle notami sypiący, dla zysku chciał mnichów straszyć?

Spoglądali tedy po sobie obecni, a on stał nad kle notami z podniesioną głową, po-
dobną do głowy rozdrażnionego orlika, z ogniem w źrenicach i rumieńcem na twarzy.
Świeża rana, idąca przez skroń i policzek, zsiniała, i straszny był pan Babinicz, grożąc
drapieżnym wzrokiem Czarnieckiemu, ku któremu szczególnie zwrócił się gniew ego.

— Przez sam gniew waszmości prawda przebĳa — rzekł ksiąǳ Kordecki — ale te
kle noty schowa , bo nie może Na świętsza Panna przy ąć tego, co w gniewie, choćby
i słusznym, ofiarowane. Zresztą, akom rzekł, nie o ciebie tu choǳi, ale o wiadomości,

²⁷⁷bojarski — należący do szlachcica ruskiego; tu mowa o zdobyczach z wo ny polsko-rosy skie . [przypis
edytorski]

²⁷⁸kołpak — wysoka czapka bez daszka, z futrzanym otokiem. [przypis edytorski]
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które strachem i zgrozą nas prze ęły. Bóg raczy wieǳieć, czy nie masz w tym akowegoś
nieporozumienia albo pomyłki, bo akeś sam waszmość wiǳiał, nie składa się to z prawdą,
co mówisz. Jakże to nam więc pobożnych wypęǳać, czci Na świętsze Pannie u mować
i bramy ǳień i noc trzymać zamknięte?

— Bramy trzyma cie zamknięte! przez miłosierǳie boże! bramy trzyma cie zamknię-
te!… — krzyknął pan Kmicic, łamiąc ręce, aż palce zatrzeszczały mu w stawach.

W głosie ego tyle było prawdy i nieudane rozpaczy, że obecni mimo woli zadrżeli,
akoby niebezpieczeństwo było uż bliskie, a pan Zamoyski rzekł:

— Przecie i tak pilną uwagę mamy na okolicę i reparac e w murach się prowaǳą.
W ǳień możemy puszczać luǳi na nabożeństwo, ale ostrożność goǳi się zachować choć-
by właśnie dlatego, że król Carolus od echał, a Wittenberg²⁷⁹ żelazną podobno ręką rząǳi
w Krakowie i duchownych nie mnie od świeckich uciska.

— Choć w napad nie wierzę, ale przeciw ostrożności nic nie mam! — odpowieǳiał
pan Piotr Czarniecki.

— A a zakonników do Wrzeszczowicza wyślę — rzekł ksiąǳ Kordecki — z zapyta-
niem: czyli to salwa-gwardia królewska nic uż nie znaczy?

Kmicic odetchnął.
— Chwała Bogu! chwała Bogu! — zawołał.
— Panie kawalerze! — rzekł do niego ksiąǳ Kordecki — Bóg ci zapłać za dobrą

intenc ę… Jeśliś nas słusznie ostrzegł, wiekopomną bęǳiesz miał zasługę względem Na -
świętsze Panny i o czyzny; ale się nie ǳiwu , żeśmy two ą chęć z niedowierzaniem przy-
ęli. Nieraz nas uż tuta straszono: edni czynili to z zawziętości przeciw wierze, by czci
Na świętsze Pannie uszczknąć; druǳy z chciwości, aby coś uzyskać; trzeci dlatego tylko,
aby nowinę przynieść i powagi w oczach luǳkich nabrać, a może byli i tacy, których
złuǳono — ako przypuszczamy, że i ciebie złuǳono. ǲiwnie szatan est na to mie -
sce zawzięty i dokłada wszelkich starań, aby nabożeństwu tu przeszkoǳić i wiernych ak
na mnie do uǳiału w nim dopuścić, bo nic do takie desperac i piekielnego dworu nie
przywoǳi, ak widok czci dla Te , która głowę węża starła²⁸⁰… A teraz czas na nieszpór.
Wybłaga my Je łaskę, polećmy się Je opiece i niech każdy pó ǳie spać spoko nie, bo
gǳież ma być spokó i bezpieczeństwo, eśli nie pod Je skrzydłami?

I rozeszli się wszyscy.
Gdy nieszpór się skończył, sam ksiąǳ Kordecki wziął do spowieǳi pana Andrze a Krew, Spowiedź,

Okrucieństwo, Religiai spowiadał go długo w pustym uż kościele; po czym leżał pan Andrze krzyżem przed
zamkniętymi drzwiami kaplicy aż do północy.

O północy wrócił do celi, rozbuǳił Sorokę i kazał się przed spoczynkiem ćwiczyć, aż
mu barki i plecy krwią spłynęły.
 
Naza utrz z rana ǳiwny i niezwykły ruch panował w klasztorze. Bramy były wprawǳie
otwarte i nie tamowano przystępu pobożnym, nabożeństwo odbywało się zwykłym try-
bem, ale po nabożeństwie nakazano wszystkim obcym opuścić obręb klasztoru. Sam
ksiąǳ Kordecki, w towarzystwie pana miecznika sieraǳkiego i pana Piotra Czarnieckie-
go, oglądał szczegółowie²⁸¹ blanki i skarpy podtrzymu ące mury z wewnątrz i z zewnątrz.
Nakazano też tu i owǳie poprawki; kowale w mieście dostali rozkaz przygotowania osę-
ków, ǳid, poosaǳanych na długich drągach, kos, sztorcem na drzewca zatkniętych, ma-
czug i kłód ciężkich, nabĳanych hufnalami²⁸². A ponieważ wieǳiano, że i tak w klaszto-
rze był znaczny zapas podobnych narzęǳi, wnet też poczęto gadać po całym mieście, że
klasztor rychłego oczeku e napadu. Coraz nowe rozporząǳenia zdawały się potwierǳać
tę pogłoskę.

²⁷⁹Wittenberg — Arvid (a. Arfuid) Wittenberg von Debern (–), szweǳki hrabia i feldmarszałek,
uczestnik wo ny trzyǳiestoletnie i potopu szweǳkiego. [przypis edytorski]

²⁸⁰Ta, która głowę węża starła — t . Matka Boska, która pokonała Szatana; nawiązanie do słów skierowanych
przez Boga do węża-Szatana w Biblii: „Wprowaǳam nieprzy aźń mięǳy ciebie i niewiastę, pomięǳy potomstwo
two e a potomstwo e : ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rǳ ,); w XVII w. funkc onował
eszcze omyłkowy przekład: „ona zmiażdży ci głowę”. [przypis edytorski]

²⁸¹szczegółowie — ǳiś: szczegółowo. [przypis edytorski]
²⁸²hufnal — gwóźdź. [przypis edytorski]
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Pod noc dwustu uż luǳi pracowało wedle murów. Ciężkie ǳiała przysłane eszcze
przed oblężeniem Krakowa przez pana Warszyckiego²⁸³, kasztelana krakowskiego, w licz-
bie dwunastu, osaǳono na nowych lawetach i rychtowano odpowiednio.

Z lamusów klasztornych zakonnicy i pachołkowie wynosili kule, które układano
w stosy przy armatach; wytaczano aszcze²⁸⁴ z prochem, rozwiązywano snopy muszkie-
tów i rozdawano e mięǳy załogę. Na wieżach i narożnikach stanęły straże, ma ące dawać
dniem i nocą pilne baczenie na okolicę; oprócz tego luǳie wysłani na zwiady rozesłali
się po okolicy do Przysta ni, Kłobucka, Krzepic, Kruszyny i Mstowa.

Do obficie i tak zaopatrzonych spiżarni klasztornych szły zapasy z miasta, z Często-
chówki i innych wsi do klasztoru należących.

Pogłoska gruchnęła ak grom po całe okolicy. Mieszczanie i chłopi poczęli się zbierać
a raǳić. Wielu nie chciało wierzyć, aby akikolwiek nieprzy aciel śmiał targnąć się na Jasną
Górę.

Twierǳono, że sama tylko Częstochowa ma być za ętą; lecz i to uż wzburzyło umy-
sły, zwłaszcza gdy inni przypominali, że przecie Szweǳi są heretykami, których nic nie
wstrzyma i którzy umyślnie aont Na świętsze Pannie uczynić gotowi.

Więc też wahano się, wątpiono i wierzono na przemian. Jedni łamali ręce, oczeku ąc
straszliwych z awisk na ziemi i niebie, widomych znaków gniewu bożego; druǳy pogrążali
się w bezradne i nieme rozpaczy; trzecich gniew chwytał nadluǳki, akoby głowy ich
za mowały się płomieniem. A gdy raz fantaz a luǳka rozwinęła skrzydła do lotu, zaraz
poczęły krążyć wieści coraz inne, coraz barǳie gorączkowe, coraz potwornie sze.

I ak gdy kto w mrowisko kĳ zanurzy lub żaru narzuci, natychmiast wysypu ą się
niespoko ne ro e, kłębią się, rozbiega ą i zbiega ą, tak zawrzało miasto i wsie okoliczne.

Po południu gromady mieszczan i chłopstwa, wraz z niewiastami i ǳiećmi, opasały
mury klasztorne i trzymały e akby w oblężeniu, płacząc i ęcząc. O samym zachoǳie
słońca wyszedł ku nim ksiąǳ Kordecki i pogrążywszy się w ciżbę, pytał:

— Luǳie, czego tu chcecie!
— Chcemy na załogę iść do klasztoru, Bogaroǳicielki bronić! — wołali mężczyźni,

potrząsa ąc cepami, widłami i inną bronią wieśniaczą.
— Chcemy na Na świętszą Pannę ostatni raz popatrzyć! — ęczały niewiasty.
Ksiąǳ Kordecki stanął na wzniesionym załomie skały i rzekł:
— Bramy piekielne nie przemogą mocy niebieskich. Uspokó cie się i otuchy w serca

nabierzcie. Nie wstąpi noga heretyka w te święte mury, nie bęǳie luterski ani kalwiński
zabobon guseł swych odprawował w tym przybytku czci i wiary. Nie wiem zaiste, azali²⁸⁵
przy ǳie tu zuchwały nieprzy aciel, ale to wiem, iż gdyby przyszedł, ze wstydem i hańbą
odstąpić musi, bo moc ego większa moc pokruszy, złość ego złamie się, potęga startą
bęǳie i odmieni się szczęście ego. Otuchy w serca nabierzcie! Nie ostatni raz wy tę
Patronkę naszą wiǳicie, w większe owszem chwale oglądać Ją bęǳiecie i nowe cuda
u rzycie. Nabierzcie otuchy, otrzy cie łzy i wzmocnĳcie się w wierze, gdyż powiadam wam
— a nie a to mówię, eno duch boży mówi przeze mnie — że nie we ǳie Szwed do tych
murów — łaska stąd spłynie i ciemności tak nie zagaszą światła ako ta noc, która się ǳiś
zbliża, bożemu słońcu utro wstać nie przeszkoǳi!

A właśnie zachód był. Ciemność powlekła uż okolicę, eno kościół gorzał czerwono
w ostatnich promieniach słońca. Wiǳąc to, luǳie poklękali wkoło murów i otucha za-
raz spłynęła w ich serca. Tymczasem na wieżach poczęto sygnować na Angelus²⁸⁶. Ksiąǳ
Kordecki rozpoczął śpiewać: Anioł Pański, a za nim tłumy całe. Sto ąca na murach szlach-
ta i żołnierze połączyli z nimi swe głosy, ǳwony większe i mnie sze ǳwoniły do wtóru,
i zdało się, że cała góra śpiewa i brzmi ak olbrzymie, organy, na cztery strony świata
głośne.

Śpiewano do późna; odchoǳących błogosławił na drogę ksiąǳ Kordecki, wreszcie
rzekł:

²⁸³Warszycki, Stanisław herbu Abdank (–) — senator, wo ewoda mazowiecki i sandomierski, kasztelan
krakowski. Właściciel Dankowa, edyne w Polsce ufortyfikowane wsi. [przypis edytorski]

²⁸⁴jaszcz (daw.) — skrzynia na dwóch kołach do przewozu amunic i. [przypis edytorski]
²⁸⁵azali (starop.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
²⁸⁶sygnować na Angelus — dawać znaki, że zbliża się pora modlitwy mary ne „Anioł Pański”, odmawiane

tradycy nie o :, : i :. [przypis edytorski]
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— Który z mężów w wo nie sługiwał, z bronią umie się obchoǳić i serce czu e mężne,
niech utrze szego rana przy ǳie do klasztoru.

— Jam służył!… a w piechocie byłem!… a przy dę! — wołały liczne głosy.
I tłumy rozpłynęły się z wolna. Noc zeszła spoko nie. Wszyscy zbuǳili się z radosnym

okrzykiem: „Nie ma Szweda!” Jednakże rzemieślnicy zwozili cały ǳień zamówione roboty.
Wyszedł też rozkaz do kramników, którzy zwłaszcza przy wschodnim murze ma ą

swe kramy, aby towar do klasztoru znieśli, a w samym klasztorze nie zaprzestano pracy
przy murach. Ubezpieczano zwłaszcza tak zwane „przechody”, to est szczupłe otwory
w murach, które nie były bramami, a które mogły służyć do czynienia wycieczek. Pan
Różyc-Zamoyski kazał e zakładać belkami, cegłami, nawozem, tak aby w danym razie
łatwo od wewnątrz mogły być rozgroǳone.

Cały ǳień też ciągnęły eszcze wozy z zapasami i żywnością, z echało także kilka roǳin
szlacheckich, które potrwożyła była wieść o bliskim nadciągnięciu nieprzy aciela.

Koło południa wrócili luǳie wysłani zeszłego dnia na zwiady, ale żaden nie wiǳiał
Szwedów ani nawet nie słyszał o nich, prócz o tych, którzy na bliże , w Krzepicach, stali.

Nie zaniechano ednak w klasztorze przygotowań. Wedle rozkazu księǳa Kordeckiego
nadciągnęli ci z mieszczan i chłopów, którzy poprzednio w piechocie sługiwali i ze służbą
byli obzna omieni. Oddano ich w komendę panu Zygmuntowi Mosińskiemu pilnu ącemu
północno-wschodnie baszty. Pan Zamoyski zaś cały ǳień rozstawiał luǳi, przyuczał, co
kto ma czynić, lub naraǳał się w refektarzu z o cami.

Kmicic z radością w sercu patrzył na przygotowania wo enne, na musztru ących się Spowiedź, Walka
żołnierzy, na ǳiała, stosy muszkietów, ǳid i osęków²⁸⁷. To był ego żywioł właściwy.
Wśród tych groźnych machin, wśród krzątaniny, przygotowań i gorączki wo enne było
mu dobrze, lekko i wesoło. Było tym lże i wesele , że generalną spowiedź z całego życia
odbył, ak czynią kona ący, i nad spoǳiewanie własne rozgrzeszenie otrzymał, bo kapłan
zważył ego intenc ę, szczerą chęć poprawy i to, że uż na tę drogę wstąpił.

Tak więc zbył się pan Andrze brzemienia, pod którym uż prawie upadał. Pokuty
zadano mu ciężkie, i co ǳień grzbiet ego krwawił się pod kańczugiem²⁸⁸ Soroki; kazano
mu praktykować pokorę i to było eszcze cięższe, bo e w sercu nie miał, przeciwnie, pychę
miał i chełpliwość; kazano mu wreszcie uczynkami cnotliwymi poprawę stwierǳić, ale
to znów było na lże sze. Sam niczego więce nie pragnął, nie pożądał. Cała dusza młoda
rwała się w nim ku uczynkom, bo oczywiście pod uczynkami rozumiał wo nę i bicie
Szwedów od rana do wieczora, bez spoczynku i miłosierǳia. A właśnie akże piękna,
ak wspaniała otwierała się do tego droga! Bić Szwedów nie tylko w obronie o czyzny,
nie tylko w obronie pana, któremu wierność poprzysiągł, ale eszcze w obronie Królowe
Anielskie , było to szczęście nad ego zasługę.

Gǳież się poǳiały te czasy, gdy stał akoby na rozdrożu, pyta ąc się siebie, którędy
iść; gǳież te czasy, w których nie wieǳiał, co począć, w których wszędy spotykał się ze
zwątpieniem i sam począł tracić naǳie ę?

A przecie tu luǳie, te białe mnichy i ta garść chłopów i szlachty, gotowali się po
prostu do obrony, do walki na śmierć i życie. Jedyny to był kąt taki w Rzeczypospolite
i właśnie pan Andrze do niego za echał, akoby go aka szczęśliwa gwiazda prowaǳiła.

Bo przy tym wierzył święcie w zwycięstwo, choćby cała potęga szweǳka miała otoczyć
te mury. W sercu miał tedy modlitwę, radość i wǳięczność.

W tym usposobieniu choǳił po murach z asną twarzą, rozpatrywał się, przyglądał
i wiǳiał, że dobrze się ǳie e. Okiem znawcy wnet poznał z samych przygotowań, że
czynią e luǳie doświadczeni, którzy potrafią pokazać się i wówczas, gdy przy ǳie do
sprawy. Poǳiwiał spokó księǳa Kordeckiego, dla którego głębokie powziął uwielbienie;
poǳiwiał stateczność pana miecznika sieraǳkiego, a nawet panu Czarnieckiemu, choć
mu mruczno na niego było, nie pokazywał krzywego oblicza.

Lecz ów rycerz spoglądał na niego surowie i spotkawszy go u muru, na drugi ǳień
po powrocie wysłańców klasztornych, rzekł:

— Jakoś Szwedów nie widać, panie kawalerze, a ak nie nade dą, to reputac ę wać-
panową psi z eǳą.

²⁸⁷osęka (daw.) — bosak, drzewce z hakiem. [przypis edytorski]
²⁸⁸kańczug — bicz z plecionego rzemienia osaǳonego na krótkim kĳu. [przypis edytorski]
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— Jeśliby z ich przybycia miała aka szkoda dla świętego mie sca wyniknąć, to niech
mo ą reputac ę lepie psi z eǳą! — odpowieǳiał Kmicic.

— Wolałbyś ich prochu nie wąchać. Znamy się na takich rycerzach, co buty ma ą
za ęczą skórką podszyte!

Kmicic spuścił oczy ak panna.
— Wolałbyś kłótni poniechać — rzekł — com ci winien? Zapomniałem a swo e

urazy, zapomnĳ i ty swo e .
— A nazwałeś mnie szlachetką — rzekł ostro pan Piotr. — Proszę! cóżeś sam za

eden? W czym to Babinicze od Czarnieckich lepsi?… Takiż to senatorski ród?
— Mó mospanie — odrzekł wesoło Kmicic — żeby nie pokora, którą mam na

spowieǳi nakazaną, żeby nie one batożki, które mi co ǳień za dawne burdy grzbiet
porą²⁸⁹, wnet a bym tu inacze eszcze waćpana nazwał, eno mi strach, żeby w dawne
grzechy nie popaść. A co do tego, czy Babinicze, czy Czarnieccy lepsi, to się pokaże, ak
Szweǳi nade dą.

— A akąż to szarżę myślisz otrzymać?… Zali mniemasz, że cię ednym z komendan-
tów uczynią?

Kmicic spoważniał.
— Posąǳiliście mnie, że mi o zysk choǳi, teraz waćpan o szarży gadasz. Wieǳże, iż

nie po zaszczyty tu przy echałem, bo mogłem gǳie inǳie do wyższych do ść. Prostym
żołnierzem zostanę, choćby pod two ą komendą.

— Czemu „choćby”?
— Boś mi krzyw²⁹⁰ i gotów byś mi dopiekać.
— Hm! Nie ma co! Pięknie to z waści strony, że chcesz choćby prostym żołnierzem

zostać, gdyż widać, że fantaz a u ciebie okrutna i pokora niełatwo ci przychoǳi. Rad byś
się bić?

— Pokaże się to ze Szwedami, akom uż rzekł.
— Ba, a eśli Szweǳi nie przy dą?
— Tedy wiesz co, waćpan? Pó ǳiemy ich szukać! — rzekł Kmicic.
— A to mi się podobasz! — zakrzyknął pan Piotr Czarniecki. — Można by grzeczną

partię zebrać… Tu Śląsk niedaleko i zaraz by się żołnierzów²⁹¹ nazbierało. Starszyzna, ako
i stry mó , słowo dali, ale prostych nawet o nie nie pytano. Siła²⁹² by ich można mieć na
pierwsze zawołanie!

— I dobry przykład innym by się dało! — rzekł z zapałem Kmicic. — Ja mam też
garść luǳi… Obaczyłbyś ich waćpan przy robocie!

— Bo… bo… — rzekł pan Piotr — ak mi Bóg miły!… Da że pyska!
— A da i ty! — rzekł Kmicic.
I niewiele myśląc, rzucili się sobie w ob ęcia.
Przechoǳił właśnie ksiąǳ Kordecki i wiǳąc, co się stało, począł ich błogosławić, oni

zaś wyznali mu zaraz, o co się umówili. Ksiąǳ eno uśmiechnął się spoko nie i poszedł
dale , rzekłszy do samego siebie:

— Choremu zdrowie poczyna wracać.
Do wieczora ukończono przygotowania i twierǳa była zupełnie do obrony gotowa.

Niczego e nie brakło: ni zapasów, ni prochów, ni ǳiał, eno murów dostatecznie silnych
i liczne załogi.

Częstochowa, a racze Jasna Góra, akkolwiek z natury i sztuką wzmocniona, liczyła
się do pomnie szych i słabszych fortec Rzeczypospolite . A co do załogi, można było mieć
na zawołanie tylu luǳi, ilu by kto chciał, ale księża umyślnie nie przeciążali murów załogą,
by zapasów na dłuże starczyło.

Przeto byli i tacy, zwłaszcza mięǳy puszkarzami²⁹³ Niemcami, którzy byli przekonani,
że Częstochowa się nie obroni.

²⁸⁹porą — tu: tną, orzą. [przypis edytorski]
²⁹⁰krzyw — tu: niechętny, zagniewany. [przypis edytorski]
²⁹¹żołnierzów — ǳiś popr. forma B. lm: żołnierzy. [przypis edytorski]
²⁹²siła (daw.) — wiele, dużo. [przypis edytorski]
²⁹³puszkarz (daw.) — człowiek obsługu ący puszkę, czyli ǳiało; artylerzysta a. rusznikarz. [przypis edytorski]
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Głupi! Mniemali, że e nic więce prócz murów nie broni, i nie wieǳieli, co to są serca
wiarą natchnięte. Ksiąǳ Kordecki obawia ąc się, by nie szerzyli mięǳy ludźmi zwątpienia,
wydalił ich, prócz ednego, który za mistrza w swe sztuce uchoǳił.

Tego samego dnia przyszedł do Kmicica stary Kiemlicz wraz z synami, z prośbą, żeby
ich ze służby uwolnił.

Pana Andrze a złość porwała.
— Psy! — rzekł — dobrowolnie się takiego szczęścia wyrzekacie i Na świętsze Panny

nie chcecie bronić!… Dobrze, niechże tak bęǳie! Zapłatę za owe konie otrzymaliście,
resztę zasług wnet odbierzecie!

Tu wydobył kieskę z sepetu²⁹⁴ i rzucił im ą na ziemię.
— Ot, wasza lafa²⁹⁵! Wolicie z tamte strony murów łupu szukać? Wolicie być zbó cami

niż obrońcami Marii⁈… Precz z moich oczu! Niegodniście tu się zna dować, niegodniście
chrześcĳańskie społeczności, niegodniście taką śmiercią, aka nas tu czeka, polec!… Precz!
precz!

— Niegodniśmy — odrzekł stary, rozkłada ąc ręce i schyla ąc głowę — niegodniśmy,
by nasze ślepie spoglądały na splendory asnogórskie. Furto niebieska! Gwiazdo zaranna!
Ucieczko grzesznych!²⁹⁶ Niegodniśmy, niegodni!

Tu schylił się nisko, tak nisko, że aż zgiął się we dwo e, a zarazem wychudłą, drapieżną
ręką chwycił kieskę leżącą na podłoǳe.

— Ale i za murami — rzekł — nie przestaniemy służyć… Wasza miłość… W nagłym
razie damy znać o wszystkim… Pó ǳiemy, gǳie trzeba… Uczynimy, co trzeba… Wasza
miłość bęǳie miała za murami sługi gotowe…

— Precz! — powtórzył pan Andrze .
Oni zaś wyszli, bĳąc pokłony, bo ich strach dławił i szczęśliwi byli, że się tak wszystko

skończyło. Pod wieczór nie było ich uż w fortecy.
Noc nastała ciemna i dżdżysta. Był to ósmy listopada. Nadchoǳiła wczesna zima

i wraz z falami deszczu leciały na ziemię pierwsze płatki rozmokłego śniegu. Ciszę prze-
rywały tylko przeciągłe głosy straży, woła ące od baszty do baszty: „Czuwaaa !” — w ciem-
nościach przemykał się tu i owǳie biały habit księǳa Kordeckiego. Kmicic nie spał; był
na murach przy panu Czarnieckim, z którym gwarzyli o przebytych wo nach. Kmicic
opowiadał przebieg wo ny z Chowańskim²⁹⁷, nic oczywiście nie mówiąc o tym, aki sam
brał w nie uǳiał; a pan Piotr prawił o potyczkach ze Szwedami pod Przedborzem, Żar-
nowcami i w okolicach Krakowa, przy czym chełpił się on nieco i tak mówił:

— Robiło się, co mogło. Każdego, wiǳisz, Szweda, którego udało mi się rozciągnąć,
znaczyłem sobie węzełkiem na rapciach²⁹⁸. Mam uż sześć węzełków, a Bóg da, bęǳie
więce ! Dlatego szablę coraz wyże pod pachą noszę… Niedługo rapcie będą na nic, ale
ich nie porozwiązu ę, eno w każdy węzeł każę turkus wprawić i po wo nie ako wotum
zawieszę. A waćpan maszże uż z ednego Szweda na sumieniu?

— Nie! — odparł ze wstydem Kmicic. — Nie opodal Sochaczewa rozbiłem kupę,
ale to było hulta stwo…

— Za to hiperboreów²⁹⁹ huk pewnie mógłbyś zakarbować?
— A tych to by się znalazło.
— Ze Szwedami trudnie , bo rzadko który nie charakternik³⁰⁰… Od Finów się sztuki Zabobony, Czary, Religia,

Diabełzażywania czarnych nauczyli i każdy ma dwóch albo trzech diabłów do posługi, a są i tacy,
którzy ma ą po siedmiu. Ci ich w czasie potyczki okrutnie strzegą… Ale eśli tu przy dą,
to diabli nic nie wskóra ą, bo tu, w takim okręgu, z akowego wieże widać, moc diabelska
nie może nic sprawić. Waszmość słyszałeś o tym?

Kmicic nie odpowieǳiał, pokręcił głową i począł nasłuchiwać pilnie.

²⁹⁴sepet (daw., z tur.) — ozdobny mebel, skrzynka z szufladami na kosztowności. [przypis edytorski]
²⁹⁵lafa (daw.) — płaca, żołd. [przypis edytorski]
²⁹⁶Furto niebieska! Gwiazdo zaranna! Ucieczko grzesznych! — określenia Matki Boskie , występu ące w litanii.

[przypis edytorski]
²⁹⁷Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców

w wo nie polsko-rosy skie (–). [przypis edytorski]
²⁹⁸rapcie — paski podtrzymu ące szablę. [przypis edytorski]
²⁹⁹hiperboreowie (z mit. gr.) — mieszkańcy daleke północy; omowne określenie Ros an, o wo nie z którymi

Sienkiewicz nie mógł w  r. pisać wprost ze względu na cenzurę carską. [przypis edytorski]
³⁰⁰charakternik — czarownik. [przypis edytorski]
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— Idą! — rzekł nagle.
— Co? Na Boga! Co waćpan mówisz?
— Jazdę słyszę.
— To eno wiatr z deszczem tętni.
— Na rany Chrystusa! to nie wiatr, to konie! Ucho mam wprawne okrutnie. Iǳie

moc azdy… i blisko uż są, eno wiatr właśnie głuszył. Rata, rata‼!
Głos Kmicica zbuǳił drzemiące w pobliżu i skostniałe straże, lecz eszcze nie prze-

brzmiał, gdy w dole, w ciemności ozwały się przeraźliwe dźwięki trąb i poczęły grać długo,
żałośnie, strasznie. Zerwali się wszyscy ze snu w osłupieniu, w przerażeniu i pytali się sie-
bie wza em:

— Zali to nie trąby na sąd gra ą w te głuche nocy?…
Po czym zakonnicy, żołnierze, szlachta poczęli wysypywać się na ma dan. ǲwonnicy

pobiegli do ǳwonów i wkrótce ozwały się wszystkie: wielkie, mnie sze i małe, akby na
pożar, miesza ąc swe ęki z odgłosem trąb, które grać nie ustawały.

Rzucono zapalone lonty do beczek ze smołą, umyślnie przygotowanych i przywiąza-
nych na łańcuchach, następnie pociągnięto e korbami w górę. Czerwone światło oblało
podnóże skały i wówczas to asnogórcy u rzeli naprzód odǳiał konnych trębaczy, na bliże
sto ących, z trąbami przy ustach, za nim długie i głębokie szeregi ra tarii³⁰¹ z rozwianymi
banderiami.

Trębacze grali eszcze czas akiś, akby chcieli tymi mosiężnymi dźwiękami wypowie-
ǳieć całą potęgę szweǳką i do reszty przerazić zakonników; na koniec umilkli; eden
z nich oderwał się od szeregu i powiewa ąc białą chustą, zbliżył się do bramy.

— W imieniu ego królewskie mości — zawołał trębacz — na aśnie szego kró-
la Szwedów, Gotów i Wandalów, wielkiego księcia Finlandii, Estonii, Karelii, Bremy,
Werdy, Szczecina, Pomeranii, Kaszubów i Wandalii, księcia Rugii, pana Ingrii, Wismar-
ku i Bawarii, hrabiego Paladynu Reńskiego, Juliahu, Kliwii, Bergu… otwórzcie!

— Puścić! — ozwał się głos księǳa Kordeckiego.
Otworzono, ale tylko furtkę w bramie. Jeźǳiec zawahał się przez chwilę, wreszcie

zlazł z konia, wszedł w obręb murów i spostrzegłszy gromadkę białych habitów, spytał:
— Który pomięǳy wami est przełożonym zakonu?
— Jam est! — rzekł ksiąǳ Kordecki.
Jeźǳiec podał mu pismo z pieczęciami, sam zaś rzekł:
— Pan hrabia bęǳie u Święte Barbary oczekiwał na odpowiedź.
Ksiąǳ Kordecki wezwał natychmiast na naradę do definitorium³⁰² zakonników i szlach-

tę.
W droǳe rzekł pan Czarniecki do Kmicica:
— Pó dź i ty!
— Pó dę eno przez ciekawość — rzekł pan Andrze — bo zresztą nic tam po mnie!

Nie gębą a chcę odtąd Na świętsze Pannie służyć!
Gdy zasiedli wszyscy w definitorium, ksiąǳ Kordecki oderwał pieczęcie i czytał, co List, Kłamstwo

następu e:
„Nieta no wam, zacni O cowie, z akim umysłem przychylnym i z akim sercem byłem

zawsze dla tego świętego mie sca i dla waszego Zgromaǳenia, również z aką stałością
otaczałem was swą opieką i obsypywałem dobroǳie stwy³⁰³. Dlatego pragnąłbym, żeby-
ście byli tego przekonania, że przychylność ani życzliwość mo a dla was nie ustały w ǳi-
sie szych czasach. Nie ako wróg, ale ako przy aciel ǳiś przybywam, bez obawy zda cie
pod mo ą opiekę wasz klasztor, ak tego wymaga ą czas i ǳisie sze okoliczności. Tym spo-
sobem zyskacie spoko ność, które pragniecie, i bezpieczeństwo. Przyrzekam wam uro-
czyście, że świętości nietknięte pozostaną, dobra wasze nie będą zniszczone, sam koszta
wszelkie poniosę, a nawet wam środków przysporzę. Rozważcie zatem pilnie: ile skorzy-
stacie, eśli kontentu ąc mnie, klasztor mi wasz powierzycie. Pamięta cie i o tym, ażeby

³⁰¹rajtaria— średniozbro ne wo sko konne, posługu ące się w walce głównie bronią palną. [przypis edytorski]
³⁰²definitorium (łac.) — kolegium doraǳa ące przełożonemu klasztoru; tu: mie sce zebrań rady klasztorne .

[przypis edytorski]
³⁰³dobroǳiejstwy — ǳiś popr. forma N. lm: dobroǳie stwami. [przypis edytorski]
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większe was nieszczęście nie pościgło od groźnego enerała Millera³⁰⁴, którego rozkazy
tym cięższe będą, iż est heretykiem i wiary prawǳiwe nieprzy acielem. Wówczas, gdy
on nade ǳie, musicie ulec konieczności i spełnić ego wolę; i próżno żałować bęǳiecie
z bólem w duszach i ciałach, żeście słodką mo ą radą wzgarǳili.”

Pamięć niedawnych dobroǳie stw Wrzeszczowicza wzruszyła silnie zakonników. Byli
tacy, którzy ufali ego przychylności i w ego raǳie odwrócenie przyszłych klęsk i nie-
szczęść wiǳieć chcieli.

Lecz nikt nie zabierał głosu czeka ąc, co powie ksiąǳ Kordecki; on zaś milczał przez
chwilę, tylko wargi ego poruszały się cichą modlitwą, po czym rzekł:

— Zaliby prawǳiwy przy aciel podchoǳił porą nocną i tak okropnym głosem sur-
mów³⁰⁵ i trąb przerażał śpiące sługi boże? Zaliby przybywał na czele tych tysięcy zbro -
nych, które teraz pod murami sto ą? Przecz³⁰⁶ nie przy echał samopięt, samoǳiesięć³⁰⁷,
gdy ako dobroczyńca radosnego eno mógł się spoǳiewać przy ęcia? Co znaczą owe sro-
gie zastępy, eżeli nie groźbę, w razie gdybyśmy klasztoru oddać nie chcieli?… Bracia na -
milsi, wspomnĳcie i na to, że nigǳie ów nieprzy aciel nie dotrzymał słowa ni przysiąg, ni
salwy-gwardii. Toż i my mamy królewską, którą nam dobrowolnie nadesłano, a w które
wyraźna est obietnica, że klasztor od za ęcia wolnym ma pozostać, a przecie sto ą uż
pod ego murami, kłamstwo własne okropnym mosiężnym dźwiękiem otrębu ąc. Bracia
na milsi! Niech każdy ku niebu serce podniesie, aby go Duch Święty oświecić raczył,
i radźcie potem, mówcie, co któremu sumienie i wzgląd na dobro świętego przybytku
dyktu e.

Nastała cisza.
Wtem ozwał się głos Kmicica;
— Słyszałem w Kruszynie — rzekł — ako Lisola pytał: „A czy skarbca mnichom

przetrząśnięcie?” — na co Wrzeszczowicz, on, który stoi pod murami, odpowieǳiał:
„Matka Boska talarów w przeorskie skrzyni nie potrzebu e.” ǲiś tenże sam Wrzeszczo-
wicz pisze wam, o cowie wielebni, że sam koszta bęǳie ponosił i eszcze wam ma ętności
przysporzy. Zważcie szczerość ego!

Na to odrzekł ksiąǳ Mielecki, eden ze starszych w zgromaǳeniu, a przy tym dawny
żołnierz:

— My ży em w ubóstwie, a to grosiwo na chwałę Na świętsze Panny przed ołtarzami
Je płonie. Lecz choćbyśmy e z ołtarzów zd ęli, aby bezpieczeństwo świętemu mie scu
kupić, któż nam zaręczy, że go dotrzyma ą, że świętokraǳkimi rękoma nie zedrą wotów,
szat świętych, nie pozabiera ą sprzętów kościelnych? Zali kłamcom ufać można?

— Bez prowinc ała, któremuśmy posłuszeństwo winni, nic stanowić nie możemy! —
rzekł o ciec Dobrosz.

A ksiąǳ Tomicki dodał:
— Wo na nie nasza rzecz, posłucha my więc, co powie owo rycerstwo, które się pod

skrzydła Bogaroǳicielki do tego klasztoru schroniło.
Tu oczy wszystkich zwróciły się na pana Zamoyskiego, na starszego wiekiem, powagą

i urzędem, on zaś powstał i w następu ące ozwał się słowa:
— O wasze to losy iǳie, czcigodni o cowie. Porówna cie zatem potęgę nieprzy aciela

z tym oporem, aki mu stawić możecie wedle sił i środków waszych, i idźcie za własną wolą.
Jakie że rady my, goście, uǳielić wam możemy? Jednakże, ponieważ pytacie nas, wielebni
o cowie, co czynić, więc odpowiadam: póki konieczność nas nie zmusi, niechże daleką od
nas bęǳie myśl poddania. Haniebna albowiem i niegoǳiwa rzecz est sromotną uległością
niepewny pokó u wiarołomnego nieprzy aciela okupować. Schroniliśmy się tu z własne
woli z żonami i ǳiećmi, odda ąc się w opiekę Na świętsze Pannie, z niezachwianą zatem
wiarą postanowiliśmy żyć z wami, a eśli tak Bóg zechce, to i umierać razem. Zaiste, lepie
nam tak niż przy ąć haniebną niewolę lub patrzeć na zniewagę świętości… O! zapewne
ta Matka Na wyższego Boga, która natchnęła piersi nasze żąǳą bronienia Je przeciw

³⁰⁴jenerał Miller — Burchard Müller von der Lühnen (–), szweǳki wo skowy, generał, uczestnik
m.in. wo ny trzyǳiestoletnie , II wo ny północne i wo ny polsko-szweǳkie . [przypis edytorski]

³⁰⁵surma — trąba wo skowa; surmów — ǳiś popr. forma D. lm: surm. [przypis edytorski]
³⁰⁶przecz (starop.) — dlaczego, z akie przyczyny. [przypis edytorski]
³⁰⁷samopięt, samoǳiesięć (daw.) — w pięciu, w ǳiesięciu; sam z czterema lub ǳiewięcioma towarzyszami.

[przypis edytorski]
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bezbożnym i bluźnierczym heretykom, przybęǳie w pomoc pobożnym usiłowaniom sług
swoich i sprawę słuszne obrony wesprze!…

Tu umilkł pan miecznik sieraǳki; wszyscy rozważali słowa ego, krzepiąc się ich tre-
ścią, a Kmicic, ak to wprzód zawsze czynił, niż pomyślał, skoczył i do ust rękę starszego
męża przycisnął.

Zbudowali się tym widokiem obecni i każdy dobre wróżby w tym młoǳieńczym Proroctwo, Omen
zapale dopatrzył, a chęć bronienia klasztoru wzrosła i ogarnęła serca.

Wtem zdarzyła się i nowa wróżba; za oknem refektarza rozległ się niespoǳianie drżący
i stary głos żebraczki kościelne Konstanc i śpiewa ące pieśń pobożną:

Próżno przegrażasz mi, husycie srogi,
Próżno diabelskie wzywasz w pomoc rogi,
Na próżno palisz i krwie nie żału esz,

Mnie nie zwo u esz!

Choćby tu przyszły poganów tysiące,
Choćby na smokach wo ska lata ące,
Nic nie wskóra ą miecz, ogień ni męże

Bo a zwyciężę!

— Oto dla nas przestroga — rzekł ksiąǳ Kordecki — którą nam Bóg przez usta
stare żebraczki zsyła. Brońmy się, bracia, bo zaprawdę takich auxiliów³⁰⁸ nigdy eszcze
oblężeni nie mieli, akie my mieć bęǳiemy!

— Z radością gardła damy! — zawołał pan Piotr Czarniecki.
— Nie ufa my wiarołomnym! Nie ufa my heretykom ani tym z katolików, którzy

u złego ducha służbę przy ęli! — wołały inne głosy, nie dopuszcza ąc do słowa tych, którzy
oponować chcieli.

Postanowiono eszcze wysłać dwóch księży do Wrzeszczowicza z oświadczeniem, że
bramy zostaną zamknięte i że oblężeni bronić się będą, do czego im salwa-gwardia kró-
lewska da e prawo.

Ale swo ą drogą mieli posłowie prosić pokornie Wrzeszczowicza, aby zamiaru zanie-
chał albo przyna mnie odłożył go na czas, dopóki by zakonnicy o ca Teofila Broniew-
skiego, prowinc ała zakonu, który naówczas zna dował się na Śląsku, o pozwolenie nie
spytali.

Posłowie, o ciec Benedykt Jaraczewski i Marceli Tomicki, wyszli za bramy, reszta
oczekiwała ich z biciem serca w refektarzu, bo ednak tych mnichów, nieprzywykłych do
wo ny, strach brał na myśl, że goǳina wybiła i ta chwila nadeszła, w które wybrać im
trzeba pomięǳy obowiązkiem a gniewem i pomstą nieprzy aciela.

Lecz ledwie upłynęło pół goǳiny, dwa o cowie ukazali się znów przed radą. Głowy List
ich były zwieszone na piersi, w twarzach mieli smutek i bladość. Milcząc, podali księǳu
Kordeckiemu nowe pismo Wrzeszczowicza, a ten wziął e z ich rąk i odczytał głośno.
Było to ośm punktów kapitulac i, pod którymi Wrzeszczowicz wzywał zakonników do
poddania klasztoru.

Skończywszy czytać, przeor popatrzył długo w twarze zgromaǳonych, na koniec
rzekł uroczystym głosem:

— W imię O ca i Syna, i Ducha Świętego! W imię Na czystsze i Na świętsze Bo-
garoǳicielki! Na mury, bracia ukochani!

— Na mury! na mury! — rozległ się eden okrzyk w refektarzu.
W chwilę potem asny płomień oświecił podnóże klasztoru. Wrzeszczowicz kazał za-

palić zabudowania przy kościele Święte Barbary. Pożar, ogarnąwszy stare domostwa,
wzmagał się z każdą chwilą. Wkrótce słupy czerwonego dymu wzbiły się ku niebu, wśród
których świeciły askrawe ęzyki ognia. Na koniec edna łuna rozlała się na chmurach.

Przy blasku ognia widać było odǳiały konnych żołnierzy przenoszących się szybko
z mie sca na mie sce. Rozpoczęły się zwykłe swawole żołnierskie. Ra tarowie wyganiali
z obór bydło, które biega ąc w przerażeniu, napełniało żałosnym rykiem powietrze; owce,

³⁰⁸auxilia — pomoc, wsparcie. [przypis edytorski]
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zbite w gromady, cisnęły się na oślep do ognia. Woń spalenizny rozeszła się na wszystkie
strony i dosięgła wyniosłości murów klasztornych. Wielu z obrońców po raz pierwszy
wiǳiało krwawe oblicze wo ny i tych serca zdrętwiały z przerażenia na widok luǳi gna-
nych przez żołnierzy i sieczonych mieczami, na widok niewiast ciąganych po ma danie
za włosy. A przy krwawych blaskach pożaru widać było wszystko ak na dłoni. Krzyki,
a nawet słowa dochoǳiły doskonale do uszu oblężonych.

Ponieważ armaty klasztorne nie odezwały się dotychczas, więc ra tarowie zeskakiwali
z koni i zbliżali się do samego podnóża góry, potrząsa ąc mieczami i muszkietami.

Co chwila podpadł aki tęgi chłop przybrany w żółty kolet³⁰⁹ ra tarski i złożywszy ręce
koło ust, lżył i groził oblężonym, którzy słuchali tego cierpliwie, sto ąc przy ǳiałach i przy
zapalonych lontach.

Pan Kmicic stał obok pana Czarnieckiego właśnie wprost kościółka i wiǳiał wszystko
doskonale. Na agody³¹⁰ wystąpiły mu silne rumieńce, oczy stały się do dwóch świec po-
dobne, a w ręku ǳierżył łuk wyborny, który w spadku po o cu dostał, a ten go pod Choci-
miem na ednym sławnym aǳe³¹¹ zdobył. Słuchał tedy pogróżek i wymysłów, a wreszcie,
gdy olbrzymi ra tar przypadł pod skałę i począł wrzeszczeć, zwrócił się pan Andrze do
Czarnieckiego:

— Na Boga! przeciw Na świętsze Pannie bluźni… Ja niemiecką mowę rozumiem…
bluźni strasznie!… Nie wytrzymam!

I zniżył łuk, lecz pan Czarniecki uderzył po nim ręką.
— Bóg go za bluźnierstwa skarze — rzekł — a ksiąǳ Kordecki nie pozwolił pierw-

szym nam strzelać, chybaby oni zaczęli.
Ledwie domówił, gdy ra tar podniósł kolbę muszkietu do twarzy, strzał huknął, a kula

nie dobiegłszy murów, przepadła gǳieś mięǳy szczelinami skały.
— Teraz wolno? — krzyknął Kmicic.
— Wolno! — odpowieǳiał Czarniecki.
Kmicic, ako prawǳiwy człek wo ny, uspokoił się w edne chwili. Ra tar, osłoniwszy Wo na, Śmierć, Trup, Sława

dłonią oczy, patrzył za śladem swe kuli, a on naciągnął łuk, przesunął palcem po cięciwie,
aż zaświegotała ak askółka, a następnie wychylił się dobrze i zawołał:

— Trup! trup!
Jednocześnie rozległ się żałosny świst okrutne strzały; ra tar upuścił muszkiet, pod-

niósł obie ręce do góry, zadarł głowę i zwalił się na wznak. Przez chwilę rzucał się ak
ryba wy ęta z wody i kopał ziemię nogami, lecz wnet wyciągnął się i pozostał bez ruchu.

— To eden! — rzekł Kmicic.
— Zawiąż na rapciach! — rzeki pan Piotr.
— Sznura z ǳwonnicy nie wystarczy, eżeli Bóg pozwoli — krzyknął pan Andrze .
Wtem przypadł do trupa drugi ra tar, pragnąc zobaczyć, co mu est, lub może kiesę

zabrać, lecz strzała świsnęła znowu i drugi padł na piersi pierwszego.
W tymże czasie ozwały się polowe armatki, które Wrzeszczowicz ze sobą przypro-

waǳił. Nie mógł on z nich burzyć fortecy, ak również nie mógł myśleć o zdobyciu e ,
ma ąc ze sobą tylko azdę; ale na postrach księżom walić kazał. Jednakże początek był
dany.

Ksiąǳ Kordecki po awił się przy panu Czarnieckim, a z nim szedł ksiąǳ Dobrosz,
który artylerią klasztorną w czasie poko u zawiadywał i w święta na wiwaty ognia dawał,
dlatego za przedniego puszkarza mięǳy zakonnikami uchoǳił.

Przeor przeżegnał ǳiało i wskazał e księǳu Dobroszowi, a ów rękawy zakasał i począł
e rychtować³¹² w lukę pomięǳy dwoma budynkami, w które wichrzyło się kilkunastu
eźdźców, a pomięǳy nimi oficer z rapierem w ręku. Długo celował ksiąǳ Dobrosz, bo
choǳiło o ego reputac ę. Wreszcie wziął lont i przytknął do zapału.

Huk wstrząsnął powietrzem i dym widok zasłonił. Po chwili ednak wiatr go rozniósł.
W luce mięǳy budynkami nie było uż ani ednego eźdźca. Kilku wraz z końmi leżało
na ziemi, inni pierzchli.

³⁰⁹kolet (z . collet: kołnierz) — stró wo skowy, mundur. [przypis edytorski]
³¹⁰jagody (daw.) — policzki. [przypis edytorski]
³¹¹aga — tur. tytuł wo skowy, oznacza ący dowódcę anczarów. [przypis edytorski]
³¹²rychtować — szykować, przygotowywać; tu: ustawiać, celować. [przypis edytorski]
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Zakonnicy zaczęli śpiewać na murach. Trzask zapada ących się budynków przy Świę-
te Barbarze wtórował pieśni. Uczyniło się ciemnie , eno nieprze rzane ro e iskier, wy-
pchniętych w górę upadkiem belek, wzbiły się w powietrze.

Trąby znów zagrały w szeregach Wrzeszczowicza, lecz odgłos ich począł się oddalać.
Pożar dogasał. Ciemność ogarniała podnóże Jasne Góry. Tu i owǳie ozwało się rżenie
koni, ale coraz dalsze, słabsze. Wrzeszczowicz cofał się ku Krzepicom.

Ksiąǳ Kordecki ukląkł na murze.
— Mario! Matko Boga Jedynego! — rzekł silnym głosem — spraw, aby ten, który

po nim nade ǳie, oddalił się również ze wstydem i próżnym gniewem w duszy.
Gdy tak się modlił, chmury nagle przerwały się nad ego głową i asny blask miesią-

ca pobielił wieże, mury, klęczącego przeora i zgliszcza spalonych przy Święte Barbarze
budowli.
 
Następnego dnia spokó zapanował pod stopami Jasne Góry, z czego korzysta ąc, zakon-
nicy tym gorliwie za ęli się przygotowaniem do obrony. Czyniono ostatnie poprawki
w murach i kortynach, przygotowywano eszcze więce narzęǳi, służących do odparcia
szturmów.

Ze Zdebowa, Krowodrzy, Lgoty i Grabówki zgłosiło się znów kilkunastu chłopów,
którzy dawnie w łanowych piechotach³¹³ sługiwali. Tych przy ęto i mięǳy obrońców
wmieszano. Ksiąǳ Kordecki dwoił się i troił. Odprawiał nabożeństwo, zasiadał na radach,
nie opuszczał chórów ǳiennych i nocnych, a w przerwach obchoǳił mury, rozmawiał
ze szlachtą i wieśniakami. A przy tym w twarzy i całe postawie miał taki akiś spokó ,
aki prawie tylko kamienne posągi mieć mogą. Patrząc na ego oblicze, pobladłe od nie-
wywczasów, można było sąǳić, że ten człowiek śpi snem słodkim i lekkim; lecz cicha
rezygnac a i niemal wesołość paląca się w oczach, usta porusza ące się modlitwą zwia-
stowały, że czuwa i myśli, i modli się, i ofiaru e za wszystkich. Z te duszy, natężone ze
wszystkich sił ku Bogu, wiara płynęła spoko nym i głębokim strumieniem; wszyscy ą pili
pełnymi usty i kto miał duszę chorą, ten zdrowiał. Gǳie zabielał ego habit, tam pogoda
czyniła się na twarzach luǳkich, oczy się śmiały, a usta powtarzały: „O ciec nasz dobry,
pocieszyciel, obrońca, naǳie a nasza.” Całowano ego ręce i habit, on zaś uśmiechał się
ak zorza i szedł dale , a koło niego, nad nim i przed nim szła ufność i pogoda.

Jednak i ziemskich środków ratunku nie zaniedbywał; o cowie wchoǳący do ego
celi zastawali go, eśli nie na klęczkach, to nad listami, które na wszystkie strony rozsyłał.
Pisał do Wittenberga³¹⁴, głównego komendanta w Krakowie, prosząc o miłosierǳie nad
świętym mie scem; i do Jana Kazimierza, który w Opolu ostatnie czynił wysilenia, by
niewǳięczny naród ratować; i do pana kasztelana kĳowskiego, trzymanego przez własne
słowo akby na łańcuchu w Siewierzu; i do Wrzeszczowicza, i do pułkownika Sadowskiego,
Czecha i lutra, który pod Millerem³¹⁵ służył, a który duszę ma ąc szlachetną, starał się
odwieść groźnego generała od napadu na klasztor.

Dwie rady ścierały się z sobą przy Millerze. Wrzeszczowicz rozdrażniony oporem,
akiego doznał ósmego listopada, dokładał wszelkich usiłowań, aby generała skłonić do
pochodu; obiecywał w zysku skarby niezmierne, twierǳił, że w całym świecie zaledwie
est kilka kościołów, które by częstochowskiemu vel³¹⁶ asnogórskiemu w bogactwach
sprostać mogły, Sadowski zaś w następu ący sposób oponował:

— Jenerale! — mówił do Millera — wasze miłości, któryś tyle znamienitych fortec
za ął, że słusznie niemieckie miasta Poliocertesem³¹⁷ cię nazwały, wiadomo est, ile krwi
i czasu kosztować może choćby na słabsza twierǳa, eśli oblężeni do ostatka, na śmierć
i życie chcą się opierać.

³¹³piechota łanowa — wo sko zaciężne narodowego autoramentu, złożone z chłopów z dóbr królewskich,
szlacheckich i kościelnych, powoływanych po ednym z każdych  łanów, t . z ok.  ha. [przypis edytorski]

³¹⁴Wittenberg — Arvid (a. Arfuid) Wittenberg von Debern (–), szweǳki hrabia i feldmarszałek,
uczestnik wo ny trzyǳiestoletnie i potopu szweǳkiego. [przypis edytorski]

³¹⁵Miller — Burchard Müller von der Lühnen (–), szweǳki wo skowy, generał, uczestnik mi.in.
wo ny trzyǳiestoletnie , II wo ny północne i wo ny polsko-szweǳkie . [przypis edytorski]

³¹⁶vel (łac.) — lub. [przypis edytorski]
³¹⁷Poliocertes właśc. Poliorketes (z gr.) — ten, który oblega miasta, zwycięzca oblężeń. [przypis edytorski]
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— Ale mnichy nie będą się opierali? — pytał Miller.
— Właśnie sąǳę, że przeciwnie. Im są bogatsi, tym zaciekle bronić się będą, ufni

nie tylko w moc oręża, ale w świętość mie sca, które zabobon katolicki całego tego kra u
ako inviolatum³¹⁸ uważa. Dość wspomnieć na wo nę niemiecką; akże często zakonnicy
dawali przykład odwagi i zawziętości tam nawet, gǳie sami żołnierze o obronie zwątpili!
Stanie się tak i teraz, tym barǳie że twierǳa nie est tak niepoczesna, za aką hrabia
Weyhard chce ą uważać. Leży na górze skaliste , w które trudno czynić podkopy; mury,
eśli nie były nawet w dobrym stanie, to e uż pewno do te pory poprawiono, a co do
zapasów broni, prochów i żywności, te tak bogaty klasztor ma niewyczerpane. Fanatyzm
ożywi serca i…

— I myślisz, mości pułkowniku, że zmuszą mnie do odstąpienia?
— Tego nie myślę, mniemam ednak, że przy ǳie nam stać pod murami barǳo

długo, przy ǳie posyłać po ǳiała większe niż te, które posiadamy, a wasza miłość masz do
Prus ciągnąć. Trzeba obliczyć, ile czasu możemy poświęcić na Częstochowę, bo gdyby nas
król egomość dla pilnie szych spraw pruskich od oblężenia odwołał, mnisi niezawodnie by
rozgłosili, żeś wasza miłość przez nich zmuszony był do odstąpienia. A wówczas, pomyśl,
wasza miłość, aki uszczerbek poniosłaby twa sława Poliocertesa — nie mówiąc uż o tym,
że w całym kra u oporni znaleźliby zachętę! I tak… (tu zniżył głos Sadowski) sam tylko
zamiar uderzenia na ów klasztor niech się eno rozgłosi — na gorsze uczyni wrażenie:
Wasza miłość nie wiesz, bo tego żaden cuǳoziemiec i niepapista³¹⁹ wieǳieć nie może,
czym est Częstochowa dla tego narodu. Siła³²⁰ nam zależy na owe szlachcie, która się tak
łatwo poddała, na owych panach, na wo skach kwarcianych, które wraz z hetmanami na
naszą stronę przeszły. Bez nich nie dokazalibyśmy tego, cośmy dokazali. Ich to w połowie,
ba, w większe części, rękoma ob ęliśmy tę ziemię, a niech eden strzał pod Częstochową
padnie… kto wie… może ani eden Polak przy nas nie zostanie… Tak wielka est siła
zabobonu!… Może nowa straszna wo na rozgorzeć!

Miller przyznawał w duszy słuszność rozumowaniom Sadowskiego, co więce eszcze:
zakonników w ogóle, a częstochowskich szczególnie miał za czarowników — czarów zaś
bał się ów szweǳki enerał więce niż ǳiał — ednakże chcąc się podroczyć, a może
dysputę przeciągnąć, rzekł:

— Waszmość tak mówisz, akbyś był przeorem częstochowskim albo… akby od
waszmości wypłatę okupu rozpoczęli…

Sadowski był żołnierz śmiały i popędliwy, a że znał swo ą wartość, więc obrażał się
łatwo:

— Ani słowa nie powiem więce ! — rzekł wyniośle.
Millera z kolei obruszył ton, akim powyższe słowa były powieǳiane:
— Ja też waszmości o więce nie proszę! — odpowieǳiał — a do narady wystarczy

mi hrabia Weyhard, który ten kra zna lepie .
— Zobaczymy! —— rzekł Sadowski i wyszedł z izby.
Weyhard rzeczywiście zastąpił ego mie sce. Przyniósł on list, który tymczasem ode-

brał od pana krakowskiego Warszyckiego³²¹, z prośbą, aby klasztor zostawiono w spoko u;
lecz z listu tego nieużyty człek wydobył wprost przeciwną radę.

— Proszą się — rzekł Millerowi — zatem wieǳą, iż się nie obronią!
W ǳień późnie pochód na Częstochowę był w Wieluniu postanowiony.
Nie trzymano go nawet w ta emnicy, skutkiem czego z wieluńskiego konwentu o.

Jacek Rudnicki, profos, mógł wyruszyć na czas do Częstochowy z wiadomością. Biedny
zakonnik nie przypuszczał także ani przez chwilę, aby asnogórcy mieli się bronić. Pragnął
ich tylko uprzeǳić, by wieǳieli, czego się trzymać, i uzyskali dobre warunki. Jakoż wieść
przygnębiła umysły braci zakonne . W niektórych dusze zwątlały od razu. Lecz ksiąǳ
Kordecki pokrzepił ich, zdrętwiałych rozgrzał żarem własnego serca, dnie cudów obiecał,
sam nawet widok śmierci miłym uczynił i tak zmienił ich tchnieniem ducha własnego,

³¹⁸inviolatum (łac.) — nienaruszalny, nietykalny. [przypis edytorski]
³¹⁹niepapista — osoba nie uzna ąca zwierzchnictwa papieża rzymskiego, nie katolik. [przypis edytorski]
³²⁰siła (daw.) — wiele, dużo; barǳo. [przypis edytorski]
³²¹Warszycki, Stanisław herbu Abdank (–) — senator, wo ewoda mazowiecki i sandomierski, kasztelan

krakowski. Właściciel Dankowa, edyne w Polsce ufortyfikowane wsi. [przypis edytorski]
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że mimowiednie poczęli się gotować na napad, ak zwykli byli gotować się na wielkie
uroczystości kościelne, zatem z radością i solennie.

Jednocześnie świeccy naczelnicy załogi, pan miecznik sieraǳki i pan Piotr Czarniecki,
czynili także ostatnie przygotowania. Spalono mianowicie wszystkie kramy, które tuli-
ły się naokół murów fortecznych, a które mogły szturmy nieprzy aciołom ułatwiać; nie
oszczęǳono nawet i budowli bliższych góry, tak że przez cały ǳień pierścień płomieni
otaczał twierǳę; lecz gdy z kramów, belek i tarcic zostały tylko popioły, ǳiała klasztor-
ne miały przed sobą puste przestrzenie, nie na eżone żadnymi przeszkodami. Czarne ich
paszcze poglądały swobodnie w dal, akby wygląda ąc nieprzy aciela niecierpliwie i pra-
gnąc go ak na pręǳe swym złowrogim grzmotem powitać.

Tymczasem zimna zbliżały się szybkim krokiem. Dął ostry północny wiatr, błoto
zmieniało się w grudę, a rankami wody co płytsze ścinały się w nikłe lodowe skorupki;
ksiąǳ Kordecki, obchoǳąc mury, zacierał swe zsiniałe ręce i mówił:

— Bóg mrozy w pomoc nam ześle! Ciężko bęǳie baterie sypać, podkopy czynić i przy
tym wy bęǳiecie się do ciepłych izb luzować, a im akwilony³²² zbrzyǳą prędko oblężenie.

Lecz właśnie dla tego samego powodu Burchard Miller pragnął skończyć prędko.
Wiódł on ze sobą ǳiewięć tysięcy wo ska, przeważnie piechoty, i ǳiewiętnaście ǳiał.
Miał także dwie chorągwie azdy polskie , ale na nią rachować nie mógł, raz dlatego, że
azdy do brania wzgórzyste twierǳy użyć nie mógł, a po wtóre, że luǳie szli niechętnie
i z góry oświadczyli, że żadnego uǳiału w walkach nie wezmą. Szli racze dlatego, aby
w razie zdobycia twierǳy ochronić ą przed drapieżnością zwycięzców. Tak przyna mnie
żołnierzom mówili pułkownicy; szli wreszcie, bo Szwed rozkazywał, bo wszystkie wo ska
kra owe w ego były obozie i komendy musiały słuchać.

Z Wielunia do Częstochowy droga krótka. W dniu  listopada miało się rozpocząć
oblężenie. Lecz enerał szweǳki liczył, że nie potrwa nad parę dni i że drogą układów
twierǳę za mie.

Tymczasem ksiąǳ Kordecki przygotowywał dusze luǳkie. Przystępowano do nabo-
żeństwa, akby w wielkie i radosne święto, i gdyby nie niepokó i bladość niektórych
twarzy, można by było przypuszczać, że to wesołe a solenne Alleluja! się zbliża. Sam prze-
or mszę celebrował, ozwały się wszystkie ǳwony. Po mszy nabożeństwo nie ustawało
eszcze: wyszła bowiem wspaniała proces a na mury.

Księǳa Kordeckiego, niosącego Przena świętszy Sakrament, prowaǳił pod ręce miecz- Religia, Obycza e
nik sieraǳki i pan Piotr Czarniecki. Przodem szły pacholęta w komżach, niosące trybu-
larze³²³ na łańcuszkach, bursztyn i mirrę³²⁴. Przed i za baldachimem postępowały szeregi
białe braci zakonne ze wzniesionymi ku niebu głowami i oczyma, luǳie różnych wie-
ków, począwszy od starców zgrzybiałych, skończywszy na młoǳieniaszkach, którzy zale-
dwie do nowic atu weszli. Żółte płomyki świec chwiały się na wietrze, a oni szli i śpiewali
zatopieni całkiem w Bogu, akoby niczego więce na tym świecie niepamiętni. Za nimi
wiǳiałeś podgolone głowy szlacheckie, zapłakane oblicza niewiast, ale spoko ne pod łza-
mi, wiarą i ufnością natchnięte. Szli i chłopi w sukmanach, długowłosi, do pierwszych
chrześcĳan podobni; małe ǳieci, ǳiewczęta i chłopcy, zmieszani w tłumie łączyli swe
anielskie cienkie głosiki z ogólnym chorałem. I Bóg słuchał te pieśni, tego wylania serc,
tego uciekania się spod ucisków ziemskich pod edyną ochronę skrzydeł bożych. Wiatr
ucichł, uspokoiło się powietrze, niebo wybłękitniało, a słońce, esienne rozlało łagodne,
bladozłote, lecz ciepłe eszcze światło na ziemię.

Orszak obszedł raz mury, lecz nie wracał, nie rozpraszał się — szedł dale . Blaski od
monstranc i padały na twarz przeora, i ta twarz wydawała się od nich akoby złota także
i promienista. Ksiąǳ Kordecki oczy trzymał przymknięte, a na ustach miał nieziemski
prawie uśmiech szczęścia, słodyczy, upo enia; duszą był w niebie, w asnościach, w od-
wiecznym weselu, w niezmąconym spoko u. Lecz ak gdyby stamtąd odbierał rozkazy,
aby nie zapomniał o tym ziemskim kościele, o luǳiach i o twierǳy, i o te goǳinie,

³²²akwilon (z mit. rzym.) — zimny, północny wiatr; Akwilon, bóg pólnocnego wiatru, stanowił odpowiednik
gr. Boreasza. [przypis edytorski]

³²³trybularz — kaǳielnica. [przypis edytorski]
³²⁴bursztyn i mirra — bursztynu, tak ak i mirry, czyli żywicy krzewu balsamowca, używano ako kaǳideł,

bo palą się, wyda ąc wonny dym. [przypis edytorski]
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która miała nade ść, chwilami zatrzymywał się, otwierał oczy, wznosił monstranc ę i bło-
gosławił.

Więc błogosławił lud, wo sko, chorągwie kwitnące ak kwiaty, a migotliwe ak tęcza; Wo na, Religia, Obycza e
potem błogosławił mury i wzgórze na okolice patrzące, potem błogosławił ǳiała mnie sze
i większe, kule ołowiane, żelazne, naczynia z prochem, dylowania przy armatach, stosy
srogich narzęǳi do odparcia szturmu służących; potem błogosławił wioskom na dale-
kościach leżącym i błogosławił północy, południu, wschodowi i zachodowi, ak gdyby
chciał na całą okolicę, na całą tę ziemię moc bożą rozciągnąć.

Biła goǳina druga z południa; proces a była eszcze na murach. A wtem na krańcach,
gǳie niebo zdawało się stykać z ziemią i rozciągały się mgły sinawe, w tych mgłach właśnie
zama aczało coś i poczęło się poruszać, wypełzały akieś kształty, z początku mętne, które
zwiera ąc się stopniowo, stawały się coraz wyraźnie sze. Okrzyk nagle uczynił się na końcu
proces i:

— Szweǳi! Szweǳi idą!
Potem zapadła cisza, akoby serca i ęzyki zdrętwiały; ǳwony tylko biły dale . Lecz

w ciszy zabrzmiał głos księǳa Kordeckiego, donośny, choć spoko ny:
— Bracia, radu my się! Goǳina zwycięstw i cudów się zbliża!
A w chwilę późnie :
— Pod Two ą obronę uciekamy się, Matko, Pani, Królowo nasza!
Tymczasem chmura szweǳka zmieniła się w niezmiernego węża, który przypełzał Wąż, Wo na

eszcze bliże . Widać uż było ego straszliwe ǳwona. Skręcał się, rozkręcał, czasem za-
migotał pod światło połyskliwą stalową łuską, czasem ściemniał i pełzł, pełzł, wychylał
się z oddalenia…

Wkrótce oczy patrzące z murów mogły uż szczegółowie wszystko rozpoznać. Naprzód
szła azda, za nią czworoboki piechoty; każdy pułk tworzył długi prostokąt, nad którym
wznosił się w górze mnie szy, utworzony przez ǳidy sterczące; dale , hen, za piechotą,
wlokły się armaty z paszczami odwróconymi w tył i schylonymi ku ziemi.

Leniwe ich cielska, czarne lub żółtawe, połyskiwały złowrogo w słońcu; eszcze za
nimi trzęsły się po nierówne droǳe aszcze³²⁵ z prochem i nieskończony szereg wozów
z namiotami i wszelkiego roǳa u wo ennym sprzętem…

Groźny, ale piękny to był widok tego pochodu regularnego wo ska, które akby dla
postrachu przedefilowało przed oczyma asnogórców. Następnie od całości oderwała się
azda i szła kłusem, koleba ąc się ak poruszana wiatrem fala. Wnet rozpadła się na kilka-
naście większych i mnie szych części. Niektóre odǳiały przysuwały się ku fortecy; inne
w mgnieniu oka rozlały się po okolicznych wioskach w pościgu za łupem; inne na koniec
poczęły ob eżdżać twierǳę, opatrywać mury, badać mie scowość, za mować pobliższe
budowle. Po edynczy eźdźcy przelatywali ciągle co koń wyskoczy od większych kup ku
głębokim odǳiałom piechoty, da ąc znać oficerom, gǳie można się umieścić.

Tętent i rżenie koni, krzyki, nawoływania, szmer kilku tysięcy głosów i głuchy hur-
kot armat dolatywały doskonale do uszu oblężonych, którzy dotychczas stali spoko nie
na murach, akby na widowisku, spogląda ąc zǳiwionymi oczyma na ów wielki ruch
i krętaninę³²⁶ wo sk nieprzy acielskich.

Doszły wreszcie pułki piechotne i poczęły błąkać się naokoło twierǳy, szuka ąc mie sc
na odpowiednie szych do umocnienia się w pozyc ach. Tymczasem uderzono na Często-
chówkę, folwark przyległy klasztorowi, w którym nie było żadnego wo ska, edno chłopi
pozamykani w chałupach.

Pułk Finów, który doszedł był tam pierwszy, uderzył z wściekłością na bezbronne
chłopstwo. Wyciągano ich za włosy z chałup i po prostu zarzynano opornych; resztę
ludności wypęǳono z folwarku; azda uderzyła na nią i rozegnała ą na cztery wiatry.

Parlamentarz z wezwaniem Millera do poddania zatrąbił eszcze przedtem do wrót
kościelnych, ale obrońcy, na widok rzezi i srogości żołnierskie w Częstochówce, odpo-
wieǳieli ogniem ǳiałowym.

Teraz bowiem, gdy ludność mie scowa została wypęǳona ze wszystkich pobliższych
budowli, a roztasowywali się w nich Szweǳi, należało e zniszczyć co pręǳe , by spoza ich

³²⁵jaszcz (daw.) — skrzynia na dwóch kołach do przewozu amunic i. [przypis edytorski]
³²⁶krętanina (daw.) — krzątanina. [przypis edytorski]
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zasłony nieprzy aciel nie mógł szkoǳić klasztorowi. Zadymiły więc mury klasztorne na- Wo na, Ogień
okół, ak boki okrętu otoczonego burzą i rozbó nikami. Ryk ǳiał wstrząsnął powietrzem,
aż mury klasztorne zadrżały, a szyby w kościele i zabudowaniach poczęły dźwięczeć. Ku-
le ogniste w postaci białawych chmurek, opisu ąc złowrogie łuki, padały na schroniska
szweǳkie, łamały krokwie, dachy, ściany — i wnet słupy dymu podniosły się z mie sc,
w które kule padały.

Pożar ogarniał budynki.
Zaledwie roztasowane, pułki szweǳkie umykały co duchu z zabudowań, a niepewne

nowych stanowisk, przewalały się w różne strony. Bezład począł się w nie wkradać. Usu-
wano nie ustawione eszcze ǳiała, by uchronić e przed pociskami. Miller zdumiał³²⁷;
nie spoǳiewał się takiego przy ęcia ani takich puszkarzy na Jasne Górze.

Tymczasem nadchoǳiła noc, a że potrzebował wprowaǳić ład w wo ska, więc wysłał
trębacza z prośbą o zawieszenie broni.

O cowie zgoǳili się łatwo.
W nocy ednak spalono eszcze ogromny spichrz z wielkimi zapasami żywności,

w którym stał pułk westlanǳki.
Pożar ogarnął budynek tak szybko, pociski zaś padały eden za drugim tak celnie, że

Westlandczycy nie zdołali unieść muszkietów ani nabo ów, które też wybuchły w ogniu,
roznosząc daleko naokół płonące głownie.

Szweǳi nie spali w nocy; czynili przygotowania, sypali baterie pod armaty, napeł-
niali kosze ziemią, urząǳali obóz. Żołnierz, lubo³²⁸ przez tyle lat wo ny i w tylu bitwach
zaprawiony, a z natury ǳielny i wytrwały, nie czekał radośnie dnia następnego. Pierwszy
ǳień przyniósł klęskę.

Armaty klasztorne wyrząǳiły tak znaczne szkody w luǳiach, że na starsi wo ownicy
w głowę zachoǳili, przypisu ąc e nieostrożnemu obe ściu fortecy i zbytniemu zbliżeniu
się do murów.

Lecz owo utro, choćby przyniosło zwycięstwo, nie obiecywało sławy, bo czymże
było wzięcie nieznaczne twierǳy i klasztoru dla zdobywców tylu miast znamienitych
i stokroć lepie warownych? Tylko żąǳa bogatego łupu podtrzymywała ochotę, ale na- Wo na, Czary, Zabobony,

Zwątpienietomiast owa trwoga duszna, z którą polskie sprzymierzone chorągwie podstępowały pod
przesławną Jasną Górę, uǳieliła się akoś i Szwedom. Tylko że edni drżeli przed myślą
świętokraǳtwa, druǳy zaś obawiali się czegoś nieokreślonego, z czego sami nie zdawa-
li sobie sprawy, a co nazywali ogólnym mianem czarów. Wierzył w nie sam Burchard
Miller, akżeż nie mieli wierzyć żołdacy?

Zauważono zaraz, że gdy Miller zbliżał się do kościoła Święte Barbary, koń pod nim
stanął nagle, podał się w tył, rozwarł chrapy, stulił uszy i parska ąc trwożnie, nie chciał
naprzód postąpić. Stary enerał nie pokazał po sobie trwogi, ednak następnego dnia wy-
znaczył to stanowisko księciu Heskiemu, sam zaś odciągnął z większymi ǳiałami w stronę
północną klasztoru, ku wsi Częstochowie. Tam przez noc sypał szańce, by z nich naza utrz
uderzyć.

Ledwie tedy rozbłysło na niebie, rozpoczęła się walka artylerii; lecz tym razem pierw-
sze zagrały ǳiała szweǳkie. Nieprzy aciel nie myślał zrazu uczynić w murach wyłomu,
by przezeń do szturmu się rzucić; chciał tylko przerazić, zasypać kulami kościół i klasztor,
wzniecić pożary, podruzgotać ǳiała, pobić luǳi, rozszerzyć trwogę.

Na mury klasztorne wyszła znów proces a, bo nic tak nie ukrzepiało walczących, ak
widok Przena świętszego Sakramentu i spoko nie z nim idących zakonników. ǲiała
klasztorne odpowiadały grzmotem na grzmot, błyskawicą na błyskawicę, ile mogły, ile
luǳiom sił i tchu w piersi starczyło. Ziemia też zdawała się trząść w posadach. Morze
dymu rozciągnęło się nad klasztorem i kościołem.

Co za chwile, co za widoki dla luǳi (a wielu takich było w twierǳy), którzy nigdy
w życiu nie patrzyli w krwawe oblicze wo ny!

Ów huk nieusta ący, błyskawice, dymy, wycia kul rozǳiera ących powietrze, strasz-
liwy chychot granatów, szczękanie pocisków o bruki, głuche uderzenia o ściany, dźwięk

³²⁷Miller zdumiał — ǳiś popr.: zdumiał się. [przypis edytorski]
³²⁸lubo (daw.) — chociaż, mimo że. [przypis edytorski]
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rozbĳanych szyb, wybuchy pęka ących kul ognistych, świst ich skorup, chrobot i trza-
skanie dylowań, chaos, zniszczenie, piekło!…

W czasie tego ani chwili spoczynku, ani oddechu dla wpół zduszonych dymem piersi,
coraz nowe stada kul, a wśród zamieszania głosy przeraża ące w różnych stronach twierǳy,
kościoła i klasztoru:

— Pali się! Wody! Wody!
— Na dachy z bosakami!… Płacht więce !
Na murach zaś okrzyki rozgrzanych walką żołnierzy:
— Wyże ǳiało!… wyże !… pomięǳy budynki… Ognia!…
Około południa ǳieło śmierci wzmogło się eszcze. Zdawać się mogło, że gdy dymy

opadną, oczy szweǳkie u rzą tylko stos kul i granatów na mie scu klasztoru. Kurzawa
wapienna ze ścian obitych kulami wzbĳała się i miesza ąc się z dymami, przesłaniała świat.
Wyszli księża z relikwiami egzorcyzmować owe tumany, aby nie przeszkaǳały obronie.

Huk ǳiał stał się przerywany, ale tak gęsty ak oddech zdyszanego smoka.
Nagle na wieży, świeżo odbudowane po zeszłorocznym pożarze, ozwały się trąby Wo na, Walka, Muzyka,

Śpiew, Matka Boskawspaniałą harmonią pobożne pieśni. Płynęła z góry ta pieśń i słychać ą było naokół,
słychać wszędy, aż na bateriach szweǳkich. Do dźwięku trąb dołączyły się wkrótce głosy
luǳkie i wśród ryku, świstu, okrzyków, łoskotu, grzechotania muszkietów rozlegały się
słowa:

Bogaroǳica, ǲiewica,
Bogiem sławiona Mary a!…

Tu wybuchło kilkanaście granatów; trzask dachówek i krokwi, a potem krzyk: „Wo-
dy!”, targnął słuchem i… znów pieśń płynęła dale spoko nie:

U Twego Syna, hospodyna,
Spuści nam, ziści nam
Chlebny czas, zbożny czas.

Kmicic, sto ąc na murach przy ǳiale naprzeciw wsi Częstochowy, w które były sta-
nowiska Millera i skąd na większy szedł ogień, odtrącił mnie wprawnego puszkarza³²⁹
i sam pracować zaczął. A pracował tak dobrze, że wkrótce, chociaż to był listopad i ǳień
chłodny, zrzucił tołub³³⁰ lisi, zrzucił żupan i w samych tylko szarawarach i koszuli pozo-
stał.

Luǳiom nie obeznanym z wo ną rosło serce na widok tego żołnierza z krwi i kości, Żołnierz, Odwaga
dla którego to wszystko, co się ǳiało, ów ryk armat, stada kul, zniszczenie, śmierć —
zdawały się być tak zwycza nym żywiołem ak ogień dla salamandry³³¹.

Brew miał namarszczoną, ogień w oczach, rumieńce na policzkach i akąś ǳiką radość
w twarzy. Co chwila pochylał się na ǳiało, cały za ęty mierzeniem, cały oddany walce, na
nic niepamiętny; celował, zniżał, podnosił, wreszcie krzyczał: „Ognia!” — a gdy Soroka
przykładał lont, on biegł na zrąb, patrzył i od czasu do czasu wykrzykiwał:

— Pokotem! pokotem!
Orle ego oczy przenikały przez dymy, kurzawę; skoro mięǳy budynkami u rzał gǳie

zbitą masę kapeluszy lub hełmów, wnet druzgotał e i rozpraszał celnym pociskiem akby
piorunem.

Chwilami wybuchał śmiechem, gdy większe niż zwykle sprawił zniszczenie. Kule
przelatywały nad nim i obok — on nie spo rzał na żadną; nagle, po strzale, poskoczył na
zrąb, wpił oczy w dal i zakrzyknął:

— ǲiało rozbite!… Tam teraz eno trzy sztuki gra ą!…
Do południa ani odetchnął. Pot zlewał mu czoło, koszula dymiła; twarz miał uczer-

nioną saǳą, a oczy świecące.

³²⁹puszkarz (daw.) — człowiek obsługu ący puszkę, czyli ǳiało, artylerzysta. [przypis edytorski]
³³⁰tołub (daw.) — futro. [przypis edytorski]
³³¹salamandra — tu: istota fantastyczna, opisana w XVI w. przez Paracelsusa, żywiołak ognia. [przypis edy-

torski]
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Sam pan Piotr Czarniecki poǳiwiał celność ego strzałów i kilkakrotnie w przerwach
rzekł mu:

— Waści wo na nie nowina! To i widać zaraz! Gǳieś się tak wyuczył?
O goǳinie trzecie na baterii szweǳkie zamilkło drugie ǳiało, rozbite celnym Kmi-

cicowym strzałem. Resztę pozostałych ściągnięto w akiś czas późnie z szańców. Widocz-
nie Szweǳi uznali tę pozyc ę za niemożliwą do utrzymania.

Kmicic odetchnął głęboko.
— Spocznĳ! — rzekł mu Czarniecki.
— Dobrze! eść mi się chce — odpowieǳiał rycerz. — Soroka! da , co masz pod

ręką!
Stary wachmistrz uwinął się wprędce. Przyniósł gorzałki w blaszance i ryby węǳone .

Pan Kmicic eść począł chciwie, podnosząc od czasu do czasu oczy i patrząc na przelatu ące
nie opodal granaty tak, akby patrzył na wrony.

A ednak leciało ich dosyć, nie od Częstochowy, ale właśnie z przeciwne strony;
mianowicie te wszystkie, które przenosiły klasztor i kościół.

— Lichych ma ą puszkarzów, za wysoko podnoszą ǳiała — rzekł pan Andrze , nie
usta ąc eść — patrzcie, wszystko przenosi i iǳie na nas!

Słuchał tych słów młody mniszeczek, siedmnastoletnie pacholę, które ledwie do no-
wic atu wstąpiło. Podawał on ciągle poprzednio kule do nabĳania i nie ustępował, chociaż
każda żyłka trzęsła się w nim ze strachu, bo pierwszy raz wo nę oglądał. Kmicic impo-
nował mu w niewypowieǳiany sposób swym spoko em; i teraz usłyszawszy ego słowa,
przygarnął się mimowolnym ruchem ku niemu, akby chcąc szukać opieki i schronienia
pod skrzydłami te potęgi.

— Zali³³² mogą nas dosięgnąć z tamte strony? — zapytał.
— Czemu nie? — odpowieǳiał pan Andrze . — A co, miły braciszku, także się to

boisz?
— Panie! — odpowieǳiało drżące pacholę — wyobrażałem sobie wo nę straszną,

alem nie myślał, żeby była tak straszna!
— Nie każda kula zabĳa, inacze by uż luǳi nie było na świecie, bo matki by nie

nastarczyły roǳić.
— Na więce , panie, strach mi owych kul ognistych, owych granatów. Czemu to one

rozpęka ą się z takim hukiem?… Matko Boża, ratu !… i tak okrutnie luǳi ranią?…
— Jak ci wytłumaczę, zyskasz na eksperienc i, o czyku. Owóż kula to est żelazna,

a wewnątrz drążona, prochami naładowana. W ednym mie scu ma zaś ǳiurę dość małą,
w które tule a z papieru albo czasem z drewna sieǳi.

— Jezu Nazareński! tule a sieǳi?
— Tak est! Zaś w tulei kłak wysiarkowany, który się przy wystrzale zapala. Owóż

kula powinna upaść tule ą na ziemię, by ą sobie wbić do środka, wonczas ogień dochoǳi
do prochów i kulę rozrywa. Wiele wszelako kul pada nie na tule ę, ale i to nic nie szkoǳi,
bo przecie ak ogień do ǳie, to wybuch nastąpi…

Nagle Kmicic wyciągnął rękę i począł mówić szybko:
— Patrz! patrz! oto! ot masz eksperyment!
— Jezus! Maria! Józef! — krzyknął braciszek na widok nadlatu ącego granatu.
Granat tymczasem spadł na ma dan i warcząc, wichrząc, zaczął podskakiwać po bruku,

wlokąc za sobą dymek błękitny, przewrócił się raz i drugi, przytoczył aż pod mur, na
którym sieǳieli, wpadł w kupę mokrego piasku usypaną wysoko aż do blanków i tracąc
zupełnie siłę, pozostał bez ruchu.

Padł na szczęście tule ą do góry, lecz kłak nie zgasł, bo dym podniósł się natychmiast.
— Na ziemię!… na twarze!… — poczęły wrzeszczeć przerażone głosy. — Na ziemię!

na ziemię!
Lecz Kmicic w te same chwili zsunął się po kupie piasku, błyskawicznym ruchem

dłoni chwycił za tule ę, szarpnął, wyrwał i wznosząc rękę z palącym się kłakiem, począł
wołać:

— Wstawa cie! Jakoby kto psu zęby wybrał! Już on teraz i muchy nie zabĳe!

³³²zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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To rzekłszy, kopnął leżący czerep. Obecni zdrętwieli, wiǳąc ten nadluǳkie odwagi
uczynek, i przez czas akiś nikt słowa nie śmiał przemówić; na koniec Czarniecki zakrzyk-
nął:

— Szalony człecze! Toż gdyby pękło, na proch by cię zmieniło!
A pan Andrze rozśmiał się tak szczerze, że aż błysnął zębami ak wilk:
— Albo to nam prochów nie trzeba? Nabilibyście mną armatę i eszcze bym po

śmierci napsuł Szwedów!
— Niechże cię kulę bĳą! Gǳie u ciebie bo aźń mieszka?
Młody mniszek złożył ręce i poglądał z niemym uwielbieniem na Kmicica. Lecz

wiǳiał ego czyn i ksiąǳ Kordecki, który właśnie zbliżał się w tę stronę. Ten nadszedł, Odwaga, Religia, Matka
Boskawziął pana Andrze a obu rękoma za głowę, następnie położył na nie znak krzyża.

— Tacy ak ty nie poddaǳą Jasne Góry! — rzekł — aleć zakazu ę żywot potrzebny
narażać. Już strzały cichną i nieprzy aciel schoǳi z pola; weźże tę kulę, wysyp z nie proch
i ponieś ą Na świętsze Pannie do kaplicy. Milszy e bęǳie ten podarek niźli te perły
i asne kamuszki, któreś e podarował!

— O cze! — odrzekł rozrzewniony Kmicic — Co tam wielkiego!… Ja bym dla Na -
świętsze Panny… Ot! słów w gębie nie sta e!… Ja bym na męki, na śmierć. Ja bym nie
wiem co był gotów uczynić, byle e służyć…

I łzy błysły w oczach pana Andrze a, a ksiąǳ Kordecki rzekł:
— Chodźże do nie i z tymi łzami, póki nie obeschną. Łaska e spłynie na ciebie,

uspokoi cię, pocieszy, sławą i czcią przyozdobi!
To rzekłszy, wziął go pod ramię i poprowaǳił do kościoła, pan Czarniecki zaś spo-

glądał za nimi czas akiś, wreszcie rzekł:
— Siła³³³ wiǳiałem w życiu odważnych kawalerów, którzy za nic sobie pericula³³⁴

ważyli, ale ten Litwin to chyba d…
Tu uderzył się w gębę dłonią pan Piotr, aby sprośnego³³⁵ imienia w świętym mie scu

nie wymówić.
 
Walka na armaty nie przeszkaǳała wcale układom. Postanowili korzystać z nich o co- Wo na, Interes
wie za każdym razem, chcąc łuǳić nieprzy aciela i zwłóczyć, aby przez ten czas doczekać
się akie kolwiek pomocy albo przyna mnie zimy surowe ; Miller³³⁶ zaś nie przestawał
wierzyć, że zakonnicy pragną tylko na lepsze warunki wytargować.

Wieczorem więc, po owe strzelaninie, wysłał znów pułkownika Kuklinowskiego z we-
zwaniem do poddania się. Temu Kuklinowskiemu pokazał przeor salwę-gwardię królew-
ską, którą od razu zamknął mu usta. Lecz Miller miał późnie szy rozkaz królewski za ęcia
Bolesławia, Wielunia, Krzepic i Częstochowy.

— Zanieś im waszmość ten rozkaz — rzekł do Kuklinowskiego — bo tak myślę, że
po okazaniu go zbraknie im materii do wykrętów.

Lecz się mylił.
Ksiąǳ Kordecki oświadczył, iż eśli rozkaz obe mu e Częstochowę, niechże ą sobie Polityka, Wo na

enerał szczęśliwie za mu e, przy czym może być pewny, że ze strony klasztoru nie dozna
żadne przeszkody, ale Częstochowa nie est Jasną Górą, ta zaś ostatnia nie est w rozkazie
wymieniona.

Usłyszawszy tę odpowiedź, Miller poznał, że z biegle szymi od siebie dyplomatami ma
do czynienia; emu to właśnie zabrakło rac i — pozostawały tylko armaty.

Jednakże przez noc trwało zawieszenie broni. Szweǳi pracowali usilnie nad wzniesie-
niem potężnie szych szańców, asnogórcy opatrywali szkody wczora sze i ze zdumieniem
przekonali się, że ich nie było. Gǳieniegǳie połamane dachy i krokwie, gǳieniegǳie
płaty tynku opadłego z murów — oto wszystko. Z luǳi nikt nie poległ, nikt nie został
nawet skaleczony. Ksiąǳ Kordecki, obchoǳąc mury, mówił z uśmiechem do żołnierzy:

³³³siła (daw.) — wiele, dużo. [przypis edytorski]
³³⁴periculum (łac.) — niebezpieczeństwo; tu: B. lm pericula: niebezpieczeństwa. [przypis edytorski]
³³⁵sprośny — nieprzyzwoity, grzeszny; tu mowa o diable. [przypis edytorski]
³³⁶Miller — Burchard Müller von der Lühnen (–), szweǳki wo skowy, generał, uczestnik mi.in.

wo ny trzyǳiestoletnie , II wo ny północne i wo ny polsko-szweǳkie . [przypis edytorski]
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— Patrzcie eno, nie tak straszny ów nieprzy aciel i ego bombardy³³⁷, ak mówiono.
Po odpuście nieraz większe szkody się trafia ą. Opieka boska nas strzeże, ręka boża nas
piastu e, ale wytrwa my tylko, to eszcze większe cuda zobaczymy!

Nadeszła nieǳiela, święto Ofiarowania Na świętsze Panny. W nabożeństwie nie by-
ło przeszkody, bo Miller oczekiwał na ostateczną odpowiedź, którą zakonnicy obiecali
przesłać po południu.

Tymczasem, pomni na słowa Pisma: ako dla przestraszenia Filistynów Izrael obnosił
arkę bożą koło obozu, choǳili znów proces onalnie z monstranc ą. List

List wysłano o goǳinie drugie , ale nie z poddaniem się, tylko z powtórzeniem od-
powieǳi dane Kuklinowskiemu, iż kościół i klasztor zowią się Jasną Górą, miasto zaś
Częstochowa wcale do klasztoru nie należy.

„Dlatego to błagamy usilnie Jego Dosto ność — pisał ksiąǳ Kordecki — abyś ze-
chciał zostawić w poko u Zgromaǳenie nasze i kościół Bogu i Na świętsze Bogaroǳicy
poświęcony, iżby w nim cześć Boga na przyszłość pozostała, gǳie by zarazem Ma estat
Boski błagano o zdrowie i powoǳenie Na aśnie szego Króla. Tymczasem my, niegodni,
zanosząc nasze prośby, polecamy się na usilnie łaskawym względom Wasze Dosto ności,
pokłada ąc ufność w ego dobroci, po które i na przyszłość wiele sobie obiecu emy…”

Byli przy czytaniu tego listu obecni: Wrzeszczowicz, Sadowski, Horn, gubernator
krzepicki, de Fossis, znakomity inżynier, na koniec książę Heski, człowiek młody, wy-
niosły barǳo, który, lubo³³⁸ podkomendny Millera, chętnie mu swą wyższość okazywał.
Ten więc uśmiechnął się złośliwie i powtórzył z przyciskiem zakończenie listu:

— Po dobroci wasze wiele sobie obiecu ą; to przymówka o kwestę, panie enera-
le. Zadam wam edno pytanie, mości panowie: czy mnichy lepie się proszą, czy lepie
strzela ą?

— Prawda! — rzekł Horn. — Przez te pierwsze dni straciliśmy tylu luǳi, że i dobra
bitwa więce nie weźmie!

— Co do mnie — mówił dale książę Heski — pienięǳy nie potrzebu ę, sławy nie
zyskam, a nogi w tych chałupach odmrożę. Co za szkoda, żeśmy do Prus nie poszli; kra
bogaty, wesoły, edno miasto lepsze od drugiego.

Miller, który czynił prędko, ale myślał powoli, dopiero w te chwili wyrozumiał sens
listu, poczerwieniał więc i rzekł:

— Mnisi drwią z nas, mości panowie!
— Intenc i nie było, ale na edno to wychoǳi! — odrzekł Horn.
— Więc do szańców! Mało było wczora ognia i kul!
Rozkazy dane przeleciały szybko z ednego końca linii szweǳkich w drugi. Szańce

pokryły się sinawymi chmurami, klasztor odpowieǳiał wnet z całą energią. Tym ra-
zem ednak ǳiała szweǳkie, lepie ustawione, większą poczęły czynić szkodę. Sypały się
bomby ładowne prochem, ciągnące za sobą warkocz płomienia. Rzucano także rozpalone
pochodnie i kłęby konopi przesiąkniętych żywicą.

Jak czasem stada wędrownych żurawi, znużone długim lotem, obsiada ą wzgórza wy-
niosłe, tak ro e tych ognistych posłanników padały na szczyty kościoła i na drewniane
dachy zabudowań. Kto nie brał uǳiału w walce, kto nie był przy armatach, ten sieǳiał na
dachach. Jedni czerpali wodę w studniach, druǳy ciągnęli sznurami wiadra, trzeci tłumi-
li pożar mokrymi płachtami. Niektóre kule, łupiąc belki i krokwie, wpadały na strychy,
i wnet dym a woń spalenizny napełniała wnętrze budynków. Lecz i na strychach czyhali
obrońcy z beczkami wody. Na cięższe bomby przebĳały nawet i pułapy. Mimo nadluǳ-
kich wysileń, mimo czu ności zdawało się, że pożoga pręǳe czy późnie musi ogarnąć
klasztor. Pochodnie i kłęby konopne, spychane drągami z dachów, utworzyły pod ścia-
nami stosy gore ące. Okna pękały od żaru, a niewiasty i ǳieci zamknięte w izbach dusiły
się dymem i gorącem.

Ledwie pogaszono edne pociski, ledwie wody spłynęły po zrębach, leciały nowe stada
rozpalonych kul, płonących szmat, skier, żywego ognia. Cały klasztor był nim ob ęty,
rzekłbyś: niebo otworzyło się nad nim i ulewa piorunów nań spada; ednak gorzał, a nie

³³⁷bombarda — ǳiało o szerokie i krótkie lufie, używane do burzenia fortyfikac i. [przypis edytorski]
³³⁸lubo (daw.) — chociaż, mimo że. [przypis edytorski]
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palił się, płonął i nie zapadał w rumowisko; co więce , wśród tego morza płomieni śpiewać
począł ak ongi młoǳieńcy w piecu ognistym.

Albowiem tak samo ak dnia wczora szego ozwała się pieśń z wieży z towarzyszeniem Muzyka, Śpiew, Wo na,
Czary, Zabobonytrąb. Luǳiom sto ącym na murach i pracu ącym przy ǳiałach, którzy w każde chwi-

li mogli sąǳić, że tam uż wszystko płonie i w gruzy się wali za ich plecami, pieśń ta
była akby balsam ko ący, zwiastowała im bowiem ciągle i ustawicznie, że stoi klasztor,
stoi kościół, że płomień dotąd nie zwyciężył wysileń luǳkich. Odtąd też weszło w zwy-
cza podobną harmonią osłaǳać sobie niedolę oblężenia i straszliwy krzyk srożącego się
żołnierstwa oddalać od uszu niewieścich.

Lecz i w obozie szweǳkim czyniła owa pieśń i kapela niemałe wrażenie. Żołnierze na
szańcach słuchali e naprzód z poǳiwem, potem z zabobonnym strachem.

— Jak to? — mówili mięǳy sobą — rzuciliśmy na ów kurnik tyle żelaza i ognia,
że nie edna potężna twierǳa z popiołem i dymem uż by uleciała, a oni sobie wygrywa ą
radośnie… Co to est?…

— Czary! — odpowiadali inni.
— Kule się tamtych ścian nie ima ą. Z dachów granaty stacza ą się, akobyś bochen-

kami rzucał. Czary! czary! — powtarzali. — Nic nas tu dobrego nie spotka!
Starszyzna nawet gotowa była przypisać tym dźwiękom ta emnicze akieś znaczenie.

Lecz niektórzy tłumaczyli to inacze , i Sadowski rzekł głośno umyślnie, aby go Miller
mógł słyszeć:

— Musi się im dobrze ǳiać, skoro się weselą, czyli że dotąd na próżno tylko napsu-
liśmy tyle prochów.

— Których nie mamy wiele — rzekł książę Heski.
— Ale za to mamy woǳa Poliocertesa³³⁹ — odrzekł Sadowski takim tonem, że nie

można było wyrozumieć, czy drwi, czy chce Millerowi pochlebić.
Lecz ten wziął to widocznie przeciw sobie, bo wąsa przygryzł.
— Zobaczymy, czy za goǳinę będą eszcze grali! — rzekł, zwraca ąc się do swego

sztabu.
I rozkazał podwoić ogień.
Lecz rozkazy ego spełniono zbyt gorliwie. W pośpiechu za wysoko podnoszono ǳia-

ła, skutkiem czego kule poczęły przenosić. Niektóre dolatywały, szybu ąc nad kościołem
i klasztorem, aż do przeciwległych szańców szweǳkich; tam druzgotały dylowania, roz-
rzucały kosze, zabĳały luǳi.

Goǳina edna upłynęła, potem druga. Z wieży kościelne rozlegała się ciągle uroczysta
muzyka.

Miller stał z perspektywą³⁴⁰ w Częstochowie. Patrzył długo.
Obecni zauważyli, że ręka, którą trzymał perspektywę przy oczach, drżała mu coraz

silnie ; na koniec zwrócił się do obecnych i zakrzyknął:
— Strzały nie szkoǳą wcale kościołowi!
Tu gniew niepohamowany, szalony ogarnął starego wo ownika. Cisnął lunetę o zie-

mię, aż rozbryzła się w sztuki.
— Wścieknę się od te muzyki! — wrzasnął.
W te chwili inżynier de Fossis przygalopował do niego.
— Panie enerale — rzekł — podkopu nie można robić. Pod warstwą ziemi skała

leży. Tuta trzeba by górników.
Miller zaklął; lecz eszcze nie dokończył przekleństwa, gdy znowu oficer z często-

chowskiego szańca przybiegł pędem i salutu ąc po żołniersku, ozwał się:
— Na większe ǳiało nam rozbito! Czy zaciągnąć drugie ze Lgoty?
Ogień istotnie osłabł nieco — muzyka rozlegała się coraz uroczyście .
Miller od echał do swo e kwatery, nie rzekłszy ani słowa. Lecz nie wydał rozkazów

wstrzymu ących walkę. Postanowił zmęczyć oblężonych. Wszak tam w twierǳy zaledwie
dwustu luǳi było załogi, on zaś miał ciągle świeżych żołnierzy do zmiany.

Nadeszła noc, ǳiała grzmiały bez ustanku! Lecz klasztorne odpowiadały żywo, żywie
nawet niż w ǳień, bo ognie szweǳkie wskazywały im cel gotowy. Nieraz bywało, że led-

³³⁹Poliocertes właśc. Poliorketes (z gr.) — ten, który oblega miasta, zwycięzca oblężeń. [przypis edytorski]
³⁴⁰perspektywa (daw.) — luneta. [przypis edytorski]
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wie żołnierze obsiedli ognisko i wiszący w nim kocieł, gdy naraz nadlatywała z ciemności
faskula³⁴¹ klasztorna akby duch śmierci. Ognisko rozbryzgiwało się w drzazgi i skry,
żołnierze rozbiegali się z wrzaskiem nieluǳkim i albo szukali przy innych towarzyszach
schronienia, albo błąkali się wśród nocy, zziębli, głodni, przerażeni.

Koło północy ogień klasztorny wzmocnił się tak dalece, że w promieniu strzału ani
podobna było rozpalić drewek. Zdawało się, że oblężnicy mówią mową ǳiał następne
słowa: „Chcecie nas zmęczyć… próbu cie, sami wyzywamy!”

Wybiła goǳina pierwsza i druga. Począł mżyć drobny deszcz w postaci mgły zimne
a przenikliwe , która zbĳała się mie scami akoby w słupy, kolumny a mosty, czerwieniące
się od ognia.

Przez owe fantastyczne słupy i arkady widać było chwilami groźne zarysy klasztoru,
który się zmieniał w oczach; raz zdawał się wyższym niż zwykle, to znów akoby zapa-
dał w otchłań. Od szańców aż do ego murów wyciągały się akieś złowrogie sklepienia
i korytarze utworzone z mgły i ciemności, a tymi korytarzami nadlatywały kule śmierć
niosące. Chwilami całe powietrze nad klasztorem stawało się asne, akby e oświeciła
błyskawica. Wówczas mury, wyniosłe ściany i wieże zarysowywały się askrawo, potem
znów gasły.

Żołnierze poczęli patrzeć przed siebie z trwogą ponurą i zabobonną. Raz wraz też
trącał eden drugiego i szeptał:

— Wiǳiałeś? Ten klasztor z awia się i znika na przemian… To nieluǳka moc!
— Wiǳiałem lepie — mówił drugi. — Celowaliśmy tym właśnie ǳiałem, co pękło,

gdy nagle cała forteca poczęła skakać i drygać, akoby ą kto na linie do góry podnosił
i zniżał. Celu tu do takie fortecy, trafia !

To rzekłszy, żołnierz rzucił szczotkę ǳiałową i po chwili dodał:
— Nic tu nie wystoimy!… Nie powąchamy ich pienięǳy… Brr! zimno! Macie tam

maźnicę³⁴² ze smołą, zapalcie, choć ręce ogrze em!
Jeden z żołnierzy począł rozpalać smołę z pomocą siarkowanych nici. Rozpalił naprzód

kwacz³⁴³, potem zaczął go z wolna zanurzać.
— Zgaście światło! — zabrzmiał głos oficera.
Lecz niemal ednocześnie rozległ się szum faskuli, potem krzyk krótki, urywany

i światło zgasło.
Noc ciężkie przyniosła straty Szwedom. Naginęło mnóstwo luǳi przy ogniach; w nie-

których mie scach rozegnano ich tak, że niektóre pułki, raz wpadłszy w zamieszanie, nie
mogły do samego rana przy ść do sprawy. Oblężeni, akby chcąc okazać, że snu nie po-
trzebu ą, strzelali coraz gęście .

Brzask oświecił na murach twarze zmęczone, blade, bezsenne, ale ożywione gorączką.
Ksiąǳ Kordecki w nocy leżał krzyżem w kościele; skoro świt, po awił się na murach
i błogi głos ego rozlegał się przy ǳiałach, na kortynach, koło bram:

— Bóg ǳień czyni, ǳieci… Niech bęǳie światło ego błogosławione! Nie ma szkód ni Wo na, Wierzenia, Matka
Boskaw kościele, ni w zabudowaniach… Ogień ugaszony, życia nikt nie stracił. Panie Mosiński!

kula ognista wpadła pod kolebkę waszmościnego ǳieciątka i zgasła, szkody mu nĳakie
nie uczyniwszy. Poǳięku Na świętsze Pannie i odsłuż e !

— Niech bęǳie Je imię wysławione! — odrzekł Mosiński — Służę, ak mogę!
Przeor poszedł dale .
Świtało uż zupełnie, gdy stanął przy Czarnieckim i Kmicicu. Kmicica nie spostrzegł,

bo przelazł na drugą stronę obe rzeć dylowania, które kula szweǳka nieco uszkoǳiła.
Ksiąǳ zaraz spytał:

— A gǳie to Babinicz? Zali³⁴⁴ nie śpi?
— Ja zaś miałbym spać w taką noc! — odpowieǳiał pan Andrze , gramoląc się na

mur. — Toż bym sumienia nie miał! Lepie czuwać na ordynansie³⁴⁵ Na świętsze Panny.
— Lepie , lepie , służko wierny! — odrzekł ksiąǳ Kordecki.

³⁴¹faskula — pocisk. [przypis edytorski]
³⁴²maźnica — naczynie do przechowywania smaru, smoły a. ǳiegciu. [przypis edytorski]
³⁴³kwacz — pęǳel z pakuł lub szmat na kĳu, używany do smarowania smołą, rozprowaǳania farby itp.

[przypis edytorski]
³⁴⁴zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
³⁴⁵ordynans (daw.) — rozkaz. [przypis edytorski]
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Lecz pan Andrze zobaczył w te chwili połysku ące z dala mdłe światełko szweǳkie
i zaraz zakrzyknął:

— Ogień tam, ogień! Rychtu ³⁴⁶! wyże ! w nich, psubratów!
Uśmiechnął się ksiąǳ Kordecki ak archanioł, wiǳąc taką gorliwość, i wrócił do Wo na, Jeǳenie

klasztoru, by spracowanym polewki piwne , smakowicie kostkami sera kraszone , pode-
słać.

Jakoż w pół goǳiny potem po awiły się niewiasty, księża i ǳiadkowie kościelni, niosąc
dymiące garnki i ǳbany.

Chwycili e skwapliwie żołnierze i wkrótce wzdłuż całych murów rozległo się łakome
siorbanie. Chwalili też sobie ów napitek mówiąc:

— Nie ǳie e się nam krzywda w służbie u Na świętsze Panny! Wikt zacny!
— Gorze Szwedom! — mówili inni — źle im było warzyć strawę te nocy, gorze

bęǳie przyszłe .
— Ma ą dosyć, psiawiary! Pewnie we dnie daǳą sobie i nam odpocznienie. Już im

teraz i armacięta musiały od ciągłego kichania pochrypnąć.
Lecz żołnierze mylili się, bo ǳień nie miał przynieść spoczynku.
Gdy rankiem oficerowie, przychoǳący z raportami, donieśli Millerowi, że skutek

nocne strzelaniny est żaden, że owszem, im samym przyniósł znaczne szkody w luǳiach,
enerał zaciął się i kazał dale ogień prowaǳić.

— Przecie się wreszcie znużą! — rzekł do księcia Heskiego.
— W prochach ekspens³⁴⁷ niezmierny — odrzekł ów oficer.
— Przecie i oni ekspensu ą?
— Oni muszą mieć nieprzebrane zapasy saletry i siarki, a węgla sami im dostarczymy,

eśli uda nam się choć edną budę zapalić. W nocy pod eżdżałem pod mury i mimo huku
słyszałem wyraźnie młyn, nie może to być inny młyn ak prochowy.

— Każę do zachodu słońca strzelać tak mocno ak wczora . Na noc odpoczniem.
Zobaczym, czyli poselstwa nie wyślą.

— Wasza dosto ność wiesz, że wysłali do Wittenberga³⁴⁸?
— Wiem, wyślę i a po na większe kolubryny³⁴⁹. Jeśli ich nie można bęǳie nastraszyć

albo pożaru wzniecić od środka, trzeba bęǳie wyłom uczynić.
— Spoǳiewasz się więc wasza dosto ność, że feldmarszałek pochwali oblężenie?
— Feldmarszałek wieǳiał o moim zamiarze i nie mówił nic — odrzekł szorstko

Miller. — Jeśli mnie tu niepowoǳenie ścigać dale bęǳie, to pan feldmarszałek zgani, nie
pochwali, i na mnie całe winy złożyć nie omieszka. Król egomość emu odda słuszność,
to wiem. Niemałom uż ucierpiał od zgryźliwego humoru pana feldmarszałka, akby to
mo a winą była, że go, ako Włosi mówią, mal francese³⁵⁰ trawi.

— O tym, że na waszą dosto ność zwali winę, nie wątpię, zwłaszcza gdy się pokaże,
że Sadowski ma słuszność.

— Co za słuszność? Sadowski za tymi mnichami przemawia, ak gdyby był u nich na
żołǳie! Co on powiada?

— Powiada, że te wystrzały — rozlegną się w całym kra u, od Bałtyku aż po Karpaty.
— Niechże król egomość każe w takim razie skórę z Wrzeszczowicza ściągnąć i ako

wotum do tego klasztoru ą pośle, bo to on instygował³⁵¹ owo oblężenie.
Tu Miller porwał się za głowę.
— Ale trzeba kończyć na gwałt! Tak mi się zda e, tak mi coś mówi, że w nocy oni

wyślą kogoś dla układów. Tymczasem ognia i ognia!
Przeszedł więc ǳień do wczora szego podobny, pełen grzmotów, dymu i płomienia.

Wiele eszcze takich miało prze ść ponad Jasną Górą. Lecz oni gasili pożary i strzelali
z nie mnie szym męstwem. Połowa żołnierzy szła na spoczynek, druga połowa była na
murach przy ǳiałach.

³⁴⁶rychtować — przygotowywać; tu: celować. [przypis edytorski]
³⁴⁷ekspens (z łac. expensus) — wydatek. [przypis edytorski]
³⁴⁸Wittenberg — Arvid (a. Arfuid) Wittenberg von Debern (–), szweǳki hrabia i feldmarszałek,

uczestnik wo ny trzyǳiestoletnie i potopu szweǳkiego. [przypis edytorski]
³⁴⁹oktawa — oktawa kolubryna, ǳiało średnie wielkości, kalibru do  mm. [przypis edytorski]
³⁵⁰mal francese (wł.) — choroba ancuska, syfilis. [przypis edytorski]
³⁵¹instygować (z łac.) — podżegać, namawiać, pod uǳać. [przypis edytorski]
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Luǳie poczęli oswa ać się z ustawicznym hukiem, uwłaszcza gdy przekonali się, że
szkód wielkich nie ma. Mnie doświadczonych krzepiła wiara, ale byli pomięǳy nimi
i starzy żołnierze, obeznani z wo ną, którzy służbę pełnili ak rzemiosło. Ci dodawali
otuchy wieśniakom.

Soroka wielką uzyskał wśród nich powagę, bo wiele życia strawiwszy na wo nie, tak
był obo ętny na e hałasy, ak stary szynkarz na krzyki pĳących. Wieczorem, gdy strzały
ucichły, opowiadał towarzyszom o oblężeniu Zbaraża³⁵². Sam w nim nie był, ale wieǳiał
o nim dokładnie od żołnierzy, którzy e przetrwali, i tak mówił:

— Tam zwaliło się kozactwa, tatarstwa i Turków tyle, że samych kuchtów więce było
niźli tu wszystkich Szwedów. A dlatego im się nasi nie dali. Prócz tego, tu złe duchy nie Śmierć, Zabobony, Czary,

Żołnierzma ą mocy nĳakie , a tam eno przez piątek, sobotę i nieǳielę diabli nie wspomagali
hulta stwa, a przez resztę dni po całych nocach straszyli. Posyłali śmierć na okop, żeby się
pokazywała żołnierzom i serce im do bitwy ode mowała. Wiem od takiego, który ą sam
wiǳiał.

— Wiǳiałże ą? — pytali ciekawie chłopi, kupiąc się koło wachmistrza.
— Na własne oczy! Szedł od kopania studni, bo im tam wody brakło, a co była

w stawach, to śmierǳiała. Iǳie, iǳie, aż patrzy, naprzeciw niego podchoǳi akaś figura
w czarne płachcie.

— W czarne , nie w białe ?
— W czarne ; na wo nę w czarną się ona ubiera. Mroczyło się. Przybliża się żołnierz:

„Werdo³⁵³?” — pyta — ona nic. Dopiero pociągnął za płachtę — patrzy: kościotrup. „A
ty tu czego?” — „Ja — powiada — estem śmierć i przy dę po ciebie za tyǳień.” —
Żołnierz pomiarkował, że źle. „Czemu to — pyta — dopiero za tyǳień? To ci pręǳe
nie wolno?” — A ona na to: „Przed tygodniem nic ci uczynić nie mogę, bo taki rozkaz.”
— Żołnierz myśli sobie: „Trudno! ale kiedy ona mi teraz nic zrobić nie może, to niechże
e choć za swo e odpłacę.” Kiedy nie owinie ą w płachtę, kiedy nie zacznie o kamienie
gnatami walić! Ona w krzyk i nuż się prosić: „Przy dę za dwa tygodnie.” — „Nie może
być!” — „Przy dę za trzy, za cztery, za ǳiesięć po oblężeniu, za rok, za dwa, za piętnaście!”
— „Nie może być!” — „Przy dę za pięćǳiesiąt lat!” — Pomiarkował się żołnierz, bo uż
miał pięćǳiesiąt, myśli sobie: „Sto — dość!” Puścił ą. A sam zdrowy i żyw do te pory;
do bitwy choǳi ak w taniec, bo co mu tam!

— A żeby się zaląkł, to by uż było po nim?
— Na gorze się śmierci bać! — odrzekł poważnie Soroka. — On żołnierz i innym

dobra przysporzył, bo ak ci ą zbił, ak ci ą utruǳił, tak ą na trzy dni zemdliło i przez
ten czas nikt w obozie nie poległ, chociaż wycieczkę czynili.

— A my to nie wy ǳiemy kiedy nocą na Szwedów?
— Nie nasza głowa — odparł Soroka.
Usłyszał ostatnie pytanie i ostatnią odpowiedź Kmicic, który stał nie opodal, i w głowę

się uderzył. Potem popatrzył na szańce szweǳkie. Noc uż była. Na szańcach od goǳiny
panowała cisza zupełna. Struǳony żołnierz spał widocznie przy ǳiałach.

Daleko, na dwa strzelenia armat, połyskiwało kilkanaście ogni, ale przy samych szań-
cach grube panowały ciemności.

— Ani im to w głowie, ani pode rzewa ą, ani mogą przypuścić! — szepnął do siebie
Kmicic.

I udał się wprost do pana Czarnieckiego, który sieǳąc przy lawecie, liczył paciorki
różańca i stukał edną nogą o drugą, bo mu zmarzły.

— Chłodno — rzekł, u rzawszy Kmicica — i głowa cięży od tego huku przez dwa
dni i edną noc. W uszach mi ciągle ǳwoni.

— Komu by od takich hałasów nie ǳwoniło. Ale ǳiś bęǳiem mieli spoczynek.
Pospali się tam na dobre. Można by ich ze ść ak niedźwieǳia w barłogu; nie wiem,
czyby ich nawet rusznice przebuǳiły.

— O! — rzekł Czarniecki, podnosząc głowę — o czym myślisz?

³⁵²Zbaraż — miasto w zachodnie części Ukrainy, ok.  km na płn. wschód od Tarnopola; w obronie
Zbaraża () przed Kozakami Chmielnickiego i Tatarami brały uǳiał wo ska polskie pod komendą trzech
regimentarzy i księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. [przypis edytorski]

³⁵³werdo a. werda (daw., z niem. wer da: kto tu) — okrzyk strażników: kto iǳie. [przypis edytorski]
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— Myślę o Zbarażu, że tam oblężeni przez wycieczki nie edną srogą klęskę hulta stwu
zadali.

— A tobie, ak wilkowi po nocy, krew na myśli?
— Na Boga żywego i ego rany, uczyńmy wycieczkę! Luǳi narżniemy, ǳiała poza-

gważdżamy. Oni się tam niczego nie spoǳiewa ą.
Pan Czarniecki zerwał się na równe nogi.
— I utro chyba poszale ą! Myślą może, że nas dość nastraszyli i że o poddaniu my-

ślimy, będą mieli odpowiedź. Jak Boga kocham, to est przednia myśl, to prawǳiwie
rycerska impreza! Że też to mnie do głowy nie przyszło. Trzeba tylko księǳa Kordeckie-
go zawiadomić. On tu rząǳi!

Poszli.
Ksiąǳ Kordecki naraǳał się w definitorium³⁵⁴ z panem miecznikiem sieraǳkim.

Posłyszawszy kroki, podniósł głowę i odsuwa ąc na bok świecę, spytał:
— A kto tam? Jest co nowego?
— To a, Czarniecki — rzekł pan Piotr — ze mną zaś est Babinicz. Oba spać nie

możemy, bo strasznie nam Szweǳi pachną. Ten Babinicz, o cze, to niespoko na głowa,
i nie może na mie scu usieǳieć. Wierci mi się, wierci, bo mu się okrutnie chce do Szwe-
dów za wały pó ść, zapytać się ich, czyli utro także będą strzelać albo czy też yszt nam
i sobie eszcze daǳą?

— Jak to? — spytał, nie ukrywa ąc zǳiwienia, ksiąǳ Kordecki. — Babinicz chce
wy ść z fortecy?…

— W kompanii, w kompanii! — odrzekł spiesznie pan Piotr — ze mną i z kilku-
ǳiesięciu ludźmi. Oni tam, zda e się, śpią na szańcu ak zabici; ogni nie widać, straży nie
widać. Zbyt w naszą słabość dufa ą.

— ǲiała zagwoźǳim! — dodał gorąco Kmicic.
— A dawa cie mi tu tego Babinicza! — zakrzyknął pan miecznik — niech go uści-

skam! Swęǳi cię żądło, szerszeniu, rad byś i po nocy kłuł. Wielkie to est przedsięwzięcie,
które na lepszy skutek mieć może. Jednego nam Pan Bóg dał Litwina, ale wściekłą bestię
i zębatą. Ja zamiar pochwalam; nikt go tu nie zgani, i sam gotowym iść!

Ksiąǳ Kordecki, który zrazu aż przeraził się, bo lękał się krwi rozlewu, zwłaszcza Wo na, Matka Boska, Krew
gdy własnego życia nie wystawiał, przy rzawszy się bliże owe myśli, uznał ą za godną
obrońców Marii.

— Da cie mi się pomodlić! — rzekł.
I klęknąwszy przed wizerunkiem Matki Boskie , chwilę modlił się z rozłożonymi

rękoma, wreszcie wstał wypogoǳony.
— Pomódlcie się teraz wy — rzekł — a potem idźcie!
W kwadrans późnie wyszli we czterech i udali się na mury. Szańce w dalekości spały.

Noc była barǳo ciemna.
— Ilu luǳi chcesz wziąć? — spytał ksiąǳ Kordecki Kmicica. Pokora, Żołnierz,

Przywódca— Ja?… — odrzekł ze zǳiwieniem pan Andrze . — Ja tu nie wóǳ i mie scowości
nie znam tak dobrze ak pan Czarniecki. Pó dę z szablą, ale luǳi niech pan Czarniecki
prowaǳi i mnie z innymi. Chciałbym eno, by mó Soroka poszedł, bo to rzeźnik okrutny.

Podobała się ta odpowiedź i panu Czarnieckiemu, i księǳu przeorowi, który w nie
awny dowód pokory wiǳiał. Lecz zabrali się zaraz raźno do ǳieła. Wybrano luǳi, na-
kazano ciszę na większą i poczęto wysuwać belki a kamienie, a cegły z przechodu.

Praca zabrała z goǳinę czasu. Wreszcie otwór w murze był gotowy i luǳie poczęli się
zanurzać w wąską czeluść. Mieli szable, pistolety, niektórzy rusznice, a niektórzy, zwłaszcza
chłopi, kosy osaǳone sztorcem, broń, do które na więce nawykli.

Znalazłszy się na drugie stronie muru, policzyli się: pan Czarniecki stanął na przeǳie
odǳiału, Kmicic na samym końcu i ruszyli wzdłuż okopu, cicho, dech tamu ąc w pier-
siach, ak wilcy podkrada ący się do owczarni.

Jednakże czasem kosa o kosę zabrzękła, czasem kamień pod stopą zazgrzytał, i po
tych odgłosach można było poznać, że wciąż posuwa ą się dale . Zeszedłszy w nizinę, pan
Czarniecki zatrzymał się. Tu zostawił część luǳi, nie opodal uż od szańców, pod woǳą

³⁵⁴definitorium (łac.) — kolegium doraǳa ące przełożonemu klasztoru; tu: mie sce zebrań rady klasztorne .
[przypis edytorski]
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Janicza, Węgrzyna, starego i wytrawnego żołnierza, którym na ziemię rzucić się kazał,
sam zaś wziął się nieco w prawo i ma ąc pod stopami miękką uż ziemię, na które kroki
nie wydawały echa, począł szybcie prowaǳić swó odǳiał.

Miał on bowiem zamiar obe ść szaniec, uderzyć na uśpionych z tyłu i pęǳić ich ku
klasztorowi na luǳi Janicza. Tę myśl poddał mu Kmicic, który idąc teraz koło niego
z szablą w ręku, szeptał:

— Szaniec pewnie est tak wysunięty, że mięǳy nim a głównym obozem est pu-
sta przestrzeń. Straże, eśli akie są, to przed szańcem, a nie z tamte strony… Tak więc
obe ǳiemy ich swobodnie i wpadniemy na nich od tamte strony, od które na mnie
spoǳiewa ą się napadu.

— Dobrze — odpowieǳiał pan Piotr — noga nie powinna u ść z tych luǳi.
— Jeśliby się kto odezwał, ak bęǳiem uż wchoǳili — mówił dale pan Andrze

— pozwól waszmość, że a odpowiem… Po niemiecku umiem szwargotać ak po polsku,
więc pomyślą, że to kto od enerała z obozu przychoǳi.

— Byle straży nie było za szańcem.
— Choćby i były, to hukniem i skoczym od razu. Nim się połapią kto i co, sięǳiemy

im na karki.
— Czas skręcać, uż koniec okopu widać — rzekł pan Czarniecki.
Tu zwrócił się i zawołał z cicha:
— W prawo, w prawo!
Milczący szereg począł zawracać. Wtem księżyc oświecił nieco brzeg chmury i uczyniło

się aśnie . Idący u rzeli pustą przestrzeń z tyłu szańca.
Straży, ak przewidywał Kmicic, nie było na te przestrzeni wcale, po cóż by bowiem

Szweǳi mieli stawiać placówki mięǳy własnymi szańcami a główną armią, która stała
dale . Na przenikliwszy wóǳ nie mógł przypuścić, by z te strony mogło nade ść akie
niebezpieczeństwo.

— Teraz ak na cisze ! — rzekł pan Czarniecki. — Widać uż namioty.
— I w dwóch est światełko… Luǳie tam eszcze czuwa ą… Pewnie starszyzna.
— We ście od tyłu musi być wygodne.
— Oczywiście — odrzekł Kmicic. — Tędy armaty wtacza ą i wo ska wchoǳą… Ot,

uż nasyp się poczyna. Pilnu teraz, by broń nie zabrzękła…
Doszli uż do wzniesienia usypanego starannie z tyłu szańców. Stał tam cały szereg

wozów, na których podwożono prochy i kule.
Ale przy wozach nie było nikogo, więc minąwszy e, poczęli wspinać się na szaniec

bez trudu, ak słusznie przewidywano, bo wzniesienie było łagodne i dobrze urząǳone.
Tak doszli do samych namiotów i z gotową bronią zatrzymali się tuż, tuż. W dwóch

rzeczywiście błyszczały światełka; więc pan Kmicic, zamieniwszy parę słów z Czarnieckim,
rzekł:

— Pó dę a naprzód do tych, którzy nie śpią… Czekać teraz mego wystrzału, a potem
w nich!

To rzekłszy, ruszył.
Powoǳenie wycieczki było uż zapewnione, więc się nawet nie starał iść zbyt cicho.

Minął kilka namiotów pogrążonych w ciemności; nikt się nie zbuǳił, nikt nie spytał:
„werda³⁵⁵?”

Żołnierze asnogórscy słyszeli skrzyp ego śmiałych kroków i bicie własnych serc. On
zaś dotarł do oświetlonego namiotu, podniósł skrzydło i wszedłszy, zatrzymał się u we ścia
z pistoletem w dłoni i z szablą spuszczoną na łańcuszku.

Zatrzymał się dlatego, że światło cokolwiek go olśniło, na polowym bowiem stole stał
świecznik sześcioramienny, w którym płonęły arzące świece.

Za stołem sieǳiało trzech oficerów schylonych nad planami. Jeden z nich, sieǳący
w pośrodku, ślęczał nad nimi tak pilnie, że aż długie ego włosy leżały na białych kartach.
U rzawszy kogoś wchoǳącego, podniósł głowę i spytał spoko nym głosem:

— A kto tam?
— Żołnierz — odpowieǳiał Kmicic.
Wówczas i dwa inni oficerowie zwrócili oczy ku wy ściu.

³⁵⁵werda a. werdo (daw., z niem. wer da: kto tu) — okrzyk strażników: kto iǳie. [przypis edytorski]
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— Jaki żołnierz? Skąd? — spytał pierwszy. (Był to inżynier de Fossis, który głównie
pracą oblężniczą kierował.)

— Z klasztoru — odrzekł Kmicic.
Ale było w ego głosie coś strasznego.
De Fossis podniósł się nagle i przysłonił oczy ręką. Kmicic stał wyprostowany i nie-

ruchomy ak widmo, tylko groźna ego twarz, podobna do głowy drapieżnego ptaka,
zwiastowała nagłe niebezpieczeństwo.

Jednakże myśl szybka ak błyskawica przemknęła przez głowę de Fossisa, że to może
być zbieg z klasztoru, więc spytał eszcze, ale uż gorączkowo:

— Czego tu chcesz?
— Ot, czego chcę! — krzyknął Kmicic.
I wypalił mu w same piersi z pistoletu.
Wtem krzyk straszny i wraz z nim salwa wystrzałów rozległa się na szańcu. De Fossis

runął, ak pada sosna zgruchotana piorunem, drugi oficer wpadł ze szpadą na Kmicica, ale
on ciął go szablą mięǳy oczy, aż stal zgrzytnęła o kości; trzeci oficer rzucił się na ziemię,
pragnąc prześliznąć się pod ścianą namiotu, ale Kmicic skoczył ku niemu, nadeptał nogą
na plecy i przygwoźǳił sztychem do ziemi.

Tymczasem noc cicha zmieniła się w sądny ǳień. ǲikie wrzaski: „Bĳ! mordu !”,
zmieszały się z wyciem i przeraźliwymi wołaniami o ratunek szweǳkich żołnierzy. Luǳie
obłąkani z przestrachu wypadali z namiotów, nie wieǳąc, gǳie się obrócić, w którą stro-
nę uciekać. Niektórzy, nie pomiarkowawszy zrazu, skąd napad przychoǳi, biegli wprost
na asnogorców i ginęli od szabel, kos i siekier, nim zdołali „pardon³⁵⁶!” zakrzyknąć.
Niektórzy bodli w ciemnościach szpadami własnych towarzyszy; inni, bezbronni, wpó-
łoǳiani, bez kapeluszy, z rękoma podniesionymi w górę, stawali nieruchomie w mie -
scu; niektórzy wreszcie padali na ziemię, wśród poprzewracanych namiotów. Mała garść
pragnęła się bronić, lecz oślepły tłum porywał ich, przewracał, deptał. Jęki kona ących,
rozǳiera ące prośby o litość wzmagały zamieszanie.

Gdy wreszcie z krzyków stało się awnym, że napad przyszedł nie od strony klasztoru,
ale z tyłu, właśnie od strony wo sk szweǳkich, wówczas prawǳiwe szaleństwo ogarnęło
napadniętych. Sąǳili widocznie, że to sprzymierzone polskie chorągwie uderzyły na nich
znienacka.

Tłumy piechurów poczęły zeskakiwać z szańca i biec ku klasztorowi, akby w ego
murach pragnęli znaleźć schronienie. Ale wnet nowe okrzyki wskazały, że wpadli na od-
ǳiał Węgrzyna Janicza, który docinał ich pod samą fortecą.

Tymczasem asnogórcy, siekąc, bodąc, depcząc, doszli do armat. Luǳie z przygo-
towanymi gwoźǳiami rzucili się na nie natychmiast, inni zaś prowaǳili dale ǳieło
śmierci. Chłopi, którzy nie byliby dostali wyćwiczonym żołdakom w otwartym polu,
rzucali się teraz w kilku na całe gromady.

ǲielny pułkownik Horn, gubernator krzepicki, starał się zebrać koło siebie rozpierz-
chłych knechtów, skoczywszy więc za węgieł szańca, począł wołać w ciemności i wyma-
chiwać szpadą. Poznali go Szweǳi i wnet poczęli się kupić³⁵⁷, lecz na ich karkach i razem
z nimi nadlatywali napastnicy, których w pomroce trudno było odróżnić.

Nagle rozległ się straszliwy świst kosy i głos Horna ucichł nagle. Kupa żołnierzy roz-
biegła się, akby granatem rozegnana. Kmicic i pan Czarniecki z odǳiałem kilkunastu
luǳi rzucili się na nich i wycięli do szczętu.

Szaniec był zdobyty.
W głównym obozie szweǳkim uż trąby poczęły grać larum³⁵⁸. Nagle ozwały się ǳia-

ła asnogórskie i kule ogniste poczęły lecieć z klasztoru, by wraca ącym drogę oświecić.
Oni wracali zdyszani, umazani krwią ak wilcy, którzy uczyniwszy rzeź w owczarni, ucho-
ǳą przed zbliża ącymi się odgłosami strzelców. Pan Czarniecki prowaǳił czoło. Kmicic
pochód zamykał.

W pół goǳiny natknęli się na odǳiał Janicza, lecz on nie odpowiadał na wołanie;
sam eden życiem przypłacił wycieczkę, bo gdy zapęǳił się za akimś oficerem, właśni ego
żołnierze zastrzelili go z rusznicy.

³⁵⁶pardon (.: przepraszam; proszę o darowanie) — łaski, litości. [przypis edytorski]
³⁵⁷kupić się (daw.) — zbierać się, gromaǳić się (por. skupić się). [przypis edytorski]
³⁵⁸larum (łac.) — alarm. [przypis edytorski]

  Potop, tom drugi 



Wycieczka weszła do klasztoru wśród huku ǳiał i połysku płomieni. U przechodu
czekał na nich uż ksiąǳ Kordecki i liczył ich, w miarę ak głowy przesuwały się do
wnętrza przez otwór. Nie brakło nikogo prócz Janicza.

Wnet dwóch luǳi wyszło po niego i w pół goǳiny późnie przynieśli ego ciało,
chciał bowiem ksiąǳ Kordecki przysto nym uczcić go pogrzebem.

Lecz cisza nocna, raz przerwana, nie powróciła uż aż do białego dnia. Z murów grały
ǳiała, w stanowiskach zaś szweǳkich trwało na większe zamieszanie. Nieprzy aciel, nie
zna ąc dobrze swe klęski, nie wieǳąc, skąd nieprzy aciel nade ść może, uciekł z na bliż-
szych klasztoru szańców. Całe pułki błąkały się w rozpaczliwym niełaǳie do rana, biorąc
często swoich za nieprzy aciół i da ąc do siebie ognia. W głównym nawet obozie żołnierze
i oficerowie opuścili namioty i stali pod gołym niebem, czeka ąc, aż ta noc okropna się
skończy. Trwożliwe wieści przelatywały z ust do ust. Mówiono, że odsiecz nadeszła, inni
twierǳili, że wszystkie pobliskie szańce zdobyte.

Miller, Sadowski, książę Heski, Wrzeszczowicz i wszyscy wyżsi oficerowie czynili
nadluǳkie usiłowania, by doprowaǳić do ładu przerażone pułki. Jednocześnie na strzały
klasztorne odpowieǳiano ognistymi kulami, aby rozproszyć ciemności i pozwolić ochło-
nąć rozpierzchłym.

Jedna z kul utkwiła w dachu kaplicy, lecz trąciwszy tylko o załamanie dachu, wróciła
się z szumem i łoskotem ku obozowi, rozrzuca ąc po powietrzu potok płomieni.

Nareszcie skończyła się zgiełkliwa noc. Klasztor i obóz szweǳki ucichły. Ranek począł
bielić szczyty kościelne, dachówki przybierały z wolna czerwoną barwę — i rozedniało.

Wówczas Miller na czele sztabu pod echał do zdobytego szańca. Mogli wprawǳie
z klasztoru do rzeć go i dać ognia, lecz stary enerał nie zważał na to. Chciał własny-
mi oczyma obe rzeć wszystkie szkody, policzyć poległych. Sztab echał za nim: wszyscy
stropieni, ze smutkiem i powagą w twarzach. Do echawszy do szańca, zsiedli z koni i po-
częli wstępować na górę. Ślady walki widniały wszęǳie: niże , pod ǳiałami, walały się
poprzewracane namioty; niektóre stały eszcze otwarte, puste, ciche.

Stosy ciał leżały szczególnie pomięǳy namiotami; trupy półnagie, obdarte, z wy- Trup, Wo na
trzeszczonymi oczyma, z przerażeniem zakrzepłym w martwych źrenicach, okropny przed-
stawiały widok. Widocznie wszyscy ci luǳie zostali pochwyceni w głębokim śnie; nie-
którzy nie byli obuci, mało który zaciskał rapier w martwe dłoni, żaden prawie nie miał
ni hełmu, ni kapelusza. Jedni leżeli w namiotach, zwłaszcza od strony we ścia, ci widocz-
nie zaledwie zdołali się przebuǳić; druǳy przy samych skrzydłach namiotów, chwyceni
przez śmierć, w chwili gdy chcieli się ratować ucieczką. Wszędy tyle ciał, a w niektórych
mie scach takie stosy, iż można by sąǳić, że to aki kataklizm natury pobił owych żołnie-
rzy, lecz rany głębokie w twarzach i piersiach, niektóre oblicza zaczernione od wystrzałów
tak bliskich, że wszystek proch nie zdołał zgorzeć, świadczyły aż nadto awnie, że to ręka
luǳka dokonała zniszczenia.

Miller wstąpił wyże , ku ǳiałom; stały głuche, zagwożdżone, nie groźnie sze uż od
pni drzewa; na ednym z nich leżało przewieszone ciało kanoniera, prawie na wpół prze-
cięte strasznym zamachem kosy. Krew oblała lawetę i utworzyła pod nią obszerną kałużę.
Miller obe rzał wszystko dokładnie, w milczeniu i ze zmarszczoną brwią. Nikt z oficerów
nie śmiał tego milczenia przerwać.

Jakże tu bowiem nieść pociechę staremu enerałowi, który wskutek nieostrożności Hańba, Wo na, Przywódca
własne został pobity ak nowic usz? Była to nie tylko klęska, była i hańba, bo przecie
sam enerał twierǳę ową kurnikiem nazywał i obiecywał ą mięǳy palcami rozkruszyć,
bo przecie miał ǳiewięć tysięcy wo ska, a tam stało dwieście załogi, bo na koniec, enerał
ów był żołnierzem z krwi i kości, a miał przeciw sobie mnichów.

Ciężko zaczął się dla Millera ów ǳień.
Tymczasem nadeszli piechurowie i poczęli ciała wynosić. Czterech z nich, niosąc na

płachcie trupa, zatrzymało się przed enerałem bez rozkazu.
Miller spo rzał w płachtę i oczy zakrył.
— De Fossis… — rzekł głucho.
Ledwie co odeszli, nadciągnęli druǳy; tym razem Sadowski poruszył się ku nim

i zawołał z daleka, zwraca ąc się do sztabu:
— Horna niosą!
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Lecz Horn żył eszcze i długie miał przed sobą dni mąk okropnych. Chłop, który Sen, Omen, Śmierć
go ciął, dosięgnął go samym końcem kosy, ale uderzenie było tak straszne, że otwarło
całą klatkę piersiową. Jednakże ranny zachował nawet przytomność. Spostrzegłszy Millera
i sztab, uśmiechnął się, chciał coś mówić, lecz zamiast głosu wydobył tylko na usta pianę
różową, po czym ął mrugać silnie oczyma i zemdlał.

— Zanieść go do mego namiotu! — rzekł Miller — i niech mó medyk opatrzy go
natychmiast!

Następnie oficerowie usłyszeli, ak mówił sam do siebie.
— Horn. Horn… We śnie go ǳiś wiǳiałem… zaraz z wieczora… Straszna, niepo ęta

rzecz…
I utkwiwszy oczy w ziemię, zamyślił się głęboko; nagle z zadumy zbuǳił go przerażony

głos Sadowskiego:
— Jenerale! enerale! Patrz wasza dosto ność! Tam, tam… klasztor…
Miller spo rzał i zdumiał.
ǲień uż był zupełny i pogodny, eno mgły wisiały nad ziemią, ale niebo było czyste

i rumiane od poranne zorzy. Biały tuman przesłaniał sam szczyt Jasne Góry i wedle Cud, Omen
zwykłego rzeczy porządku powinien był zakrywać kościół; tymczasem szczególnie szym
z awiskiem przyrody kościół wraz z wieżą unosił się nie tylko nad skałę, ale i nad mgłę,
wysoko, wysoko, zupełnie akby oderwał się od swe podstawy i zawisł w błękitach pod
niebem.

Krzyki żołnierzy zwiastowały, że spostrzegli także z awisko.
— To mgła oczy łuǳi! — zakrzyknął Miller.
— Mgła leży pod kościołem! — odpowieǳiał Sadowski.
— Zaǳiwia ąca rzecz, ale ten kościół est ǳiesięć razy wyże , niż był wczora , i wisi

w powietrzu — rzekł książę Heski.
— W górę eszcze iǳie! w górę, w górę! — krzyczeli żołnierze. — Z oczu niknie!…
I istotnie, tuman wiszący na skale począł się podnosić na kształt niezmiernego słupa

dymu ku niebu, kościół zaś, osaǳony akby na szczycie owego słupa, zdawał się wzbĳać
coraz wyże , ednocześnie zaś hen uż pod samymi obłokami przesłaniał się coraz wię-
ce białym oparem, rzekłbyś: roztapiał się, rozpływał, mącił, na koniec zniknął zupełnie
z oczu.

Miller zwrócił się ku oficerom, a w oczach ego malowało się zǳiwienie wraz z za-
bobonnym przestrachem.

— Wyzna ę waszmościom — rzekł — żem podobnego fenomenu w życiu nie wiǳiał.
Całkiem to est przeciwne naturze, i chyba to czary papistów…

— Słyszałem — rzekł Sadowski — wykrzyku ących żołnierzy: „Jak tu strzelać do
takie twierǳy?” Zaiste, nie wiem ak!

— Ale co teraz bęǳie, mości panowie! — zawołał książę Heski. — Jestli ten kościół
tam we mgle, czy go uż nie ma?

I stali eszcze długo, zdumieni, milczący, na koniec książę Heski rzekł:
— Chociażby to było naturalne z awisko przyrody, w każdym razie nic nie wróży ono

nam dobrego. Patrzcie, waszmościowie, od czasu akeśmy tu przybyli, nie postąpiliśmy
ani kroku naprzód!

— Ba! — odpowieǳiał Sadowski — gdybyśmy to tylko nie postąpili! Ale, prawdę
rzekłszy, ponosiliśmy klęskę za klęską… a ǳisie sza noc na gorsza. Żołnierz zniechęco-
ny traci odwagę i opieszale zaczyna ǳiałać. Nie macie, waszmościowie, po ęcia, co sobie
opowiada ą po pułkach. ǲie ą się przy tym i inne rzeczy ǳiwne: oto od pewnego cza-
su nikt po edynczo ani nawet samowtór nie może wychylić się z obozu, a kto się na to
ośmieli, ten akoby w ziemię wpadł. Rzekłbyś: wilki krążą koło Częstochowy. Sam nie-
dawno posłałem chorążego z trzema ludźmi do Wielunia po oǳież ciepłą i odtąd ani
słychu o nich!…

— Gorze bęǳie, gdy zima nade ǳie; uż i teraz noce bywa ą nieznośne — dodał
książę Heski.

— Mgła rzednie! — rzekł nagle Miller.
Rzeczywiście, powstał wiatr i począł odwiewać opary. W kłębach tumanu poczęło coś

ma aczyć, na koniec słońce zeszło i powietrze stało się przezroczyste.
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Mury klasztorne zarysowały się z lekka, potem wychylił się kościół, klasztor. Wszyst-
ko stało na dawnym mie scu. Twierǳa była spoko na i cicha, akby w nie luǳie nie
mieszkali.

— Jenerale — rzekł z energią książę Heski — próbu wasza dosto ność eszcze ukła-
dów. Trzeba raz skończyć!

— A eśli układy nie doprowaǳą do niczego, to waszmościowie raǳicie oblężenia
poniechać? — pytał ponuro Miller.

Oficerowie umilkli. Po chwili dopiero Sadowski zabrał głos:
— Wasza dosto ność wiesz na lepie , co e wypada czynić.
— Wiem — odparł dumnie Miller — i to wam eno powiem: — przeklinam ǳień

i goǳinę, w które tu przybyłem, ak również doradców (tu przeszył wzrokiem Wrzesz-
czowicza), którzy mi to oblężenie instygowali³⁵⁹; wieǳcie ednak, że po tym, co zaszło,
nie ustąpię, póki te przeklęte twierǳy w kupę gruzów nie zmienię albo sam nie polegnę!

Niechęć odbiła się na twarzy księcia Heskiego. Nigdy on nie poważał zbyt Millera,
powyższe zaś ego słowa poczytał za próżną chełpliwość żołnierską, nie na czasie wo-
bec tego zburzonego szańca, trupów i zagwożdżonych ǳiał; zwrócił się więc ku niemu
i odpowieǳiał z widocznym przekąsem:

— Jenerale, wasza dosto ność nie możesz tego przyrzekać, bo ustąpisz wobec pierw-
szego rozkazu króla egomości albo pana marszałka Wittenberga. Czasem też i okolicz-
ności umie ą rozkazywać nie gorze królów i marszałków.

Miller zmarszczył swe gęste brwi, co wiǳąc, Wrzeszczowicz rzekł pospiesznie:
— Tymczasem próbu my układów. Oni się poddaǳą. Nie może inacze być!
Dalsze ego słowa zgłuszył wesoły głos ǳwonu, wzywa ący na mszę poranną w ko-

ściele asnogórskim. Jenerał wraz ze sztabem od echali z wolna ku Częstochowie, lecz nie
do echali eszcze do główne kwatery, gdy przypadł oficer na spienionym koniu.

— To od marszałka Wittenberga! — rzekł Miller.
Tymczasem oficer oddał mu list. Jenerał rozerwał szybko pieczęcie i przebiegłszy pi-

smo oczyma, rzekł ze zmieszaniem w twarzy:
— Nie! To z Poznania… złe wieści. W Wielkopolsce szlachta się podnosi, lud łączy

się z nią… Na czele ruchu stoi Krzysztof Żegocki, który chce iść na pomoc Częstochowie.
— Przepowieǳiałem, że te strzały rozlegną się od Karpat do Bałtyku — mruknął

Sadowski. — U tego narodu prędka odmiana. Jeszcze wy nie znacie Polaków, poznacie
ich późnie .

— Dobrze! poznamy ich! — odparł Miller. — Wolę otwartego nieprzy aciela niż
fałszywego sprzymierzeńca… Sami się poddali, a teraz broń podnoszą… Dobrze! dozna ą
nasze broni!

— A my ich — odburknął Sadowski. — Panie enerale, kończmy układami z Czę-
stochową; przystańmy na wszelkie warunki… Nie o twierǳę choǳi, ale o panowanie
ego królewskie mości w tym kra u.

— Mnisi się poddaǳą — rzekł Wrzeszczowicz. — ǲiś, utro, poddaǳą się!
Tak oni ze sobą rozmawiali, a w klasztorze po ranne mszy panowała radość niezmier-

na. Ci, którzy na wycieczkę nie choǳili, wypytywali e uczestników: ak się wszystko
odbyło? Uczestnicy zaś chełpili się strasznie, wysławia ąc swo e męstwo i klęskę, którą
nieprzy acielowi zadali.

Mięǳy księżmi i niewiastami nawet ciekawość przemogła. Białe habity i niewie-
ście szaty zaległy mury. Piękny i radosny był to ǳień. Niewiasty skupiły się koło pana Pocałunek, Krew
Czarnieckiego, woła ąc: „Zbawca nasz! opiekun!” On zaś bronił się, zwłaszcza gdy w ręce
chciały go całować, i ukazu ąc na Kmicica, mówił:

— Temu także ǳięku cie! Babinicz on est, ale nie baba! W ręce on się całować nie
da, bo mu się eszcze od krwi lepią; ale eśli która z młodszych w gębę zechce, to tak
myślę, że się nie bęǳie wzdragał!

Młodsze rzucały istotnie wstydliwe i wabne zarazem spo rzenia na pana Andrze a,
poǳiwia ąc wspaniałą ego urodę; lecz on nie odpowiadał oczyma na owe nieme pytania,
bo mu widok tych ǳiewcząt przypomniał Oleńkę.

³⁵⁹instygować (z łac.) — podżegać, namawiać, pod uǳać. [przypis edytorski]
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„E , ty mo a niebogo! — pomyślał — żebyś choć wieǳiała, że a uż u Na święt-
sze Panny na ordynansie³⁶⁰, w e obronie się tym nieprzy aciołom oponu ę, którym ku
swo emu umartwieniu służyłem dawnie …”

I obiecał sobie, że zaraz po oblężeniu do nie do Kie dan napisze i Sorokę z listem
popchnie. „Przecie nie gołe słowa i obietnice e poślę, bo uż i uczynki są za mną, które
bez chwalby próżne , ale akuratnie w liście wypiszę. Niech wie, że to ona sprawiła, niech
się ucieszy!”

I ucieszył się sam tą myślą tak dalece, że ani zauważył, ako ǳiewczęta mówiły do
siebie, odchoǳąc:

— Grzeczny kawaler, ale widać za wo ną eno patrzy i mruk nieużyty…
 
Zgodnie z życzeniami swych oficerów Miller³⁶¹ znowu rozpoczął układy. Przybył do klasz-
toru z nieprzy acielskiego obozu znamienity szlachcic polski, poważny wiekiem i wymo-
wą. Jasnogórcy przy ęli go gościnnie, sąǳili bowiem, że wrzekomo i z musu tylko bęǳie
przemawiał za poddaniem klasztoru, a naprawdę doda im zachęty i potwierǳi nowiny,
które uż i przez mury oblężone się przedarły, o powstaniu w Wielkopolsce, o zniechę-
ceniu wo sk kwarcianych dla Szweda, o układach Jana Kazimierza z Kozakami, którzy
akoby okazywali chęć powrotu do posłuszeństwa, wreszcie o groźne zapowieǳi cha-
na tatarskiego, że iǳie w pomoc wygnanemu królowi i wszystkich ego nieprzy aciół
ogniem i mieczem ścigać bęǳie.

Lecz akże się zawiedli zakonnicy! Personat³⁶² przyniósł bowiem wprawǳie sporą
wiązkę nowin, ale przeraża ących, zdolnych na większy zapał ostuǳić, na niezłomnie sze
postanowienie złamać, na gorętszą wiarę zachwiać.

Otoczyli go księża i szlachta w definitorium³⁶³, wśród ciszy i uwagi; z ego ust zaś
zdawała się płynąć sama szczerość i boleść nad losami o czyzny. Rękę często kładł na
białe głowie, ak gdyby chcąc wybuch desperac i powstrzymać, patrzył na krucyfiks, łzy
miał w oczach i głosem powolnym, przerywanym następu ące mówił słowa:

— Ach! akich to czasów doczekała się strapiona o czyzna! Nie ma uż rady! trzeba Król, Wierność, Zdrada,
Pozory, O czyzna,
Obowiązek

ulec królowi szweǳkiemu… Zaprawdę, dla kogóż wy tu, o cowie czcigodni, i wy, pa-
nowie bracia szlachta, chwyciliście za miecze? Dla kogóż nie żału ecie niewywczasów,
trudu, umęczenia, krwi? Dla kogóż przez opór — niestety próżny! — narażacie siebie
i święte mie sce na straszliwą zemstę niezwyciężonych szweǳkich zastępów?… Dla Jana
Kazimierza? Lecz on sam wzgarǳił uż naszym królestwem. Zali³⁶⁴ to nie wiecie nowiny,
że wybór uż uczynił i przekłada ąc dostatki, wesołe uczty i spoko ne uciechy nad kło-
potliwą koronę, abdykował na rzecz Karola Gustawa? Wy ego nie chcecie opuścić, a on
sam was opuścił; wy nie chcieliście łamać przysięgi, a on sam ą złamał; wy gotowiście
umrzeć dla niego, on zaś o was i nas wszystkich nie dba… Prawym królem naszym est
teraz Karol Gustaw! Patrzcie więc, byście nie ściągnęli na głowy wasze nie tylko gniewu,
zemsty, ruiny, ale i grzechu wobec nieba, wobec krzyża i te Na świętsze Panny, bo nie
przeciw na eźdźcy, ale przeciw własnemu panu ręce zuchwale podnosicie…

Cisza przy ęła te słowa, akoby śmierć przeleciała przez salę.
Co mogło być bowiem strasznie szego od nowiny o abdykac i Jana Kazimierza? Była

to wprawǳie wieść potwornie nieprawdopodobna, lecz owóż ten stary szlachcic mówił ą
wobec krzyża, wobec obrazu Marii i ze łzami w oczach.

Ale eśli była prawǳiwą, to dalszy opór był istotnie szaleństwem. Szlachta pozakry-
wała oczy rękoma, mnisi nasunęli na głowy kaptury i cisza grobowa trwała ciągle; tylko
ksiąǳ Kordecki ął szeptać gorliwie modlitwę zbladłymi wargami, a oczy ego, spoko ne,
głębokie, świetliste i przenikliwe, utkwione były nieruchomie w owego szlachcica.

³⁶⁰ordynans (z łac.) — rozkaz, tu: służba. [przypis edytorski]
³⁶¹Miller — Burchard Müller von der Lühnen (–), szweǳki wo skowy, generał, uczestnik m.in.

wo ny trzyǳiestoletnie , II wo ny północne i wo ny polsko-szweǳkie . [przypis edytorski]
³⁶²personat (z łac.) — osobistość, ważna osoba. [przypis edytorski]
³⁶³definitorium (łac.) — kolegium doraǳa ące przełożonemu klasztoru; tu: mie sce zebrań rady klasztorne .

[przypis edytorski]
³⁶⁴zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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Ten czuł na sobie badawczy ów wzrok i źle mu było pod nim, i ciężko, chciał zacho-
wać miarkę powagi, dobrotliwości, zbolałe cnoty, życzliwości i nie mógł; ął więc rzucać
niespoko ne spo rzenia na innych o ców, a po chwili tak dale mówił:

— Na gorszą est rzeczą zapalać zawziętość przez długie nadużywanie cierpliwości.
Skutkiem waszego oporu bęǳie zniszczenie tego świętego kościoła i nałożenie wam (Bo-
że, odwróć) okropne i srogie woli, które słuchać bęǳiecie musieli. Wstręt i unikanie
spraw światowych est bronią zakonników. Co macie do czynienia z wrzawą wo enną,
wy, których przepisy zakonne do samotności i milczenia powołu ą? Bracia moi, o cowie
czcigodni i na milsi! Nie bierzcie na serca, nie bierzcie na sumienia wasze tak straszne
odpowieǳialności!… Nie wy budowaliście ten święty przybytek, nie dla was ednych ma
on służyć! Pozwólcie, aby kwitnął i błogosławił te ziemi po długie wieki, by synowie
i wnuki nasze eszcze cieszyć się nim mogły!

Tu zdra ca ręce rozłożył i załzawił się zupełnie; szlachta milczała, o cowie milczeli;
zwątpienie ogarnęło wszystkich, serca były zmęczone i rozpaczy bliskie, pamięć zmarno-
wanych i próżnych usiłowań ołowiem zaciężyła umysłom.

— Czekam wasze odpowieǳi, o cowie! — rzekł szanowny zdra ca, spuszcza ąc głowę Zdrada, Kłamstwo,
Proroctwona piersi.

Wtem ksiąǳ Kordecki powstał i głosem, w którym nie było na mnie szego wahania,
żadnego zwątpienia, rzekł, akby w proroczym wiǳeniu:

— To, co waszmość mówisz, że Jan Kazimierz nas opuścił, że uż abdykował i pra-
wa swe Karolowi przekazał — to kłamstwo! W serce wygnanego naszego pana wstąpiła
naǳie a i nigdy gorliwie , ak w te chwili, nie pracował, by o czyźnie ratunek zapewnić,
tron oǳyskać i nam pomoc w ucisku przynieść!

Maska spadła od razu z twarzy zdra cy; złość i zawód odbiły się w nie wyraźnie, akoby
smoki naraz wypełzły z askiń ego duszy, w których kryły się dotąd.

— Skąd ta wiadomość? Skąd ta pewność? — zapytał.
— Stąd! — odrzekł ksiąǳ Kordecki, ukazu ąc wielki krucyfiks zawieszony na ścia-

nie. — Idź! połóż palce na przebitych nogach Chrystusowych i powtórz raz eszcze, coś
powieǳiał!

Zdra ca giąć się począł, akby pod naciskiem żelazne ręki; z askiń ego duszy nowy
smok, przestrach, wypełznął na oblicze.

A ksiąǳ Kordecki stał ciągle wspaniały, groźny ak Mo żesz; promienie zdawały mu
się strzelać ze skroni.

— Idź, powtórz! — rzekł, nie zniża ąc ręki, głosem tak potężnym, że aż wstrząśnięte
sklepienia definitorium zadrżały i powtórzyły akby w przerażeniu:

— Idź, powtórz…
Nastała chwila głuchego milczenia, wreszcie rozległ się przytłumiony głos przybysza:
— Umywam ręce…
— Jak Piłat! — dokończył ksiąǳ Kordecki.
Zdra ca wstał i wyszedł z definitorium. Przesunął się szybko przez podwórce klasz-

torne, a gdy się znalazł za bramą, począł biec prawie, akby go coś gnało od klasztoru do
Szwedów.

Tymczasem pan Zamoyski zbliżył się do Czarnieckiego i Kmicica, którzy w definito-
rium nie byli, aby im powieǳieć, co zaszło.

— Zali³⁶⁵ przyniósł co dobrego ten poseł? — spytał pan Piotr — uczciwą miał twarz…
— Boże nas chowa od takich uczciwych! — odpowieǳiał pan miecznik sieraǳki —

przyniósł zwątpienie i pokusę.
— Cóż mówił? — rzekł Kmicic, podnosząc nieco ku górze zapalony lont, który wła-

śnie trzymał w ręku.
— Mówił ak płatny zdra ca.
— Toteż dlatego może tak umyka teraz! — rzekł pan Piotr Czarniecki. — Patrzcie,

waszmościowie, ledwie nie pędem ku Szwedom bieży. E ! posłałbym za nim kulę…
— A dobrze! — rzekł nagle Kmicic,
I przyłożył lont do zapału.

³⁶⁵zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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Rozległ się huk ǳiała, pręǳe nim Zamoyski i Czarniecki mogli Się pomiarkować,
co się stało. Zamoyski za głowę się porwał.

— Na Boga! — krzyknął — coś uczynił!… toż to poseł!
— Źlem uczynił — odrzekł, patrząc w dal, Kmicic — bom chybił! Już się podniósł

i zmyka dale . E ! że też go przeniosło!
Tu zwrócił się do Zamoyskiego:
— Panie mieczniku dobroǳie u, choćbym go też był i w krzyże dosięgnął, nie do-

wiedliby nam, żeśmy umyślnie do niego strzelili, a dalibóg, nie mogłem lontu w ręku
utrzymać. Sam mi opadł. Nigdy bym za posłem Szwedem nie strzelił, ale na widok Po-
laków zdra ców wnętrzności się we mnie przewraca ą!

— E ! miarku że się, byłaby bieda i gotowi by tam naszym posłom krzywdy czynić.
Lecz pan Czarniecki kontent był w duszy, bo Kmicic dosłyszał go, ak mruczał pod

nosem:
— Przyna mnie ten zdra ca drugi raz pewnie nie pode mie się poselstwa.
Nie uszło to i ucha Zamoyskiego, bo odrzekł:
— Nie ten, to zna dą się druǳy, a waszmościowie układom wstrętu nie czyńcie i sa- Polityka, Interes

mowolnie ich nie przerywa cie, gdyż im dłuże się wloką, tym barǳie na naszą korzyść
wychoǳą. Odsiecz, eśli nam Bóg akową ześle, bęǳie miała czas się zebrać, a i zima iǳie
sroga, czyniąc coraz trudnie sze oblężenie. Czas dla nich stratę, dla nas korzyść przynosi.

To rzekłszy, odszedł do definitorium, gǳie po ode ściu posła trwała eszcze narada.
Słowa zdra cy przeraziły ednak umysły, i dusze były zwarzone. Nie uwierzono wprawǳie
w abdykac ę Jana Kazimierza, ale poseł przywiódł przed oczy potęgę szweǳką, o które
szczęśliwe dni poprzednie pozwoliły prawie zapomnieć. Teraz na nowo przedstawiła się
ona umysłom w całe swe grozie, które ulękły się przecież nie takie twierǳe, nie takie
miasta. Poznań, Warszawa, Kraków, nie licząc mnóstwa zamków, otworzyły swe bramy
przed zwycięzcą; akże mogła się obronić wśród powszechnego potopu klęsk Jasna Góra?

„Bęǳiem się bronić eszcze tyǳień, dwa, trzy — myśleli sobie niektórzy ze szlachty Okręt, Zwątpienie
i zakonników — ale co dale , aki koniec tych usiłowań?”

Kra cały był ako okręt pogrążony uż w otchłani, a eno ów klasztor sterczał eszcze
ak koniec masztu nad falami. Czyli więc mogli rozbitkowie, do tego masztu uczepieni,
myśleć eszcze nie tylko o własnym ocaleniu, ale o wydobyciu całego okrętu spod toni?

Wedle luǳkich obrachowań nie mogli.
A ednak, właśnie w chwili gdy pan Zamoyski wchoǳił z powrotem do definitorium,

ksiąǳ Kordecki mówił:
— Bracia moi! Nie śpię i a, gdy wy nie śpicie, modlę się, gdy wy Patronki nasze o ra- Polityka, Odwaga, Matka

Boskatunek błagacie. Znużenie, trud, słabość czepia ą się tak samo kości moich ak waszych;
odpowieǳialność tak samo, ba, więce może na mnie niż na was ciąży — dlaczegóż a
wierzę, a wy uż zda ecie się wątpić?… We dźcie w siebie, czyli zaślepione ziemską potę-
gą oczy wasze nie wiǳą uż większe siły od szweǳkie ? Czyli nie mniemacie, że żadna
obrona uż nie wystarczy, żadna ręka tamte przemocy nie zmoże? Jeżeli tak est, bracia
moi, to grzeszne wasze myśli i bluźnicie przeciw miłosierǳiu bożemu, przeciw wszech-
mocy Pana naszego, przeciw potęǳe te Patronki, które sługami się mianu ecie. Kto
z was bęǳie śmiał rzec, że ta Na świętsza Królowa nie potrafi nas zasłonić i zwycięstwa
nam zesłać? Więc prośmy e , błaga my dniem i nocą, póki naszym wytrwaniem, naszą
pokorą, naszymi łzami, ofiarowaniem ciał i zdrowia naszego nie zmiękczymy e serca,
nie przebłagamy za dawne grzechy nasze!

— O cze! — odrzekł eden ze szlachty — nie o własne gardła nam choǳi, nie o żony
nasze i ǳieci, ale drżymy na myśl o tych despektach, których obraz może doznać, eżeli
nieprzy aciel twierǳę szturmem zdobęǳie.

— I nie chcemy brać na siebie odpowieǳialności! — dodał drugi.
— Bo nikt nie ma prawa e brać, nawet ksiąǳ przeor! — dorzucił trzeci.
I opozyc a rosła, zyskiwała na odwaǳe, tym barǳie że wielu zakonników milczało.
Przeor, zamiast odpowieǳieć wprost, modlić się znów począł:
— Matko Syna Jedynego! — rzekł, podniósłszy oczy i ręce ku górze — eśliś nas

nawieǳiła dlatego, abyśmy w Two e stolicy przykład wytrwania, męstwa, wierności To-
bie, o czyźnie i królowi innym dali… eśliś wybrała to mie sce, by przez nie rozbuǳić
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sumienia luǳkie i cały kra ocalić — zmiłu że się nad tymi, którzy zdró łaski Twe chcą
zahamować, Twym cudom przeszkoǳić woli Twe święte się sprzeciwić…

Tu chwilę pozostał w uniesieniu, następnie zwrócił się ku zakonnikom i szlachcie:
— Kto taką odpowieǳialność weźmie na własne ramiona? Kto cudom Marii, łasce

Je , ratunkowi tego królestwa i wiary katolickie zechce przeszkoǳić!
— W imię O ca i Syna, i Ducha Świętego! — ozwało się kilka głosów — uchowa

nas Bóg!
— Nie zna ǳie się taki! — zawołał pan Zamoyski.
A ci z zakonników, którym poprzednio nurtowało w sercach zwątpienie, poczęli się

bić w piersi, bo strach ich ogarnął niemały. I nikt z ra ców nie myślał uż tego wieczora
o poddaniu.

Lecz chociaż serca starszych zostały wzmocnione, ednakże zgubny posiew owego
sprzedawczyka wydał zatrute owoce.

Wiadomość o abdykac i Jana Kazimierza i o niepodobieństwie odsieczy doszła przez
szlachtę do niewiast, od niewiast do służby, czeladź rozszerzyła ą w wo sku, na którym ak
na gorsze wywarła wrażenie. Mnie e się przerazili wieśniacy, lecz właśnie doświadczeni
żołnierze z rzemiosła, przywykli kole e wo ny wedle żołnierskie tylko modły obliczać,
poczęli schoǳić się ze sobą, wystawiać sobie wza em niepodobieństwo dalsze obrony,
narzekać na upór nie zna ących rzeczy mnichów, wreszcie zmawiać się i szeptać.

Pewien puszkarz³⁶⁶, Niemiec, pode rzane wiary, poraǳił, by żołnierze sami wzięli
sprawę w rękę i porozumieli się ze Szwedami o wydanie twierǳy. Inni pochwycili tę
myśl, lecz znaleźli się i tacy, którzy nie tylko oparli się stanowczo zdraǳie, ale dali zaraz
znać o nie Kordeckiemu.

Ksiąǳ Kordecki, który z na większą ufnością w siły niebieskie umiał na większą ziem-
ską zapobiegliwość i ostrożność połączyć, zniszczył w zaroǳie bunt ta emnie się szerzący.

Naprzód więc przywódców buntu, a na ich czele owego puszkarza, wygnał z twierǳy,
nie obawia ąc się wcale tego, co Szwedom o stanie fortecy i e słabych stronach mogli
donieść; następnie, podwoiwszy miesięczną lafę³⁶⁷ załoǳe, odebrał od nie przysięgę, że
do ostatnie kropli krwi bęǳie klasztoru broniła.

Lecz podwoił także i czu ność, postanowiwszy eszcze pilnie doglądać tak płatnego
żołnierza, ak szlachtę, a nawet swoich zakonników. Starsi o cowie przeznaczeni zostali
do chórów nocnych; młoǳi, prócz służby boże , i służbę na murach zostali obowiązani
odprawiać. Następnego dnia odbył się przegląd piechoty; przeznaczono do każde baszty
ednego szlachcica z ego czelaǳią, zakonników zaś ǳiesięciu i dwóch puszkarzy pewnych.
Wszyscy ci ǳień i noc obowiązani byli powierzonych im stanowisk pilnować.

Stanął więc przy wschodnio-północne baszcie pan Zygmunt Mosiński, żołnierz do-
bry, ten właśnie, którego ǳiecko cudownym sposobem ocalało, chociaż kula ognista
padła obok ego kolebki. Z nim razem straż trzymał o ciec Hilary Sławoszewski. Przy
zachodnie stanął o ciec Mielecki, ze szlachty zaś pan Mikoła Krzysztoporski, człowiek
posępny i małomówny, ale odwagi nieustraszone . Wschodnio-południową basztę za ę- Ksiąǳ, Żołnierz
li pan Piotr Czarniecki z Kmicicem, a z nimi o ciec Adamus Stypulski, który dawnie
w elearskie chorągwi³⁶⁸ służył. Ten w razie potrzeby zakasywał chętnie habitu i ǳiało
rychtował³⁶⁹, a z kul przelatu ących nie więce sobie robił od starego wachmistrza Soro-
ki. Na koniec na zachodnio-południową basztę wyznaczono pana Skórzewskiego i o ca
Daniela Rychtalskiego, który tym się oǳnaczał, że przez dwie i trzy noce z rzędu mógł
nie spać, bez szkody dla sił i zdrowia.

Nad strażami postanowiono Dobrosza i o ca Zachariasza Małachowskiego. Niezdol-
nych do bo u przeznaczono na dachy, a zbro ownie i wszelkie przyrządy wo enne ob ął
w naǳór o ciec Lassota. Po księǳu Dobroszu ob ął on także urząd mistrza ogniowego.

³⁶⁶puszkarz (daw.) — człowiek obsługu ący puszkę, czyli ǳiało; artylerzysta a. rusznikarz. [przypis edytorski]
³⁶⁷lafa (daw., z niem.) — żołd, płaca. [przypis edytorski]
³⁶⁸chorągiew elearska — lisowczycy, odǳiał lekkie azdy, sformowany w  r. przez Aleksandra Józefa Li-

sowskiego. Lisowczycy nie pobierali żołdu i utrzymywali się z łupów wo ennych, brali uǳiał w wo nie polsko-
-szweǳkie –; odǳiał rozwiązano w  r. po rozbo ach, akich dopuścili się lisowczycy na ludności
polskie ; elear (węg.) — harcownik, wo ownik biorący uǳiał w harcach, t . po edynkach z wo ownikami strony
przeciwne przed bitwą. [przypis edytorski]

³⁶⁹rychtować (daw., z niem.) — przygotowywać; tu: przygotowywać do strzału, celować. [przypis edytorski]
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W nocy musiał oświetlać mury, aby piechota nieprzy acielska nie mogła się pod nie
zbliżać. Pourząǳał także koszyki i kuny³⁷⁰ żelazne na wieży, w których nocą płonęło
łuczywo i pochodnie.

Jakoż co noc cała wieża wyglądała ak edna olbrzymia pochodnia. Wprawǳie uła-
twiało to Szwedom strzelanie do nie , ale mogło posłużyć za znak, że twierǳa broni się
eszcze, gdyby wypadkiem akie wo sko oblężonym na pomoc przyciągało.

Tak więc nie tylko zamiary poddania spełzły na niczym, ale zabrano się eszcze gor-
liwie do obrony. Choǳił naza utrz ksiąǳ Kordecki naokół po murach ak pasterz po
owczarni, wiǳiał, że wszystko est dobrze, i uśmiechał się błogo, chwalił naczelników
i żołnierzy, a przyszedłszy do pana Czarnieckiego, rzekł rozpromieniony:

— I pan miecznik sieraǳki, nasz kochany wóǳ, radu e się w sercu na równi ze mną,
bo powiada, żeśmy teraz dwakroć mocnie si niż na początku. Nowy duch wstąpił w serca, Polityka, Wo na, Zabawa,

Śmiech, Krew, Patriotareszty łaska Na świętsze Panny dokona, a a tymczasem do układów się na nowo wezmę.
Bęǳiemy zwłóczyć i maruǳić, bo przez to się krew luǳka oszczęǳa.

Kmicic zaś na to:
— E , o cze wielebny, co tam po układach! Czasu szkoda! Lepie oto znowu te nocy

wycieczkę uczynić i tych psia uchów naciąć.
A ksiąǳ Kordecki, że to był w dobrym humorze, uśmiechnął się, ak uśmiecha się

matka do naprzykrzonego ǳiecka, następnie podniósł powrósło leżące przy armacie i po-
czął udawać, że bĳe nim Kmicica po plecach.

— A bęǳiesz mi się tu wtrącał, utrapiony Litwinie — mówił — a bęǳiesz mi tu
krwi ako wilk łaknął, a bęǳiesz mi tu przykład nieposłuszeństwa dawał, a masz! a masz!

Kmicic zaś, rozweselony ak żak szkolny, uchylał się to w prawo, to w lewo i umyślnie
niby się drażniąc, powtarzał:

— Bić Szwedów! bić! bić! bić!
Takie to oni sobie wyprawiali uciechy, ma ąc dusze gorące i dla o czyzny poświęcone.

Lecz układów ksiąǳ Kordecki nie zaniechał wiǳąc, że Miller gorąco ich pragnie i za
wszelki pozór chwyta. Cieszyła ta ochota księǳa Kordeckiego, odgadywał bowiem łacno,
że nie musi się nieprzy acielowi ǳiać dobrze, skoro tak chciwie pragnie kończyć.

Poczęły więc płynąć dnie eden za drugim, w których nie milczały wprawǳie ǳiała
i rusznice, lecz głównie ǳiałały pióra. W ten sposób oblężenie przewłóczyło się, a zima
nadchoǳiła coraz sroższa. Na szczytach Tatrów³⁷¹ chmury wysiadywały w przepaścistych
gniazdach zawieruchę, mróz, śniegi i wytaczały się na kra , wiodąc za sobą swe lodowate
potomstwo. Nocami Szweǳi tulili się do swych ognisk, woląc ginąć od kul klasztornych
niż marznąć.

Twarda ziemia utrudniała sypanie szańców i czynienie podkopów. Oblężenie nie po-
stępowało. Nie tylko oficerowie, ale całe wo sko miało na ustach edno tylko słowo:
„układy”.

Udawali więc księża naprzód, że się chcą poddać. Przyszli do Millera w poselstwie Polityka, Podstęp, Pozory
o ciec Marceli Dobrosz i uczony ksiąǳ Sebastian Stawicki. Ci uczynili Millerowi nie a-
ką naǳie ę zgody. Ledwie to usłyszał, aż ręce otworzył i gotów był porwać ich z radości
w ob ęcia. Już bowiem nie o Częstochowę, uż o cały kra choǳiło. Poddanie się Jasne
Góry byłoby odebrało resztkę naǳiei patriotom i ostatecznie popchnęło Rzeczpospoli-
tą w ob ęcia króla szweǳkiego, gdy przeciwnie opór, i to opór zwycięski, mógł zmienić
serca, umysły i wywołać straszliwą nową wo nę. Oznak naokół nie brakło. Miller wieǳiał
o tym i czuł, w co się wdał, ak straszna zaciężyła nad nim odpowieǳialność; wieǳiał, że
albo czeka go łaska królewska, marszałkowska buława, zaszczyty, tytuły, albo ostateczny
upadek. Że zaś i sam uż zaczął przekonywać się, że tego „orzecha” nie zgryzie, przy ął
więc księży z niesłychaną uprze mością, akby cesarskich albo sułtańskich ambasadorów.
Zaprosiwszy ich na ucztę, sam pił za ich zdrowie, a również za zdrowie przeora i pa-
na miecznika sieraǳkiego, obdarzył ich rybami dla klasztoru, na koniec podał warunki
poddania się tak łaskawe, iż ani na chwilę nie wątpił, że ze skwapliwością zostaną przy ęte.

O cowie poǳiękowali pokornie, ak na zakonników przystało; wzięli papier i odeszli.
Na ósmą rano zapowieǳiał Miller otwarcie bram. Radość w obozie szweǳkim zapano-

³⁷⁰kuna — żelazne obręcze, służące do zawieszania czegoś na ścianie, także do przykuwania do ścian np.
kościoła lub ratusza skazańców wystawionych na widok publiczny. [przypis edytorski]

³⁷¹Tatrów — ǳiś popr. forma D.: Tatr. [przypis edytorski]
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wała nieopisana. Żołnierze porzucili szańce i okopy, podchoǳili pod mury i poczynali
rozmowy z oblężonymi.

Lecz z klasztoru dano znać, że w sprawie tak wielkie wagi musi przeor odwołać się do
całego zgromaǳenia, proszą więc zakonnicy eszcze o eden ǳień zwłoki. Miller zgoǳił
się bez wahania. Tymczasem w definitorium obradowano istotnie do późna w nocy.

Jakkolwiek Miller starym był i wytrawnym wo ownikiem, akkolwiek nie było może
w całe armii szweǳkie enerała, który by więce układów od tego Poliocertesa³⁷² z roz-
maitymi miastami prowaǳił, ednakże biło mu serce niespoko nie, gdy następnego ranka
u rzał dwa białe habity zbliża ące się do kwatery, którą za mował.

Byli to nie ci sami o cowie; przodem szedł ksiąǳ Macie Błeszyński, lektor filozofii,
niosąc pismo z pieczęcią; za nim postępował o ciec Zachariasz Małachowski, z rękami
skrzyżowanymi na piersiach, ze spuszczoną głową i z twarzą lekko pobladłą.

Jenerał przy ął ich w otoczeniu sztabu i wszystkich znamienitych pułkowników, i od- List, Gniew
powieǳiawszy uprze mie na pokorny ukłon o ca Błeszyńskiego, wy ął mu szybko list
z ręki, rozerwał pieczęcie i począł czytać.

Lecz wnet strasznie zmieniła się twarz ego: fala krwi uderzyła mu do głowy, oczy
wyszły na wierzch, kark napęczniał, i straszliwy gniew z eżył mu włosy pod peruką. Przez
chwilę mowę nawet mu od ęło, ręką tylko wskazał na list księciu Heskiemu, który prze-
biegł go oczyma i zwróciwszy się do pułkowników, rzekł spoko nie:

— Oświadcza ą mnisi tylko tyle, że dopóty nie mogą się wyrzec Jana Kazimierza,
dopóki prymas nowego króla nie ogłosi, czyli, inacze mówiąc, nie chcą uznać Karola
Gustawa³⁷³.

Tu rozśmiał się książę Heski, Sadowski utkwił szyderczy wzrok w Millerze, a Wrzesz-
czowicz począł brodę szarpać z wściekłością. Groźny szmer oburzenia powstał wśród reszty
obecnych.

Wtem Miller począł uderzać dłonią po kolanie i krzyczeć:
— Rata! rata!
Wąsate twarze czterech muszkieterów ukazały się wnet we drzwiach.
— Wziąć mi te golone pałki i zamknąć! — krzyknął enerał. — Waść, panie Sa- Ksiąǳ, Pogarda

dowski, otrąbisz mi pod klasztorem, że niech aby z ednego ǳiała daǳą z murów ognia,
obudwóch³⁷⁴ mnichów każę natychmiast powiesić!

Prowaǳono tedy obu księży: o ca Błeszyńskiego i o ca Małachowskiego, wśród szy-
derstw i naigrawań się żołnierzy. Muszkietnicy zawǳiewali im swe kapelusze na głowy,
a racze na twarze, tak aby oczy były zasłonięte, i umyślnie naprowaǳali ich na rozma-
ite przeszkody, a gdy który z księży potknął się lub upadł, wówczas rozlegał się wybuch
śmiechu wśród gromad żołnierstwa, upadłego zaś podnoszono kolbami i niby podpie-
ra ąc go, tłuczono po krzyżu i ramionach. Inni rzucali na nich nawozem końskim, inni
chwytali w dłonie śnieg i rozcierali go na tonsurach lub wpuszczali księżom za habity.
Odczepiono sznurki od trąbek i przywiązano o com do szyi, po czym żołdacy chwycili za
drugi koniec i uda ąc, że prowaǳą bydło na armark, wykrzykiwali w głos ceny.

Oni oba szli cicho, z rękami złożonymi na piersiach, z modlitwą na ustach. Zamknięto
ich wreszcie w stodole, drżących od zimna, sponiewieranych; naokoło zaś stanęły straże
z muszkietami.

Pod klasztorem otrąbiono uż rozkaz, a racze groźbę Millera.
Zlękli się o cowie, zdrętwiało ze zgrozy wo sko całe. ǲiała umilkły; rada zebrana nie

wieǳiała, co począć. Zostawić o ców w barbarzyńskim ręku niepodobna; posłać drugich,
to ich Miller znowu zatrzyma. Wszelako w kilka goǳin późnie sam on przysłał posłańca
z zapytaniem, co mnisi myślą uczynić.

Odpowieǳiano mu, że póki o ców nie uwolni, żadne układy nie mogą mieć mie -
sca, bo akże zakonnicy mogą wierzyć, że enerał dotrzyma im warunków, eżeli wbrew
kardynalnemu prawu narodów więzi posłów, których nietykalność barbarzyńskie nawet
ludy szanu ą.

Na to oświadczenie nie było prędkie odpowieǳi, straszna niepewność zaciężyła więc
nad klasztorem i zmroziła zapał w obrońcach.

³⁷²Poliocertes a. Poliorketes (z gr.) — ten, który oblega miasta, zwycięzca oblężeń. [przypis edytorski]
³⁷³Karol X Gustaw Wittelsbach (–) — król Szwec i w latach –. [przypis edytorski]
³⁷⁴obudwóch — ǳiś popr.: obydwóch. [przypis edytorski]
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Wo ska zaś szweǳkie, ubezpieczone przez zatrzymanie eńców, pracowały gorączko-
wo nad zbliżeniem się do niedostępne dotąd twierǳy. Sypano na gwałt nowe szańce,
stawiano kosze z ziemią, ustawiano armaty. Zuchwałe żołnierstwo podsuwało się pod
mury na pół strzału z rusznicy. Wygrażali kościołowi, obrońcom. Wpółpĳani żołdacy
krzyczeli, wznosząc ręce ku murom:

— Podda cie klasztor albo wieǳcie, że wasze mnichy wisieć będą!
Inni bluźnili strasznie przeciwko Bogaroǳicy i wierze katolickie . Oblężeni, ze wzglę- Gniew

du na życie o ców, słuchać musieli cierpliwie. Kmicicowi wściekłość zapierała oddech
w piersi. Darł włosy w czuprynie, szaty na sobie i łamiąc ręce, powtarzał do pana Piotra
Czarnieckiego:

— Ot, mówiłem, mówiłem, na co układy ze złoǳie ami! Teraz stó , cierp! A oni lezą
w oczy a bluźnią!… Matko Boża! zmiłu się nade mną, da mi wytrwanie!… Na Boga
żywego! niedługo na mury zaczną leźć!… Trzyma cieże mnie, oku cie mnie ak zbó a, bo
nie wytrzymam!

Tamci zaś zbliżali się coraz barǳie i bluźnili coraz śmiele .
Tymczasem zaszedł nowy wypadek, który do rozpaczy przywiódł oblężonych. Pan

kasztelan kĳowski, podda ąc Kraków, wymówił sobie, że wy ǳie z całym wo skiem i po-
zostanie wraz z nim na Śląsku aż do końca wo ny. Siedmset piechoty z tych wo sk, gwar-
dii królewskie pod woǳą pułkownika Wolfa, stało tuż w pobliżu, nad granicą i ufa ąc
traktatom, nie miało się na baczności.

Owóż Wrzeszczowicz namówił Millera, ażeby tych luǳi zagarnął. Ten wysłał same-
go Wrzeszczowicza z dwoma tysiącami ra tarii, którzy nocą przeszedłszy granicę, napadli
na uśpionych i zabrali ich co do ednego. Sprowaǳonych do obozu szweǳkiego kazał
Miller umyślnie obwoǳić naokoło muru, aby okazać księżom, że to wo sko, od którego
spoǳiewali się odsieczy, posłuży właśnie do zdobywania Częstochowy.

Widok też to był przeraża ący dla oblężonych te świetne gwardii królewskie , wle-
czone wedle murów; nikt bowiem nie wątpił, że ich pierwszych zmusi Miller do szturmu.

Popłoch ukazał się znów w wo sku; niektórzy żołnierze poczęli broń łamać i wołać,
że nie ma uż rady, eno trzeba się poddawać ak na pręǳe . Serca upadły i w szlachcie.

Niektórzy z nich znów wystąpili do Kordeckiego z prośbami, aby miał litość nad ich
ǳiećmi, nad świętym mie scem, nad obrazem i nad zgromaǳeniem zakonnym. Zaledwie
powaga przeora i pana Zamoyskiego starczyły do uciszenia tego rozruchu.

A ksiąǳ Kordecki miał przede wszystkim na myśli uwolnienie uwięzionych o ców Polityka

Poświęceniei chwycił się na lepszego sposobu, napisał bowiem list do Millera, że chętnie dla dobra
Kościoła owych braci poświęci. Niech więc enerał skazu e ich na śmierć; będą potem
wszyscy inni wieǳieć, czego się po nim mogą spoǳiewać i aką wiarę do ego przyrzeczeń
przywiązywać.

Miller radosny był, bo sąǳił, że dopływa do końca. Nie od razu ednak uwierzył
słowom Kordeckiego i ego gotowości poświęcenia zakonników. Więc ednego z nich,
księǳa Błeszyńskiego, wysłał do klasztoru, zobowiązawszy go naprzód przysięgą, że wróci
sam dobrowolnie, bez względu na to, aką odpowiedź przyniesie. Zobowiązał go również
przysięgą, że wystawi potęgę szweǳką i niepodobieństwo oporu. Zakonnik powtórzył
wszystko wiernie, lecz oczy ego mówiły co innego, a w końcu rzekł:

— Lecz życie niże ceniąc aniżeli dobro Zgromaǳenia, czekam na postanowienie
rady, a co wy uchwalicie, na wiernie nieprzy acielowi z powrotem ozna mię.

Kazano mu odpowieǳieć, że zakon pragnie układów, ale nie może wierzyć enerało-
wi, który posłów więzi. Na drugi ǳień przyszedł do klasztoru drugi z wysłanych o ców,
Małachowski, i z podobną odszedł odpowieǳią.

Wówczas oba usłyszeli wyrok śmierci. Pobożność, Śmierć, Śmierć
bohaterskaByło to w kwaterze Millera w obecności sztabu i znamienitych oficerów. Wszyscy oni

patrzyli pilnie w twarze zakonników, ciekawi, akie też wyrok wywrze na nich wrażenie,
i z na większym zdumieniem u rzeli na obydwóch radość tak wielką, tak nieziemską, akby
na wyższe zwiastowano im szczęście. Wybladłe policzki zakonników zarumieniły się nagle,
oczy napełniły się światłem i o ciec Małachowski rzekł drżącym ze wzruszenia głosem:

— Ach! czemuż ǳisia nie umieramy, skoro ofiarą za Boga i króla paść nam prze-
znaczono!…
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Miller kazał ich natychmiast wyprowaǳić. Pozostali oficerowie spoglądali edni na
drugich, na koniec któryś ozwał się:

— Z podobnym fanatyzmem trudna walka.
A książę Heski na to:
— Podobną wiarę mieli tylko pierwsi chrześcĳanie… Toś waćpan chciał rzec?
Następnie zwrócił się do Wrzeszczowicza.
— Panie Weyhard — rzekł — rad bym wieǳieć, co pan myślisz o tych mnichach?
— Nie potrzebu ę sobie nimi głowy zaprzątać — odparł zuchwale Wrzeszczowicz —

pan enerał uż o nich pomyślał!
Wtem Sadowski wystąpił na środek izby i stanął przed Millerem.
— Wasza dosto ność nie każesz tych mnichów stracić! — rzekł stanowczo.
— A to czemu?
— Dlatego że wówczas o akichkolwiek układach mowy uż nie bęǳie, że załoga

twierǳy zapłonie zemstą, że ci luǳie pręǳe eden na drugim w takim razie padną, niż
się poddaǳą…

— Wittenberg³⁷⁵ przysyła mi ciężkie ǳiała.
— Wasza dosto ność nie uczynisz tego — mówił z mocą Sadowski — gdyż to są

posłowie, którzy w zaufaniu tu przybyli!
— Ja też ich nie na zaufaniu każę powiesić, tylko na szubienicy.
— Echo tego czynu rozlegnie się w całym kra u, wzburzy wszystkie serca i odwróci

e od nas.
— Da mi waćpan pokó ze swymi echami!… Słyszałem uż o nich sto razy.
— Wasza dosto ność nie uczynisz tego bez wieǳy ego królewskie mości!
— Waćpan nie masz prawa przypominać mi moich obowiązków względem króla!
— Ale mam prawa prosić o uwolnienie ze służby, a powody ego królewskie mości

przedstawić. Chcę być żołnierzem, nie katem!…
Książę Heski wystąpił z kolei na środek izby i rzekł ostentacy nie:
— Panie Sadowski, da mi twą rękę. Pan esteś szlachcic i uczciwy człowiek!
— Co to est? Co to znaczy? — ryknął Miller, zrywa ąc się z sieǳenia.
— Jenerale — rzekł zimno książę Heski — pozwalam sobie mniemać, że pan Sadow-

ski est uczciwym człowiekiem, i sąǳę, że nie masz w tym nic przeciwnego dyscyplinie?
Miller nie lubił księcia Heskiego, ale ak wielu luǳiom niższego pochoǳenia, tak

i emu imponował w na wyższy sposób ów chłodny, grzeczny, a zarazem pogardliwy spo-
sób mówienia, właściwy luǳiom wysokie godności. Miller starał się mocno przyswoić
sobie ową manierę, co mu się zresztą nie udawało. Pohamował ednak wybuch i rzekł
spoko nie :

— Mnichy będą utro wisieć.
— To nie mo a rzecz — odrzekł książę Heski — ale w takim razie każ wasza do-

sto ność ǳiś eszcze uderzyć na te dwa tysiące Polaków, którzy są w naszym obozie, bo
ak tego nie uczynisz, to oni utro uderzą na nas… Już i tak bezpiecznie szweǳkiemu
żołnierzowi iść mięǳy stado wilków ak mięǳy ich namioty. Oto wszystko, co chciałem
powieǳieć, a teraz pozwalam sobie życzyć wasze dosto ności powoǳenia.

To rzekłszy, wyszedł z kwatery.
Miller pomiarkował, iż zapęǳił się zbyt daleko. Lecz rozkazów nie cofnął i tego sa-

mego dnia eszcze zaczęto wznosić szubienicę na oczach całego klasztoru. Jednocześnie
żołdacy, korzysta ąc z zawartego zawieszenia broni, cisnęli się eszcze bliże murów, nie
przesta ąc szyǳić, urągać, bluźnić, wyzywać. Całe tłumy ich wǳierały się na górę; stali
tak gęsto, akoby zamierzali iść do szturmu.

Wtem pan Kmicic, którego nie okuli, ak o to prosił, nie wytrzymał istotnie i gruchnął
z ǳiała w na większą kupę tak skutecznie, że pokotem położył tych wszystkich żołnierzy,
którzy się naprzeciw wylotu zna dowali. Było to akby hasło, bo naraz, bez rozkazów,
a nawet wbrew im, zagrały wszystkie ǳiała, huknęły rusznice i garłacze³⁷⁶.

³⁷⁵Wittenberg — Arvid (a. Arfuid) Wittenberg von Debern (–), szweǳki hrabia i feldmarszałek,
uczestnik wo ny trzyǳiestoletnie i potopu szweǳkiego. [przypis edytorski]

³⁷⁶garłacz— broń palna, ładowana od przodu, o rozszerzane lufie, rozmiaru pośredniego pomięǳy pistoletem
a karabinkiem. [przypis edytorski]
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Szweǳi zaś, wystawieni ze wszech stron na ogień, z wyciem i rykiem uciekać poczęli
od twierǳy, gęsto po droǳe trupem pada ąc.

Czarniecki przyskoczył do Kmicica.
— A wiesz, że za to kula w łeb?
— Wiem, wszystko mi edno! Niech mnie!…
— To w takim razie mierz dobrze!
Kmicic mierzył dobrze.
Wkrótce ednak zabrakło mu celu. Wielkie poruszenie stało się tymczasem w obozie

szweǳkim, lecz było tak asnym, że pierwsi Szweǳi zgwałcili zawieszenie broni, iż Miller
sam w duchu przyznawał słuszność asnogórcom.

Co więce ! Kmicic ani się spoǳiewał, że swymi strzałami uratował prawdopodobnie
życie o com, bo wskutek nich Miller stanowczo przekonał się, że zakonnicy w ostatnim
razie istotnie gotowi są dla dobra Kościoła i klasztoru poświęcić dwóch współbraci. Strzały
wbiły mu przy tym do głowy i tę myśl, że eśli włos spadnie z głowy posłów, tedy uż nic
innego, prócz podobnych grzmotów, nie usłyszy ze strony klasztoru.

I naza utrz zaprosił obydwóch uwięzionych zakonników na obiad, następnego zaś dnia
odesłał ich do klasztoru.

Płakał ksiąǳ Kordecki na ich widok, wszyscy brali ich w ramiona i zdumiewali się,
słysząc z ich ust, że właśnie owym wystrzałom winni są ocalenie. Przeor, który poprzednio
gniewał się na Kmicica, przywołał go zaraz i rzekł:

— Gniewałem się, bo myślałem, żeś ich zgubił, ale ciebie widocznie Na świętsza Panna
natchnęła. Znak to łaski, radu się!…

— O cze na droższy, kochany, nie bęǳie uż układów? — pytał Kmicic, cału ąc go
po rękach.

Ale ledwie to wymówił, ledwie skończył, gdy trąbka ozwała się przy bramie i nowy
poseł od Millera wszedł do klasztoru.

Był to pan Kuklinowski, pułkownik chorągwi wolentarskie ³⁷⁷, włóczące się ze Szwe-
dami.

Na więksi warchołowie, bez czci i wiary, służyli w te chorągwi, a po części dysy-
denci, ako lutrowie, arianie, kalwini. Tym się tłumaczyła ich przy aźń dla Szwedów, lecz
głównie zagnała ich do millerowskiego obozu chęć grabieży i łupów. Sza ka ta, złożona ze Żołnierz, Wo na
szlachty banitów, luǳi zbiegłych z wież³⁷⁸ i rąk mistrza³⁷⁹, a z czelaǳi wisielców, urwa-
nych od powroza, podobna była nieco do dawne Kmicicowe partii, tylko tamci się bili
ak lwy, ci woleli rabować, krzywǳić szlachcianki po dworach, rozbĳać sta nie i skrzynie.
Kuklinowski sam mnie był za to podobny do Kmicica. Wiek przyprószył siwizną ego
włosy, twarz miał zwiędłą, zuchwałą i bezczelną. Oczy, naǳwycza wypukłe i drapieżne,
zwiastowały gwałtowność charakteru. Był to eden z tych żołnierzy, w których wskutek
hulaszczego życia, ciągłych wo en sumienie wypaliło się do dna. Mnóstwo podobnych
kręciło się wówczas po wo nie trzyǳiestoletnie w całych Niemczech i Polsce. Gotowi
oni byli służyć każdemu, i nieraz prosty wypadek rozstrzygał, po które stawali stronie.

O czyzna, wiara, słowem, wszystkie świętości, były im zupełnie obo ętne. Wyznawa-
li ednę tylko żołnierkę, szukali w nie uciech, rozpusty, korzyści i zapomnienia życia.
Wszelako obrawszy akiś obóz służyli mu dość wiernie, a to przez pewien honor żołnier-
sko-rozbó niczy i dlatego, aby nie psuć sobie i innym wziętości. Takim był i Kuklinowski.
Sroga odwaga i niezmierna zawziętość wyrobiły mu mir mięǳy warchołami. Łatwo mu
przychoǳiło werbować luǳi. Wiek życia przesłużył w różnych broniach i obozach. Był
na Siczy³⁸⁰ atamanem; woǳił pułki na Wołoszczyznę³⁸¹; w Niemczech werbował ochot-
ników w czasie trzyǳiestoletnie wo ny i zyskał pewną sławę ako dowódca azdy. Krzywe
ego nogi, wygięte na kształt pałąków, znamionowały, że większą część życia spęǳił na
koniu. Chudy był przy tym ak trzaska i nieco pochylony z rozpusty. Siła³⁸² krwi, nie tyl- Żołnierz, Wierzenia,

Grzech
³⁷⁷chorągiew wolentarska — odǳiał ochotniczy, nie pobiera ący żołdu a utrzymu ący się z łupów wo ennych.

[przypis edytorski]
³⁷⁸luǳi zbiegłych z wież — t . z więzień. [przypis edytorski]
³⁷⁹mistrz — tu: kat. [przypis edytorski]
³⁸⁰Sicz Zaporoska — Zaporoże, kraina zamieszkana przez Kozaków zaporoskich; także: ich wędrowna stolica,

obóz warowny na edne z wysp dolnego Dniepru. [przypis edytorski]
³⁸¹Wołoszczyzna — państwo na terenach ǳisie sze płd. Rumunii, rząǳone przez hospodara i zależne od

Imperium Osmańskiego. [przypis edytorski]
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ko w wo nach przelane , ciężyło na nim. A ednak nie był to człowiek z natury zupełnie
zły, miewał czasem szlachetnie sze popędy, był tylko do szpiku kości zepsuty i rozzu-
chwalony. Sam bowiem nieraz mawiał w zaufane kompanii po pĳanemu: „Spełniło się
nie eden uczynek, za który powinien był piorun trzasnąć, a nie trzasnął.”

Ta bezkarność sprawiła, że nie wierzył w sprawiedliwość bożą i karę nie tylko za życia,
ale i po śmierci, inacze mówiąc: nie wierzył w Boga, wierzył ednak w diabła, w czarow-
nice, w astrologów i w alchemię.

Nosił się po polsku, gdyż uważał ten stró za na odpowiednie szy dla kawalerzysty;
eno wąs, eszcze czarny, podstrzygał po szweǳku i rozczapierzał w zadartych do góry
końcach. Mówiąc, zdrobniał wszystkie wyrazy ak ǳiecko, co ǳiwne czyniło wrażenie
w ustach takiego wcielonego diabła i okrutnika żłopiącego krew luǳką. Mówił dużo
i chełpliwie, oczywiście miał się za znamienitą osobę i ednego z pierwszych w świecie
pułkowników azdy.

Miller, który, lubo³⁸³ w szerszym zakro u, sam do podobnego gatunku luǳi należał,
cenił go wielce, a zwłaszcza lubił go saǳać u swego stołu. Obecnie Kuklinowski sam
narzucił mu się na pomocnika, zaręcza ąc, że wymową swą wnet księży do opamiętania
przywieǳie.

Poprzednio eszcze, gdy po aresztowaniu księży pan Zamoyski, miecznik sieraǳki,
wybierał się sam własną osobą do obozu Millera i żądał zakładnika, Miller posłał Kukli-
nowskiego; pan Zamoyski i ksiąǳ Kordecki nie przy ęli go ednak, ako człeka nieodpo-
wiednie godności.

Od te pory, dotknięty w miłości własne , Kuklinowski powziął śmiertelną urazę do
obrońców Jasne Góry i postanowił wszelkimi siłami im szkoǳić.

Wybrał się więc w poselstwie, raz dla samego poselstwa, a po wtóre, żeby wszystko
obe rzeć i tu i owǳie złe ziarno rzucić. Ponieważ z dawna zna omy był panu Czarnieckie-
mu, zbliżył się zatem do bramy przez niego strzeżone ; lecz pan Czarniecki spał właśnie,
Kmicic go zastępował; on też wprowaǳił gościa i zawiódł go do definitorium.

Kuklinowski rzucił okiem znawcy na pana Andrze a i wnet wpadła mu barǳo w oko
nie tylko postawa, ale i wzorowy żołnierski moderunek³⁸⁴ młodego unaka.

— Żołnierzyk zaraz prawǳiwego żołnierzyka odgadnie — rzekł, podnosząc rękę do
kołpaka³⁸⁵. — Nie spoǳiewałem się, żeby księżulkowie mieli tak grzecznych oficerów na
kondycy ce³⁸⁶. Jakże godność, proszę?…

W Kmicicu, który miał gorliwość każdego nowo nawróconego, aż dusza się wzdryga-
ła, szczególnie na Polaków Szwedom służących; ednakże wspomniał na niedawne gnie-
wy księǳa Kordeckiego, na wagę, którą tenże do układów przywiązywał, więc odrzekł
chłodno, ale spoko nie:

— Jestem Babinicz, dawny pułkownik wo sk litewskich, a teraz wolentariusz³⁸⁷ w służ- Imię, Pozory
bie Na świętsze Panny.

— A a Kuklinowski, także pułkownik, o którym musiałeś waść słyszeć, bo czasu
nie edne wo enki o tym nazwisku i o te szabelce (tu uderzył się po boku) wspominano
nie tylko tu w Rzeczypospolitce, ale i za granicą.

— Czołem! — rzekł Kmicic — słyszałem.
— No, proszę… toś waść z Litwy?… I tam bywa ą sławni żołnierze… My to wiemy

o sobie, bo też trąbę sławy słychać z ednego końca świata w drugi… Znałżeś tam waszmość
nie akiego Kmicica?

Pytanie padło tak nagle, że pan Andrze stanął ak wryty.
— A waszmość czemu się o niego pytasz?
— Bo go miłu ę, choć go nie znam; bośmy do siebie podobni ak para butów…

i to zawsze powtarzam: dwóch est (z przeproszeniem waszmości) prawǳiwych żołnierzy

³⁸²siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
³⁸³lubo (daw.) — chociaż, mimo że. [przypis edytorski]
³⁸⁴moderunek (daw.) — ekwipunek, wyposażenie. [przypis edytorski]
³⁸⁵kołpak — wysoka czapka bez daszka, z futrzanym otokiem. [przypis edytorski]
³⁸⁶kondycyjka (z łac.) — właśc. kondyc a; tu: zatrudnienie, służba. [przypis edytorski]
³⁸⁷wolentariusz — ochotnik, wolontariusz, żołnierz walczący w imię swoich przekonań i nie otrzymu ący

żołdu. [przypis edytorski]
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w te Rzeczypospolite : a w Koronie, a Kmicic na Litwie… Para gołąbków, co⁈ Znałżeś
go waść osobiście?

„Boda cię zabito!” — pomyślał Kmicic.
Lecz wspomniawszy na poselski charakter Kuklinowskiego, odrzekł głośno:
— Osobiście go nie znałem… Ale owoż we dź pan, bo tam uż rada oczeku e.
To rzekłszy, wskazał mu drzwi, z których na przy ęcie gościa wyszedł eden z księży.

Kuklinowski udał się z nim razem do definitorium, lecz przedtem eszcze odwrócił się do
Kmicica.

— Miło mi bęǳie, panie kawalerze — odrzekł — eśli i z powrotem ty mnie od-
prowaǳisz, nie kto inny.

— Zaczekam tu na waszmości — odpowieǳiał pan Kmicic.
I pozostał sam. Po chwili począł choǳić tam i na powrót prędkimi krokami. Wzbu-

rzyła się w nim cała dusza, a serce zalewało mu się krwią czarną ze złości.
— Smoła tak nie przylega do szaty ak niesława do imienia! — mruczał. — Ten Sława, Hańba, Przemiana

łotr, ten wyga, ten sprzedawczyk śmiele się bratem moim mianu e i za kompaniona mnie
ma. Ot, czegom się doczekał! Wszyscy wisielcy się do mnie przyzna ą, a nikt zacny bez
abominac i³⁸⁸ nie wspomni. Małom eszcze uczynił, mało!… Żebym przyna mnie mógł
tę szelmę nauczyć… Nie może być inacze , tylko go sobie zakarbu ę…

Narada w definitorium trwała długo. Uczyniło się ciemno.
Kmicic czekał eszcze.
Na koniec ukazał się pan Kuklinowski. Twarzy ego nie mógł do rzeć pan Andrze ,

ale z szybkiego sapania wnosił, że mis a zgoła mu się nie udała i zarazem nie przypadła do
smaku, bo nawet do gawędy stracił ochotę. Szli więc czas akiś w milczeniu; tymczasem
postanowił Kmicic dowieǳieć się prawdy, rzekł tedy uda ąc umyślnie współczucie:

— Pewnie z niczym waszmość wracasz… Nasi księża uparci, a mówiąc mięǳy nami
(tu zniżył głos), źle czynią, bo przecie wieki bronić się nie możem.

Pan Kuklinowski stanął i pociągnął go za rękaw.
— A, sąǳisz waść, sąǳisz, że źle robią? Masz rozumek, masz! Księżulkowie pó dą na

otręby — a w tym! Kuklinowskiego nie chcą słuchać, posłucha ą ego miecza.
— Wiǳi waść, mnie też o nich nie choǳi — odrzekł Kmicic — ale o mie sce, które

est święte, nie ma co mówić!… a które im późnie się podda, tym kondyc e³⁸⁹ sroższe
być muszą… Chyba że to prawda, co mówią, iż w kra u powsta ą hałasy, że tu i owǳie
poczyna ą Szwedów siec i że chan w pomoc ciągnie. Jeśli tak, to Miller musi odstąpić.

— Waćpanu w zaufaniu powiem: ochotka na szweǳką uszkę³⁹⁰ buǳi się w kra u,
a podobno i w wo sku, prawda!… O chanie także gada ą! Ale Miller nie odstąpi. Za parę
dni ǳiała ciężkie nam przy dą… Wykopiemy tych lisów z amy, a późnie co bęǳie, to
bęǳie!… Ale waćpan rozumek masz!

— Ot, i brama! — rzekł Kmicic — tu muszę waści pożegnać… Chyba że chcesz, bym
cię po pochyłości sprowaǳił?

— Sprowadź, sprowadź! Parę dni temu strzeliliście za posłem!…
— At! co waść mówisz⁈
— Może niechcący… Ale lepie sprowadź waćpan… Mam ci też kilka słów rzec.
— I a waćpanu.
— To i dobrze.
Wyszli za bramę i pogrążyli się w ciemności. Tu Kuklinowski stanął i chwyciwszy

znów Kmicica za rękaw, mówić począł:
— Waćpan, panie kawalerze, wyda esz mi się roztropny i przemyślny, a przy tym

czu ę w tobie żołnierzyka z krwi i z kości… Po co ci, u licha, z księżmi, nie z wo sko-
wymi trzymać, po co księżym parobkiem być?… Lepsza u nas i weselsza kompania przy
kielichach, kościach, z ǳiewczętami… Rozumiesz? Co?

Tu ścisnął mu ramię palcami.
— Ten dom — mówił dale , ukazu ąc palcem na twierǳę — pali się… a głupi, kto

z palącego się domu nie ucieka. Waćpan może imienia zdra cy się boisz?… Pluń na tych, co Zdrada, Cnota, Pokusa
cię tak nazwą! Chodź do nasze kompanii… Ja, Kuklinowski, to waści proponu ę. Chcesz,

³⁸⁸abominacja (z łac.) — wstręt, odraza, obrzyǳenie. [przypis edytorski]
³⁸⁹kondycje (z łac.) — warunki. [przypis edytorski]
³⁹⁰juszka — właśc. ucha, t . krew. [przypis edytorski]
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słucha … nie chcesz, nie słucha … gniewu nie bęǳie. Jenerał przy mie cię dobrze, a
w tym, a mnie do serca przypadłeś i z życzliwości to ci mówię. Wesoła kompanĳka,
wesoła! Żołnierska wolność w tym, by służyć, komu się chce. Nic ci po mnichach! Jeżelić
cnotka przeszkaǳa, to ą wycharchnĳ! Pamięta też i na to, że i uczciwi u nas służą. Tylu
szlachty, tylu panów, hetmani… Co masz być lepszy? Kto tam się naszego Kazimierka
trzyma? — nikt! Jeden Sapieha Raǳiwiłła gnębi.

Kmicic zaciekawił się.
— Sapieha, mówisz waćpan, Raǳiwiłła gnębi? Polityka
— Tak est. Sroǳe go tam na Podlasiu poturbował, a teraz w Tykocinie oblega. A my

nie przeszkaǳamy!
— Jak to?
— Bo król szweǳki woli, żeby się z edli. Raǳiwiłł nigdy nie był pewny, o sobie eno

myślał… Przy tym ledwie podobno uż dyszy. Kto dopuści, żeby go oblegano, to uż źle
z nim… uż zginął.

— I Szweǳi nie idą mu na ratunek?
— Kto ma iść? Sam król w Prusach, bo tam sprawa na ważnie sza… Elektoreczek

dotąd się wykręcał, teraz się nie wykręci. W Wielkopolsce wo enka. Wittenberg potrzebny
w Krakowie, Duglas³⁹¹ z góralami ma robotę, więc i zostawili Raǳiwiłła samemu sobie.
Niech go tam Sapieha z e. Urósł Sapieżka, to prawda… Ale przy ǳie i na niego kole .
Nasz Karolek, byle się z Prusami ułatwił, przytrze potem rogów Sapieże. Teraz nie ma na
niego rady, bo cała Litwa przy nim stoi.

— A Żmudź?
— Żmudź Pontusik de la Gardie trzyma w łapach, a ciężkie to łapy, znam go!
— Także to Raǳiwiłł upadł, on, który potęgą królom dorównywał?
— Gaśnie uż, gaśnie…
— ǲiwne zrząǳenie boże!
— Odmienna wo ny kole ka. Ale mnie sza z tym! No, co tam? Nie namyśliszże się

wedle te propozyc i, którą ci uczyniłem? Nie bęǳiesz żałował! Chodź do nas. Jeśli ci ǳiś
za prędko, to się namyśl do utra, do po utrza, do przy ścia wielkich ǳiał. Oni ci widać
ufa ą, skoro możesz za bramę wychoǳić, ak ot, teraz… Albo z listami przy dź i więce
nie wraca …

— Waćpan ciągniesz na stronę szweǳką, boś szweǳki poseł — rzekł nagle Kmicic —
nie wypada ci inacze , chociaż w duszy, kto wie, co tam myślisz. Są tacy, którzy Szwedom
służą, a w sercu źle im życzą.

— Parol kawalerski! — odrzekł Kuklinowski — że mówię szczerze, i nie dlatego,
że funkc ę poselską spełniam. Za bramą uż a nie poseł, i kiedy tak chcesz, to składam
dobrowolnie swo ą poselską szarżę i mówię ci ak prywatny: kiń do licha, tę paskudną
twierǳę!

— To waść mówisz ako prywatny?
— Tak est.
— I mogę ci ako prywatnemu odpowieǳieć?
— Jako żywo! sam proponu ę.
— Tedy słucha że mnie, panie Kuklinowski (tu Kmicic nachylił się i spo rzał w same

oczy zabĳaki), esteś szelma, zdra ca, łotr, rakarz³⁹² i arcypies! Masz dosyć, czyli mam ci
eszcze w oczy plunąć?

Kuklinowski zdumiał się do tego stopnia, że przez chwilę trwało milczenie.
— Co to?… Jak to?… Słyszęż a dobrze?
— Masz, psie, dosyć, czyli chcesz, bym ci w oczy plunął?
Kuklinowski błysnął szablą, lecz Kmicic schwycił go swą żelazną ręką za garść, wykręcił

ramię, wyrwał szablę, następnie trzasnął w policzek, aż się rozległo w ciemności, poprawił
z drugie strony, obrócił w ręku ak ygę i kopnąwszy z całe siły, wykrzyknął:

³⁹¹Duglas — Douglas, Robert (–), Szkot, od  r. życia żołnierz armii szweǳkie , feldmarszałek,
uczestnik wo ny trzyǳiestoletnie . Podczas potopu szweǳkiego dowoǳił wo skami szweǳkimi w Prusach
Książęcych. Za zasługi wo enne otrzymał tytuł hrabiego, a ego potomkowie stali się ednym z na bogatszych
rodów arystokratycznych Szwec i. [przypis edytorski]

³⁹²rakarz — człowiek za mu ący się wyłapywaniem bezpańskich psów, hycel; tu pogard.: oprawca. [przypis
edytorski]
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— Prywatnemu, nie posłowi!…
Kuklinowski potoczył się na dół, ak kamień wyrzucony z balisty, pan Andrze zaś

spoko nie poszedł ku bramie.
ǲiało się to w załamaniu góry, tak iż z murów trudno ich było do rzeć. Jednakże przy

bramie spotkał Kmicic czeka ącego uż księǳa Kordeckiego, który zaraz odprowaǳił go
na bok i pytał:

— A coś tak długo robił z Kuklinowskim?
— Wchoǳiłem z nim w konfidenc ę³⁹³ — odparł pan Andrze .
— Cóż ci mówił?
— Mówił mi, że o chanie prawda.
— Chwała Bogu, który serca pogan zmienić umie i z wrogów uczynić przy aciół.
— Mówił mi także, iż Wielkopolska się ruszyła…
— Chwała Bogu!
— Że kwarciani coraz niechętnie przy Szweǳie sto ą, że na Podlasiu wo ewoda wi-

tebski Sapieha zbił zdra cę Raǳiwiłła, ma ąc wszystkich zacnych obywatelów³⁹⁴ po sobie.
Jakoby cała Litwa przy nim stoi, z wy ątkiem Żmuǳi, którą Pontus ogarnął…

— Chwała Bogu! Nicżeście więce ze sobą nie mówili?
— Owszem, namawiał mnie potem Kuklinowski, bym do Szwedów przeszedł.
— Tego się spoǳiewałem — rzekł ksiąǳ Kordecki — zły to człowiek… A ty cóżeś

mu odrzekł?
— Bo to, wiǳicie, o cze wielebny, powieǳiał mi tak: „Kładę na bok mo ą szarżę

poselską, która się za bramą i bez tego kończy, a namawiam cię ako prywatny człowiek.”
A am go eszcze dla pewności spytał, czy mogę ako prywatnemu odpowiadać. Powieǳiał:
„Dobrze!” — wtedy…

— Co wtedy?
— Wtedy dałem mu w pysk, a on się na dół pokocił³⁹⁵.
— W imię O ca i Syna, i Ducha!
— Nie gniewa cie się, o cze… Barǳom to politycznie uczynił, a że on tam przed

nikim słowa nie piśnie, to pewno!
Ksiąǳ milczał przez chwilę.
— Z poczciwościś to uczynił, wiem! — odrzekł po chwili. — To mnie eno martwi, Wróg

żeś sobie nowego wroga napytał… To straszny człek!
— E! eden więce , eden mnie !… — rzekł Kmicic.
Po czym pochylił się do ucha księǳa.
— A książę Bogusław — rzekł — to mi przyna mnie wróg. Co mi tam taki Kukli-

nowski! Ani się na niego obe rzę.
 
Tymczasem odezwał się groźny Arfuid Wittenberg³⁹⁶. Znamienity oficer przywiózł ego
surowe pismo do klasztoru z rozkazem dla o ców poddania twierǳy Millerowi³⁹⁷. „W
przeciwnym razie — pisał Wittenberg — eśli nie zaniechacie oporu i nie zechcecie ulegać
wspomnionemu³⁹⁸ panu enerałowi, bądźcie przekonani, że surowa was czeka za to kara,
która innym posłuży za przykład. Winę zaś tego sobie przypiszecie.”

O cowie, po odebraniu tego listu, postanowili po staremu zwlekać, co ǳień nowe
trudności przedstawia ąc. I znów poczęły płynąć dni, podczas których huk armat przery-
wał układy, i odwrotnie.

Miller oświadczył, że tylko dla zabezpieczenia klasztoru od kup swawolnych³⁹⁹ pragnie
wprowaǳić doń swą załogę.

O cowie odpowieǳieli, że skoro załoga ich okazała się dostateczną do obrony prze- Polityka, Pokora

³⁹³konfidencja (z łac.) — zaufanie, zażyłość. [przypis edytorski]
³⁹⁴obywatelów — ǳiś popr. forma D. lm: obywateli. [przypis edytorski]
³⁹⁵pokocić się (daw., reg.) — poturlać się. [przypis edytorski]
³⁹⁶Wittenberg — Arvid (a. Arfuid) Wittenberg von Debern (–), szweǳki hrabia i feldmarszałek,

uczestnik wo ny trzyǳiestoletnie i potopu szweǳkiego. [przypis edytorski]
³⁹⁷Miller — Burchard Müller von der Lühnen (–), szweǳki wo skowy, generał, uczestnik m.in.

wo ny trzyǳiestoletnie , II wo ny północne i wo ny polsko-szweǳkie . [przypis edytorski]
³⁹⁸wspomnionemu — ǳiś popr.: wspomnianemu. [przypis edytorski]
³⁹⁹kupy swawolne — odǳiały nieprzy acielskie, które odłączyły się od swo e armii. [przypis edytorski]
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ciw tak potężnemu woǳowi ak pan enerał, tym barǳie wystarczy przeciw kupom
swawolnym. Błagali więc Millera na wszystko, co święte, na uszanowanie, akie lud ma
dla tego mie sca, na Boga i cześć Marii, aby sobie poszedł do Wielunia lub gǳie by mu
się podobało. Wyczerpała się ednak i cierpliwość szweǳka. Ta pokora oblężonych, któ-
rzy ednocześnie prosili o miłosierǳie i coraz gęście z ǳiał strzelali, doprowaǳała do
rozpaczy woǳa i wo ska.

Millerowi w głowie z początku nie mogło się pomieścić, dlaczego, gdy cały kra pod-
dał się, to edno mie sce się broni, co za moc e podtrzymu e, w imię akich naǳiei ci
zakonnicy nie chcą ulegnąć, do czego dążą, czego się spoǳiewa ą?

Lecz czas płynący przynosił coraz aśnie sze na owe pytania odpowieǳi. Opór, który
się tu począł, szerzył się ak pożar.

Mimo dość tępe głowy spostrzegł enerał w końcu, o co księǳu Kordeckiemu cho- Prorok, Patriota, O czyzna,
Ksiąǳ, Poświęcenieǳiło, bo zresztą wytłumaczył to niezbicie Sadowski: że więc nie o owo gniazdo skaliste,

nie o Jasną Górę, nie o skarby nagromaǳone w zakonie, nie o bezpieczeństwo Zgroma-
ǳenia — ale o losy całe Rzeczypospolite . Spostrzegł Miller, że ów ksiąǳ cichy wieǳiał,
co czynił, że miał świadomość swo e mis i, że powstał ako prorok, aby zaświecić kra owi
przykładem, by głosem potężnym zawołać na wschód i zachód, na północ i południe:
Sursum corda⁴⁰⁰! — by czy to zwycięstwem swoim, czy śmiercią i ofiarą obuǳić śpiących
ze snu, obmyć z grzechów grzesznych, uczynić światło w ciemnościach.

Spostrzegłszy to, ów stary wo ownik po prostu zląkł się i tego obrońcy, i własnego Zwątpienie, Czary,
Żołnierz, Zabobony, Omenzadania. Nagle ów „kurnik” częstochowski wydał mu się olbrzymią górą bronioną przez

tytana, a sam sobie wydał się enerał małym, a na armię własną spo rzał po raz pierw-
szy w życiu ak na garść lichego robactwa. Imże to podnosić rękę na tę akąś straszną,
ta emniczą i niebotyczną potęgę? Więc zląkł się Miller i zwątpienie poczęło się wkradać
do ego serca. Wieǳąc, że na niego winę złożą, sam począł szukać winnych, i gniew ego
spadł naprzód na Wrzeszczowicza. Powstały w obozie niesnaski i niezgoda ęła ątrzyć
przeciw sobie serca; prace oblężnicze musiały na tym cierpieć.

Lecz Miller zbyt długo przywykł w całym życiu mierzyć luǳi i wypadki pospolitą
miarą żołnierską, aby chwilami nie miał pocieszać się eszcze myślą, że twierǳa podda
się w końcu. I biorąc rzeczy po luǳku, nie mogło się stać inacze . Przecie Wittenberg
przysyłał mu sześć ǳiał burzących na cięższego kalibru, które uż pod Krakowem pokazały
swą potęgę.

„U licha! — myślał Miller — takie mury nie oprą się takim kolubrynom⁴⁰¹, a gdy
to gniazdo strachów, zabobonu, czarów z dymem się rozwie e, wnet rzeczy wezmą inny
obrót i cały kra się uspokoi.”

W oczekiwaniu więc na większe ǳiała, kazał strzelać z mnie szych. Dni walki wróciły.
Próżno ednak kule ogniste padały na dachy, próżno na ǳielnie si puszkarze nadluǳkie
czynili usiłowania. Ilekroć wiatr zwiał morze dymów, klasztor ukazywał się nietknię-
ty, wspaniały ak zawsze, wyniosły, z wieżami bodącymi spoko nie błękit. Tymczasem
zdarzały się wypadki szerzące zabobonny przestrach mięǳy oblega ącymi. To kule prze-
latywały ponad całą górą i raziły sto ących z drugie strony żołnierzy; to puszkarz, za ęty
rychtowaniem ǳiała, padał nagle; to dymy układały się w straszne i ǳiwaczne postacie;
to prochy w aszczach⁴⁰² zapalały się nagle, akby niewidomą ręką podpalone.

Prócz tego ginęli ciągle żołnierze, którzy po edynczo, samowtór albo samotrzeć wy-
chylali się z obozu. Posąǳenie o to padło na polskie posiłkowe chorągwie, które, prócz
pułku Kuklinowskiego, odmawiały wręcz wszelkiego uǳiału w pracach oblężniczych i co-
raz groźnie szą przybierały postawę. Miller zagroził pułkownikowi Zbrożkowi sądem na
ego luǳi, ten zaś odpowieǳiał mu w oczy wobec wszystkich oficerów: „Spróbu , ene-
rale!”

Natomiast towarzysze spod polskich chorągwi włóczyli się umyślnie po szweǳkim
obozie, okazu ąc pogardę i lekceważenie żołnierzom, a wszczyna ąc kłótnie z oficerami.
Przychoǳiło stąd do po edynków, w których Szweǳi, ako mnie wprawni w szermier-
kę, na częście padali ofiarą. Miller wydał surowe rozporząǳenie przeciwko po edynkom,

⁴⁰⁰Sursum corda (łac.) — w górę serca. [przypis edytorski]
⁴⁰¹kolubryna — kolubryna, duże ǳiało do burzenia fortyfikac i, kalibru do  mm. [przypis edytorski]
⁴⁰²jaszcz (daw.) — skrzynia na dwóch kołach do przewozu amunic i. [przypis edytorski]
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a w końcu zabronił towarzystwu wstępu do obozu. Wynikło z tego, że w końcu oba wo -
ska leżały obok siebie ak wrogie i oczeku ące tylko sposobności do walki.

Klasztor zaś bronił się coraz lepie . Okazało się, że ǳiała nadesłane przez pana kra-
kowskiego⁴⁰³ nie ustępu ą w niczym tym, którymi rozporząǳał Miller, a puszkarze przez
swą ciągłą praktykę doszli do takie wprawy, że każdy ich strzał powalał nieprzy aciół.
Szweǳi spęǳali to na czary. Puszkarze odpowiadali wprost oficerom, że z tą siłą, która
klasztoru broni, nie ich rzecz walczyć.

Pewnego rana popłoch wszczął się we wschodnio-południowym przykopie; żołnierze Matka Boska, Zabobony,
Omen, Konflikt, Religia,
Czary

bowiem u rzeli wyraźnie niewiastę w błękitnym płaszczu, osłania ącą kościół i klasztor. Na
ten widok rzucili się pokotem twarzami na ziemię. Próżno nad echał sam Miller, próżno
tłumaczył im, że to mgły i dymy ułożyły się w ten sposób; próżno wreszcie groził sądem
i karami. W pierwsze chwili nikt nie chciał go słuchać; zwłaszcza że sam enerał nie umiał
ukryć przerażenia.

Rozszerzyło się wnet po tym wypadku w całym wo sku mniemanie, że nikt z tych,
którzy w oblężeniu brali uǳiał, swo ą śmiercią nie umrze. Wielu oficerów poǳielało tę
wiarę, a i Miller nie był wolny od obaw, sprowaǳił bowiem ministrów⁴⁰⁴ luterskich i kazał
im czary odczyniać. Choǳili tedy po obozie, szepcząc i śpiewa ąc psalmy; przestrach
ednak tak się uż rozszerzył, że nieraz przyszło im usłyszeć z ust żołnierzy: „Nie wasza
moc, nie wasza potęga!”

Wśród strzałów armatnich nowy poseł millerowski wszedł do klasztoru i stanął przed
obliczem księǳa Kordeckiego i rady.

Był to pan Śladkowski, podstoli rawski, którego pod azdy szweǳkie ogarnęły, gdy
z Prus powracał. Przy ęto go zimno i surowo, choć twarz miał poczciwą, a spo rzenie ak Zdrada, Pozory, Cnota
niebo pogodne, bo uż się byli przyzwyczaili zakonnicy do poczciwych twarzy u zdra ców.
Ale on się takim przy ęciem wcale nie zmieszał i podczesu ąc raźno palcami płowego czuba
na głowie, ozwał się:

— Niech bęǳie pochwalony Jezus Chrystus!
— Na wieki wieków! — odezwali się chórem zebrani.
A ksiąǳ Kordecki zaraz dodał:
— Niech będą błogosławieni, którzy Mu służą.
— I a Mu służę — odrzekł pan podstoli — a że szczerze niż Millerowi, to się zaraz

pokaże… Hm! pozwólcie, o cowie czcigodni i kochani, że odchrząknę, bo muszę naprzód
paskuǳtwo wyplunąć… Więc tedy Miller… tfu!… przysłał mnie, mó dobry panie, do
was, żebym was do poddania się… tfu!… namawiał. A a się pod ąłem dlatego, żeby wam
powieǳieć: brońcie się, o poddaniu nie myślcie, bo Szweǳi uż cienko przędą i licho ich
w oczach bierze.

Zdumieli się zakonnicy i mężowie świeccy, wiǳąc takiego posła; naraz pan miecznik
sieraǳki zakrzyknął:

— Jak mi Bóg miły, to akiś uczciwy człowiek!
I skoczywszy ku niemu, począł mu ręką potrząsać, a pan Śladkowski drugą, wolną,

znów podgarnął czuba i mówił dale :
— Żem nie est szelmą, to się także zaraz pokaże. Kreowałem się Millerowi posłem Anioł

eszcze i dlatego, by wam nowin uǳielić, które są tak pomyślne, że chciałbym e wszyst-
kie, mó dobry panie, ednym tchem wypowieǳieć… ǲięku cie Bogu i Na świętsze
Jego Roǳicielce, że was obrała za narzęǳia do odwrócenia serc luǳkich! Waszym to
przykładem, waszą obroną kra nauczony poczyna zrzucać z siebie arzmo szweǳkie. Co
tu gadać! Bĳą Szwedów w Wielkopolsce i na Mazurach, znoszą mnie sze odǳiały, zale-
ga ą dragi i pasy. W kilku uż mie scach srogiego dali im łupnia. Szlachta siada na koń,
chłopi, mó dobry panie, w kupy się zbiera ą, a ak złapią akiego Szweda, to pasy z niego
drą. Wióry lecą, kłaki lecą! Ot, co est! Ot, do czego przyszło! A kto to sprawił? Wy!

— Anioł to, anioł powiada! — wołali zakonnicy i szlachta, wznosząc do nieba ręce.

⁴⁰³pan krakowski — Stanisław Warszycki herbu Abdank (–), kasztelan krakowski, brał uǳiał w obro-
nie Jasne Góry i innych walkach ze Szwedami; właściciel edyne w Polsce ufortyfikowane wsi, Szweǳi nie
zdołali e zdobyć; w legendach ludowych zachował się ako diabeł, chciwy i okrutny. [przypis edytorski]

⁴⁰⁴minister — duchowny protestancki, pastor. [przypis edytorski]
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— Nie anioł, ale do usług, Śladkowski, podstoli rawski… Nic to! Słucha cie dale :
Chan, pomny na dobroǳie stwa pana naszego, króla prawowitego Jana Kazimierza, któ-
remu niech Bóg da zdrowie i panowanie w na dłuższe lata, iǳie z pomocą i uż wszedł
w granicę Rzeczypospolite , Kozaków, którzy się oponowali, na sieczkę rozniósł i wali
w sto tysięcy ordy pod Lwów, a Chmielnicki⁴⁰⁵, volens nolens⁴⁰⁶, z nim razem.

— Dla Boga! dla Boga! — powtarzały różne głosy, akoby przygnębione szczęściem.
A pan Śladkowski aż się zapocił i macha ąc rękoma coraz żywie , krzyczał:
— Nic to eszcze!… Pan Czarniecki, któremu Szweǳi pierwsi nie dotrzymali punk-

tów⁴⁰⁷, bo mu piechotę z Wolfem porwali, czu e się wolnym od słowa i na koń uż siada.
Król Kazimierz wo sko zbiera i lada ǳień do kra u wkroczy, a hetmani, słucha cie, o co-
wie, hetmani: pan Potocki i pan Lanckoroński, z nimi zaś całe wo sko, czeka ą tylko na
we ście króla, by Szwedów odstąpić i przeciw nim szable zwrócić. Tymczasem z panem
Sapiehą się porozumiewa ą i z chanem. Szweǳi w strachu, ogień w całym kra u, wo na
w całym kra u… kto żyw, w pole wychoǳi!

Co ǳiało się w sercach zakonników i szlachty, trudno opisać, trudno wypowieǳieć.
Niektórzy płakali, inni padali na kolana, inni powtarzali: „Nie może być, nie może być!”
— co usłyszawszy, pan Śladkowski zbliżył się do wielkiego krucyfiksu wiszącego na ścianie
i tak mówił:

— Kładę ręce na tych nogach Chrystusowych, gwoźǳiem przybitych, i przysięgam,
ako szczerą i czystą prawdę powiadam. Powtarzam wam tylko: brońcie się, nie upada cie,
nie ufa cie Szwedom, nie liczcie na to, byście pokorą i poddaniem się mogli akiekolwiek
bezpieczeństwo sobie zapewnić. Żadnych oni nie dotrzymu ą umów, żadnych układów.
Wy, tu zamknięci, nie wiecie, co się ǳie e w całym kra u, aki powstał ucisk, akie gwałty,
mordowanie księży, profanowanie świętości, wzgarǳenie wszelkim prawem. Wszystko
wam obiecu ą, niczego nie dotrzyma ą. Całe królestwo wydane zostało na łup rozpuście
żołnierza. Nawet ci, którzy eszcze ze Szwedem trzyma ą, krzywd uniknąć nie mogą…
Oto kara boża na zdra ców za niedotrzymanie wiary królowi. Zwleka cie!… Ja, ako mnie Wiadomość

tu wiǳicie, eśli eno żyw będę, eżeli zdołam się Millerowi wykręcić, zaraz na Śląsk
do naszego pana ruszam. Tam mu do nóg padnę i powiem: „Miłościwy królu! Ratu
Częstochowę i na wiernie szych sług swoich!” Ale wy się trzyma cie, o cowie na milsi, bo
na was zbawienie całe Rzeczypospolite spoczywa.

Tu zadrżał głos panu Śladkowskiemu i łzy pokazały mu się na rzęsach, po czym tak Łzy
mówił dale :

— Bęǳiecie mieli eszcze ciężkie chwile: idą ǳiała burzące z Krakowa, które dwieście
piechoty prowaǳi… Jedna szczególnie sroga kolubryna… Nastąpią szturmy okrutne…
Ale to będą ostatnie wysiłki… Wytrzyma cie to eszcze, bo uż zbawienie iǳie ku wam.
Na te rany boskie, czerwone, przy ǳie król, hetmani, wo sko, cała Rzeczpospolita… na
ratunek swo e Patronce… Ot, co wam powiadam… ratunek, zbawienie, sława… uż, uż…
niedługo!

Tu rozpłakał się szlachcic poczciwy i stało się powszechne szlochanie.
Ach! te znużone garstce obrońców, te garstce sług wiernych a pokornych należała

się uż lepsza wieść i akowaś pociecha z kra u!
Ksiąǳ Kordecki powstał ze swo ego mie sca, zbliżył się do pana Śladkowskiego i roz-

łożył szeroko ramiona.
Śladkowski rzucił się w nie i długo obe mowali się wza em; inni idąc za ich przykła-

dem, poczęli padać sobie w ramiona a ściskać się i całować, a winszować sobie, akoby
Szwed uż odstąpił. Na koniec ksiąǳ Kordecki rzekł:

— Do kaplicy, bracia moi, do kaplicy!
I poszedł pierwszy, a za nim inni. Pozapalano wszystkie świece, bo uż mroczyło się Matka Boska, Łzy,

Modlitwa, Wo nana dworze, i rozsunięto firanki cudownego obrazu, od którego słodkie a rzęsiste bla-
ski rozsypały się zaraz naokoło. Ksiąǳ Kordecki klęknął na stopniach, dale zakonnicy,
szlachta i lud prosty; nadeszły także niewiasty z ǳiećmi. Wybladłe z umęczenia twarze

⁴⁰⁵Chmielnicki, Bohdan Zenobi (–) — ukraiński bohater narodowy, hetman Kozaków zaporoskich,
organizator powstania przeciwko polskie właǳy w latach –. [przypis edytorski]

⁴⁰⁶volens nolens (łac.) — chcąc nie chcąc. [przypis edytorski]
⁴⁰⁷nie dotrzymali punktów — t . warunków umowy. [przypis edytorski]
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i zapłakane oczy wznosiły się ku obrazowi; ale spoza łez promienił się uż na wszystkich
uśmiech szczęścia. Przez chwilę trwało milczenie, na koniec ksiąǳ Kordecki zaczął:

— „Pod Two ą obronę uciekamy się, święta Boża Roǳicielko…”
Dalsze słowa uwięzły mu w ustach; umęczenie, dawne cierpienia, ta one niepoko e

wraz z radosną naǳie ą ratunku wezbrały w nim ak fala ogromna; więc łkanie wstrząsnęło
mu piersi i ten mąż, który losy całego kra u dźwigał na swych ramionach, pochylił się ak
słabe ǳiecko, padł na twarz i z płaczem niezmiernym zdołał tylko zawołać:

— O Mario! Mario! Mario!
Płakali z nim razem wszyscy, a obraz z góry siał blaski prze asne.
Późną nocą dopiero rozeszli się zakonnicy i szlachta na mury, ksiąǳ Kordecki zaś

pozostał całą noc leżący krzyżem w kaplicy. Były obawy w klasztorze, ażeby znużenie
z nóg go nie zwaliło, lecz on naza utrz rano pokazał się na basztach, choǳił pomięǳy
żołnierstwem i załogą wesoły, wypoczęty, i tu i owǳie powtarzał:

— ǲieci! Jeszcze Na świętsza Panna okaże, iż od burzących kolubryn mocnie sza, Wo na, Religia, Matka
Boskaa potem bęǳie koniec waszych trosk i umęczenia!

Tegoż ranka Jacek Brzuchański, mieszczanin częstochowski, przebrawszy się za Szwe-
da, podszedł pod mury, aby potwierǳić wieść o nadciąganiu wielkich ǳiał z Krakowa,
lecz zarazem o zbliżaniu się chana z ordą. Wrzucił prócz tego list z konwentu krakowskie-
go, od o ca Antoniego Paszkowskiego, w którym tenże, opisu ąc straszliwe okrucieństwa
i łupieże Szwedów, zachęcał i błagał o ców asnogórskich, aby nie ufali obietnicom nie-
przy aciela i wytrwale bronili świętego mie sca przeciw zuchwalstwu bezbożników.

„Żadne bowiem nie ma u Szwedów wiary (pisał ksiąǳ Paszkowski), żadne religii. Religia, Obcy,
ŚwiętokraǳtwoNic boskiego ani luǳkiego nie est dla nich świętym i nietykalnym; niczego ani przez

układy, ani przez publiczne przyrzeczenia zabezpieczonego — dotrzymywać nie zwykli.”
Był to właśnie ǳień Niepokalanego Poczęcia. Kilkunastu oficerów i żołnierzy z po- Religia, Polityka, Obycza e

mocniczych polskich chorągwi uzyskało natarczywymi prośbami od Millera pozwolenie
udania się do twierǳy na nabożeństwo. Może liczył Miller, iż pokuma ą się z załogą,
i przyniósłszy wieść o ǳiałach burzących rozniosą trwogę, może nie chciał przez odmo-
wę dorzucać iskry na żywioły palne, które i bez tego czyniły stosunki mięǳy Polakami
a Szwedami coraz niebezpiecznie szymi — dość, że pozwolił.

Owoż z tymi kwarcianymi przybył pewien Tatar, z polskich Tatarów mahometan. Ten
wśród powszechnego zdumienia zachęcał zakonników, żeby luǳiom plugawym świętego
mie sca nie poddawali, utrzymu ąc z pewnością, iż Szweǳi wkrótce z hańbą i upokorze-
niem ustąpią. To samo powtarzali kwarciani, potwierǳa ąc we wszystkim doniesienia
pana Śladkowskiego. Wszystko to razem wzięte podniosło ducha w oblężonych do tego
stopnia, że nic się nie obawiali owych olbrzymich kolubryn, a nawet żartowano sobie
z nich mięǳy żołnierstwem.

Po nabożeństwie rozpoczęły się obustronne strzały. Był pewien żołnierz szweǳki, Świętokraǳtwo, Cud,
Zabobony, Diabeł, Omenktóry częstokroć podchoǳił pod mury i tubalnym głosem bluźnił przeciw Bogaroǳi-

cy. Częstokroć też strzelali doń oblężeni, zawsze bez skutku. Kmicicowi, gdy go raz na
cel brał, pękła cięciwa, żołdak zaś rozzuchwalał się coraz więce i innych eszcze odwa-
gą swą zachęcał. Mówiono o nim, że ma siedmiu szatanów na usługi, którzy go strzegą
i zasłania ą.

W dniu owym znów on przyszedł bluźnić, lecz oblężeńcy dufa ąc, że ako w ǳień
Niepokalanego Poczęcia czary mnie szą siłę mieć będą, postanowili koniecznie go ukarać.
Strzelano doń dość długo bezskutecznie, na koniec kula armatnia odbita od lodowego
wału, podskaku ąc po śniegu na kształt ptaka, uderzyła go w same piersi i rozerwała na
dwo e. Ucieszyli się tym obrońcy i chełpiąc się, wołali: „Który eszcze przeciw Nie bluźnić
bęǳie?” — atoli tamci pierzchli w popłochu aż do przykopów.

Szweǳi strzelali do murów i na dachy. Lecz kule ich nie zdołały przestraszyć obroń-
ców.

Stara żebraczka Konstanc a, mieszka ąca w szczelinie skały, choǳiła, akoby na szy- Czarownica, Zabobony
derstwo Szwedom, po całe pochyłości, zbiera ąc w podołek pociski i przegraża ąc od
czasu do czasu kosturem żołnierzom. Ci, ma ąc ą za czarownicę, uczuli strach, aby im
złego nie przyczyniła, zwłaszcza gdy spostrzegli, że kule się e nie ima ą.
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Dwa całe dni zeszło na próżne strzelaninie. Rzucano na dachy sznury okrętowe,
nasycone smołą, barǳo gęsto, które leciały na kształt wężów ognistych. Lecz straż, urzą-
ǳona wzorowo, zapobiegała na czas niebezpieczeństwu. Aż przyszła noc tak ciemna, że
mimo ognisk, beczek ze smołą i ogniowych ǳiał księǳa Lassoty, oblężeni nie mogli nic
wiǳieć.

Tymczasem mięǳy Szwedami panował akiś ruch niezwycza ny. Słychać było skrzyp
kół, gwar głosów luǳkich, czasem rżenie koni i rozmaite inne hałasy. Żołnierze na mu-
rach odgadywali łatwo, co się ǳie e.

— ǲiała nadeszły, nie może inacze być! — mówili edni.
— I szańce sypią, a tu ćma taka, że palców u własne ręki nie do rzysz.
Starszyzna obradowała nad wycieczką, którą pan Czarniecki doraǳał, lecz miecznik

sieraǳki oponował, twierǳąc słusznie, że przy tak ważne robocie musiał się nieprzy-
aciel dostatecznie ubezpieczyć i pewnie piechotę trzyma w pogotowiu. Dawano więc
tylko ognia w stronę północną i południową, skąd na większy gwar dochoǳił. Skutku
w ciemności nie można było rozpoznać.

Na koniec ukazał się ǳień i pierwsze ego blaski odkryły robotę szweǳką. Z północy
i z południa stanęły szańce, nad którymi kilka tysięcy luǳi pracowało. Sterczały one tak
wysoko, iż oblężonym zdało się, że szczyty ich leżą na równe linii z murami. Mięǳy
regularnymi wycięciami wierzchołków widać było olbrzymie paszcze ǳiał i sto ących tuż
za nimi żołnierzy, podobnych z dala do ro u żółtych ós.

W kościele nie skończyło się eszcze poranne nabożeństwo, gdy huk niezwycza -
ny wstrząsnął powietrzem, szyby zadrżały, niektóre od samego wstrząśnienia wypadły
z opraw, rozbĳa ąc się z przeraźliwym dźwiękiem na kamienne posaǳce, a cały kościół
wypełnił się kurzawą powstałą z opadłego tynku.

Olbrzymie kolubryny przemówiły.
Rozpoczął się straszliwy ogień, akiego eszcze nie doznali oblężeni. Po skończonym

nabożeństwie wypadli wszyscy na mury i dachy. Poprzednie szturmy wydały się tylko
niewinną igraszką przy tym straszliwym rozpasaniu się ognia i żelaza.

Mnie sze ǳiała grzmiały do wtóru burzącym. Leciały olbrzymie faskule⁴⁰⁸, granaty,
pęki szmat przesyconych smołą, pochodnie, sznury ogniste. Dwuǳiestosześciofuntowe
pociski odrywały blanki murów, uderzały w ściany, edne grzęzły w nich, drugie wybĳały
ǳiury olbrzymie, odrywa ąc tynk, glinowanie i cegły. Mury otacza ące klasztor poczęły
się tu i owǳie rysować i rozszczepiać, a bite ciągle, bite bez przestanku coraz nowymi
pociskami, groziły ruiną. Budynki klasztorne zasypywano ogniem.

Gra ący na wieży czuli chwianie się e . Kościół dygotał od ustawicznych wstrząśnień;
w niektórych ołtarzach świece wypadły z lichtarzy.

Woda wylewana w niezmiernych ilościach na wszczyna ące się pożary, na rozpłomie-
nione pochodnie, sznury i kule ogniste utworzyła w połączeniu się z dymem i kurzawą
kłęby pary tak gęste, że świata spoza nich nie było widać. Poczęły się szkody w budynkach
i na murach. Okrzyk „gore⁴⁰⁹!” rozlegał się coraz częście wśród huku wystrzałów i świstu
kul. Przy północne baszcie zgruchotano dwa koła u armaty, edno ǳiało uszkoǳone
zamilkło. Jedna kula ognista, wpadłszy do sta en, zabiła trzy konie i wszczęła pożar. Nie
tylko kule, ale złamki granatów padały tak gęsto ak deszcz, na dachy, na baszty i mury.

Po krótkie chwili ozwały się ęki rannych. Szczególnym trafem poległo trzech mło-
ǳieniaszków, Janów. Przeraziło to innych obrońców toż samo imię noszących, lecz w ogó-
le obrona godna była szturmu. Wyległy na mury nawet niewiasty, ǳieci i starcy. Żołnie-
rze stali na murach, z nieustraszonym sercem, w dymie, ogniu, wśród ulewy pocisków,
i odpowiadali z zawziętością na ogień nieprzy acielski. Jedni imali się kół, przetacza ąc
ǳiała w mie sca na barǳie zagrożone, druǳy spychali do wyłomów w murach kamie-
nie, drzewo, belki, nawóz, ziemię.

Niewiasty z rozpuszczonymi włosami, z rozpaloną twarzą dawały przykład odwagi Kobieta
Wo na, Odwagai wiǳiano takie, które goniły z konewkami wody za skaczącymi eszcze granatami ma ą-

cymi tuż, tuż wybuchnąć. Zapał rósł z każdą chwilą, akby ten zapach prochu, dymu, para,
huk, fale ognia i żelaza miały własność go podsycać. Wszyscy ǳiałali bez komendy, bo

⁴⁰⁸faskula — pocisk. [przypis edytorski]
⁴⁰⁹gore (daw.) — pali się. [przypis edytorski]
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słowa ginęły wśród okropnego łoskotu. Tylko suplikac e, śpiewane w kościele, górowały
nawet nad głosem armat.

Około południa ogień ustał. Wszyscy odetchnęli, lecz wnet przed bramą zawarczał
bęben i dobosz przysłany przez Millera, zbliżywszy się do bramy, począł pytać, czyli o co-
wie ma ą dosyć i czy chcą natychmiast się poddać! Odpowieǳiał sam ksiąǳ Kordecki, że
się do utra namyślą. Zaledwie odpowiedź doszła do Millera, atak rozpoczął się na nowo
i ogień zdwoił się eszcze.

Od czasu do czasu głębokie szeregi piechoty podsuwały się pod ogniem ku górze, ak Trup, Morze, Wo na
gdyby miały ochotę szturmu próbować, lecz ǳiesiątkowane z ǳiał i rusznic, wracały za
każdym razem szybko i w niełaǳie pod własne baterie. I ak fala morska zale e wybrzeże,
a cofa ąc się, zostawia na piasku porosty, małże i rozmaite szczątki pokruszone w topieli,
tak każda z tych szweǳkich fal, odpływa ąc, zostawiała po sobie trupy rozrzucone tu
i owǳie po pochyłości.

Miller nie kazał strzelać do baszt, ale w długość murów, gǳie opór bywa na słabszy.
Jakoż czyniły się gǳieniegǳie znaczne szczerby w murach, nie dość ednak wielkie, aby
piechota rzucić się przez nie do wnętrza mogła.

Nagle zaszedł wypadek, który położył tamę szturmowi.
Było to uż pod wieczór; przy ednym z większych ǳiał stał artylerzysta szweǳki

z zapalonym lontem, który właśnie miał do ǳiała przykładać, gdy kula klasztorna ugoǳiła
go w same piersi; lecz ponieważ przyszła nie pierwszym impetem, ale z potró nego odbicia
o lody nagromaǳone na szańcu, rzuciła tylko człowieka wraz z lontem o kilkanaście
kroków. Ten upadł na otwarty aszcz⁴¹⁰, w części eszcze napełniony prochem. Wnet
huk straszliwy rozszedł się i masy dymu pokryły szaniec. Gdy opadły, okazało się, że
pięciu artylerzystów straciło życie, koła od armaty zostały uszkoǳone, resztę zaś żołnierzy
strach ogarnął. Na razie trzeba było ogień z tego szańca zawiesić, ponieważ zaś gęsta mgłą
przesyciła ciemności, więc zawieszono go i na innych.

Naza utrz była nieǳiela.
Ministrowie⁴¹¹ luterscy odprawiali po okopach swe nabożeństwo i ǳiała milczały.

Miller znów pytał bezskutecznie o ców: czyli nie ma ą dosyć? Odpowieǳiano, że przeniosą
i więce .

Tymczasem oglądano szkody w klasztorze. Były znaczne. Oprócz luǳi zabitych, spo-
strzeżono, że i mur tu i owǳie został nadwątlony. Na straszliwszą okazała się edna ol- Broń
brzymia kolubryna, od południowe strony sto ąca. Zbiła ona mur do tego stopnia, na-
odrywała tyle kamieni, cegieł, że łatwo było przewiǳieć, iż eśli ogień potrwa eszcze
parę dni, znaczna część muru obsunie się i runie.

Wyłomu, aki by się w takim razie uczynił, nie można by uż założyć ani belkami,
ani ziemią, ani nawozem. Toteż ksiąǳ Kordecki spoglądał okiem pełnym troski na owe
spustoszenia, którym nie był w stanie zapobiec.

Tymczasem w ponieǳiałek poczęto znów atak i olbrzymie ǳiało szerzyło dale wy-
łom. Spotykały ednak i Szwedów różne klęski. O zmierzchu tego dnia szweǳki puszkarz
zabił na mie scu siostrzeńca Millera, którego enerał kochał ak własnego syna i zamie-
rzał mu wszystko przekazać, począwszy od nazwiska i sławy wo enne , skończywszy na
fortunie. Lecz tym barǳie zapaliło się serce starego wo ownika nienawiścią.

Mur przy południowe baszcie tak uż był popękany, że w nocy poczęto przygotowa-
nia do szturmu ręcznego. Żeby tym bezpiecznie piechota mogła zbliżyć się do twierǳy,
kazał Miller rzucić w ciemności cały szereg małych szańców aż do same pochyłości. Lecz
noc była widna, a biały blask od śniegu zdraǳał ruchy nieprzy aciela. ǲiała asnogórskie
rozpraszały robotników za ętych ustawianiem tych parapetów, złożonych z faszyny⁴¹²,
płotów, koszów i belek.

Na świtaniu spostrzegł pan Czarniecki gotową maszynę oblężniczą, którą uż przyta-
czano ku murom. Lecz oblężeni zgruchotali ą ǳiałami bez trudu; nazabĳano przy tym
tyle luǳi, że ǳień ten mógłby zwać się dniem zwycięstwa dla oblężonych, gdyby nie owa
kolubryna wątląca ciągle mur z niepohamowaną siłą.

⁴¹⁰jaszcz — skrzynia na kółkach do transportu amunic i. [przypis edytorski]
⁴¹¹minister — duchowny protestancki, pastor. [przypis edytorski]
⁴¹²faszyna — umocnienia z powiązanych gałęzi wikliny, służące kiedyś do uzupełniania fortyfikac i, a ǳiś do

zabezpieczania brzegów rzek i stawów. [przypis edytorski]
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Następnych dni nastała odwilż i mgły roztoczyły się tak gęste, że księża przypisali e
ǳiałaniu złych duchów. Już nie można było dostrzec ni machin wo ennych, ni przysta-
wianych parapetów, ni prac oblężniczych. Szweǳi zbliżali się pod same mury klasztorne.
Wieczorem Czarniecki, gdy przeor obchoǳił ak zwykle mury, wziął go na bok i rzekł
z cicha:

— Źle, o cze wielebny. Nasz mur dłuże niż ǳień nie wytrzyma.
— Może też te same mgły i im strzelać przeszkoǳą — odrzekł ksiąǳ Kordecki —

a my tymczasem szkody akoś naprawimy.
— Im mgły nie przeszkoǳą, bo owo ǳiało, raz narychtowane⁴¹³, może prowaǳić

i po ciemku ǳieło zniszczenia, a tu gruzy walą się i walą.
— W Bogu naǳie a i w Na świętsze Pannie.
— Tak est! A żeby tak wycieczkę uczynić?… Choćby luǳi natracić, byle tego smoka

piekielnego udało się zagwoźǳić?
Wtem zaczerniała akaś postać w tumanie i Babinicz po awił się koło rozmawia ących.
— Patrzę, kto mówi, bo twarzy nie można o trzy kroki rozpoznać — rzekł. — Dobry

wieczór, o cze czcigodny. A o czym mowa?
— Mówimy o tym ǳiale. Pan Czarniecki raǳi wycieczkę… Te mgły szatan rozwie-

sza… uż nakazałem egzorcyzmy…
— O cze kochany! — rzekł pan Andrze . — Od czasu, ak nam trzaska mur ta ko-

lubryna, ciągle o nie myślę, i coś mi przychoǳi do głowy… Wycieczka na nic… Ale
chodźmy gǳie do izby, to wam mo e zamysły wyłuszczę.

— Dobrze — odrzekł przeor — chodźcie do mo e celi.
Wkrótce potem zasiedli przy sosnowym stole w ubogie celi przeorskie . Ksiąǳ Kor-

decki i pan Piotr Czarniecki pilnie patrzyli w młodą twarz Babinicza; on zaś rzekł:
— Tu wycieczka na nic. Spostrzegą i odbĳą. Tu eden człowiek musi poraǳić!
— Jak to? — spytał pan Czarniecki.
— Musi eden człowiek pó ść i to ǳiało prochami rozsaǳić. A może to uczynić,

póki takie mgły panu ą. Na lepie , żeby poszedł w przebraniu. Tu kolety podobne do
szweǳkich są. Jak nie bęǳie można inacze , to się pomięǳy Szwedów wśliźnie, eśli zaś
z te strony szańca, z które pysk owe kolubryny wygląda, nie ma luǳi, to eszcze lepie .

— Dla Boga! cóż ten eden człowiek uczyni?
— Potrzebu e tylko puszkę z prochem ǳiału w pysk włożyć, z nitką prochową wiszącą, Broń

i nitkę podpalić. Gdy prochy buchną, ǳiało kaduk⁴¹⁴… — chciałem powieǳieć: pęknie!
— E , chłopcze! co też gadasz? Małoż to prochu co ǳień w nie tka ą, a nie pęka?
Kmicic rozśmiał się i pocałował księǳa w rękaw habitu.
— O cze kochany, wielkie w was serce, bohaterskie i święte…
— At, da pokó ! — przerwał ksiąǳ.
— I święte — powtórzył Kmicic — ale się na armatach nie znacie. Inna rzecz, gdy

prochy bucha ą w tyle armaty, bo wtedy wyrzuca ą kule i impet przodkiem wylatu e; ale
gdy kto nimi wylot zatka i zapali, to nie masz takiego ǳiała, które by ten eksperyment
wytrzymać mogło. Spyta cie się pana Czarnieckiego. Toż gdy w rusznicy śniegiem się rura
zapchnie, uż ą przy strzale impet rozsaǳi. Taka to siła szelmowska! Cóż dopiero, gdy
cała puszka⁴¹⁵ przy wylocie wybuchnie!… Spyta cie pana Czarnieckiego.

— Tak to est. Nie są to żadne dla żołnierza arkana⁴¹⁶! — rzekł Czarniecki.
— Owóż, gdyby tę kolubrynę rozsaǳić — mówił dale Kmicic — wszystkie inne Rycerz, Odwaga

furda!
— Wiǳi mi się to rzecz niepodobna — rzekł na to ksiąǳ Kordecki — bo naprzód,

kto to się pode mie uczynić?
— Okrutny eden ladaco — odrzekł pan Andrze — ale rezolutny kawaler, zowie się

Babinicz.
— Ty? — zawołali razem ksiąǳ i pan Piotr Czarniecki.

⁴¹³narychtowane — wycelowane. [przypis edytorski]
⁴¹⁴kaduk (z łac. caducus: niczy , bezpański) — tu: diabeł, zły duch. [przypis edytorski]
⁴¹⁵puszka (daw.) — ǳiało, armata. [przypis edytorski]
⁴¹⁶arkanum (z łac.) — sekret, ta emnica. [przypis edytorski]
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— E , o cze dobroǳie u! Toż a u was u spowieǳi byłem i do wszystkich moich
praktyk szczerze się przyznałem. Były mięǳy nimi nie gorsze od te , którą zamierzam;
akże to możecie wątpić, czy się pode mę? Zali⁴¹⁷ mnie nie znacie?

— To bohater, to rycerz nad rycerze, ak mi Bóg miły! — zakrzyknął Czarniecki.
I chwyciwszy Kmicica za szy ę, mówił dale :
— Da że gęby za samą ochotę, da że gęby!
— Pokażcie inne remedium⁴¹⁸, to nie pó dę — rzekł Kmicic — ale wiǳi mi się,

że akoś tam sobie poraǳę. I pamięta cie o tym, że a po niemiecku gadam, akobym
klepką i wańczosami⁴¹⁹ w Gdańsku handlował. To siła⁴²⁰ znaczy, bo bylem przebranie
miał, niełatwo odkry ą, żem nie z ich obozu. Ale tak myślę, że tam nikt przed wylotem
armaty nie stoi, bo niezdrowo, i że robotę zrobię, nim się obe rzą.

— Panie Czarniecki, co o tym waszmość sąǳisz? — spytał nagle przeor.
— Na stu eden chyba powróci z takie imprezy — odrzekł pan Piotr — ale audaces Śmierć bohaterska,

Odwaga, Pobożnośćfortuna juvat⁴²¹!
— Bywało się w gorszych opałach — rzekł Kmicic — nic mi nie bęǳie, bo takie mo e

szczęście! E , o cze kochany, i co za różnica! Dawnie człek dla pokazania się, dla próżne
sławy lazł w hazard, a teraz na cześć Na świętsze Panny. Choćby też i przyszło nałożyć
głową, co mi się nie wiǳi, powieǳcie sami: możnali komu chwalebnie sze śmierci życzyć,
ak owo za taką sprawę?…

Ksiąǳ długo milczał, na koniec rzekł:
— Perswaz ą, prośbami, błaganiem bym cię wstrzymywał, gdybyś sobie eno do sła-

wy słać drogę pragnął, ale masz słuszność, że tu choǳi o cześć Na świętsze Panny, o ten
święty przybytek, o kra cały! A ty, mó synu, czyli szczęśliwie wrócisz, czyli palmę osią-
gniesz, sławę, szczęście na wyższe, zbawienie osiągniesz. Przeciw sercu powiadam ci więc!
idź, a cię nie wstrzymu ę!… Modlitwy nasze, opieka boska pó dą z tobą…

— W takie kompanii pó dę śmiele i rad zginę!
— A wraca , żołnierzyku boży, a wraca szczęśliwie, bośmy cię tu pokochali szczerze.

Niechże cię Rafał święty prowaǳi i odprowaǳi, mo e ǳiecko, mó synaczku kochany!…
— To a zaraz przygotowania poczynię — rzekł wesoło pan Andrze , ściska ąc księǳa Spowiedź, Wierzenia,

Walka— przebiorę się po szweǳku w kolet i koliste buty, prochy naładu ę, a wy tymczasem,
o cze, egzorcyzmy eszcze na tę noc wstrzyma cie, bo mgła potrzebna Szwedom, ale po-
trzebna i mnie.

— A nie chceszli wyspowiadać się przed drogą?
— Jakżeby inacze ! Bez tego bym nie poszedł, bo diabeł by miał przystęp do mnie.
— To od tego zacznĳ.
Pan Piotr wyszedł z celi, a Kmicic klęknął przy księǳu i oczyścił się z grzechów.

Potem zaś, wesoły ak ptak, poszedł czynić przygotowania.
W goǳinę, dwie późnie , wśród głębokie uż nocy, zapukał znowu do celi księǳa

przeora, gǳie pan Czarniecki czekał także na niego.
Oba z księǳem ledwie go poznali, taki z niego był Szwed wyśmienity. Wąsy pod- Pozory, Stró

kręcił pod oczy i rozczapierzył na końcach, nałożył kapelusz na bakier i wyglądał zupełnie
na akiegoś ra tarskiego oficera znakomitego rodu.

— Dalibóg, aż człek mimo woli za szablę ima na ego widok! — rzekł pan Piotr.
— Świecę z daleka! — zawołał Kmicic. — Coś wam pokażę!…
I gdy ksiąǳ Kordecki skwapliwie usunął świecę, pan Andrze położył na stole kiszkę

długą na półtore stopy, a grubą ak ramię tęgiego męża, uszytą ze smolistego płótna
i wyładowaną do twarda prochem. Z ednego e końca zwieszał się długi sznurek ukręcony
z kłaków przesyconych siarką.

— No! — rzekł — ak one kolubrynie tę dry akiew w gębę włożę i sznureczek
podpalę, to e się brzuch rozpęknie!

— Lucyper by się rozpękł! — zakrzyknął pan Czarniecki.
Lecz wspomniał, że nieczystego imienia lepie nie wymawiać, i uderzył się w gębę.

⁴¹⁷zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁴¹⁸remedium (łac.) — środek zaradczy, lekarstwo. [przypis edytorski]
⁴¹⁹wańczos — drewno przygotowane do wyrobu mebli. [przypis edytorski]
⁴²⁰siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
⁴²¹audaces fortuna juvat (łac.) — odważnym los sprzy a. [przypis edytorski]
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— A czymże sznureczek zapalisz? — spytał ksiąǳ Kordecki.
— W tym est całe periculum⁴²² wyprawy, bo muszę ogień krzesać. Mam krzemień

grzeczny, hubkę suchą i krzesiwo z przednie stali, ale hałas się uczyni i mogą coś po-
miarkować. Sznurka, mam naǳie ę, że uż nie ugaszą, bo bęǳie wisiał armacie u brody
i ciężko go nawet bęǳie dostrzec, zwłaszcza że się bęǳie tlił chciwie, ale za mną mogą
się w pogoń puścić, a a prosto do klasztoru nie mogę uciekać.

— Czemu nie możesz? — pytał ksiąǳ.
— Bo wybuch by mnie zabił. Jak tylko skrę na sznurku zobaczę, muszę zaraz w bok

pyżgać⁴²³, co siły w nogach, i ubiegłszy z pół sta kroków, pod szańcem na ziemi przypaść.
Dopiero po wybuchu będę rwał ku klasztorowi.

— Boże, Boże, ileż to niebezpieczeństw! — rzekł przeor, wznosząc oczy ku niebu.
— O cze kochany, tak estem pewien, że do was wrócę, że się mnie nawet rzewli-

wość nie ima, która w podobne okaz i powinna mnie ułapić. Ale nic to! Bądźcie zdrowi
i módlcie się, żeby mi Pan Bóg pofortunił. Odprowadźcie mnie eno do bramy!

— Jakże to? Zaraz chcesz iść? — pytał pan Czarniecki.
— Mamże czekać, aż rozednie e albo aż mgła opadnie? Czy to mi głowa niemiła?
Lecz nie poszedł te nocy pan Kmicic, bo właśnie kiedy doszli do bramy, ak na złość

ciemność poczęła się roz aśniać. Słychać było przy tym akiś ruch przy olbrzymim ǳiale.
Naza utrz z rana przekonali się oblężeńcy, że przetoczono e w inne mie sce. Podstęp, Walka
Odebrali podobno Szweǳi akoweś doniesienie o wielkie słabości muru nieco opo-

dal, na zawrocie, koło południowe baszty, i tam postanowili skierować pociski. Może
i ksiąǳ Kordecki nie był obcy te sprawie, gdyż poprzedniego dnia wiǳiano starą Kostu-
chę wychoǳącą z klasztoru, używano zaś e głównie, gdy choǳiło o rozsiewanie mięǳy
Szwedami fałszywych doniesień. Bądź co bądź, był to z ich strony błąd, bo oblężeńcy
mogli tymczasem naprawić w dawnym mie scu mur, silnie uż nadwątlony, a czynienie
nowego wyłomu musiało znów zabrać kilka dni.

Noce ciągle były asne, dni zgiełkliwe. Strzelano ze straszliwą usilnością. Duch zwąt-
pienia znów zaczął przelatywać nad oblężonymi. Byli tacy mięǳy szlachtą, którzy po
prostu chcieli się poddać; niektórzy zakonnicy stracili także serce. Opozyc a nabierała
siły i powagi. Ksiąǳ Kordecki stawiał e czoło z niepohamowaną energią, ale zdrowie
ego poczęło szwankować. Tymczasem Szwedom nadchoǳiły nowe posiłki i transpor-
ta⁴²⁴ z Krakowa, mianowicie straszliwe palne pociski kształtu rur żelaznych napełnionych
prochem i ołowiem. Te więce eszcze strachu niż szkód przyczyniły oblężonym.

Kmicic, od czasu ak powziął zamiar wysaǳenia prochem kolubryny, przykrzył sobie
w fortecy. Co ǳień też z utęsknieniem spoglądał na swo ą kiszkę. Po namyśle uczynił ą
eszcze większą, tak że miała blisko łokieć długości, a gruba była ak cholewa.

Wieczorem z murów rzucał chciwe spo rzenia w stronę ǳiała, potem niebo rozpa-
trywał ak astrolog. Ale księżyc asny, rozświeca ący śnieg, udaremniał ciągle ego przed-
sięwzięcie.

Aż nagle przyszła odwilż, chmury zawaliły widnokrąg i noc uczyniła się ciemna, choć
oko wykol. Pan Andrze wpadł w taki humor, akby go kto na sułtańskiego ǳianeta⁴²⁵
wsaǳił, i ledwie północ uderzyła, znalazł się przy panu Czarnieckim w swoim ra tarskim
stro u i z kiszką pod pachą.

— Idę! — rzekł.
— Czeka , dam znać przeorowi.
— A dobrze. No, panie Pietrze, da gęby i rusza po księǳa Kordeckiego.
Czarniecki pocałował go serdecznie i zawrócił. Ledwie uszedł ze trzyǳieści kroków,

zabielał przed nim ksiąǳ Kordecki. Domyślał on się sam, że Kmicic wyruszy, i szedł go
pożegnać.

— Babinicz gotów. Czeka tylko na waszą wielebność.
— Spieszę, spieszę! — odpowieǳiał ksiąǳ. — Matko Boska, ratu że go i wspomaga !
Po chwili stanęli oba przy przechoǳie, gǳie pan Czarniecki zostawił Kmicica, lecz

pana Andrze a nie było uż ani śladu.

⁴²²periculum (łac.) — niebezpieczeństwo. [przypis edytorski]
⁴²³pyżgać (reg.) — uciekać, rzucać się. [przypis edytorski]
⁴²⁴transporta — ǳiś popr. forma M. lm: transporty. [przypis edytorski]
⁴²⁵ǳianet (daw.; z wł. giannetto: koń wyścigowy) — piękny, rasowy koń paradny. [przypis edytorski]
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— Poszedł!… — rzekł ze zdumieniem ksiąǳ Kordecki.
— Poszedł! — odrzekł pan Czarniecki.
— A zdra ca!… — mówił z rozrzewnieniem przeor — chciałem mu eszcze ten szka-

plerzyk na szy ę włożyć…
Umilkli oba ; milczenie było dokoła, bo dla zbyt ciemne nocy nie strzelano z obu

stron. Nagle pan Czarniecki szepnął żywo:
— Jak mi Bóg miły, tak nawet nie stara się iść cicho. Słyszysz wasza wielebność kroki?

Śnieg chrzęści!
— Na świętsza Panno! osłania że sługę swego! — powtórzył przeor.
Czas akiś słuchali oba pilno, dopóki raźne kroki i chrzęst śniegu nie ucichły.
— Wie wasza wielebność co? — poszepnął Czarniecki. — Chwilami myślę, że mu Rycerz, Odwaga

się uda, i nic się o niego nie bo ę. To bestia, poszedł tak, akby szedł pod wiechę⁴²⁶
gorzałki się napić… Co za fantaz a w tym człeku! Albo on nałoży wcześnie głową, albo
hetmanem zostanie. Hm, żebym go nie znał sługą Marii, myślałbym, że ma… Da że mu
Boże szczęście, da mu Boże, bo takiego drugiego kawalera nie masz w Rzeczypospolite …

— Tak ciemno, tak ciemno! — rzekł ksiąǳ Kordecki. — A oni się od czasu wasze
nocne wycieczki strzegą. Może na cały szereg wpaść, ani się obe rzy…

— Tego nie myślę; piechota stoi, to wiem, i pilnu ą się barǳo, ale przecie sto ą na
szańcu, nie przed szańcem, nie przed wylotami własnych armat. Jeśli kroków nie usłyszą,
to może się łacno pod szaniec podsunąć, a potem go sama wyniosłość osłoni… Uf!

Tu sapnął i urwał pan Czarniecki, bo z oczekiwania i trwogi serce poczęło mu bić ak
młotem, a w piersiach tchu mu nie stało.

Ksiąǳ począł żegnać ciemności.
Nagle trzecia osoba stanęła przy dwóch rozmawia ących. Był to pan miecznik sieraǳ-

ki.
— A co tam? — spytał.
— Babinicz poszedł na ochotnika prochami kolubrynę rozsaǳać.
— Jak to? Co?
— Wziął kiszkę z prochem, sznur, krzesiwo… i poszedł. — Pan Zamoyski ścisnął

sobie głowę dłońmi.
— Jezus Maria! Jezus Maria! — rzekł. — Sam eden?
— Sam eden.
— Kto emu pozwolił? Toż to est niepodobieństwo!…
— Ja! Dla mocy boże wszystko est podobne, nawet i powrót ego szczęśliwy! —

odpowieǳiał ksiąǳ Kordecki.
Zamoyski umilkł. Czarniecki począł parskać ze wzruszenia.
— Módlmy się! — rzekł ksiąǳ.
Klękli we trzech i zaczęli się modlić. Ale niepokó podnosił włosy na głowie dwom

rycerzom. Upłynął kwadrans, potem pół goǳiny, potem goǳina, długa ak wieki.
— Już chyba nic nie bęǳie! — rzekł pan Piotr Czarniecki.
I odetchnął głęboko.
Nagle w dalekości buchnął olbrzymi słup ognia i huk, akby wszystkie gromy nieba

zwaliły się na ziemię, wstrząsnął murami, kościołem i klasztorem.
— Wysaǳił! wysaǳił! — począł krzyczeć pan Czarniecki.
Nowe eksploz e przerwały mu dalsze słowa.
A ksiąǳ rzucił się na kolana i wzniósłszy ręce do góry, wołał ku niebu:
— Matko Na świętsza! Opiekunko, Patronko, wróć go szczęśliwie!
Gwar uczynił się na murach. Załoga, nie wieǳąc, co się stało, chwyciła za broń. Z cel

poczęli wypadać zakonnicy. Nikt uż nie spał. Nawet niewiasty zerwały się ze snu. Pytania
i odpowieǳi zaczęły się krzyżować ak błyskawice.

— Co się stało?
— Szturm!
— ǲiało szweǳkie pękło! — wołał eden z puszkarzy.
— Cud! Cud!

⁴²⁶pod wiechę — t . do karczmy, które znak rozpoznawczy zwycza owo stanowiła wiecha, czyli wieniec albo
przyozdobione drzewko, umieszczone nad we ściem. [przypis edytorski]
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— ǲiało na większe pękło! Ta kolubryna.
— Gǳie ksiąǳ Kordecki?
— Na murach! Modli się! On to sprawił!
— Babinicz ǳiało wysaǳił! — wołał pan Czarniecki.
— Babinicz! Babinicz! Chwała Pannie Na świętsze ! Już nam nie będą szkoǳili!
Jednocześnie odgłosy zamieszania poczęły dolatywać i ze szweǳkiego obozu. Na

wszystkich szańcach zabłysły ognie.
Słychać było coraz większy re wach. Przy świetle ognisk wiǳiano masy żołnierzy po-

rusza ących się bezładnie w rozmaite strony, zagrały trąbki, bębny warczały ciągle; do
murów dolatywały krzyki, w których brzmiała trwoga i przerażenie.

Ksiąǳ Kordecki klęczał ciągle na murze.
Na koniec noc poczęła blednąc, lecz Babinicz nie wracał do twierǳy.

 
Co tedy ǳiało się z panem Andrze em i akim sposobem zdołał przywieść swó zamiar
do skutku?

Wyszedłszy z twierǳy, postępował czas akiś krokiem pewnym i ostrożnym. Przy
samym końcu pochyłości przystanął i słuchał. Cicho było naokół, za cicho nawet, tak
że kroki ego chrzęściły wyraźnie po śniegu. W miarę też ak oddalał się od murów,
postępował coraz przezornie . I znowu stanął, i znowu słuchał. Bał się trochę pośliznąć
i upaść, a to aby swe drogocenne kiszki nie zamoczyć, więc wydobył rapier i wspierał się
na ego ostrzu. Pomogło to wielce.

Tak maca ąc przed sobą drogę, po upływie pół goǳiny usłyszał lekki szmer wprost
przed sobą.

„Ha! czuwa ą… Wycieczka nauczyła ich ostrożności!” — pomyślał.
I szedł dale barǳo uż wolno. Cieszyło go to, że nie zbłąǳił, bo ciemność była taka,

że końca rapieru nie mógł do rzeć.
— Tamte szańce są znacznie dale … więc idę dobrze! — szepnął sobie.
Spoǳiewał się też nie zastać przed szańcem luǳi, bo właściwie mówiąc, nie mieli tam

nic do roboty, zwłaszcza po nocy. Mogło tylko być, że na akieś sto lub mnie kroków
stały po edyncze straże, ale miał naǳie ę łatwo e przy takie ciemności wyminąć.

W duszy było mu wesoło. Rycerz, Zabawa, Śmiech,
Niebezpieczeństwo, OdwagaKmicic nie tylko był człowiek odważny, lecz i zuchwały. Myśl rozsaǳenia olbrzy-

mie kolubryny radowała do głębi ego duszę, nie tylko ako bohaterstwo, nie tylko ako
niepożyta dla oblężonych przysługa, ale ako okrutna psota wyrząǳona Szwedom.

Wyobrażał sobie: ak się przerażą, ak Miller bęǳie zębami zgrzytał, ak bęǳie po-
glądał w niemocy na owe mury, i chwilami śmiech pusty go brał.

I ak sam poprzednio mówił: nie doznawał żadne rzewliwości ni strachów, niepoko-
ów, ani mu do głowy nie przychoǳiło, na ak straszne sam naraża się niebezpieczeństwo.
Szedł tak, ak iǳie żak do cuǳego ogrodu szkodę w abłkach czynić. Przypomniały mu
się dawne czasy, kiedy to Chowańskiego⁴²⁷ podchoǳił i nocami wkradał się do trzyǳie-
stotysięcznego obozu w dwieście takich ak sam zabĳaków.

Kompanionowie stanęli mu na myśli: Kokosiński, olbrzymi Kulwiec-Hippocentau-
rus⁴²⁸, cętkowaty Ranicki z senatorskiego rodu i inni; więc westchnął na chwilę za nimi.

„Zdaliby się teraz, szelmy! — pomyślał — można by edne nocy ze sześć armat roz-
saǳić.”

Tu trochę ścisnęło go uczucie samotności, lecz na krótko. Wnet pamięć przywiodła
mu przed oczy Oleńkę. Miłość ozwała się w nim z niezmierną siłą… Rozczulił się. Żeby
choć ta ǳiewczyna mogła go wiǳieć, dopiero by uradowało się w nie serce. Myśli ona
może eszcze, że on Szwedom służy… A pięknie służy! zaraz im się przysłuży! Co to bęǳie,
ak ona się dowie o tych wszystkich ego hazardach?… Co ona sobie pomyśli? Pomyśli
pewnie: „Wicher on est, ale ak przy ǳie do rzeczy, czego inny nie uczyni, to on uczyni;
gǳie inny nie pó ǳie, on pó ǳie!… Taki to ten Kmicic.”

⁴²⁷Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców
w wo nie polsko-rosy skie (–). [przypis edytorski]

⁴²⁸hippocentaurus (łac., mit. gr.) — centaur, pół-koń, pół-człowiek; tu: przezwisko żołnierza lub herb szla-
checki. [przypis edytorski]
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— Jeszcze a nie tyle dokażę! — rzekł sobie pan Andrze i chełpliwość owładnęła go
zupełnie.

Jednakże mimo tych myśli nie zapomniał, gǳie est, dokąd iǳie, co zamierza czynić,
i począł iść ak wilk na nocne pastwisko. Obe rzał się za siebie raz i drugi. Ni kościoła,
ni klasztoru. Wszystko pokryła gruba, nieprzenikniona pomroka. Miarkował ednak po
czasie, że musiał uż do ść daleko i że szaniec może być tuż, tuż.

„Ciekawym, czy straże są?” — pomyślał.
Lecz nie zdołał u ść eszcze dwóch kroków od chwili, w które sobie zadał to pytanie,

gdy nagle przed nim rozległ się tupot miarowych kroków i kilka naraz głosów spytało
w różnych odległościach:

— Kto iǳie?
Pan Andrze stanął ak wryty. Uczyniło mu się nieco ciepło.
— Swó — odezwały się inne głosy.
— Hasło?
— Upsala!
— Oǳew?
— Korona!…
Kmicic zmiarkował w te chwili, że to straże się zmienia ą‥
— Dam a wam Upsalę i koronę! — mruknął.
I uradował się. Była to istotnie dla niego okoliczność nader pomyślna, bo mógł linie

straży prze ść właśnie w chwili zmiany wart, gdy stąpania żołnierzy głuszyły ego własny
krok.

Jakoż tak uczynił bez na mnie sze trudności i szedł za wraca ącymi żołnierzami dość
śmiało, aż do samego szańca. Tam oni wykręcili, by go obe ść, on zaś posunął się szybko
ku fosie i ukrył się w nie .

Tymczasem rozwidniło się cokolwiek. Pan Andrze i za to poǳiękował niebu, inacze
bowiem nie mógłby po omacku znaleźć upragnione kolubryny. Teraz, zaǳiera ąc z rowu
głowę do góry i wytęża ąc wzrok, u rzał nad sobą czarną linię oznacza ącą brzeg szańca
i równie czarne zarysy koszów, mięǳy którymi stały ǳiała.

Mógł nawet do rzeć ich paszcze wysunięte nieco nad rowem. Posuwa ąc się z wolna
wzdłuż rowu, odkrył nareszcie swo ą kolubrynę. Wówczas stanął i począł nasłuchiwać.

Z szańca dochoǳił szmer. Widocznie piechota stała wedle ǳiał w gotowości. Ale
sama wyniosłość szańca zakrywała Kmicica; mogli go usłyszeć, nie mogli zobaczyć. Teraz
choǳiło mu tylko o to, czy z dołu potrafi dostać się do otworu armaty, która wznosiła
się wysoko nad ego głową.

Na szczęście, boki rowu nie były zbyt spaǳiste, a oprócz tego nasyp świeżo uczyniony,
lubo⁴²⁹ polewany wodą, nie zdołał zamarznąć, gdyż od nie akiego czasu panowała odwilż.

Wymiarkowawszy to wszystko, Kmicic począł drążyć cicho ǳiury w pochyłości szańca
i piąć się z wolna ku armacie.

Po kwadransie pracy zdołał ręką chwycić się za otwór armaty. Przez chwilę zawisnął
w powietrzu, lecz niepospolita ego siła pozwoliła mu utrzymać się tak, dopóki nie zasunął
kiszki w paszczę armaty.

— Naści, piesku, kiełbasy! — mruknął — tylko się nią nie udław‥
To rzekłszy, spuścił się na dół i począł szukać sznurka, który przyczepiony do ze-

wnętrznego końca kiszki, zwieszał się w rów.
Po chwili zmacał go ręką. Lecz teraz przychoǳiła na większa trudność, bo należało

skrzesać ognia i sznurek zapalić.
Kmicic zatrzymał się przez chwilę, czeka ąc, aż szmer nieco większy uczyni się mięǳy

żołnierzami na szańcu.
Na koniec począł uderzać z lekka krzesiwkiem w krzemień.
Lecz w te chwili nad głową ego rozległo się w niemieckim ęzyku pytanie:
— A kto tam w rowie?
— To a, Hans! — odrzekł bez wahania Kmicic. — Stempel mi diabli do rowu wzięli,

więc krzeszę ogień, by go znaleźć.

⁴²⁹lubo (daw.) — chociaż, mimo że. [przypis edytorski]
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— Dobrze, dobrze — odrzekł puszkarz. — Szczęście, że się nie strzela, bo samo
powietrze łeb by ci urwało.

„Aha! — pomyślał Kmicic — więc kolubrynka, prócz mego nabo u, ma eszcze swó
własny. Tym lepie .”

W te chwili wysiarkowany sznurek za ął się i delikatne iskierki poczęły biec ku górze
po ego suche powierzchni.

Czas był zmykać. Kmicic więc puścił się, nie tracąc minuty, wzdłuż rowu, co sił w no-
gach, nie barǳo uż zważa ąc na hałas, aki czynił. Lecz gdy ubiegł akieś dwaǳieścia
kroków, ciekawość przemogła w nim poczucie straszliwego niebezpieczeństwa.

„Nuż sznurek zgasł, wilgoć est w powietrzu!” — pomyślał.
I zatrzymał się. Rzuciwszy za siebie spo rzenie, u rzał eszcze iskierkę, ale uż nierównie

wyże , niż ą zostawił.
„E , czy a nie za blisko?” — rzekł sobie i strach go zd ął.
Puścił się znowu całym pędem; nagle trafił na kamień — upadł. Wtem huk straszliwy

rozdarł powietrze; ziemia zakolebała się, rozrzucone szczątki drzewa i żelaza, kamienie,
bryły lodu, ziemi zaświstały mu koło uszu i tu skończyły się ego wrażenia.

Potem rozległy się nowe, kole ne wybuchy. To aszcze⁴³⁰ z prochem, sto ące w pobliżu
kolubryny, eksplodowały od pierwszego wstrząśnienia.

Lecz pan Kmicic uż tego nie słyszał, leżał bowiem ak martwy w rowie.
Nie słyszał również, ak po chwili głuche ciszy rozległy się ęki luǳkie, krzyki i wo-

łania na pomoc; ak na mie sce wypadku zbiegła się blisko połowa wo sk szweǳkich
i sprzymierzonych, ak następnie przy echał sam Miller w towarzystwie całego sztabu.

Harmider i zamieszanie trwały długo, zanim z chaosu zeznań wydobył enerał szweǳki
prawdę, że kolubryna została umyślnie przez kogoś rozsaǳona. Nakazano natychmiast
poszukiwania. Jakoż nad ranem szuka ący żołnierze odkryli leżącego w rowie Kmicica.

Pokazało się, że był tylko ogłuszony i od wstrząśnienia stracił początkowo właǳę
w rękach i nogach. Cały ǳień następny trwała ta niemoc. Leczono go na starannie .
Wieczorem oǳyskał prawie zupełnie siły.

Miller kazał go natychmiast stawić przed sobą.
Sam za ął mie sce środkowe za stołem w swe kwaterze, obok niego zasiedli książę

Heski, Wrzeszczowicz, Sadowski, wszyscy znamienitsi oficerowie szweǳcy, a z polskich
Zbrożek, Kaliński i Kuklinowski.

Ten ostatni na widok Kmicica posiniał i oczy zaświeciły mu się ak dwa węgle, a wąsy
poczęły drgać. Więc nie czeka ąc na pytania enerała, rzekł:

— Ja tego ptaka znam… To z załogi częstochowskie . Zwie się Babinicz!
Kmicic milczał.
Bladość i znużenie widne były na ego obliczu, ale wzrok miał hardy, twarz spoko ną.
— Ty rozsaǳiłeś kolubrynę? — spytał Miller.
— Ja! — odrzekł Kmicic.
— Jakim sposobem to uczyniłeś?
Kmicic opowieǳiał pokrótce, nic nie zataił. Oficerowie spoglądali po sobie ze zdu-

mieniem.
— Bohater!… — szepnął Sadowskiemu książę Heski.
A Sadowski pochylił się do Wrzeszczowicza:
— Hrabio Weyhard — spytał — akże? zdobęǳiemy tę fortecę przy takich obroń-

cach?… Co waćpan myślisz? poddaǳą się?
Lecz Kmicic rzekł:
— Więce est nas w fortecy do takich uczynków gotowych. Nie wiecie dnia i goǳiny!
— Mam też więce niż eden stryczek w obozie! — odparł Miller.
— To i my wiemy. Ale Jasne Góry nie zdobęǳiecie, dopóki tam eden człowiek przy

życiu!
Nastała chwila milczenia. Następnie Miller indagował dale :
— Zowiesz się Babinicz? Imię
Pan Andrze pomyślał, że po tym, co uczynił, i wobec bliskie śmierci, nastał czas,

w którym nie ma potrzeby dłuże ukrywać swego właściwego nazwiska. Niechże luǳie

⁴³⁰jaszcz (daw.) — skrzynia na dwóch kołach do przewozu amunic i. [przypis edytorski]

  Potop, tom drugi 



zapomną o winach i występkach z nim połączonych, niech opromieni e sława i poświę-
cenie.

— Nie nazywam się Babinicz — odrzekł z pewną dumą — nazywam się Andrze
Kmicic, byłem zaś pułkownikiem swo e własne chorągwi w litewskim kompucie⁴³¹.

Ledwie usłyszał to Kuklinowski, zerwał się ak opętany, oczy wytrzeszczył, usta otwo-
rzył, rękami ął bić się po bokach, na koniec zakrzyknął:

— Jenerale, proszę na słowo! Jenerale, proszę na słowo! Bez zwłoki, bez zwłoki!
Szmer się stał ednocześnie mięǳy polskimi oficerami, którego Szweǳi słuchali ze

zǳiwieniem, bo dla nich nic nie mówiło nazwisko Kmicica. Lecz zaraz pomiarkowali, że
to nie lada musi być żołnierz, gdy Zbrożek powstał i zbliżywszy się do więźnia, rzekł:

— Mości pułkowniku! W opres i, w akie się zna du esz, nic pomóc ci nie mogę, ale
proszę, poda mi rękę!…

Lecz Kmicic podniósł głowę do góry i nozdrzami parskać począł.
— Nie poda ę ręki zdra com, którzy przeciw o czyźnie służą! — odrzekł.
Zbrożka twarz oblała się krwią.
Kaliński, który stał tuż za nim, cofnął się także; szweǳcy oficerowie otoczyli ich zaraz,

wypytu ąc, co by to za eden był ów Kmicic, którego nazwisko takie uczyniło wrażenie.
Tymczasem w sąsiednie izbie Kuklinowski przyparł Millera do okna i mówił:
— Wasza dosto ność! dla wasze dosto ności nic to nazwisko: Kmicic! a to est pierw-

szy żołnierz i pierwszy pułkownik w całe Rzeczypospolite . Wszyscy o nim wieǳą, wszy-
scy to imię zna ą! Raǳiwiłłowi niegdyś służył i Szwedom, teraz widać przeszedł do Jana
Kazimierza. Nie masz mu równego mięǳy żołnierzami, chyba a. Toż on tylko mógł to
uczynić, żeby pó ść samemu i owo ǳiało rozsaǳić. Z tego ednego uczynku można by go
poznać. On to Chowańskiego podchoǳił tak, że aż nagrodę na ego głowę wyznaczono.
On w dwieście czy trzysta luǳi całą wo nę trzymał po szkłowskie klęsce na sobie, póki się
inni nie opatrzyli i śladem ego nie zaczęli urywać nieprzy aciół. To na niebezpiecznie szy
człowiek w całym kra u.

— Czego mi waść śpiewasz ego pochwały? — przerwał Miller. — Że niebezpieczny, Rycerz, Sława, Śmierć
przekonałem się z własną niepowetowaną szkodą.

— Co wasza dosto ność zamierzasz z nim uczynić?
— Kazałbym go powiesić, alem sam żołnierz i odwagę a fantaz ę cenić umiem… Przy

tym to szlachcic wysokiego rodu… Każę go rozstrzelać ǳiś eszcze.
— Wasza dosto ność… Nie mnie uczyć na znamienitszego żołnierza i statystę⁴³² no-

wych czasów, ale pozwolę sobie powieǳieć, że to człowiek zbyt sławny. Jeśli wasza do-
sto ność to uczynisz, chorągwie Zbrożka i Kalińskiego pó dą sobie, co na mnie , precz
tego samego dnia i prze dą do Jana Kazimierza.

— Jeśli tak, to każę e w pień wyciąć przed ode ściem! — zakrzyknął Miller.
— Wasza dosto ność, odpowieǳialność okrutna, bo gdy się to rozgłosi, a wycięcia

dwóch chorągwi trudno ukryć, całe wo sko polskie odstąpi Karola Gustawa. Wasze do-
sto ności wiadomo, że oni się i tak w wierności chwie ą… Hetmani sami niepewni. Pan
Koniecpolski⁴³³ z sześciu tysiącami na lepsze azdy est przy boku naszego pana… To nie
żarty… Boże uchowa , gdyby i ci się przeciw nam zwrócili, przeciw osobie ego królew-
skie mości!… A oprócz tego ta twierǳa się broni, prócz tego wyciąć chorągwie Zbrożka
i Kalińskiego niełatwo, bo est tu i Wolf z piechotą. Mogliby się porozumieć z załogą
twierǳy…

— Do stu rogatych diabłów! — przerwał Miller — czego ty chcesz, Kuklinowski,
czy żebym temu Kmicicowi życie darował? To nie może być!

— Ja chcę — odrzekł Kuklinowski — żebyś wasza dosto ność mnie go darował.
— A ty co z nim uczynisz?
— A a… go ze skórki żywcem obłupię…

⁴³¹komput — liczba stałego wo ska w I Rzeczypospolite XVII i XVIII w., ustalana na se mie wielkim osobno
dla Korony i dla Litwy. [przypis edytorski]

⁴³²statysta (daw.) — polityk, mąż stanu, strateg (ǳiś: osoba niebędąca aktorem, a występu ąca w filmie lub
sztuce teatralne w roli podrzędne ). [przypis edytorski]

⁴³³Koniecpolski, Aleksander herbu Pobóg (–) — książę, chorąży wielki koronny, magnat i starosta
kresowy, uczestnik wo en kozackich, syn hetmana Stanisława Koniecpolskiego. [przypis edytorski]
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— Nie wieǳiałeś nawet ego właściwego nazwiska, więc go nie znałeś. Co masz prze-
ciw niemu?

— Poznałem go dopiero w Częstochowie, gdym powtórnie od wasze dosto ności do
mnichów posłował.

— Maszli akie powody do zemsty?
— Wasza dosto ność! Chciałem go prywatnie do naszego obozu namówić… On zaś,

korzysta ąc z tego, żem mo e poselstwo odłożył na stronę, znieważył mnie, Kuklinow-
skiego, tak ak nikt w życiu mnie nie znieważył.

— Co ci uczynił?
Kuklinowski zatrząsł się i zębami zazgrzytał.
— Lepie o tym nie mówić… Da mi go wasza dosto ność… On śmierci przeznaczon

i tak, a a chciałbym się przedtem trochę z nim pobawić… Och! tym barǳie że to est
Kmicic, któregom poprzednio wenerował⁴³⁴, a który tak mi się odpłacił… Da mi go wasza
dosto ność! Bęǳie i dla wasze dosto ności lepie , bo gdy a go zgłaǳę, wówczas Zbrożek
i Kaliński, a z nimi wszystko polskie rycerstwo nie obruszy się na waszą dosto ność, tylko
na mnie, a a sobie radeczki dam… Nie bęǳie gniewów, dąsów, buntów… Bęǳie mo a Śmiech, Zemsta
prywatna spraweczka o Kmicicową skórkę, z które bęben każę uczynić…

Miller zamyślił się; nagle pode rzenie błysło mu w twarzy.
— Kuklinowski! — rzekł — może ty chcesz go ocalić?
Kuklinowski rozśmiał się cicho, ale był to śmiech tak straszny i szczery, że Miller

przestał wątpić.
— Może i słusznie raǳisz! — rzekł.
— Za wszystkie mo e zasługi o tę edną proszę nagrodę!
— Więc go bierz!
Po czym weszli oba do izby, w które była zgromaǳona reszta oficerów. Miller zwrócił

się do nich i rzekł:
— Za zasługi pana Kuklinowskiego odda ę mu eńca do dowolnego rozporząǳenia.
Nastała chwila milczenia; po czym pan Zbrożek wziął się w boki i spytał go z pewnym

akcentem pogardy:
— A co pan Kuklinowski zamierza z eńcem uczynić?
Kuklinowski, zwykle pochylony, rozprostował się nagle, usta ego rozszerzyły się zło-

wrogim uśmiechem, a źrenice oczu poczęły drgać.
— Komu się nie podoba to, co z eńcem uczynię — rzekł — ten wie, gǳie mnie

szukać.
I trzasnął z cicha szablą.
— Parol⁴³⁵, panie Kuklinowski! — rzekł Zbrożek.
— Parol, parol!
To rzekłszy, zbliżył się do Kmicica.
— Chodź, robaczku, ze mną, chodź, przesławny żołnierzyku… Słabyś trochę, potrzeba

ci pielęgnacy ki… Ja cię popielęgnu ę!
— Rakarz⁴³⁶! — odrzekł Kmicic.
— Dobrze, dobrze! harda duszyczko… Tymczasem chodź.
Oficerowie zostali w izbie, Kuklinowski zaś siadł na koń przed kwaterą. Ma ąc ze sobą

trzech żołnierzy, kazał ednemu z nich wziąć Kmicica na arkan⁴³⁷ i wszyscy razem udali
się ku Lgocie, gǳie stał pułk Kuklinowskiego.

Kmicic przez drogę modlił się żarliwie. Wiǳiał, że śmierć nadchoǳi, i polecał się
Bogu z całe duszy. Tak zaś zatopił się w modlitwie i w swym przeznaczeniu, że nie słyszał,
co do niego mówił Kuklinowski; nie wieǳiał nawet, ak długo droga trwała.

Zatrzymali się na koniec w puste , na wpół rozwalone stodółce, sto ące nieco opodal
od kwater pułku Kuklinowskiego, w szczerym polu. Pułkownik kazał wprowaǳić do nie
Kmicica, sam zaś zwrócił się do ednego z żołnierzy.

⁴³⁴wenerować (z łac.) — uwielbiać, poǳiwiać. [przypis edytorski]
⁴³⁵parol (z .) — słowo honoru. [przypis edytorski]
⁴³⁶rakarz — człowiek za mu ący się wyłapywaniem bezpańskich psów, hycel; tu pogard.: oprawca. [przypis

edytorski]
⁴³⁷arkan — bicz, sznur, używany przez Tatarów do walki; lasso. [przypis edytorski]
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— Rusza mi do obozu — rzekł — po sznury i płonącą maźnicę⁴³⁸ ze smołą.
Żołnierz skoczył co tchu w koniu i po kwadransie z tą samą chyżością powrócił nazad

z drugim eszcze towarzyszem. Oba przywieźli żądane przedmioty.
— Rozebrać tego gaszka do naga — rzekł Kuklinowski — związać mu linką z tyłu

ręce i nogi, a potem podciągnąć go na belkę!
— Rakarz! — powtórzył Kmicic.
— Dobrze, dobrze! pogadamy eszcze, mamy czas…
Tymczasem eden z żołnierzy wlazł na belkę, a inni zwłóczyli szaty z Kmicica. Gdy

to uczyniono, trze oprawcy położyli go twarzą do ziemi, związali mu ręce i nogi długą
liną, następnie, okręciwszy go eszcze nią w pół ciała, rzucili drugi e koniec żołnierzowi
sieǳącemu na belce.

— Teraz podnieść go w górę, a tamten niech zakręci linę i zawiąże! — rzekł Kukli-
nowski.

W minutę rozkaz był spełniony.
— Puścić! — rozległ się głos pułkownika.
Lina skrzypnęła, pan Andrze zawisnął poziomo kilka łokci nad klepiskiem.
Wówczas Kuklinowski umoczył kwacz⁴³⁹ w płonące maźnicy, podszedł ku niemu

i rzekł:
— A co, panie Kmicic?… Mówiłem, że dwóch est pułkowników w Rzeczypospo-

lite , dwóch tylko: a i ty! A tyś się właśnie do kompanĳki z Kuklinowskim nie chciał
przyznać i kopnąłeś go?… Dobrze, robaczku, miałeś słuszność! Nie dla ciebie kompa-
nĳka Kuklinowskiego, bo Kuklinowski lepszy. E że, sławny pułkowniczek pan Kmicic,
a Kuklinowski ma go w ręku i Kuklinowski mu boczków przypiecze…

— Rakarz! — powtórzył po raz trzeci Kmicic.
— Ot, tak… boczków przypiecze! — dokończył Kuklinowski.
I dotknął płonącym kwaczem Kmicicowego boku, po czym rzekł:
— Nie za wiele od razu, z lekka, mamy czas…
Wtem tętent kilku koni rozległ się przy wierze ach stodółki.
— Kogo tam diabli niosą? — spytał pułkownik.
Wierze e skrzypnęły i wszedł żołnierz.
— Mości pułkowniku — rzekł — enerał Miller życzy sobie natychmiast wiǳieć

waszą miłość!
— A to ty, stary! — odrzekł Kuklinowski. — Co za sprawa? kie diabeł?
— Jenerał prosi, by wasza miłość natychmiast do niego po echał.
— Kto był od enerała?
— Był szweǳki oficer, uż od echał. Ledwie tchu z konia nie wyparł!
— Dobrze! — rzekł Kuklinowski.
Po czym zwrócił się do Kmicica:
— Było ci ciepło, ochłodnĳ teraz, robaczku, a wrócę niebawem, pogawęǳimy eszcze!
— A co z eńcem uczynić? — zapytał eden z żołnierzy.
— Zostawić go tak. Zaraz wracam. Niech eden eǳie za mną!
Pułkownik wyszedł, a z nim razem ów żołnierz, który poprzednio sieǳiał na belce.

Zostało tylko trzech, ale niebawem trzech nowych weszło do stodoły.
— Możecie iść spać — rzekł ów, który Kuklinowskiemu o rozkazie Millera doniósł

— nam pułkownik polecił straż trzymać.
Kmicic drgnął na dźwięk tego głosu. Wydało mu się, że go zna.
— Wolimy zostać — odrzekł eden z trzech pierwszych żołnierzy — żeby na ǳiwo

patrzyć, bo takiego….
Nagle urwał.
Jakiś straszny, nieluǳki głos wydobył mu się z garǳieli, podobny do piania zarzyna-

nego koguta. Ręce rozłożył i padł ak gromem rażony.
Jednocześnie krzyk: „Prać!”, rozległ się w stodółce i dwa inni nowo przybyli rzucili

się na kształt rysiów na dwóch dawnie szych. Zawrzała walka, straszna, krótka, oświecona

⁴³⁸maźnica — naczynie do przechowywania smaru, smoły a. ǳiegciu. [przypis edytorski]
⁴³⁹kwacz — pęǳel z pakuł lub szmat na kĳu, używany do smarowania smołą, rozprowaǳania farby itp.

[przypis edytorski]
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blaskami płonące maźnicy. Po chwili dwa ciała padły w słomę, przez sekundę eszcze sły-
chać było rzężenie kona ących, po czym rozległ się ów głos, który Kmicicowi poprzednio
wydał się znanym:

— Wasza miłość, to a, Kiemlicz, i moi synowie! My od rana uż czekali na sposobność.
Od rana wypatru em!

Tu stary zwrócił się do synów:
— Nuże, szelmy; odciąć pana pułkownika, duchem, żywo!
I nim Kmicic zdołał zrozumieć, co się ǳie e, po awiły się koło niego dwie rozczo-

chrane czupryny Kosmy i Damiana, podobne do dwóch olbrzymich kąǳieli. Wnet więzy
były rozcięte i Kmicic stanął na nogach. Zachwiał się z początku. Ściągnięte ego wargi
zaledwie zdołały wymówić:

— To wy?… ǲięku ę…
— To my! — odrzekł straszny starzec. — Matko Boska! o!… niech się wasza miłość

ubiera. Żywo, szelmy!
I począł Kmicicowi podawać ubranie.
— Konie sto ą za wierze ami — mówił. — Stąd droga wolna. Straże są; może by nie

wpuściły nikogo, ale wypuścić, wypuszczą. Wiemy hasło. Jak się wasza miłość czu e?
— Bok mi przypiekł, ale eno trochę. W nogach mi słabo…
— Niech się wasza miłość gorzałki napĳe.
Kmicic chwycił chciwie manierkę, którą stary mu podał, i wychyliwszy ą do połowy,

rzekł:
— Zziąbłem. Zaraz mi lepie .
— Na kulbace się wasza miłość rozgrze e. Konie czeka ą.
— Zaraz mi lepie — powtórzył Kmicic. — Bok trochę pali… Nic to!… Całkiem mi

dobrze!
I siadł na krawęǳi sąsieka.
Po chwili rzeczywiście oǳyskał siły i spoglądał z zupełną przytomnością na złowrogie

twarze trzech Kiemliczów oświecone żółtawymi płomykami palące się smoły.
Stary stanął przed nim:
— Wasza miłość, pilno! Konie czeka ą! Zemsta, Odwaga,

SzaleństwoLecz w panu Andrze u obuǳił się uż całkiem dawny Kmicic.
— O! nie może być! — zakrzyknął nagle — teraz a na tego zdra cę poczekam!
Kiemlicze spo rzeli na siebie ze zdumieniem, ale żaden nie pisnął ani słowa, tak ślepo

przywykli z dawnych czasów słuchać tego woǳa.
Jemu zaś żyły wystąpiły na czoło, oczy w ciemności świeciły ak dwie gwiazdy, taka

tlała w nich zawziętość i chęć zemsty. To, co czynił teraz, było szaleństwem, które mógł
życiem przypłacić. Ale właśnie życie ego składało się z szeregu takich szaleństw. Bok
dolegał mu okrutnie, tak że co chwila mimo woli chwytał się zań ręką, ale myślał tylko
o Kuklinowskim i gotów był czekać go choćby do rana.

— Słucha cie! — rzekł — czy ego Miller naprawdę wzywał?
— Nie — odrzekł stary. — To a wymyśliłem, żeby łatwie z tamtymi się sprawić.

Z pięcioma trudno by nam było we trzech, bo którykolwiek krzyk by uczynił.
— To dobrze. On tu wróci sam albo w kompanii. Jeśli bęǳie z nim kilku luǳi, tedy

zaraz na nich uderzyć… Jego mnie zostawcie. Potem do koni… Ma który pistolety?
— Ja mam — odrzekł Kosma.
— Dawa ! Nabity? Podsypany?
— Tak est.
— Dobrze. Jeśli wróci sam, wówczas natychmiast, ak we ǳie, skoczyć na niego

i zatkać mu pysk. Możecie mu własną ego czapkę w pysk wcisnąć.
— Wedle rozkazu! — rzekł stary. — Wasza miłość pozwoli teraz tamtych obszukać?

My chudopachołki…
To rzekłszy, wskazał na trupy leżące w słomie.
— Nie! Trzymać się w gotowości. Co przy Kuklinowskim zna ǳiecie, to bęǳie wasze!
— Jeżeli on sam wróci — rzekł stary — tedy niczego się nie bo ę. Stanę za wierze ami

i choćby kto od kwater nadszedł, powiem, że pułkownik nie kazał puszczać…
— Tak bęǳie. Pilnu !…
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Tętent konia rozległ się za stodołą. Kmicic zerwał się i stanął w cieniu przy ścianie.
Kosma i Damian za ęli mie sca tuż przy we ściu, ak dwa koty na mysz czyha ące.

— Sam! — rzekł stary, zaciera ąc ręce.
— Sam! — powtórzyli Kosma i Damian.
Tętent zbliżył się tuż i nagle ustał, natomiast za wierze ami rozległ się głos:
— Wy dź tam który konia potrzymać!
Stary skoczył żywo.
Nastała chwila ciszy, po czym czyha ących w stodole doszła następu ąca rozmowa:
— To ty, Kiemlicz? Co, u pioruna! czyś się wściekł, czyś zgłupiał⁈… Noc! Miller śpi.

Straż nie chce puszczać, mówią, że żaden oficer nie wy eżdżał!… Co to est?
— Oficer tu czeka w stodole na waszą miłość. Przy echał zaraz po od eźǳie wasze

miłości… i powiada, że się z waszą miłością zminął, więc czeka.
— Co to wszystko znaczy?… A eniec?
— Wisi.
Wierze e skrzypnęły i Kuklinowski wsunął się do stodoły, lecz zanim krok postąpił,

dwie żelazne ręce porwały go za gardło i zdusiły krzyk przerażenia. Kosma i Damian
z wprawą prawǳiwych zbó ców rzucili go na ziemię, klękli mu na piersiach, gniotąc e
tak, aż żebra poczęły trzeszczeć, i w mgnieniu oka zakneblowali mu usta.

Wówczas Kmicic wysunął się naprzód i poświeciwszy mu kwaczem w oczy, rzekł:
— Ach, to pan Kuklinowski!… Teraz a mam z waścią do pogadania!
Twarz Kuklinowskiego była siną, żyły wytężone tak, iż zdawało się, że pękną lada

chwila, ale w ego wyszłych na wierzch i nabranych krwią oczach przyna mnie tyle było
zdumienia, ile przerażenia.

— Rozebrać go i na belkę! — zawołał Kmicic.
Kosma i Damian poczęli go rozbierać tak gorliwie, akby i skórę razem z szatami

chcieli z niego zedrzeć.
Po upływie kwadransa Kuklinowski wisiał uż skrępowany za ręce i za nogi, na kształt

półgęska, na belce.
Wówczas Kmicic wziął się w boki i począł się chełpić straszliwie.
— Cóż, panie Kuklinowski — rzekł — kto lepszy: Kmicic czy Kuklinowski?…
Wtem porwał palący się kwacz i postąpił krok bliże .
— Toż twó obóz o strzelenie z łuku, twó tysiąc złoǳie ów na zawołanie… Toż twó

enerał szweǳki opodal, a ty na te same belce wisisz, na które mnie myślałeś przy-
piekać… Pozna że Kmicica! Ty chciałeś się z nim równać, do kompanii ego należeć,
w paragon z nim wchoǳić?… Ty rzezimieszku! ty podłoto!… ty strachu na stare baby!…
ty wyskrobku luǳki!… ty panie Szelmowski z Szelmowa! ty kutergębo! ty chamie! ty
niewolniku!… Mógłbym cię kozikiem kazać zarżnąć ak kapłona, ale wolę cię żywcem
przypiec, ak ty mnie chciałeś…

To rzekłszy, podniósł kwacz i przyłożył go do boku nieszczęsnego wisielca, lecz trzy- Okrucieństwo, Kara
mał go dłuże , dopóki swąd spalonego ciała nie począł się rozchoǳić po stodole.

Kuklinowski skurczył się, aż lina poczęła się z nim kołysać. Oczy ego, utkwione
w Kmicica, wyrażały straszny ból i nieme błaganie o litość, z zatkanych ust wydobywa-
ły się ęki żałosne; lecz wo ny zatwarǳiły serce pana Andrze a i nie było w nim litości,
zwłaszcza dla zdra ców.

Więc od ąwszy wreszcie kwacz od boku Kuklinowskiego, przyłożył mu go na chwilę
pod nos; osmalił wąsy, rzęsy, i brwi, po czym rzekł:

— Daru ę cię zdrowiem, abyś mógł eszcze o Kmicicu rozmyślać. Powisisz tu do rana,
a teraz proś Boga, by cię luǳie, nim zmarzniesz, znaleźli.

Tu zwrócił się do Kosmy i Damiana.
— Na koń! — krzyknął.
I wyszedł ze stodoły.
W pół goǳiny późnie roztoczyły się naokół czterech eźdźców wzgórza ciche, milczące

i pola puste. Świeże powietrze, nie przesycone dymem prochowym, wchoǳiło do ich płuc.
Kmicic echał na przeǳie, Kiemlicze za nim. Oni rozmawiali z cicha, on milczał, a racze
odmawiał z cicha pacierze poranne, bo uż do świtu było niedaleko.
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Od czasu do czasu syknięcie albo nawet cichy ęk wyrywał mu się z ust, gdyż sparzony
bok dolegał mu mocno. Lecz ednocześnie czuł się na koniu i wolnym, a myśl, że rozsaǳił
na większą kolubrynę, a do tego eszcze wyrwał się z rąk Kuklinowskiego i zemsty nad
nim dokonał, napełniała go taką uciechą, że niczym był ból przy nie .

Tymczasem cicha rozmowa mięǳy o cem i synami zmieniła się w głośną rozterkę.
— To trzos, dobrze! — mówił gderliwie stary — a gǳie pierścienie? Na palcach miał

pierścienie, w ednym był kamień wart ze dwaǳieścia czerwonych.
— Zapomnielim zd ąć! — rzekł Kosma.
— Boda was zabito! Ty, stary, o wszystkim myśl, a te szelmy za szeląg rozumu nie

ma ą! Zapomnieliście, zbó e, o pierścieniach?… Łżecie ak psy!
— To się ociec wróć i obacz! — mruknął Damian.
— Łżecie, szelmy, klimkiem rzucacie! Starego o ca krzywǳić? tacy synowie! Boda em

was był nie spłoǳił! Bez błogosławieństwa pomrzecie!…
Kmicic wstrzymał nieco konia.
— A pó dźcie no tu! — rzekł.
Swary ustały. Kiemlicze posunęli się żywo i dale echali szeregiem we czterech.
— A wiecie drogę do śląskie granicy? — spytał pan Andrze .
— O , o ! Matko Boska! wiemy, wiemy! — rzekł stary.
— Szweǳkich odǳiałów po droǳe nie masz?
— Nie, bo wszyscy pod Częstochową sto ą… Chybaby po edynczych można napotkać,

ale to Boże da !
Nastała chwila milczenia.
— To wyście u Kuklinowskiego służyli? — spytał znów Kmicic. Interes, Sługa, Zdrada
— Tak est, bośmy myśleli, że będąc w pobliżu, można się bęǳie świętym zakon-

nikom i wasze miłości przysłużyć. Jakoż się zdarzyło… My przeciw fortecy nie służyli,
niech nas Bóg broni! żołdu nie brali, chyba się coś przy Szwedach znalazło.

— Jak to przy Szwedach?
— Bo my chcieli choć i za murami Na świętsze Pannie służyć… więceśmy nocami

koło obozu eźǳili, albo i we dnie, ak Pan Bóg dał, i ak się który Szwed po edynczo
popadł, to my go… tego… Ucieczko grzesznych⁴⁴⁰!… my go…

— Pralim! — dokończyli Kosma i Damian.
Kmicic uśmiechnął się.
— Dobrych Kuklinowski miał w was sług! — rzekł. — A onże wieǳiał o tym?
— Były komis e, dochoǳili… On wieǳiał i — złoǳie ! — kazał nam talara z gło-

wy płacić. Inacze groził, że wyda… Taki zbó , ubogich luǳi krzywǳił!… My też wiary
dochowali wasze miłości, bo to nie taka służba… Wasza miłość swo e eszcze odda, a on
po talarze z głowy, za nasz trud, za naszą pracę… Boda go!…

— Ho nie was nagroǳę za to, coście uczynili! — odrzekł Kmicic. — Nie spoǳie-
wałem się tego po was…

Wtem daleki huk ǳiał przerwał mu dalsze słowa. To Szweǳi rozpoczęli widocznie
strzelaninę równo z pierwszym brzaskiem. Po chwili huk powiększył się. Kmicic zatrzymał
konia; zdawało mu się, że rozróżnia głosy armat fortecznych od armat szweǳkich, więc
zacisnął pięść i grożąc nią w stronę nieprzy acielskiego obozu, rzekł:

— Strzela cie, strzela cie! Gǳie wasza na większa kolubryna⁈…
 
Rozsaǳenie olbrzymie kolubryny uczyniło istotnie pognębia ące na Millerze wrażenie,
gdyż ego wszystkie naǳie e wspierały się dotąd na tym ǳiale. Już i piechota była do
szturmu gotowa, uż przygotowano drabiny i stosy faszyn⁴⁴¹, teraz trzeba było wszelką
myśl szturmu porzucić.

Zamiar wysaǳenia klasztoru w powietrze za pomocą podkopów spełznął także na
niczym. Sprowaǳeni poprzednio górnicy z Olkusza łupali wprawǳie skałę, zbliża ąc się
na ukos ku klasztorowi, lecz robota szła tępo. Robotnicy mimo wszelkich ostrożności

⁴⁴⁰Ucieczko grzesznych — edno z określeń Matki Boskie , występu ące w litanii. [przypis edytorski]
⁴⁴¹faszyna — umocnienia z powiązanych gałęzi wikliny, służące kiedyś do uzupełniania fortyfikac i, a ǳiś do

zabezpieczania brzegów rzek i stawów. [przypis edytorski]
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padali gęstym trupem od wystrzałów kościelnych, a pracowali niechętnie. Wielu wolało
ginąć niż przyczyniać się do zguby świętego mie sca.

Miller czuł co ǳień wzrasta ący opór; mrozy odbierały resztę odwagi zniechęconemu
wo sku, mięǳy którym szerzył się z dnia na ǳień przestrach i wiara, że zdobycie tego
klasztoru nie leży w mocy luǳkie .

Wreszcie i sam Miller począł tracić naǳie ę, a po wysaǳeniu kolubryny po prostu
zdesperował. Ogarnęło go uczucie zupełne niemocy i bezwładności.

Naza utrz, skoro ǳień, zwołał więc radę, ale pono dlatego tylko, by od oficerów usły-
szeć zachętę do opuszczenia fortecy.

Poczęli się zbierać, wszyscy znużeni i posępni. W niczyich oczach nie było uż naǳiei
ani wo skowe fantaz i. Milcząc, zasiedli koło stołu w ogromne i zimne izbie, w które
para oddechów poprzesłaniała im twarze, i patrzyli spoza nie akby spoza chmur. Każdy
w duszy czuł wyczerpanie i znużenie, każdy mówił sobie w duchu, że nie ma żadne rady do
uǳielenia, chyba taką, z którą lepie się pierwszemu nie wyrywać. Wszyscy czekali na to,
co powie Miller; on zaś kazał przede wszystkim przynieść obficie wina grzanego, dufa ąc,
że pod wpływem gorącego napitku łatwie wydobęǳie szczerą myśl z tych milczących
postaci i zachętę do odstąpienia od one fortecy.

Na koniec, gdy sąǳił, że wino skutek swó uż uczyniło, w następu ące ozwał się słowa:
— Czy uważacie, waszmościowie, że żaden z panów polskich pułkowników nie przy-

szedł na tę naradę, chociaż posłałem wszystkim wezwanie?
— Wasze dosto ności zapewne wiadomo, że pachołkowie polskich chorągwi znaleźli

przy łowieniu ryb srebro klasztorne i że pobili się o nie z naszymi żołnierzami. Kilkunastu
luǳi na śmierć usieczono.

— Wiem. Część tego srebra zdołałem wyrwać z ich rąk, nawet większą część. Jest
ona teraz tu, i namyślam się, co z nią uczynić.

— Stąd zapewne gniewy panów pułkowników. Powiada ą, że skoro Polacy to srebro
znaleźli, to się Polakom należy.

— O, to rac a! — zawołał Wrzeszczowicz.
— Według mego zdania, est pewna rac a — odpowieǳiał Sadowski — i tak myślę,

że gdybyś waszmość, panie hrabio, e znalazł, nie uważałbyś za potrzebne ǳielić się nim
nie tylko z Polakami, ale nawet i ze mną, który estem Czechem…

— Przede wszystkim, panie, nie ǳielę two e życzliwości dla nieprzy aciół naszego
króla — odparł chmurno Wrzeszczowicz.

— Ale my, panie, ǳięki tobie musimy poǳielić się z tobą wstydem i hańbą, nie
mogąc nic wskórać przeciw fortecy, pod którą nas namówiłeś.

— Tak więc pan straciłeś uż wszelką naǳie ę?
— A pan, czy ą masz eszcze do poǳiału?
— Jakbyś pan wieǳiał, i sąǳę, że ci panowie chętnie poǳielą się ze mną mo ą

naǳie ą niż z panem ego bo aźnią.
— Czy czynisz mnie tchórzem, panie Wrzeszczowicz?
— Nie przypisu ę panu więce odwagi, niż okazu esz!
— Ja zaś przypisu ę panu mnie !
— A a — rzekł Miller, który od nie akiego czasu niechętnie spoglądał na Wrzesz-

czowicza, ako na instygatora⁴⁴² nieszczęsne wyprawy — postanawiam srebro odesłać do
klasztoru. Może dobroć i łaska więce wskóra przeciw tym nieużytym mnichom niż kule
i armaty. Niech zrozumie ą, że chcemy opanować fortecę, nie ich skarby.

Oficerowie ze zǳiwieniem spo rzeli na Millera, tak mało przywykli do podobne
wspaniałomyślności z ego strony.

Wreszcie Sadowski rzekł:
— Nic lepszego nie można uczynić, bo zarazem zamknie się gębę polskim pułkowni-

kom, którzy do srebra pretens e roszczą. W twierǳy uczyni to także z pewnością dobre
wrażenie.

— Na lepsze wrażenie uczyni śmierć owego Kmicica — odparł Wrzeszczowicz. —
Spoǳiewam się, że tam Kuklinowski uż go ze skóry obłupił.

⁴⁴²instygator (łac.) — podżegacz, inic ator, pomysłodawca. [przypis edytorski]
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— Mniemam i a, że uż nie ży e — odpowieǳiał Miller. — Ale nazwisko owo
przypomina mi naszą stratę niczym nie wynagroǳoną. Było to na większe ǳiało w ca-
łe artylerii ego królewskie mości. Nie ukrywam panom, że wszystkie naǳie e mo e
na nim polegały. Wyłom uż był uczyniony, strach w twierǳy szerzył się. Jeszcze parę
dni, a bylibyśmy ruszyli do szturmu. Teraz za nic cała praca, za nic wszystkie wysilenia.
Mur ednego dnia naprawią. A te ǳiała, którymi eszcze rozporząǳamy, nie lepsze od
fortecznych, i łatwo porozbĳane być mogą. Większych nie ma skąd wziąć, bo ich i pan
marszałek Wittenberg nie posiada. Mości panowie! Im dłuże się nad tym zastanawiam,
tym klęska wyda e mi się strasznie szą!… I pomyśleć, że eden człowiek ą zadał!… Jeden
pies! Jeden szatan!… Oszaleć przy ǳie! do wszystkich rogatych diabłów!…

Tu Miller uderzył pięścią w stół, bo go gniew niepohamowany pochwycił, tym okrut- Gniew
nie szy, że bezsilny.

Po chwili zakrzyknął:
— A co ego królewska mość powie, gdy go wieść o te stracie do ǳie⁈…
Po chwili znów:
— A co my poczniem?… Zębami te skały nie zgryziem! Bogda zaraza tych zabiła,

którzy mnie pod tę twierǳę namawiali!…
To rzekłszy, porwał puchar kryształowy i w uniesieniu grzmotnął nim o podłogę, aż

kryształ rozbił się na proch.
Oficerowie milczeli. Nieprzysto ne uniesienie enerała, właściwsze chłopu niż wo ow-

nikowi tak wysoką piastu ącemu godność, zraziło doń serca i skwasiło do reszty humory.
— Radźcie, panowie! — zakrzyknął Miller.
— Raǳić można tylko spoko nie — odparł książę Heski.
Miller począł sapać i wyparskiwać gniew nozdrzami. Po nie akim czasie uspokoił się

i woǳąc oczyma po obecnych, akby zachęca ąc ich wzrokiem, rzekł:
— Przepraszam waszmościów, ale gniew mó nie ǳiwota. Nie będę wspominał tych

miast, którem, ob ąwszy komendę po Torstensonie, zdobył, bo nie chcę wobec teraźnie -
sze klęski dawną fortuną się chlubić. Wszystko to, co się pod tą twierǳą ǳie e, luǳki
rozum po prostu przechoǳi. Jednakże raǳić trzeba… Po to waćpanów wezwałem. Ob-
radu cie więc… i co większością na raǳie postanowimy, to spełnię.

— Niech wasza dosto ność da nam przedmiot do obrady — rzekł książę Heski. —
Mamyli obradować edynie nad zdobyciem fortecy czy też i nad tym, czy nie lepie ustąpić?

Miller nie chciał stawiać kwestii tak asno, a przyna mnie nie chciał, aby owo: albo
— albo, wyszło po raz pierwszy z ego ust, dlatego rzekł:

— Niech każdy z panów mówi szczerze, co myśli. Wszystkim nam o dobro i chwałę
ego królewskie mości choǳić powinno.

Lecz żaden z oficerów nie chciał także pierwszy z propozyc ą odstąpienia występować,
więc znów nastało milczenie.

— Panie Sadowski! — rzekł po chwili Miller głosem, który starał się uczynić przy-
aznym i łaskawym — pan szczerze mówisz od innych, co myślisz, bo reputac a pańska
zabezpiecza go od wszelkich pode rzeń…

— Myślę, enerale — odparł pułkownik — że ów Kmicic był ednym z na większych
tegoczesnych żołnierzy i że położenie nasze est desperackie…

— Wszakże pan byłeś za odstąpieniem od twierǳy?…
— Za pozwoleniem wasze dosto ności, byłem tylko za tym, aby nie rozpoczynać

oblężenia… To wcale inna rzecz.
— Więc co pan teraz raǳisz?
— Teraz odstępu ę głos panu Wrzeszczowiczowi…
Miller zaklął ak poganin.
— Pan Weyhard bęǳie za całą tę nieszczęsną wyprawę odpowiadał! — rzekł.
— Nie wszystkie mo e rady spełniono — odpowieǳiał zuchwale Wrzeszczowicz —

mógłbym też śmiało zrzucić z siebie odpowieǳialność. Byli tacy, którzy e krzyżowali. Byli
tacy, którzy ǳiwną zaiste i niewytłumaczoną żywiąc dla księży życzliwość, odmawiali ego
dosto ność od wszelkich surowszych środków. Raǳiłem, żeby owych księży posłu ących
powiesić, i estem przekonany, że gdyby to się stało, postrach otworzyłby nam uż bramy
tego kurnika.
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Tu Wrzeszczowicz począł patrzeć na Sadowskiego, lecz nim ten zdobył się na odpo-
wiedź, wmieszał się książę Heski.

— Nie nazywa , hrabio, te twierǳy kurnikiem — rzekł — bo im barǳie zmnie szasz
e znaczenie, tym barǳie powiększasz naszą hańbę.

— Niemnie raǳiłem, by posłów powiesić. Postrach i zawsze postrach, oto com od
rana do wieczora powtarzał, lecz pan Sadowski pogroził dymis ą i księża odeszli bezpiecz-
nie.

— Idź, panie hrabio, ǳisia do fortecy — odpowieǳiał Sadowski — wysadź prochami
na większą ich armatę, ak to uczynił z naszą ów Kmicic, a ręczę ci, że to większy rozszerzy
postrach niż zbó eckie posłów mordowanie!…

Wrzeszczowicz zwrócił się wprost do Millera:
— Wasza dosto ność! Sąǳę, żeśmy się tu na naradę, nie na krotofile⁴⁴³ zebrali!
— Czy masz waszmość co, prócz czczych wyrzutów, do powieǳenia? — spytał Miller.
— Mam, pomimo wesołości tych panów, którzy mogliby swó humor do lepszych

czasów zachować.
— O Laertiadesie⁴⁴⁴, z fortelów swych znany! — zakrzyknął książę Heski.
— Panowie! — odpowieǳiał Wrzeszczowicz — wiadomo powszechnie, że nie Mi-

nerwa⁴⁴⁵ est waszym opiekuńczym bóstwem; a ponieważ Mars⁴⁴⁶ wam nie dopisał i zrze-
kliście się waszych głosów, pozwólcie mnie mówić.

— Góra stękać poczyna, zaraz u rzymy mysi ogonek⁴⁴⁷! — dorzucił Sadowski.
— Proszę o milczenie! — rzekł surowo Miller.
— Mów, panie hrabio, pamięta tylko, że dotąd rady two e wydały gorzkie owoce.
— Które mimo zimy spożywać musimy na kształt zapleśniałych sucharów! — wtrącił

książę Heski.
— Tym się tłumaczy, dlaczego wasza książęca mość pĳesz tyle wina — odparł Wrzesz-

czowicz — a choć wino nie zastąpi przyroǳonego dowcipu, pomaga ci za to do wesołego
strawienia nawet hańby. Lecz mnie sza o to! Wiem dobrze, iż w fortecy est partia, która
od dawna poddać się pragnie, i tylko nasza niemoc z edne , a nadluǳki upór przeora
z drugie strony utrzymu e ą w karbach. Nowy postrach doda e nowych sił, dlatego
należy nam okazać, że nic sobie nie robimy ze straty ǳiała, i szturmować tym usilnie .

— Czy to uż wszystko?
— Choćby to było wszystko, sąǳę, że podobna rada zgodnie szą est z honorem

szweǳkich żołnierzy niż ałowe z nie drwiny przy kielichach i niż wysypianie się po
pĳatyce. Ale to nie wszystko. Należy rozpuścić mięǳy naszymi żołnierzami, a zwłaszcza
mięǳy polskimi wieść, że górnicy, którzy teraz nad założeniem miny pracu ą, odkryli
stary przechód poǳiemny, ciągnący się pod sam klasztor i kościół…

— Masz waszmość słuszność, to dobra rada! — rzekł Miller.
— Gdy wieść ta mięǳy naszymi i polskimi żołnierzami się rozszerzy, sami Polacy Zdrada, Religia, Zabobony

będą namawiać mnichów do poddania się, bo i im choǳi, równie ak mnichom, aby to
gniazdo zabobonów ocalało.

— Jak na katolika, to nieźle! — mruknął Sadowski.
— Gdyby służył Turkom, nazywałby Rzym gniazdem zabobonów! — odpowieǳiał

książę Heski.
— Wtedy Polacy wyślą niezawodnie od siebie posłów do księży — mówił dale Wey-

hard — owa partia w klasztorze, która dawno się chce poddać, pod wpływem przerażenia
ponowi swe usilności, i kto wie, czy nie zmuszą przeora i opornych do otworzenia bram.

⁴⁴³krotofila (starop.) — żart, zabawa. [przypis edytorski]
⁴⁴⁴Laertiades (mit. gr.) — syn Laertesa, t . Odyseusz a. Ulisses, bohater Iliady i Odysei Homera, słynny ze

sprytu. W czasie wo ny tro ańskie i długie podróży powrotne wielokrotnie podstępem ratował się z opres i,
był też pomysłodawcą konia tro ańskiego, ǳięki któremu Grecy zwyciężyli Tro ańczyków. [przypis edytorski]

⁴⁴⁵Minerwa (mit. rzym.) — bogini mądrości, odpowiednik gr. Ateny. [przypis edytorski]
⁴⁴⁶Mars (mit. rzym.) — bóg wo ny, odpowiednik gr. Aresa. [przypis edytorski]
⁴⁴⁷Góra stękać poczyna, zaraz ujrzymy mysi ogonek — nawiązanie do powieǳenia: „góra uroǳiła mysz”, uży-

wanego w sytuac i, kiedy coś, co wyda e się wielkie i ważne, okazu e się małe i niewiele warte, a. gdy czy eś
wielkie zapowieǳi lub wysiłki da ą mizerny rezultat. [przypis edytorski]
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— „Zginie miasto Priama przez podstęp boskiego Laertydy…⁴⁴⁸” — począł dekla-
mować książę Heski.

— Dalibóg, czysta historia tro ańska, a emu się zda e, że coś nowego wymyślił! —
odpowieǳiał Sadowski.

Lecz Millerowi rada podobała się, bo w same rzeczy nie była złą. Partia, o które
Wrzeszczowicz wspominał, istniała w klasztorze. Nawet niektórzy księża słabszego ducha
do nie należeli. Prócz tego przestrach mógł się rozszerzyć pomięǳy załogą, ogarnąć nawet
tych, którzy dotąd chcieli się bronić do ostatnie kropli krwi.

— Popróbu emy, popróbu emy! — mówił Miller, który ak tonący chwytał się każde
deski i łatwo od rozpaczy przechoǳił do naǳiei. — Ale czy Kaliński albo Zbrożek zgoǳą
się eszcze posłować do klasztoru, czy uwierzą w ów podkop i czy zechcą księżom o nim
ozna mić?

— W każdym razie Kuklinowski zgoǳi się — odrzekł Wrzeszczowicz — ale lepie
bęǳie, żeby i on wierzył naprawdę w istnienie przechodu.

Wtem tętent rozległ się przed kwaterą.
— Owóż i pan Zbrożek przy echał — rzekł książę Heski, spogląda ąc przez okno.
Po chwili w sieni zabrzęczały ostrogi i Zbrożek wszedł, a racze wpadł do izby. Twarz

ego była blada, wzburzona, i zanim oficerowie zdążyli spytać o powody tego pomieszania,
pułkownik zakrzyknął:

— Kuklinowski nie ży e!
— Jak to? Co waść mówisz? Co się stało? — spytał Miller.
— Pozwólcie mi odetchnąć — rzekł Zbrożek — bo to, com wiǳiał, imaginac ę

przechoǳi…
— Mów pręǳe ! zamordowanoli go? — zawołali wszyscy.
— Kmicic! — odparł Zbrożek.
Oficerowie zerwali się wszyscy ze swych mie sc i poczęli patrzyć na Zbrożka ak na

szalonego; on zaś, wyrzuca ąc nozdrzami szybkie kłęby pary, tak mówił:
— Gdybym nie wiǳiał, oczom bym nie wierzył, bo to nieluǳka moc. Kuklinowski

nieżywy, trzech żołnierzy zabitych, a Kmicica ani śladu. Wieǳiałem, że to straszny czło-
wiek. Reputac a ego w całym kra u znana… Żeby ednak, będąc eńcem, związanym, nie
tylko się wyrwać, ale pobić żołnierzy i Kuklinowskiego storturować… tego człowiek nie
mógł dokonać, to chyba diabeł!

— Coś podobnego nigdy się nie przygoǳiło… To niepodobne do wiary! — szepnął
Sadowski.

— Pokazał ten Kmicic, co umie! — odrzekł książę Heski. — A nie wierzyliśmy
wczora Polakom, gdy nam mówili, co to za ptak; myśleliśmy, że koloryzu ą, ak oni
zwykle.

— Oszaleć! — krzyknął Wrzeszczowicz.
Miller trzymał się rękami za głowę i nic nie mówił. Gdy wreszcie podniósł oczy,

błyskawice gniewu krzyżowały się w nich z błyskawicami pode rzeń.
— Panie Zbrożek — rzekł — choćby to był szatan, nie człowiek, bez pomocy, bez

akowe ś zdrady nie mógłby on tego dokonać. Kmicic miał tu swoich admiratorów⁴⁴⁹,
a Kuklinowski swych wrogów i waszmość należałeś do ich liczby!

Zbrożek był to w całym znaczeniu tego słowa zuchwały żołnierz, dlatego usłyszawszy
zarzut do siebie wymierzony, przybladł eszcze mocnie , zerwał się z mie sca, zbliżył się
do Millera i zastąpiwszy mu drogę, spo rzał wprost w oczy.

— Czy wasza dosto ność mnie posąǳasz?… — zapytał.
Nastała barǳo ciężka chwila. Wszyscy obecni nie mieli na mnie sze wątpliwości, iż

eśli Miller da odpowiedź twierǳącą, nastąpi niechybnie coś strasznego i niesłychane-
go w ǳie ach wo skowych. Wszystkie ręce spoczęły na ręko eściach rapierów. Sadowski
obnażył nawet swó zupełnie.

Lecz w te chwili oficerowie u rzeli przez okna, iż podwórzec zaroił się od polskich
eźdźców. Prawdopodobnie przybywali oni także z wieściami o Kuklinowskim, wszela-
ko w razie za ścia stanęliby niechybnie po stronie Zbrożka. Wiǳiał ich i Miller, a lu-

⁴⁴⁸Zginie miasto Priama przez podstęp boskiego Laertydy… — przepowiednia dotycząca Konia Tro ańskiego
— wymyślonego przez Odyseusza sposobu na pokonanie tro ańczyków. [przypis edytorski]

⁴⁴⁹admirator (z łac.) — wielbiciel, entuz asta. [przypis edytorski]
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bo⁴⁵⁰ bladość wściekłości wystąpiła mu na twarz, ednak pohamował się i uda ąc, że nie
spostrzega nic wyzywa ącego w postępowaniu Zbrożka, odparł głosem, który starał się
uczynić naturalnym:

— Opowieǳ nam wasza mość szczegółowo, ak się to stało?
Zbrożek stał eszcze czas akiś z rozdętymi nozdrzami, lecz opamiętał się także, a przy

tym myśl ego zwróciła się w inną stronę, gdyż towarzysze, którzy właśnie nad echali,
weszli do izby.

— Kuklinowski zamordowan! — powtarzali eden za drugim.
— Kuklinowski zabit!
— Odǳiał ego rozprasza się! Żołnierze ego szale ą!
— Pozwólcie, panowie, przy ść do słowa panu Zbrożkowi, który pierwszy przyniósł

nowinę! — zawołał Miller.
Po chwili uciszyło się i pan Zbrożek tak mówić począł:
— Wiadomo panom, żem na ostatnie naraǳie wyzwał Kuklinowskiego na kawa-

lerski parol. Byłem admiratorem Kmicica, prawda, bo i wy, choć ego nieprzy aciele,
musicie przyznać, że nie lada kto mógł spełnić takie ǳieło, ak owo rozsaǳenie te ar-
maty. Odwagę i w nieprzy acielu cenić należy, dlatego podałem mu rękę, ale on mi swe
umknął i zdra cą mnie nazwał. Więc pomyślałem sobie: niech Kuklinowski czyni z nim,
co chce… Choǳiło mi eno o to, żeby eśli Kuklinowski postąpi sobie z nim przeciwnie
rycerskiemu honorowi, niesława tego uczynku na wszystkich Polaków, a mięǳy innymi
i na mnie, nie spadła. Dlatego to chciałem się koniecznie z Kuklinowskim bić, i ǳiś rano
wziąwszy dwóch towarzyszów⁴⁵¹, po echałem do ego obozu. Przy eżdżamy do kwatery…
Powiada ą: „Nie masz go!” Posyłam tu, nie masz go!… W kwaterze mówią, że i na noc
wcale nie wracał, ale nie byli niespoko ni, bo myśleli, że u wasze dosto ności został. Aż
eden żołnierz powiada, że w nocy po echał z Kmicicem w pole do stodółki, w które miał
go przypiekać. Jadę do stodółki, wierze e otwarte. Wchoǳę, wiǳę: wisi nagie ciało na
belce… Pomyślałem, że Kmicic, aż gdy oczy do mroku przywykły, patrzę, że trup akiś
chud i kościsty, a tamten wyglądał ak Herkules… ǲiwno mi było, żeby się mógł tak
skurczyć przez edną noc… Zbliżam się tuż — Kuklinowski!

— Na belce? — spytał Miller.
— Tak est! Przeżegnałem się… Myślę: czary, omam czy co?… Dopiero akem zo-

baczył trupy trzech żołnierzy, prawda stanęła przede mną ako żywa. Ten straszny człek
pobił tamtych, tego powiesił i przypiekł po katowsku, a sam uszedł!

— Do śląskie granicy niedaleko! — rzekł Sadowski.
Nastała chwila milczenia.
Wszelkie pode rzenie co do uǳiału Zbrożka zgasło w duszy Millera. Lecz sam wypa- Zwątpienie

dek zmieszał go, przeraził i napełnił akimś nieokreślonym niepoko em. Wiǳiał naokoło
piętrzące się niebezpieczeństwa, a racze groźne ich cienie, przeciw którym ani wieǳiał,
ak walczyć; czuł, że otoczył go akiś łańcuch niepomyślności. Pierwsze ogniwa leża-
ły przed ego oczyma, lecz dalsze otaczał eszcze mrok przyszłości. Opanowało go takie
uczucie, akby mieszkał w popękanym domu, który lada chwila mógł mu się zwalić na
głowę. Niepewność przygniotła go nieznośnym ciężarem, i pytał sam siebie, do czego ma
rąk przyłożyć?

Wtem Wrzeszczowicz uderzył się w czoło.
— Na Boga! — rzekł. — Od wczora , akem tego Kmicica u rzał, wydawało mi się, że

a go kiedyś znałem. Teraz znów wiǳę przed sobą tę twarz, przypominam sobie dźwięk
mowy. Musiałem go chyba spotkać na krótko i po ciemku, wieczorem, ale mi po głowie
choǳi… choǳi…

Tu począł trzeć ręką czoło.
— Co nam z tego? — rzekł Miller — nie skleisz, panie hrabio, armaty, choćbyś sobie

przypomniał; nie wskrzesisz Kuklinowskiego!
Tu zwrócił się do oficerów:
— Komu wola, panowie, za mną na mie sce wypadku!
Wszyscy chcieli echać, bo wszystkich podniecała ciekawość.

⁴⁵⁰lubo (daw.) — chociaż, mimo że. [przypis edytorski]
⁴⁵¹towarzyszów — ǳiś popr. forma D. lm: towarzyszy. [przypis edytorski]
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Podano więc konie i ruszyli rysią, a enerał na czele. Zbliżywszy się do stodółki, u rzeli
kilkuǳiesięciu eźdźców polskich, rozrzuconych naokoło owego zabudowania na droǳe
i po polu.

— Co to za luǳie? — spytał Zbrożka Miller.
— To muszą być Kuklinowskiego. Mówię wasze dosto ności, że ta hołota po prostu

poszalała…
To rzekłszy, Zbrożek począł kiwać na ednego z eźdźców.
— Bywa , bywa ! Żywo!
Żołnierz pod echał.
— Wy spod Kuklinowskiego?
— Tak est.
— A gǳie reszta pułku?
— Rozbieżeli się. Mówią, że nie chcą dłuże służyć przeciw Jasne Górze.
— Co on mówił? — spytał Miller.
Zbrożek wytłumaczył.
— Spyta go waść, dokąd poszli? — rzekł enerał.
Zbrożek powtórzył pytanie.
— Nie wiadomo — odrzekł żołnierz. — Niektórzy poszli na Śląsk. Inni mówili,

że samemu Kmicicowi idą służyć, bo takiego drugiego pułkownika nie masz ani mięǳy
Polaki⁴⁵², ani mięǳy Szwedami.

Miller, gdy Zbrożek znów mu wytłumaczył słowa żołnierza, zamyślił się. Rzeczywi-
ście, tacy luǳie, akich miał Kuklinowski, gotowi byli bez wahania prze ść pod komendę
Kmicica. Ale wówczas mogli się stać groźni, eśli nie dla armii Millera, to przyna mnie
dla ego dowozów i komunikacy .

Fala niebezpieczeństw piętrzyła się coraz wyże naokoło zaklęte fortecy.
Zbrożkowi toż samo musiało przy ść do głowy, bo akby odpowiada ąc na owe myśli

Millera, rzekł:
— To pewna, że wszystko burzy się w nasze Rzeczypospolite . Niech eno taki Kmicic

krzyknie, a setki i tysiące go otoczą, zwłaszcza po tym, co uczynił.
— I co wskóra? — pytał Miller.
— Wasza dosto ność niech zechce pamiętać, że ten człowiek do desperac i przywiódł

Chowańskiego⁴⁵³, a Chowański miał, licząc z Kozakami, sześć razy tyle luǳi, co my…
Ani eden transport nie przy ǳie nam bez ego pozwolenia, a folwarki poniszczone i za-
czyna nam być głodno. Prócz tego Kmicic może się połączyć z Żegockim i Kuleszą —
wówczas kilka tysięcy szabel bęǳie miał na zawołanie. To ciężki człowiek i może stać się
molestissimus⁴⁵⁴.

— A waszmość pewien esteś swoich żołnierzy?
— Więce niż siebie samego — odpowieǳiał z szorstką otwartością Zbrożek.
— Jak to więce ?
— Bo, mówiąc prawdę, dość mamy wszyscy tego oblężenia!
— Ufam, że ono wkrótce się skończy.
— Tylko pytanie: ak? Zresztą, wziąć tę twierǳę est teraz taką samą klęską, ak od

nie odstąpić.
Tymczasem do echali do stodółki. Miller zsiadł z konia, za nim wszyscy oficerowie,

i weszli do wnętrza. Kuklinowskiego zd ęli uż żołnierze z belki i okrywszy kilimkiem,
położyli na wznak na resztkach słomy. Trzy ciała żołnierskie leżały wpodle, ułożone równo
obok siebie.

— Tych pomordowano nożami — szepnął Zbrożek.
— A Kuklinowski?
— Na Kuklinowskim ran nie masz, eno bok ma spieczony i osmalone wąsy. Musiał

zmarznąć albo zatchnął się, bo własną czapkę dotychczas w zębach trzyma.
— Odkryć go!

⁴⁵²mięǳy Polaki — ǳiś popr. forma N. lm: mięǳy Polakami. [przypis edytorski]
⁴⁵³Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców

w wo nie polsko-rosy skie (–). [przypis edytorski]
⁴⁵⁴molestissimus (łac.) — niezmiernie uciążliwy. [przypis edytorski]
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Żołnierz podniósł róg kilimka i okazała się twarz straszna, nabrzmiała, z wytrzesz-
czonymi oczyma. Na resztkach osmalonych wąsów sople, powstałe ze zlodowaciałego
oddechu, pomieszały się z kopciem i utworzyły akby kły sterczące z ust. Twarz to była
tak ohydna, że Miller, lubo⁴⁵⁵ przyzwycza ony do wszelkiego roǳa u okropności, wzdry-
gnął się i rzekł:

— Zakry co pręǳe ! Straszne! Straszne!
Posępna cisza zapanowała w stodółce.
— Po cośmy tu przy echali? — pytał, spluwa ąc, książę Heski. — Przez cały ǳień

nie tknę eǳenia.
Nagle Millera opanowało naǳwycza ne akieś rozdrażnienie graniczące prawie z obłę- Konflikt, Gniew

dem. Twarz mu zsiniała, źrenice rozszerzyły się, zęby poczęły zgrzytać. Owładnęło go
ǳikie pragnienie krwi, zemsty nad kimkolwiek, więc zwróciwszy się do Zbrożka, za-
krzyknął:

— Gǳie ów żołnierz, który wiǳiał, że Kuklinowski był w stodółce? Dawa cie go! to
musi być wspólnik!

— Nie wiem, czyli ten żołnierz tu eszcze est — odrzekł Zbrożek. — Wszyscy luǳie
Kuklinowskiego rozbiegli się ak wy arzmione⁴⁵⁶ byki!

— To go łap! — zaryczał w furii Miller.
— To go wasza dosto ność sam łap! — krzyknął z równą furią Zbrożek.
I znów straszliwy wybuch zawisnął, akby na nici pa ęcze , nad głowami Szwedów

i Polaków. Ci ostatni poczęli się cisnąć do Zbrożka, ruszać groźnie wąsiskami i trzaskać
w szable.

Wtem gwar, echa strzałów i tętent kilku koni rozległ się na zewnątrz i do stodółki
wpadł oficer szweǳkich ra tarów.

— Jenerale! — krzyknął — wycieczka z klasztoru. Górnicy kopiący minę wybici do
nogi! Odǳiał piechoty rozproszony.

— Oszale ę! — wrzasnął Miller, chwyta ąc się za włosy peruki. — Na koń!
Po chwili mknęli wszyscy ak wicher ku klasztorowi, aż grudy śniegu sypały się ak

grad spod kopyt koni. Sto azdy Sadowskiego, pod komendą ego brata, przyłączyło się
do osoby Millera i biegło w pomoc. Po droǳe wiǳieli odǳiały piechoty, przerażone,
ucieka ące w niełaǳie i popłochu, tak barǳo upadły uż serca niezrównanych skądinąd
żołnierzy szweǳkich. Opuszczano nawet szańce, którym żadne nie groziło niebezpie-
czeństwo. Kilkunastu stratowali pęǳący oficerowie i ra tarzy. Dopadli wreszcie o sta ę
od fortecy, lecz po to tylko, by na wzniesieniu, widnym ak na dłoni, u rzeć wraca ących
szczęśliwie do klasztoru napastników. Śpiewy, okrzyki radosne i śmiechy dochoǳiły od
nich do uszu Millera.

Po edynczy przystawali nawet i grozili w stronę sztabu krwawymi szablami. Polacy,
zna du ący się przy boku szweǳkiego enerała, poznali samego Zamoyskiego, który oso-
biście przywoǳił te wycieczce, a który teraz, do rzawszy sztab, przystanął i kłaniał mu
się z powagą czapką. Nie ǳiwota! Czuł się uż bezpieczny pod zasłoną ǳiał fortecznych.

Jakoż na wałach zadymiło i żelazne ptastwo⁴⁵⁷ kul przeleciało za straszliwym świstem
mięǳy oficerami. Kilku ra tarów zachwiało się na kulbakach i ęk odpowieǳiał świstowi.

— Pod ogniem esteśmy, cofać się! — zakomenderował Sadowski.
Zbrożek chwycił za cugle Millerowego konia.
— Jenerale, cofamy się! Tu śmierć!
Miller był akby odrętwiały, nie odrzekł ni słowa, pozwolił wywieść się z promienia

pocisków. Wróciwszy do swe kwatery, zamknął się w nie i cały ǳień nie chciał nikogo
wiǳieć.

Rozmyślał zapewne o swe sławie Poliocertesa.
Tymczasem Wrzeszczowicz wziął w ręce całą właǳę i z niezmierną energią począł czy-

nić przygotowania do szturmu. Sypano nowe szańce, żołnierze łamali w dalszym ciągu po
górnikach skałę dla założenia miny. Ruch gorączkowy trwał w całym obozie szweǳkim;
zdawało się, że nowy duch wstąpił w oblega ących lub że im świeże posiłki przybyły.

⁴⁵⁵lubo (daw.) — chociaż, mimo że. [przypis edytorski]
⁴⁵⁶wyjarzmiony — uwolniony z arzma. [przypis edytorski]
⁴⁵⁷ptastwo — ǳiś: ptactwo. [przypis edytorski]
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W kilka dni późnie wieść gruchnęła po obozie szweǳkim i sprzymierzonym polskim,
że kopacze znaleźli przechód poǳiemny, idący pod sam kościół i klasztor, i że tylko od
dobre woli enerała zależy wysaǳić całą twierǳę w powietrze.

Radość niezmierna ogarnęła znużonych mrozami, głodem i bezowocną pracą żołnie-
rzy.

Okrzyki: „Mamy Częstochowę!… Wysaǳimy ten kurnik!” — przebiegały z ust do
ust. Rozpoczęły się uczty i pĳatyka.

Wrzeszczowicz był wszęǳie, zachęcał żołnierzy, utrzymywał w wierze, potwierǳał
sto razy ǳiennie wieść o znalezieniu przechodu, podniecał uczty i hulanki.

Echa te radości doszły na koniec i do twierǳy. Wiadomość o minach uż założonych Odwaga, Tchórzostwo,
Pozory, Krewi gotowych do wybuchu rozbiegła się z szybkością błyskawicy z ednego końca wałów na

drugi. Na odważnie si nawet zlękli się. Niewiasty z płaczem poczęły oblegać mieszkanie
przeora, wyciągać ku niemu ǳieci, gdy ukazywał się na chwilę, i wołać:

— Nie gub niewinnych!… Krew ich spadnie na ciebie!…
Im kto większym był tchórzem, z tym większą odwagą nacierał teraz na księǳa Kor-

deckiego, by nie narażał na zgubę świętego mie sca, stolicy Na świętsze Panny.
Nastały tak ciężkie chwile i tak bolesne dla nieugięte duszy owego bohatera w habicie,

akich nigdy dotąd nie bywało. Szczęściem, że i Szweǳi zaniechali szturmów, aby tym
dowodnie okazać oblężonym, że uż nie potrzebu ą ni kul, ni armat, że dość im edną
nitkę prochową zapalić. Lecz dla tych samych powodów przerażenie rosło w klasztorze.
W czasie głuchych nocy niektórym na tchórzliwszym wydawało się, że słyszą uż pod
ziemią akieś szmery, akieś ruchy, że Szweǳi są uż pod samym klasztorem. Upadła
wreszcie na duchu i znaczna część zakonników. Ci, z o cem Stradomskim na czele, udali
się do przeora, by niezwłocznie rokowania o poddanie się rozpoczął. Z nimi razem poszła
większość żołnierzy i kilku szlachty.

Wówczas ksiąǳ Kordecki wyszedł na podwórze, a gdy tłum otoczył go ściśniętym
kołem, tak mówić począł:

— Zali⁴⁵⁸ nie przysięgliśmy sobie, że do ostatnie kropli krwi bronić świętego przy- Śmierć bohaterska, Ra ,
Pobożność, Wierzenia,
Święty

bytku bęǳiemy? Zaprawdę, powiadam wam, eśli prochy nas wyrzucą, to tylko liche ciała

Zbawienie

nasze, tylko doczesne zwłoki opadną z powrotem na ziemię, a dusze uż nie wrócą…
…Niebo otworzy się nad nimi i tam we dą w wesele, w szczęśliwość, ako morze bez

granic. Tam Jezus Chrystus e przy mie i ta Matka Na świętsza, i wy ǳie przeciw nich,
a one ako pszczoły złote siędą na Je płaszczu i w światłości się zanurzą, i w oblicze Boga
patrzeć będą…

Tu blask te światłości zaświtał na twarzy ego, oczy natchnione wzniósł w górę i mówił
dale z powagą i spoko em zaziemskim:

— Panie, który światami rząǳisz, Ty patrzysz w serce mo e i wiesz, że nie kłamię temu Śmierć
ludowi mówiąc, iż gdybym własne szczęśliwości tylko pragnął, tedybym ręce wyciągnął
ku Tobie i wołałbym z głębi duszy mo e : „Panie! spraw, aby te prochy były, aby wybuchły,
bo w takie śmierci est odkupienie win i grzechów, bo est odpoczynek wieczny, a sługa
Twó znużon i spracowan uż barǳo…” I któż by nie chciał takie nagrody za śmierć
bez męki, ako mgnienie oka krótką, ako błyskawica na niebie przemĳa ącą, po które
wieczność niezmienna, szczęście nieprzebrane, radość bez końca!…

Lecz Ty mi kazałeś strzec przybytku Twego, więc mi ode ść nie wolno; Tyś mnie
na straży postawił, więc wlałeś we mnie moc Two ą, i wiem to, Panie, i wiǳę, i czu-
ę, że choćby złość nieprzy acielska aż pod ów kościół dotarła, choćby wszystkie prochy
i niszczące saletry pod nim złożono, dość by mi było e przeżegnać, ażeby nie wybuchły…

Tu zwrócił się do zgromaǳonych i tak mówił dale :
— Bóg mi dał tę moc, lecz wy zde mĳcie strach z serc waszych! Duch mó przenika Prorok, Święty

ziemię i powiada wam: Kłamią nieprzy aciele wasi i nie ma prochowych smoków pod
kościołem!… Wy, luǳie trwożliwych serc, wy, w których przestrach wiarę potłumił, nie
zasłużyliście na to, aby ǳiś eszcze we ść do królestwa łaski i odpocznienia — więc nie
masz prochów pod stopami waszymi! Bóg chce ocalić ten przybytek, aby ako arka Noego
unosił się nad potopem klęsk i niedoli, więc w imię Boga po raz trzeci powiadam wam:

⁴⁵⁸zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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nie masz prochów pod kościołem! A gdy w Jego imieniu mówię, kto bęǳie śmiał mi
przeczyć, kto wątpić się eszcze odważy?…

To rzekłszy, umilkł i patrzył na tłum zakonników, szlachty i żołnierzy. Lecz taka była
niezachwiana wiara, pewność i siła w ego głosie, że oni milczeli także i nikt nie wystąpił.
Przeciwnie, otucha poczęła wstępować w serca, aż na koniec eden z żołnierzy, chłop
prosty, rzekł:

— Bądź pochwalone imię Pańskie!… Od trzech dni mówią, iż mogą fortecę wysaǳić,
czemuż nie wysaǳa ą?

— Chwała Na świętsze Pannie! Czemu nie wysaǳa ą? — powtórzyło kilkanaście
głosów.

Wtem uczynił się ǳiwny znak. Oto nagle naokół rozległ się szum skrzydeł i całe Ptak, Omen
stada zimowych ptaszyn po awiły się na podwórzu fortecznym, i coraz nowe nadlatywały
z okolicznych ogłoǳonych folwarków: więc szare śmieciuszki, trznadle o złote piersi,
ubogie wróble, zielone sikorki, krasne gile poobsiadały załamania dachów, węgły, odrzwia, Matka Boska, Wierzenia
gzymsy kościelne; inne kręciły się różnobarwnym wieńcem nad głową księǳa, furka ąc
skrzydełkami, świegocąc żałośnie, akoby o ałmużnę prosiły, i nic nie obawia ąc się luǳi.
Zdumieli się na ten widok obecni, a ksiąǳ Kordecki modlił się przez chwilę, wreszcie
rzekł:

— Oto ptaszkowie leśni pod opiekę Matki Boże się uda ą, a wy zwątpiliście o Je
mocy?

Otucha i naǳie a wróciły uż do serc, zakonnicy, bĳąc się w piersi, udali się do ko-
ścioła, a żołnierze na mury.

Niewiasty wyszły sypać ziarno ptaszętom, które poczęły ǳiobać e chciwie.
Wszyscy tłumaczyli po awienie się owych drobnych leśnych mieszkańców sobie na

pomyślność, nieprzy acielowi na szkodę.
— Srogie śniegi muszą leżeć, gdy owe ptaszyny uż i na wystrzały, i na huk armatni Obcy, Polak, Wróg,

Zwierzęta, Patriotanie uważa ą, eno do zabudowań się cisną — mówili żołnierze.
— A czemu to od Szwedów do nas ucieka ą?
— Bo i na lichsze stworzenie ma ten dowcip⁴⁵⁹, że nieprzy aciela od swo ego odróżni.
— Nie może to być — odrzekł inny żołnierz — przecie i w szweǳkim obozie są

Polacy; ale to znaczy, że tam uż głodno być musi i obroków dla koni wcale braku e.
— Znaczy to eszcze lepie — mówił trzeci — bo pokazu e się, że co prawią o tych

prochach, to wierutne łgarstwo.
— Jakże to? — spytali wszyscy naraz.
— Starzy luǳie powiada ą — odrzekł żołnierz — że niech eno aki dom ma się Omen, Ptak

zawalić, zaraz askółki i wróblowie, gniazda wiosną pod dachem ma ący, wyprowaǳa-
ą się precz na dwa i trzy dni przedtem; taki każda bestia ma rozum, że naprzód wie
o niebezpieczeństwie. Owóż, gdyby pod klasztorem były prochy, to by te ptaki tu nie
przyleciały.

— Prawdali to?
— Jako amen w pacierzu!
— Chwała Na świętsze Pannie! Źle tedy ze Szwedami!
W te chwili głos trąbki dał się słyszeć przy południowo-zachodnie bramie; wszyscy

pobiegli patrzeć, kto przybywa.
Był to trębacz szweǳki, który przywiózł list z obozu.
Zakonnicy zgromaǳili się zaraz w definitorium. List był od Wrzeszczowicza i ozna - List, Podstęp

miał, iż eśli twierǳa nie podda się do utra, zostanie w powietrze wysaǳona.
Lecz ci nawet, którzy poprzednio upadli pod brzemieniem bo aźni, nie uwierzyli teraz

temu wezwaniu.
— Próżne to strachy! — wołali razem księża i szlachta.
— Napiszmy im tedy, żeby nas nie żałowali. Niech wysaǳa ą!
I istotnie odpisano w ten sposób.
Tymczasem żołnierze, którzy zgromaǳili się przy trębaczu, odpowiadali również śmie-

chem na ego ostrzeżenia.
— Dobrze! — mówili mu. — Czemu macie nas szczęǳić? Pręǳe pó ǳiem do nieba!

⁴⁵⁹dowcip (daw.) — rozum, inteligenc a. [przypis edytorski]
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Ten zaś, który wręczał posłańcowi list z odpowieǳią, rzekł mu:
— Nie traćcie próżno słów i czasu!… Samych was nęǳa gryzie, a nam, chwała Bogu,

na niczym nie zbywa. Ptaki nawet od was ucieka ą.
W ten sposób spełzł na niczym ostatni fortel Wrzeszczowicza.
A gdy upłynął eszcze ǳień, okazało się zupełnie dowodnie, ak czczymi były obawy

oblężonych, i spokó powrócił w klasztorze.
Naza utrz zacny mieszczanin częstochowski, Jacek Brzuchański, podrzucił znowu list

ostrzega ący o szturmie, lecz zarazem o wyruszeniu Jana Kazimierza ze Śląska i o po-
wstaniu całe Rzeczypospolite przeciw Szwedom. Zresztą miał to być, według wieści
krążących za murami, szturm ostatni.

Brzuchański podrzucił list wraz z workiem ryb dla księży na Wilię⁴⁶⁰, a zbliżył się do Śmierć bohaterska, Święty,
Patriota, Ramurów przebrany za szweǳkiego żołnierza.

Na nieszczęście, poznano go i schwytano. Miller kazał go rozciągnąć na torturach; lecz
starzec miał w czasie mąk wiǳenia niebieskie i uśmiechał się słodko ak ǳiecię, a zamiast
bólu malowała się na ego twarzy niewysłowiona radość. Jenerał sam był obecny przy
katuszy, ednakże zeznań żadnych z męczennika nie wydobył; wydobył tylko rozpaczliwe
przekonanie, że tych luǳi nic nie zachwie e, nic ich nie złamie, i zniechęcił się do reszty.

Tymczasem nadeszła stara żebraczka Kostucha z listem od księǳa Kordeckiego, pro-
szącym pokornie, aby zawieszono szturm na czas nabożeństwa w dniu Bożego Naroǳe-
nia. Straże i oficerowie przy ęli żebraczkę ze śmiechami i z urąganiem z takiego posła,
lecz ona wręcz im odrzekła:

— Nikt inny nie chciał pó ść, bo wy posłów ako zbó e traktu ecie, a a się za kawałek
chleba pod ęła… Niedługo mi uż na świecie, więc się was nie bo ę, a eśli nie wierzycie,
to macie mnie w ręku.

Lecz nie uczyniono e nic złego. Co więce , Miller, pragnąc raz eszcze drogi zgody
próbować, przystał na żądanie przeora; przy ął nawet okup za nie domęczonego Jacka
Brzuchańskiego; odesłał za edną drogą i ową część srebra znalezionego przez pachołków
szweǳkich. To ostatnie uczynił na złość Wrzeszczowiczowi, który po chybionym fortelu
z minami w nową popadł niełaskę. Dom, Święto, Żołnierz

Przyszedł wreszcie wieczór wigilĳny. O pierwsze gwieźǳie zamigotały światła i świa-
tełka w całe fortecy. Noc była spoko na, mroźna, lecz pogodna. Szweǳcy żołnierze,
kostnie ąc z zimna na szańcach, spoglądali z dołu na czarne mury niedostępne forte-
cy i na myśl przychoǳiły im ciepłe, mchami utkane chaty skandynawskie, żony, ǳieci,
choinowe drzewka płonące od świeczek, i nie edna żelazna pierś wezbrała westchnieniem,
żalem, tęsknotą, rozpaczą. A w twierǳy, przy stołach okrytych sianem, oblężeni łamali
się opłatkami. Cicha radość płonęła na wszystkich twarzach, bo każdy miał przeczucie,
pewność prawie, że czasy niedoli miną uż rychło.

— Jutro szturm eszcze, ale to uż ostatni — powtarzali sobie księża i żołnierze. — Wierzenia, Żołnierz,
Religia, Wo naKomu Bóg śmierć zapisze, niech ǳięku e, że przedtem nabożeństwa zażyć mu pozwoli

i tym pewnie bramy niebieskie mu otworzy, bo kto w ǳień Bożego Naroǳenia za wiarę
zginie, ten do chwały przy ęty być musi.

Życzyli sobie tedy wza em pomyślności, długich lat lub niebieskie korony i taka ulga
spadła na wszystkie serca, akby uż bieda minęła.

A było przy przeorze edno krzesło próżne, przed nim stał talerz, na którym bielała
paczka opłatków, niebieską wstążeczką obwiązana. Pamięć, Sława

Gdy wszyscy zasiedli, owego zaś mie sca nikt nie za ął, pan miecznik rzekł:
— Wiǳę, o cze wielebny, że starym zwycza em i dla zagórskich panów mie sce go-

towe?
— Nie dla zagórskich to panów — odrzekł ksiąǳ Augustyn — ale dla wspomnienia

owego młoǳieniaszka, któregośmy ak syna wszyscy kochali, a którego dusza patrzy teraz
z uciechą na nas, żeśmy pamięć wǳięczną o nim zachowali.

— Dla Boga — rzekł miecznik sieraǳki — lepie teraz emu niż nam! Słuszną win-
niśmy mu wǳięczność!

Ksiąǳ Kordecki miał łzy w oczach, a pan Czarniecki ozwał się:
— O mnie szych w kronikach piszą. Jeśli mi Bóg życia pozwoli, a ktokolwiek spyta Imię

⁴⁶⁰Wilia (daw.) — Wigilia. [przypis edytorski]
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mnie późnie , który był mięǳy wami żołnierz starożytnym bohaterom równy, powiem:
Babinicz.

— On się nie nazywał Babinicz — odrzekł ksiąǳ Kordecki.
— Jak to, nie nazywał się Babinicz?
— Od dawna wieǳiałem ego prawǳiwe nazwisko, ale pod ta emnicą spowieǳi… Sława

Śmierć bohaterskaI dopiero, wychoǳąc przeciw owe kolubrynie, rzekł mi: „Jeśli zginę, niecha że wieǳą,
ktom est, ażeby uczciwa sława przy moim nazwisku została i dawne grzechy starła.” Po-
szedł, zginął, więc teraz mogę waćpanom powieǳieć: to był Kmicic!

— Ów litewski przesławny Kmicic? — zakrzyknął, porwawszy się za czuprynę, pan
Czarniecki.

— Tak est! Tak łaska boża zmienia serca!
— Dla Boga! Teraz rozumiem, że on się pod ął te wyprawy! Teraz rozumiem, skąd się

taka fantaz a w nim brała, skąd ta odwaga, którą wszystkich przewyższał! Kmicic, Kmicic!
ów straszny Kmicic, którego Litwa sławi!

— Inacze go odtąd sławić bęǳie nie tylko Litwa, ale cała Rzeczpospolita.
— On to nas pierwszy ostrzegł przed Wrzeszczowiczem! Czyn
— Z ego to przyczyny bramyśmy dość wcześnie zamknęli i przygotowania uczynili!
— On pierwszego Szweda z łuku ustrzelił.
— A ilu ich z armat napsuł! A de Fossisa kto położył?
— A owa kolubryna! Jeśli nam nie strach utrze szego szturmu, któż to sprawił?
— Niechże każdy z czcią wspomina i wysławia, gǳie może, imię ego, ażeby spra-

wiedliwość się stała — rzekł ksiąǳ Kordecki — a teraz: „Wieczny odpoczynek racz mu
dać, Panie!”

— „A światłość wiekuista niecha mu świeci!” — odpowieǳiał eden chór głosów.
Lecz pan Czarniecki długo nie mógł się uspokoić i myśl ego ustawicznie zwracała się

do Kmicica:
— To mówię waszmościom — rzekł — było w nim coś takiego, że choć ak prosty Przywódca

żołnierz służył, zaraz komenda sama mu do rąk właziła. Aż mi ǳiwno było, że luǳie
mimo woli słuchali takiego młoǳika… W rzeczy, na one baszcie on komenderował i a
sam go słuchałem. Gdybym to choć był wieǳiał, że to Kmicic!

— Wszelako ǳiwno mi to — rzekł pan miecznik sieraǳki — że Szweǳi nie po-
chwalili się ego śmiercią.

Ksiąǳ Kordecki westchnął:
— Musiały go prochy na mie scu rozerwać!
— Dałbym sobie rękę uciąć, żeby żył! — krzyknął pan Czarniecki. — Ale żeby taki

Kmicic pozwolił się prochom wysaǳić!…
— Dał swo e życie za nasze! — odrzekł ksiąǳ Kordecki.
— To pewno — odpowieǳiał miecznik — że gdyby ta kolubryna leżała na szańcu,

nie myślałbym tak wesoło o utrze.
— Jutro Bóg nam da nowe zwycięstwo! — rzekł ksiąǳ Kordecki — albowiem arka

Noego nie może zginąć w potopie!
Tak oni ze sobą rozmawiali przy Wilii, a potem porozchoǳili się, zakonnicy do ko-

ścioła, żołnierze na cichy postó i strażowanie przy bramach i murach. Lecz wielka czu -
ność była zbyteczna; i w szweǳkim obozie panowała niezamącona spoko ność. Sami oni
oddali się spoczynkowi i rozmyślaniom, bo i dla nich zbliżało się na uroczystsze ze świąt.

Noc była także uroczysta. Ro e gwiazd świeciły na niebie, mieniąc się różowo i błę-
kitno. Blask księżyca barwił na zielono całuny śnieżne, rozciągnięte mięǳy fortecą a nie-
przy acielskim obozem. Wiatr nie wiał i taka była cisza, akie od początku oblężenia pod
tym klasztorem nie bywało.

O północy żołnierze szweǳcy usłyszeli płynące łagodnie z wyniosłości tony organów, Wo na, Święto, Muzyka,
Śpiew, Wrógpotem głosy luǳkie dołączyły się do nich, potem dźwięki ǳwonów i ǳwonków. Wesele,

otucha i wielki spokó były w tych dźwiękach, i tym większe zwątpienie, tym większe
uczucie niemocy ścisnęło serca szweǳkie.

Żołnierze polscy spod komendy Zbrożka i Kalińskiego, nie pyta ąc o pozwolenie,
podeszli pod same mury. Nie puszczono ich do środka, w obawie akowe zasaǳki, którą
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noc mogła ułatwić, lecz pozwolono stać blisko przy murach. Oni też zebrali się całą gro-
madą. Jedni poklękali na śniegu, inni kiwali żałośnie głowami, wzdycha ąc nad własną
dolą, albo bili się w piersi, ślubu ąc sobie poprawę, a wszyscy słuchali z rozkoszą i ze łzami
w oczach muzyki i pieśni, wedle starożytnego zwycza u śpiewanych.

Tymczasem strażnicy na murach, którzy nie mogli być w kościele, chcąc sobie ową
stratę wynagroǳić, poczęli także śpiewać i wkrótce rozlegała się po całym okręgu murów
kolęda:

W żłobie leży,
Któż pobieży
Kolędować małemu…

Naza utrz po południu huk ǳiał zgłuszył na nowo wszystkie inne odgłosy. Szańce,
ile ich było, zadymiły naraz, ziemia drżała w posadach; leciały po staremu na dach ko-
ścielny ciężkie faskule⁴⁶¹ i bomby, i granaty, i pochodnie w rury oprawne, le ące deszcz
roztopionego ołowiu, i pochodnie bez oprawy, i sznury, i szmaty. Nigdy huk nie był tak
nieusta ący, nigdy dotąd taka fala ognia i żelaza nie zwaliła się na klasztor, lecz mięǳy
ǳiałami szweǳkimi nie było owe kolubryny, która sama edna mogła pokruszyć mur
i wyłomy potrzebne do ataku uczynić.

Zresztą oblężeni tak uż przywykli do ognia, tak każdy wieǳiał, co mu czynić należy,
że bez komendy obrona szła zwykłym trybem. Na ogień odpowiadano ogniem, na pocisk
pociskiem, eno wymierzonym trafnie , bo spoko nie .

Pod wieczór wy echał Miller, aby przy ostatnich błyskach zachoǳącego słońca skutki
dobrze obe rzeć, i wzrok ego padł na wieżę rysu ącą się spoko nie na tle błękitu.

— Ten klasztor wieki wieków stać bęǳie! — zakrzyknął w uniesieniu.
— Amen! — odpowieǳiał spoko nie Zbrożek.
Wieczorem zebrała się znów w eneralne kwaterze narada, eszcze posępnie sza niż

zwykle. Zagaił ą sam Miller.
— Szturm ǳisie szy — rzekł — żadnych nie przyniósł rezultatów. Prochy nasze się Klęska, Hańba, Honor

kończą, lud zmarniał w połowie, reszta, zniechęcona, klęski, nie zwycięstwa, wygląda.
Zapasów uż nie mamy, posiłków nie możem się spoǳiewać,

— A klasztor ako pierwszego dnia oblężenia nienaruszony stoi! — dodał Sadowski.
— Co nam pozosta e?
— Hańba…
— Odebrałem rozkazy — rzekł enerał — bym pręǳe kończył lub odstąpił i szedł

do Prus.
— Co nam pozosta e?… — powtórzył książę Heski.
Wszystkie oczy zwróciły się na Wrzeszczowicza, ten zaś rzekł:
— Ratować honor!
Śmiech krótki, urywany, podobnie szy do zgrzytu zębów, wydobył się z ust Millera,

którego Poliocertesem zwano.
— Pan Wrzeszczowicz chce nas nauczyć, ak wskrzeszać zmarłych — rzekł.
Wrzeszczowicz udał, że nie słyszy.
— Honor uratowali tylko polegli — rzekł Sadowski.
Miller począł tracić zimną krew.
— I ten klasztor stoi tam eszcze?… Ta Jasna Góra, ten kurnik⁈… I a go nie zdoby-

łem⁈… I my odstępu emy?… Czyli to sen, czy mówię na awie?…
— Ten klasztor, ta Jasna Góra stoi tam eszcze — powtórzył słowo w słowo książę

Heski — i my odstępu emy… pobici!…
Nastała chwila milczenia; zdawało się, że wóǳ i ego podwładni zna du ą akąś ǳiką

rozkosz w rozpamiętywaniu własnego upokorzenia i wstydu.
Wtem Wrzeszczowicz głos zabrał i mówił z wolna i dobitnie:
— Nieraz trafiało się — rzekł — we wszystkich wo nach, że oblężona forteca oku-

powała się oblega ącym, a wówczas ci odchoǳili ak zwycięzcy, bo kto składa okup, ten
tym samym zwyciężonym się uzna e.

⁴⁶¹faskula — pocisk. [przypis edytorski]
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Oficerowie, którzy z początku ze wzgardą i lekceważeniem słuchali słów mówiącego,
teraz poczęli słuchać uważnie .

— Niech ten klasztor złoży nam akikolwiek okup — mówił dale Wrzeszczowicz —
wówczas nikt nie powie, żeśmy go zdobyć nie mogli, eno żeśmy nie chcieli.

— Ale czy oni się zgoǳą? — spytał książę Heski.
— Mo ą głowę w zakład stawię — odparł Weyhard — i więce nad to: mó honor

żołnierski!
— Może to być! — rzekł nagle Sadowski. — Mamy dość tego oblężenia my, ale ma ą

go dość i oni. Co wasza dosto ność o tym myśli?
Miller zwrócił się do Wrzeszczowicza:
— Nie edną ciężką, cięższą niż kiedykolwiek w życiu chwilę przebyłem z przyczyny

waszych rad, panie hrabio, ednak za tę ostatnią ǳięku ę i wǳięczność zachowam.
Wszystkie piersi lże odetchnęły. Rzeczywiście, nie mogło uż choǳić o nic innego

ak o wycofanie się z honorem.
Naza utrz, w ǳień świętego Szczepana, oficerowie zgromaǳili się co do ednego, aby

wysłuchać odpowieǳi księǳa Kordeckiego na list Millera, który obe mował propozyc ę
okupu, a był wysłany od rana.

Przyszło długo czekać. Miller udawał wesołość, ale przymus był widoczny w ego
twarzy. Nikt z oficerów nie mógł usieǳieć na mie scu. Wszystkie serca biły niespoko nie.

Książę Heski i Sadowski stali pod oknem, rozmawia ąc z cicha.
— Co waszmość myślisz? zgoǳą się? — zapytał pierwszy.
— Wszystko za tym mówi, że się zgoǳą. Kto by nie chciał pozbyć się tak straszliwego

bądź co bądź niebezpieczeństwa za cenę kilkunastu tysięcy talarów, zwłaszcza że mnisi
światowych ambicy i żołnierskich honorów nie ma ą, a przyna mnie mieć nie powinni.
Bo ę się tylko, czy enerał za wiele nie zażądał.

— Ile zażądał?
— Czterǳieści tysięcy talarów od mnichów, a dwaǳieścia od szlachty. No! ale w na -

gorszym razie będą się chcieli potargować.
— Ustępu my, na Boga, ustępu my! Gdybym wieǳiał, że nie ma ą pienięǳy, wolał-

bym im ze swoich pożyczyć, byle chociaż z pozorem honoru pozwolili nam ode ść.
— A a powiem wasze książęce mości, że lubo⁴⁶² tym razem uzna ę radę Wrzesz-

czowicza za dobrą i wierzę w to, że się okupią, taka mnie gorączka trawi, że wolałbym
ǳiesięć szturmów niż to oczekiwanie.

— Uf! masz waszmość słuszność. Ale ten Wrzeszczowicz ednak… może za ść wyso-
ko…

— Choćby na szubienicę.
Rozmawia ący nie odgadli. Hrabiego Weyharda Wrzeszczowicza czekał bowiem gor-

szy los nawet od szubienicy⁴⁶³.
Lecz tymczasem huk wystrzałów przerwał im dalszą rozmowę.
— Co to est? strzały z fortecy⁈ — krzyknął Miller.
I zerwawszy się ak opętany, wybiegł z izby.
Wybiegli za nim wszyscy i poczęli nasłuchiwać. Odgłos regularnych salw dochoǳił

istotnie z fortecy.
— Dla Boga! akie to może mieć znaczenie?… Bĳą się w środku czy co⁈ — wołał

Miller — nie rozumiem!
— Ja to wasze dosto ności wytłumaczę — rzekł Zbrożek — ǳiś święty Szczepan,

imieniny panów Zamoyskich, o ca i syna, na ich to cześć strzela ą.
Wtem i okrzyki wiwatowe doszły z fortecy, a za nimi nowe salwy. Zwątpienie
— Dość ma ą prochów! — rzekł ponuro Miller. — To nowa dla nas wskazówka.
Lecz los nie oszczęǳił mu i drugie , barǳie bolesne wskazówki. Oto żołnierze

szweǳcy tak uż byli zniechęceni i na duchu upadli, że na odgłos strzałów fortecznych
odǳiały pilnu ące na bliższych szańców opuściły e w popłochu.

⁴⁶²lubo (daw.) — chociaż, mimo że. [przypis edytorski]
⁴⁶³Hrabiego Weyharda Wrzeszczowicza czekał bowiem gorszy los nawet od szubienicy — według historyków

hrabia Jan Weyhard Wrzesowicz rabował wsie w Wielkopolsce. Kiedy wo ewoda kaliski na esieni  r. roz-
gromił ego odǳiał, ukrył się w sianie — został znaleziony i zatłuczony kĳami przez pokrzywǳonych chłopów.
[przypis edytorski]
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Miller wiǳiał cały eden regiment wybornych strzelców smalanǳkich, który w za-
mieszaniu schronił się aż pod ego kwaterę; słyszał także, ak oficerowie powtarzali mięǳy
sobą na ten widok:

— Czas, czas, czas odstąpić!
Lecz powoli uspokoiło się wszystko — edno wrażenie pognębia ące zostało. Wóǳ,

a za nim podkomendni weszli znów do izby i czekali, czekali niecierpliwie; nawet nieru-
choma aż dotąd twarz Wrzeszczowicza zdraǳała niepokó .

Na koniec brzęk ostróg rozległ się w sieni i wszedł trębacz, cały zarumieniony od
mrozu, z wąsami okrytymi szronem oddechu.

— Odpowiedź z klasztoru! — rzekł, odda ąc sporą paczkę, obwiniętą w chustkę ko- List
lorową, związaną sznurkiem.

Millerowi drżały nieco ręce i wolał przeciąć sznurek puginałem niż odwiązywać go
z wolna. Kilkanaście par oczu utkwionych było nieruchomie w paczkę, oficerowie oddech
wstrzymali.

Jenerał odwinął eden skład chusty, drugi, trzeci i odwĳał coraz spiesznie , aż wreszcie
na stół wypadła paczka opłatków.

Wówczas pobladł i choć nikt nie potrzebował ob aśnienia, co zna dowało się w chu-
stce, rzekł:

— Opłatki!…
— Nic więce ? — spytał ktoś z tłumu.
— Nic więce — odpowieǳiał ak echo enerał.
Nastała chwila milczenia, przerywana tylko głośnymi oddechami, czasem też rozległ

się zgrzyt zębów, czasem trzaśniecie rapierem.
— Panie Wrzeszczowicz — rzekł wreszcie Miller strasznym i złowrogim głosem.
— Nie ma go uż! — odpowieǳiał eden z oficerów.
I znów nastało milczenie.
Natomiast w nocy zapanował ruch w całym obozie. Ledwie światła ǳienne zagasły,

słychać było głosy komendy, przebieganie znacznych odǳiałów azdy, odgłos regularnych
kroków piechoty, rżenie koni, skrzyp wozów, głuchy turkot ǳiał, zgrzytanie żelastwa,
dźwięk łańcuchów, szum, gwar i wrzenie.

— Czy nowy szturm na utro? — mówili strażnicy przy bramach.
Lecz nie mogli nic wiǳieć, bo z wieczora niebo zawlokło się chmurami i począł padać

śnieg obfity.
Gęste ego płaty przesłaniały świat. Około piąte w nocy wszystkie odgłosy ucichły,

lecz śnieg padał coraz gęstszy. Na murach i blankach wież tworzył nowe mury, nowe
blanki. Pokrył cały klasztor i kościół, akby go chciał ukryć przed wzrokiem na ezdników,
otulić i osłonić przed ognistymi pociskami.

Na koniec poczęło szarzeć i ǳwonek ozwał się uż na utrznię, gdy żołnierze strażu ący
przy południowe bramie usłyszeli parskanie konia.

Przed bramą stał chłop, cały zasypany śniegiem; za nim widać było na w azdowe
droǳe niskie, małe sanki drewniane, zaprzężone w chudą i poszerszeniałą szkapę.

Chłop począł „zabĳać” ręce, przestępować z nogi na nogę i wołać:
— Luǳie, a otwórzcie tam!
— Kto żywie? — zapytano z murów.
— Swó , ze ǲbowa!… Przywiozłem dobroǳie om zwierzynę.
— A akże cię to Szwedy puścili?
— Jakie Szwedy?
— Którzy kościół oblega ą.
— Oho, nie masz uż nĳakich Szwedów!
— Wszelki duch Boga chwali! Odeszli?
— Juże za nimi i ślady zasypało!
Wtem gromady łyczków i chłopów zaczerniały na droǳe: edni echali konno, druǳy

szli piechotą, były i niewiasty, a wszyscy z daleka uż wołać poczęli:
— Nie masz Szwedów! nie masz!
— Poszli do Wielunia!
— Otwórzta tam bramy! Ni człeka w obozie!
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— Szweǳi odeszli! Szweǳi odeszli! — poczęto wołać na murach i wieść piorunem
rozbiegła się w okrąg.

Żołnierze dopadli ǳwonów i uderzyli we wszystkie akby na alarm. Kto żył, wypadał
z cel, mieszkań, z kościoła.

Wieść brzmiała ciągle. Podwórzec zaroił się zakonnikami, szlachtą, żołnierstwem,
niewiastami i ǳiećmi. Radosne okrzyki rozległy się dokoła. Jedni wypadali na mury, aby
pusty obóz obe rzyć; inni wybuchali śmiechem lub szlochaniem.

Niektórzy nie chcieli wierzyć eszcze; lecz napływały coraz nowe gromady tak chłop-
stwa, ako i mieszczaństwa.

Szli tedy z miasta Częstochowy i z wiosek okolicznych, i z lasów pobliskich, gwarno,
wesoło i ze śpiewaniem. Krzyżowały się coraz nowe wieści; każdy wiǳiał odchoǳących
Szwedów i opowiadał, dokąd odchoǳili.

W kilka goǳin późnie pełno było luǳi na pochyłości i na dole pod górą. Bramy
klasztoru otwarły się szeroko, ako zwycza nie bywały przed wo ną otwarte; eno wszystkie
ǳwony biły, biły, biły… owe głosy tryumfu leciały w dal i słyszała e cała Rzeczpospolita.

Śnieg zasypywał ciągle ślady Szwedów.

*

O południu dnia tego kościół był tak nabity, że ako na brukowanych ulicach mie -
skich kamień leży eden obok drugiego, tak tam głowa była przy głowie. Sam ksiąǳ
Kordecki miał mszę ǳiękczynną, a tłumom luǳkim zdawało się, że to biały anioł ą od-
prawia. I zdawało się także, że duszę wyśpiewa w te wotywie⁴⁶⁴ lub że z dymami kaǳideł
uniesie się ku górze i rozwie e Bogu na chwałę.

Huk ǳiał nie wstrząsał uż murów ani szyb w oknach, nie zasypywał kurzawą lu-
du, nie przerywał modlitw ani te ǳiękczynne pieśni, którą wśród uniesienia i płaczu
powszechnego zaintonował święty przeor:
 
Kmicica i Kiemliczów szparko konie niosły do granicy śląskie . Jechali ostrożnie, by się
z akim pod azdem szweǳkim nie spotkać, bo akkolwiek chytrzy Kiemlicze mieli „pas-
sy”, wydane przez Kuklinowskiego, a podpisane przez Millera, ednakże żołnierzy, nawet
zaopatrzonych w podobne dokumenta, poddawano zwykle badaniu, takie badanie zaś
mogło źle wypaść dla pana Andrze a i ego towarzyszów. Jechali więc pospiesznie, by gra-
nicę prze ść ak na pręǳe i w głąb cesarskiego kra u się zasunąć. Same brzegi graniczne
nie były także od „grasantów⁴⁶⁵” szweǳkich bezpieczne, a częstokroć i całe odǳiały ra -
tarów zapuszczały się na Śląsk, by imać tych, którzy się do Jana Kazimierza przebierali⁴⁶⁶.
Ale Kiemlicze, przez czas posto u pod Częstochową zatrudnieni ustawicznie łowami na
po edynczych Szwedów, przeznali uż na wskroś całą okolicę, wszystkie graniczne drogi,
ścieżki i przechody, na których połów bywał na obfitszy, i byli akby we własnym kra u.

Przez drogę opowiadał stary Kiemlicz panu Andrze owi, co słychać w Rzeczypospoli-
te , pan Andrze zaś, zamknięty przez tak długi czas w fortecy, słuchał tych nowin chciwie
i o bólu własnym zapomniał, gdyż były one nader dla Szwedów niepomyślne i zwiastowały
bliski uż koniec panowania szweǳkiego w Polsce.

— Wo sko uż sobie przykrzy szweǳką fortunę i szweǳką kompanię — mówił stary
Kiemlicz — a co dawnie żołnierze gardłem hetmanom grozili, gdyby się nie chcieli ze
Szwedem połączyć, tak teraz sami do pana Potockiego instanc ę⁴⁶⁷ wnoszą i deputac ę⁴⁶⁸
wysyła ą, żeby Rzeczpospolitę z opres i ratował, przysięga ąc wszyscy do gardła⁴⁶⁹ przy nim
stać. Niektórzy też pułkownicy na swo ą rękę poczęli Szwedów pod eżdżać.

— Którenże⁴⁷⁰ pierwszy począł?

⁴⁶⁴wotywa — msza odprawiana w szczególne intenc i, z akie ś szczególne okaz i. [przypis edytorski]
⁴⁶⁵grasant — rabuś. [przypis edytorski]
⁴⁶⁶przebierać się (daw.) — podróżować, dostawać się dokądś. [przypis edytorski]
⁴⁶⁷instancja (z łac.) — tu: wstawiennictwo, usilna prośba. [przypis edytorski]
⁴⁶⁸deputacja (z łac.) — przedstawicielstwo, poselstwo. [przypis edytorski]
⁴⁶⁹do gardła — t . do śmierci. [przypis edytorski]
⁴⁷⁰któren — ǳiś popr.: który. [przypis edytorski]
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— Jest pan Żegocki, starosta babimostski⁴⁷¹, z panem Kuleszą. Ci w Wielkopolsce
rozpoczęli i znacznie Szwedów konfundu ą; siła⁴⁷² mnie szych odǳiałów est w całym
kra u, ale nazwisk przywódców ciężko wieǳieć, gdyż oni umyślnie ich nie powiada ą,
a to dlatego, by swo e roǳiny i substanc e⁴⁷³ od pomsty szweǳkie uchronić. Z wo ska
pierwszy się podniósł ten pułk, któremu pan Wo niłłowicz pułkowniku e.

— Gabriel?… Toż to mó krewny, chociaż go nie znam!
— Szczery to żołnierz. On to partię⁴⁷⁴ zdra cy Prackiego starł, która Szwedom służyła,

i samego rozstrzelał, a teraz ku górom srogim poszedł, które za Krakowem leżą; tam
odǳiał szweǳki zniósł i góralów⁴⁷⁵ ratował, w ucisku od Szwedów będących…

— To zaś i górale Szwedów uż bĳą?
— Oni na pierwsi zaczęli; eno, ako to głupie chłopstwo, chcieli zaraz Kraków sie-

kierkami odbierać, których enerał Duglas⁴⁷⁶ rozproszył, gdyż oni w równinach ekspe-
rienc i⁴⁷⁷ żadne nie ma ą, ale co w góry za nimi kilka partii posłali, to z tych żaden
człowiek nie wrócił. Teraz pan Wo niłłowicz one⁴⁷⁸ chłopstwo wspomógł, sam zaś do
pana marszałka do Lubowli poszedł i z ego się wo skami połączył.

— Zali⁴⁷⁹ pan marszałek Lubomirski⁴⁸⁰ przeciw Szwedom stoi?
— Różnie o nim gadali, że się i na tę, i na tę stronę namyślał, ale ak uż poczęto

w całym kra u na koń siadać, tak i on się na Szwedów zawziął. Możny to pan i siła⁴⁸¹
złego może im uczynić! Sam on eden mógłby z królem szweǳkim wo ować. Powiada ą
też luǳie, że do wiosny ani ednego Szweda w Rzeczypospolite nie bęǳie…

— Da Bóg, że się to stanie!
— Jakże ma być inacze , wasza miłość, skoro za oblężenie Częstochowy wszyscy się

przeciw nim zawzięli. Wo sko się buntu e, szlachta bĳe ich uż, gǳie może, chłopstwo się
w kupy zbiera, a do tego Tatarzy idą, iǳie chan własną osobą, który Chmielnickiego⁴⁸²
i Kozaków pobił i obiecał ich ze szczętem zetrzeć, chyba że na Szwedów ruszą.

— Ale i Szweǳi ma ą eszcze znacznych stronników mięǳy panami a szlachtą?
— Ten się ich eno trzyma, kto musi, a i tacy pory tylko wyczeku ą. Jeden książę

wo ewoda wileński szczerze do nich przystąpił, toteż na złe mu to wyszło.
Kmicic aż konia wstrzymał i ednocześnie za bok się uchwycił, bo go ból srogi przeszył.
— Na Boga! — zawołał, stłumiwszy ęk — gada że mi, co się z Raǳiwiłłem ǳie e?

Zali ciągle sieǳi w Kie danach?
— Bramo z kości słoniowe ⁴⁸³! — rzekł stary — tyle a wiem, co luǳie gada ą, a Bóg

wie, czego nie gada ą. Mówią edni, że książę wo ewoda uż nie żywie⁴⁸⁴; inni, że się
eszcze panu Sapieże broni, ale ledwie tchnie. Podobno na Podlasiu się ze sobą mocowali
i pan Sapieha zmógł, bo Szweǳi nie mogli księcia wo ewody ratować… Teraz prawią, że
w Tykocinie przez pana Sapiehę oblężon i że uż po nim.

— Chwała Bogu! Zacni tryumfu ą nad zdra cami!… Chwała Bogu! Chwała Bogu!
Kiemlicz popatrzył spode łba na Kmicica i sam nie wieǳiał, co ma myśleć. Przecie

wiadomo było w całe Rzeczypospolite , że eżeli Raǳiwiłł zatriumfował z początku nad

⁴⁷¹babimostski — ǳiś popr. forma: babimo ski; Babimost — miasto w płd. części Wielkopolski, ǳiś w po-
wiecie zielonogórskim. [przypis edytorski]

⁴⁷²siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
⁴⁷³substancja (z łac.) — tu: ma ątek, dobra materialne. [przypis edytorski]
⁴⁷⁴partia — tu: odǳiał, grupa żołnierzy. [przypis edytorski]
⁴⁷⁵góralów — ǳiś popr. forma B. lm: górali. [przypis edytorski]
⁴⁷⁶Duglas — Douglas, Robert (–), Szkot, od  r. życia żołnierz armii szweǳkie , feldmarszałek,

uczestnik wo ny trzyǳiestoletnie . Podczas potopu szweǳkiego dowoǳił wo skami szweǳkimi w Prusach
Książęcych. Za zasługi wo enne otrzymał tytuł hrabiego, a ego potomkowie stali się ednym z na bogatszych
rodów arystokratycznych Szwec i. [przypis edytorski]

⁴⁷⁷eksperiencja (z łac.) — doświadczenie. [przypis edytorski]
⁴⁷⁸one — ǳiś popr. forma B. lp r.n.: ono, t . to. [przypis edytorski]
⁴⁷⁹zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁴⁸⁰Lubomirski, Jerzy Sebastian herbu Szreniawa bez Krzyża (–) — marszałek wielki koronny, późnie

hetman polny koronny i starosta spiski; w latach . przywódca rokoszu, który ograniczył absolutystyczne
dążenia Jana Kazimierza; zmarł na wygnaniu. [przypis edytorski]

⁴⁸¹siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
⁴⁸²Chmielnicki, Bohdan Zenobi (–) — ukraiński bohater narodowy, hetman Kozaków zaporoskich,

organizator powstania przeciwko polskie właǳy w latach –. [przypis edytorski]
⁴⁸³Bramo z kości słoniowej — edno z określeń Matki Boskie , występu ące w litanii. [przypis edytorski]
⁴⁸⁴żywie — ǳiś popr. forma  os. lp cz.ter.: ży e. [przypis edytorski]
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swymi własnymi wo skami i nad szlachtą, która szweǳkiego panowania nie chciała, to
stało się to w znaczne części ǳięki Kmicicowi i ego luǳiom.

Lecz z tą myślą stary nie zdraǳił się przed swym pułkownikiem i echali dale w mil-
czeniu.

— A co się ǳie e z księciem koniuszym? — spytał wreszcie pan Andrze .
— Nie słyszałem o nim nic, wasza miłość — odrzekł Kiemlicz. — Może est w Tyko-

cinie, a może u elektora. Teraz tam wo na i król szweǳki osobą własną do Prus wyruszył,
a my tymczasem naszego pana wyglądamy. Da go Bóg! bo niechby się tylko pokazał,
wszyscy by co do ednego człeka przy nim stanęli i wo sko by zaraz Szwedów opuściło.

— Pewnież tak?
— Wasza miłość! a wiem tylko to, co ci żołnierze mówili, którzy ze Szwedami pod

Częstochową stać musieli. Jest tam grzeczne azdy na kilka tysięcy pod panem Zbroż-
kiem, pod panem Kalińskim i innymi pułkownikami. Śmiem powieǳieć wasze milości,
że żaden tam z dobre woli nie służy, chyba grasanci Kuklinowskiego, bo ci chcieli się
skarbami asnogórskimi obłowić. Ale co zacni żołnierze, to tylko lamentowali i eden
przed drugim narzekał: „Dość nam te służby żydowskie ⁴⁸⁵! Niech eno pan nasz nogą
granicę przestąpi, wraz szable na Szwedów obrócimy, ale póki go nie ma, ak nam poczy-
nać? gǳie iść?” Tak oni narzekali, a po innych pułkach, które są pod hetmanami, gorze
eszcze. To wiem pewno, bo przy eżdżali od nich deputaci do pana Zbrożka z namowami
i tam sekretnie po nocach raǳili, o czym Miller nie wieǳiał, chociaż i on czuł, że źle
koło niego.

— A książę wo ewoda wileński w Tykocinie oblężon? — spytał pan Andrze .
Kiemlicz znów spo rzał niespoko nie na Kmicica, bo pomyślał, że go chyba gorączka

chwyta, skoro dwa razy każe sobie ednę i tęż samą wiadomość powtarzać, o które dopiero
co była mowa — ednakże odpowieǳiał:

— Oblężon przez pana Sapiehę.
— Sprawiedliwe sądy boże! — rzekł Kmicic. — On, który mógł potęgą z królami się

równać!… Niktże przy nim nie został?
— W Tykocinie est załoga szweǳka. A przy osobie księcia wo ewody tylko się pono

trochę dworzan co wiernie szych zostało.
Kmicica pierś napełniła się radością. Bał się pomsty strasznego magnata nad Oleńką,

a chociaż zdawało mu się, że te pomście pogróżkami swymi zapobiegł, ciągle przecie
trapiła go ta myśl, że lepie i bezpiecznie byłoby Oleńce i wszystkim Billewiczom mieszkać
w lwie amie niż w Kie danach, pod ręką księcia, który nigdy nikomu nie przebaczył.
Teraz ednak, gdy on upadł, musieli tym samym przeciwnicy ego tryumfować; teraz, gdy
go pozbawiono sił, znaczenia, gdy był panem ednego tylko lichego zameczku, w którym
życia własnego i wolności bronił, nie mógł przecie myśleć o zemście; ręka ego przestała
ciężyć nad nieprzy acioły⁴⁸⁶.

— Chwała bądź Bogu! chwała bądź Bogu! — powtórzył Kmicic.
I tak miał głowę zaprzątniętą tą zmianą raǳiwiłłowskich losów i tym, co się przez

cały czas ego pobytu w Częstochowie zdarzyło, i tym, gǳie est ta, którą pokochało ego
serce, i tym, co się z nią stało — że po raz trzeci spytał Kiemlicza:

— Mówisz tedy, że książę złaman?
— Złaman ze szczętem — odpowieǳiał stary. — Czy wasza miłość nie chory?
— Bok eno piecze. Nic to! — odrzekł Kmicic.
I znów echali w milczeniu. Struǳone konie zwalniały stopniowo kroku, aż wreszcie

poczęły iść stępą. Jednosta ny ruch ten uśpił znużonego na śmierć pana Andrze a — i spał
długo, kiwa ąc się na kulbace. Zbuǳiło go dopiero białe światło ǳienne.

Obe rzał się ze zǳiwieniem dokoła, bo zdało mu się w pierwsze chwili, że wszystko,
co te nocy przeszedł, to był tylko sen; wreszcie spytał:

— To wy, Kiemlicze? My spod Częstochowy eǳiem?
— A akże, wasza miłość!
— A gǳie esteśmy?
— Oho! uż w Śląsku. Już nas tu Szweǳi nie dostaną!

⁴⁸⁵żydowski — tu: podły, interesowny; innowierczy. [przypis edytorski]
⁴⁸⁶nad nieprzyjacioły — ǳiś popr. forma N. lm: nad nieprzy aciółmi. [przypis edytorski]

  Potop, tom drugi 



— To dobrze! — rzekł Kmicic, oprzytomniawszy zupełnie. — A gǳie nasz miłościwy
król rezydu e?

— W Głogowe .
— Tam też po eǳiemy panu do nóg się pokłonić, służby ofiarować. Ale słucha no,

stary!
— Słucham, wasza miłość!
Lecz Kmicic zamyślił się i nie od razu mówić począł. Widocznie coś w głowie układał,

wahał się, rozważał, na koniec rzekł:
— Nie może być inacze !
— Słucham, wasza miłość! — powtórzył Kiemlicz.
— Ni królowi, ni nikomu z dworskich nie pisnąć, ktom est!… Zwę się Babinicz, Prawda, Sława, Imię

a eǳiem z Częstochowy. O kolubrynie i o Kuklinowskim możecie mówić… Ale nazwiska
mego nie wspominać, żeby tam moich intency na wspak nie wzięto i za zdra cę mnie
nie poczytano, bom a w zaślepieniu księciu wo ewoǳie wileńskiemu służył i eszcze mu
pomagał, o czym na dworze mogli słyszeć.

— Panie pułkowniku! Po tym, czego wasza miłość pod Częstochową dokonał….
— A kto da świadectwo, że to prawda, póki klasztor oblężony?
— Stanie się wedle rozkazu.
— Nadbieży czas, że prawda na wierzch wy ǳie — rzekł akby do siebie Kmicic — ale

pierwe musi się pan nasz miłościwy sam przekonać… On też da mi późnie świadectwo!
Na tym urwała się rozmowa. Tymczasem uczynił się ǳień zupełny. Stary Kiem-

licz począł śpiewać goǳinki⁴⁸⁷, a Kosma i Damian wtórowali mu basem. Droga była
uciążliwa, bo mróz trzymał trzaska ący, a przy tym ustawicznie zatrzymywano na droǳe
adących i wypytywano o nowiny, zwłaszcza zaś o to, czy Częstochowa broni się esz-
cze. Kmicic odpowiadał, że się broni i obroni, lecz pytaniom nie było końca. Gościńce
roiły się od podróżnych, gospody wszęǳie po droǳe poza mowane. Jedni chronili się
w głąb kra u z pogranicznych ziem Rzeczypospolite przed uciskiem szweǳkim, druǳy
pomykali ku granicom po wieści z kra u; raz w raz spotykano szlachtę, która ma ąc dość
Szwedów, echała, tak ak i Kmicic, służby wygnanemu panu ofiarować. Czasem trafia-
ły się i poczty⁴⁸⁸ pańskie, czasem większe lub mnie sze odǳiały żołnierzy z tych wo sk,
które bądź to dobrowolnie, bądź na mocy układów ze Szwedami przeszły granice, ak na
przykład wo ska pana kasztelana kĳowskiego. Wieści z kra u uż były ożywiły naǳie e
tych exulów⁴⁸⁹ i wielu gotowało się do zbro nego powrotu. W całym Śląsku, a zwłaszcza
w księstwach raciborskim i opolskim, gotowało się ak w garnku; posłańcy latali z lista-
mi do króla i od i króla do pana kasztelana kĳowskiego, do prymasa, do pana kanclerza
Korycińskiego, do pana Warszyckiego⁴⁹⁰, kasztelana krakowskiego, pierwszego senatora
Rzeczypospolite , który ani na chwilę nie opuścił sprawy Jana Kazimierza.

Panowie ci, w porozumieniu z wielką królową⁴⁹¹, niezachwianą w nieszczęściu, poro-
zumiewali się i ze sobą, i z kra em, i z przednie szymi w nim ludźmi, o których wieǳiano,
że raǳi by do wierności prawemu panu powrócić. Swo ą drogą słał gońców i pan mar-
szałek koronny, i hetmani, i wo sko, i szlachta gotu ąca się do chwycenia za broń.

Była to wilia⁴⁹² do powszechne wo ny, która w niektórych mie scach uż wybuchła. Bunt, Ogień, Burza
Szweǳi tłumili te mie scowe porywy bądź orężem, bądź siekierą kata, lecz ogień, zga-
szony w ednym mie scu, natychmiast zapalał się w drugim. Burza straszliwa zawisła
nad głowami skandynawskich na ezdników; ziemia sama, lubo pokryta śniegami, poczę-
ła parzyć ich stopy; groźba i pomsta otaczały ich ze wszystkich stron, straszyły ich cienie
własne.

Więc choǳili ak błędni. Niedawne pieśni tryumfu zamarły im na ustach, i sami Przemiana, Patriota,
Religia, Hańbapytali siebie z na większym zdumieniem: „Jestli to ten sam naród, który wczora eszcze

⁴⁸⁷goǳinki — katolicka modlitwa liturgiczna, powstała z liturgii goǳin, na barǳie popularne są goǳinki
ku czci Matki Boskie . [przypis edytorski]

⁴⁸⁸poczet — orszak, grupa dworzan towarzyszących bogatszemu szlachcicowi. [przypis edytorski]
⁴⁸⁹exul (z łac. exulus) — wygnaniec, uchodźca. [przypis edytorski]
⁴⁹⁰Warszycki, Stanisław herbu Abdank (–) — senator, wo ewoda mazowiecki i sandomierski, kasztelan

krakowski. Właściciel Dankowa, edyne w Polsce ufortyfikowane wsi. [przypis edytorski]
⁴⁹¹królowa — Ludwika Maria Gonzaga de Nevers (–), księżniczka mantuańska, królowa Polski, żona

dwóch polskich królów: Władysława IV i Jana II Kazimierza. [przypis edytorski]
⁴⁹²wilia — wigilia, przedǳień, wstęp. [przypis edytorski]
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opuścił własnego pana, poddał się bez bo u?” — Jakże! panowie, szlachta, wo sko nie-
bywałym w ǳie ach przykładem przeszło do zwycięzcy; miasta i zamki otwierały bramy;
kra był za ęty. Nigdy podbó nie kosztował mnie sił i krwi. Sami Szweǳi, ǳiwiąc się te
łatwości, z aką za ęli potężną Rzeczpospolitę, nie mogli ukryć pogardy dla zwyciężonych,
którzy za pierwszym połyskiem szweǳkiego miecza wyparli się króla, o czyzny, byle ży-
cia i dostatków w spoko u zażywać albo nowych w zamieszaniu nabyć. To, co w swoim
czasie mówił cesarskiemu posłowi Lisoli Wrzeszczowicz, powtarzał sam król i wszyscy
enerałowie szweǳcy: „Nie ma w tym naroǳie męstwa, nie ma stałości, nie ma ładu, nie
ma wiary ani patriotyzmu! — muszą zginąć!”

Zapomnieli, że ten naród ma eszcze edno uczucie, to właśnie, którego ziemskim
wyrazem była Jasna Góra.

I w tym uczuciu było ego odroǳenie.
Więc huk ǳiał, który odezwał się pod świętym przybytkiem, odezwał się zarazem

we wszystkich sercach magnackich, szlacheckich, mieszczańskich i chłopskich. Okrzyk
zgrozy rozległ się od Karpat do Bałtyku i olbrzym rozbuǳił się z odrętwienia.

— To inny naród! — mówili ze zdumieniem enerałowie szweǳcy.
I począwszy od Arfuida Wittenberga, a skończywszy na komendantach po edynczych

zamków, wszyscy słali do bawiącego w Prusach Karola Gustawa wieści pełne przerażenia.
Ziemia usuwała im się spod nóg; zamiast dawnych przy aciół, spotykali wszędy wro-

gów; zamiast poddania się, opór; zamiast obawy, ǳiką i gotową na wszystko odwagę;
zamiast miękkości, okrucieństwo; zamiast cierpliwości, zemstę.

A tymczasem z rąk do rąk przelatywał tysiącami w całe Rzeczypospolite manifest List, Król, Patriota, Cnota,
PrzemianaJana Kazimierza, który poprzednio, uż ze Śląska wydany, zrazu nie buǳił echa. Teraz

przeciwnie, widywano go po zamkach eszcze nie za ętych. Gǳie tylko nie ciężyła szweǳ-
ka ręka, tam szlachta zbierała się w kupy i kupki i biła się w piersi, słucha ąc wzniosłych
słów wygnanego króla, który wytyka ąc błędy i grzechy, rozkazywał nie tracić naǳiei
i do ratunku upadłe Rzeczypospolite się zrywać.

„Nie minął ednak czas (pisał Jan Kazimierz), chociaż tak uż daleko postąpił nie-
przy aciel, abyśmy utraconych prowincy i miast oǳyskać nie mogli, i Bogu powinne
chwały powrócić, sprofanowane kościoły krwią nieprzy acielską nasycić, a wolności i pra-
wa dawne w klubę⁴⁹³ zwycza ną i staropolskie postanowienie wprowaǳić nie mogli; byle
się tylko ta staropolska cnota i ona starożytnych przodków Uprze mości i Wierności
waszych⁴⁹⁴ ku Panu observantia⁴⁹⁵ i miłość, z akowe się przed różnymi narodami nasz
ǳiad Zygmunt Pierwszy szczycił, powróciła. Przystąpiła uż tedy pierwszych występków
odmiana ku cnocie. Komu Bóg i wiara Jego święta pierwsza nad wszystko dobro, przeciw- Walka, O czyzna,

Przywódcako temu szweǳkiemu nieprzy acielowi Uprze mości i Wierności wasze powstańcie. Nie
czeka cie woǳów i wo ewód⁴⁹⁶ albo takiego porządku, aki w pospolitym prawie opisa-
ny⁴⁹⁷. Już teraz mięǳy Uprze mościami i Wiernościami waszymi nieprzy aciel wszystkie
te rzeczy pomieszał; ale eden do drugiego, trzeci do dwu, czwarty do trzech, piąty do
czterech i tak per consequens⁴⁹⁸, by też każdy i z własnymi poddanymi zgromadźcie się,
a gǳie słuszna, na aki opór zwiedźcie się. Tam sobie woǳa obierzecie dopiero. Jedna
do drugie kupy wiążcie się i słuszne uż z siebie wo sko uczyniwszy, woǳa nad nim
wiadomego obrawszy, osoby nasze poczeka cie, nie opuszcza ąc okaz i, gdyby się trafiła,
do porażenia nieprzy aciela. My, bylebyśmy o okaz i i gotowości, i skłonności ku nam
Uprze mości i Wierności waszych usłyszeli, zaraz natychmiast przybęǳiemy i zdrowie
nasze tam położymy, gǳie zaszczycenie całości o czyzny potrzebować bęǳie.”

Uniwersał ten odczytywano nawet w obozie Karola Gustawa, nawet po zamkach
szweǳkie załogi ma ących, i wszęǳie gǳie się tylko polskie chorągwie zna dowały.
Szlachta łzami oblewała każde słowo królewskie, dobrego pana żału ąc, i zaprzysięgała
sobie na krzyżach, na wizerunkach Na świętsze Panny i szkaplerzach woli ego uczynić

⁴⁹³kluba — właśc. klóba a. kłóba: dyscyplina, ryzy, porządek. [przypis edytorski]
⁴⁹⁴wasza Uprzejmość i Wierność — tytuł grzecznościowy, akim król zwraca się do szlachty. [przypis edytorski]
⁴⁹⁵observantia (łac.) — szacunek. [przypis edytorski]
⁴⁹⁶wojewód — ǳiś popr. forma D. lm: wo ewodów. [przypis edytorski]
⁴⁹⁷takiego porządku, jaki w pospolitym prawie opisany — t . legalnie ogłoszonego pospolitego ruszenia. [przypis

edytorski]
⁴⁹⁸per consequens — konsekwentnie, (i tak) dale . [przypis edytorski]
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zadość. Żeby zaś gotowości swe złożyć dowód, póki zapał tlał w sercach a łzy nie obe-
schły, siadano, nie czeka ąc długo, tu i owǳie na koń i rzucano się eszcze „za ciepła” na
Szwedów.

W ten sposób mnie sze odǳiały szweǳkie topnieć i ginąć poczęły. ǲiało się to na
Litwie, Żmuǳi, Mazowszu, Wielko- i Małopolsce. Nieraz szlachta, zebrawszy się u są- Walka, Zabawa, Szlachcic,

Patriotasiada na chrzciny, imieniny, na wesele lub kulig, bez żadnych wo owniczych zamiarów,
kończyła na tym zabawę, że podpiwszy, uderzała ak grom i wycinała w pień pobliską
szweǳką komendę. Po czym kulig wśród pieśni i okrzyków, przybiera ąc po droǳe tych,
którzy się „ochocić” chcieli, echał dale , zmieniał się w tłum chciwy krwi, z tłumu w „par-
tię”, która uż stałą rozpoczynała wo nę. Poddani chłopi i czeladź całymi tłumami garnęli
się do zabawy; inni donosili o po edynczych Szwedach lub pomnie szych odǳiałach, po
wsiach nieostrożnie roztasowanych. I liczba „kuligów” i „maszkar” zwiększała się z dniem
każdym. Wesołość i fantaz a, właściwa narodowi, mieszała się do tych krwawych zabaw.

Chętnie przebierano się za Tatarów, których samo imię napełniało trwogą Szwedów,
ǳiwne bowiem krążyły mięǳy nimi wieści i ba ki o ǳikości i straszliwym a okrutnym
męstwie tych synów krymskich stepów, z którymi Skandynawowie nie spotkali się dotąd
nigdy. Że zaś wieǳiano powszechnie, iż chan w sto tysięcy, okrągło, ordy iǳie w pomoc
Janowi Kazimierzowi, a szlachta hałasowała, napada ąc na komendy, powstało stąd ǳiwne
zamieszanie.

Pułkownicy i komendanci szweǳcy w wielu mie scach byli istotnie przekonani, że
Tatarzy uż nadeszli, i cofali się na gwałt do większych fortec lub obozów, roznosząc
wszęǳie wieść fałszywą i trwogę. Tymczasem okolice, które pozbyły się w ten sposób
nieprzy aciela, mogły się zbroić i niesforne tłuszcze w rządnie sze wo sko zamieniać.

Lecz groźnie sze eszcze dla Szwedów od kuligów szlacheckich i od samych Tatarów
były ruchy chłopskie. Od dawna, od pierwszego dnia oblężenia Częstochowy, poczęło
wrzeć pomięǳy ludem i spoko ni a cierpliwi dotąd oracze ęli tu i owǳie stawiać opór
i tu i owǳie chwytać za kosy i cepy, a szlachcie pomagać. Bystrze si enerałowie szweǳcy
z na większą obawą patrzyli na te chmury, które lada chwila mogły się zmienić w potop
prawǳiwy i pochłonąć bez ratunku na eźdźców.

Postrach wydawał im się na właściwszym środkiem, by zgnieść w zaroǳie strasz-
ne niebezpieczeństwo. Karol Gustaw głaskał eszcze i pochlebnymi słowy utrzymywał te
chorągwie polskie, które za nim do Prus poszły. Nie szczęǳił też pochlebstw panu cho-
rążemu Koniecpolskiemu⁴⁹⁹, słynnemu regimentarzowi⁵⁰⁰ spod Zbaraża⁵⁰¹. Ten stał przy
ego boku z sześciu tysiącami niezrównane azdy, która przy pierwszym nieprzy acielskim
starciu z elektorem taki postrach i zniszczenie rozniosła mięǳy Prusakami, że elektor,
zaniechawszy bo u, co pręǳe na układy się zgoǳił.

Słał król szweǳki także listy do hetmanów, do magnatów i szlachty, pełne łaski,
obietnic i zachęcań, by mu wierności dochowali. Lecz ednocześnie wydał rozkazy swym
enerałom i komendantom niszczenia ogniem i mieczem wszelkiego oporu wewnątrz
kra u, a zwłaszcza wycinania w pień kup chłopskich. Rozpoczął się tedy okres żelaznych Wo na, Okrucieństwo,

Pozory, Przemiana, Chłoprządów żołnierskich. Szweǳi porzucili pozory przy aźni. Miecz, ogień, rabunek, ucisk
zastąpiły dawną udawaną życzliwość. Z zamków komenderowano potężne odǳiały azdy
i piechoty w pościgu za kuligami. Równano z ziemią całe wsie, palono dwory, kościo-
ły i plebanie. Jeńców szlachtę oddawano w ręce katom; chłopom wziętym w niewolę
obcinano prawe ręce i puszczano do domów.

Szczególnie srożyły się owe odǳiały w Wielkopolsce, która ak na pierwsza się pod-
dała, tak też na pierwsza podniosła się przeciw obcemu panowaniu. Komendant Stein
rozkazał tam pewnego razu poucinać ręce przeszło trzystu chłopom pochwyconym z bro-
nią w ręku. Po miasteczkach pobudowano stałe szubienice i co ǳień ubierano e nowymi
ofiarami. Toż samo czynił Magnus de la Gardie na Litwie i Żmuǳi, gǳie naprzód za-

⁴⁹⁹Koniecpolski, Aleksander herbu Pobóg (–) — książę, chorąży wielki koronny, magnat i starosta
kresowy, uczestnik wo en kozackich, syn hetmana Stanisława Koniecpolskiego. [przypis edytorski]

⁵⁰⁰regimentarz — zastępu ący hetmana; w  r., po wzięciu hetmanów do niewoli przez Tatarów, regimen-
tarzami zostali Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski (–), Aleksander Koniecpolski (–)
i Mikoła Ostroróg (–). [przypis edytorski]

⁵⁰¹Zbaraż — miasto w zachodnie części Ukrainy, ok.  km na płn. wschód od Tarnopola; w obronie
Zbaraża () przed Kozakami Chmielnickiego i Tatarami brały uǳiał wo ska polskie pod komendą trzech
regimentarzy i księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. [przypis edytorski]
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ścianki, a za nimi i chłopstwo broń chwyciło. Że zaś w ogóle w zamieszaniu trudno było
Szwedom odróżnić własnych obrońców od nieprzy aciół, przeto nie szczęǳono nikogo.

Lecz ogień podsycany krwią, zamiast gasnąć, wzmagał się coraz więce i rozpoczęła się Ogień, Krew, Wo na, Wróg
wo na, w które obu stronom nie choǳiło uż o same zwycięstwa, o zamki i miasta lub
prowinc e, ale o śmierć i życie. Okrucieństwo wzmagało nienawiść, i poczęto nie walczyć,
lecz tępić się wza emnie bez miłosierǳia.
 
Ta wo na wytępienia była dopiero w początku, gdy pan Kmicic wraz z trzema Kiemlicza-
mi dotarł po trudne , ze względu na ego nadwerężone zdrowie, podróży do Głogowe .
Przy echali nocą. Miasto było przepełnione od wo ska, panów, szlachty, sług królewskich
i magnackich, a gospody tak poza mowane, że stary Kiemlicz z na większym trudem wy-
starał się o kwaterę dla pana Andrze a u powroźnika mieszka ącego uż za miastem.

ǲień ten przeleżał pan Andrze w bólu i w gorączce od oparzenia. Chwilami myślał, Choroba, Siła
że przy ǳie mu ciężko, obłożnie zachorować. Ale żelazna natura przemogła. Następne
nocy uczyniło mu się lże , a świtaniem ubrał się uż i poszedł do farnego kościoła Bogu
za cudowne swe ocalenie poǳiękować.

Szary i śnieżny zimowy ranek zaledwie rozproszył ciemności. Miasto eszcze spało, ale
przez drzwi kościoła widać uż było światło w ołtarzu i dochoǳiły go głosy organów.

Kmicic wszedł do środka. Ksiąǳ przed ołtarzem odprawiał wotywę⁵⁰², w kościele ma-
ło eszcze było modlących się. W ławkach klęczało kilkanaście postaci z twarzami ukryty- Modlitwa, Obycza e
mi w dłoniach, a oprócz nich u rzał pan Andrze , gdy oczy ego oswoiły się z ciemnością,
akąś postać leżącą krzyżem przed samymi stallami, na rozciągniętym na ziemi kobier-
czyku. Za nim klęczało dwóch wyrostków o rumianych i prawie anielskich ǳiecinnych
twarzach. Człowiek ten leżał bez ruchu i tylko z piersi, poruszanych ustawicznie ciężki-
mi westchnieniami, można było poznać, że nie śpi, że modli się gorliwie i całą duszą.
Kmicic również pogrążył się w modlitwie ǳiękczynne ; lecz po ukończonych pacierzach
oczy ego mimo woli zwróciły się na leżącego krzyżem męża i nie mogły się uż od niego
oderwać, tak e coś przykuwało do niego. Westchnienia podobne do ęków, głośne w ci-
szy kościelne , wstrząsały ciągle tę postać. Żółte blaski świec zapalonych przed ołtarzem,
wraz ze światłem ǳiennym, biele ącym w szybach, wydobywały ą z mroku i czyniły coraz
widnie szą.

Pan Andrze zaraz domyślił się z ubioru, że to musi być ktoś znaczny, gdyż i wszyscy
obecni, nie wyłącza ąc księǳa odprawia ącego wotywę, spoglądali nań ze czcią i usza-
nowaniem. Niezna omy przybrany był cały w czarny aksamit podbity sobolami, tylko Stró
na ramionach miał odwinięty biały koronkowy kołnierz, spod którego przeglądały złote
ogniwa łańcucha; czarny z takimiż piórami kapelusz leżał obok, eden zaś z paziów, klę-
czących za kobierczykiem, trzymał rękawice i szmelcowaną na błękitno szpadę. Twarzy
niezna omego nie mógł pan Kmicic wiǳieć, gdyż była ukryta w fałdach kobierczyka,
a przy tym zasłaniały ą zupełnie rozproszone naokoło głowy loki naǳwycza obfite pe-
ruki.

Pan Andrze przysunął się do same stalli tak, aby gdy niezna omy się podniesie, mógł
do rzeć ego twarz. Tymczasem wotywa miała się ku końcowi. Ksiąǳ śpiewał uż Pater
noster⁵⁰³. Luǳie, którzy chcieli być na następne mszy, napływali przez główne drzwi
wchodowe. Kościół zapełnił się z wolna postaciami o podgolonych głowach, przybranymi
w delie⁵⁰⁴, w żołnierskie burki, w szuby i altembasowe⁵⁰⁵ kapoty. Uczyniło się dość ciasno.
Wówczas Kmicic trącił w łokieć sto ącego obok szlachcica i szepnął:

— Przebacz wasza mość, że go w nabożeństwie inkomodu ę⁵⁰⁶, ale ciekawość moc-
nie sza. Kto też to est?

Tu wskazał oczyma na leżącego krzyżem pana.
— Chybaś waść z daleka przy echał, że nie wiesz, kto to est? — odparł szlachcic.

⁵⁰²wotywa — msza odprawiana w szczególne intenc i, z akie ś szczególne okaz i. [przypis edytorski]
⁵⁰³Pater noster (łac.) — O cze nasz. [przypis edytorski]
⁵⁰⁴delia (daw.) — roǳa płaszcza. [przypis edytorski]
⁵⁰⁵altembas — kosztowna tkanina z wypukłymi wzorami, przetykana złotymi nićmi, roǳa brokatu aksamit-

nego. [przypis edytorski]
⁵⁰⁶inkomodować (z łac.) — niepokoić, męczyć, sprawiać kłopot. [przypis edytorski]
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— Pewnie, żem z daleka przy echał, i dlatego pytam, w naǳiei, że gdy na kogo
politycznego⁵⁰⁷ trafię, to mi nie poskąpi odpowieǳi.

— To est król. Król
— Na Boga żywego! — zawołał Kmicic.
Lecz w te chwili król się podniósł, bo ksiąǳ zaczynał właśnie czytać ewangelię.
Pan Andrze u rzał twarz wymizerowaną, żółtą i przezroczystą ak wosk kościelny. Cierpienie, Pobożność,

CnotaOczy królewskie były wilgotne, a powieki zaczerwienione. Rzekłbyś, całe losy kra u od-
biły się na te szlachetne twarzy, tyle w nie było bólu, cierpienia, troski. Noce bezsen-
ne, rozǳielane mięǳy modlitwę a zmartwienie, zawody okrutne, tułactwo, opuszczenie,
upokorzony ma estat tego syna, wnuka i prawnuka potężnych królów, gorycz, którą tak
obficie napawali go właśni poddani, niewǳięczność kra u, dla którego gotów był krew
i życie poświęcić, wszystko to można było ak w księǳe w tym obliczu wyczytać. A ed- O ciec
nak biła z niego nie tylko rezygnac a zdobyta przez wiarę i modlitwę, nie tylko ma estat
króla i bożego pomazańca, ale taka dobroć wielka, niewyczerpana, iż widać było, że dość
bęǳie na większym odstępcom, na barǳie winnym wyciągnąć tylko ręce do tego o ca,
a ten o ciec przy mie, przebaczy i krzywd własnych zapomni.

Kmicicowi na ego widok zdawało się, że ktoś mu żelazną dłonią ścisnął serce. Żal Miłość, Wierność
zawrzał w gorące duszy unaka. Skrucha, litość i cześć oddech zaparły mu w gardle, po-
czucie winy niezmierne podcięło mu kolana, aż drżeć począł na całym ciele, i nagle nowe,
nieznane uczucie powstało mu w piersi. Oto w edne chwili pokochał tak ten bolesny
ma estat, że uczuł, iż nie ma nic droższego na ziemi całe od tego o ca i pana, że gotów
za niego poświęcić krew, życie, znieść torturę i wszystko w świecie. Chciałby się do tych
nóg rzucić, kolana ob ąć i prosić o odpuszczenie win. Szlachcic, zuchwały warchoł, zmarł
w nim w edne chwili, a uroǳił się regalista oddany duszą całą swemu królowi.

— To nasz pan! nasz pan nieszczęsny! — powtarzał sobie, akby ustami chciał dać
świadectwo temu, co wiǳiały ego oczy, a czuło serce.

Tymczasem Jan Kazimierz po ewangelii klęknął znowu, ręce rozłożył, oczy wzniósł
ku górze i pogrążył się w modlitwie. Ksiąǳ wreszcie odszedł, począł się ruch w kościele,
król klęczał ciągle.

Aż ów szlachcic, którego Kmicic zaczepił, trącił teraz w bok pana Andrze a.
— A coś waćpan za eden? — spytał.
Kmicic nie od razu zrozumiał pytanie i nie zaraz odpowieǳiał, tak dalece serce ego

i umysł były osobą królewską za ęte.
— A coś waćpan za eden? — powtórzył ów personat⁵⁰⁸.
— Szlachcic ako i waszmość! — odrzekł pan Andrze , zbuǳiwszy się akby ze snu.
— Jakże cię zowią?
— Jak mnie zowią? Zwę się Babinicz, a estem z Litwy, spod Witebska.
— A am est Ługowski, dworski królewski!… Proszę, to waćpan aż z Litwy, spod

Witebska eǳiesz?
— Nie… Jadę z Częstochowy.
Pan Ługowski aż zaniemówił na chwilę ze zǳiwienia.
— A eżeli tak, to bywa że waćpan, bywa , bo nam nowin uǳielisz! Mało uż kró-

la miłościwego nie umorzył asunek, że przez trzy dni żadne pewne wieści nie miał.
Jakże to? Spod chorągwi Zbrożka może albo Kalińskiego, albo Kuklinowskiego? Spod
Częstochowy?

— Nie spod Częstochowy, ale z samego klasztoru, wprost!
— Chyba waść żartu esz? Co tam? co słychać? Broniże się eszcze Jasna Góra?
— I broni się, i bęǳie broniła. Szweǳi uż na odstąpieniu!
— Dla Boga! Król ozłoci waszmości! Z samego klasztoru, powiadasz, eǳiesz?… Jakże

cię to Szweǳi puścili?
— Jam ich o permis ę⁵⁰⁹ nie prosił, ale wybacza waćpan, że w kościele obszernie sze

relac i dać nie mogę.
— Słusznie, słusznie — odparł pan Ługowski. — Bóg miłosierny!… Z nieba nam

spadłeś!… W kościele nie przystoi… słusznie! Czeka że, waćpan. Zaraz się król podniesie,
⁵⁰⁷polityczny (z łac.) — uprze my, grzeczny, obycza ny. [przypis edytorski]
⁵⁰⁸personat (z łac.) — osobistość, ważna osoba. [przypis edytorski]
⁵⁰⁹permisja (z łac.) — pozwolenie. [przypis edytorski]
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śniadać przed sumą⁵¹⁰ po eǳie… ǲiś nieǳiela… Chodź waść, staniesz wraz ze mną przy
drzwiach i wraz u we ścia przedstawię waćpana królowi… Chodź, chodź, bo nie ma czasu!

To rzekłszy, ruszył naprzód, a Kmicic za nim. Zaledwie ustawili się przy drzwiach,
gdy ukazało się naprzód dwóch paziów, a za nimi wyszedł z wolna Jan Kazimierz.

— Miłościwy królu! — zakrzyknął pan Ługowski — są wieści z Częstochowy!
Woskowa twarz Jana Kazimierza ożywiła się nagle.
— Co? gǳie? kto est? — spytał.
— Ten oto szlachcic! Powiada, że z samego klasztoru eǳie.
— Zali⁵¹¹ klasztor uż zdobyty? — zakrzyknął król.
Wtem pan Andrze rymnął ak długi do nóg pańskich.
Jan Kazimierz pochylił się i począł podnosić go za ramiona.
— Na potem — wołał — na potem!… Wstań waść, na Boga, wstań! mów pręǳe …

Klasztor zdobyty? Łzy
Kmicic zerwał się ze łzami w oczach i krzyknął z zapałem:
— Nie zdobyty, miłościwy panie, i nie bęǳie! Szweǳi pobici! Na większa armata

wysaǳona! Strach mięǳy nimi, głód, mizeria! O odstąpieniu myślą!…
— Chwała! Chwała Tobie, Królowo Anielska i nasza! — rzekł król.
To rzekłszy, odwrócił się ku drzwiom kościelnym, zd ął kapelusz i nie wchoǳąc do

środka, klęknął na śniegu przy drzwiach. Głowę oparł o ramę kamienną i pogrążył się
w milczeniu. Po chwili łkanie poczęło nim wstrząsać.

Rozczulenie ogarnęło wszystkich. Pan Andrze ryczał ak żubr.
Król pomodliwszy się i wypłakawszy, wstał uspoko ony, z twarzą wiele pogodnie szą.

Zaraz spytał Kmicica o nazwisko, a gdy ten powieǳiał mu swe przybrane miano, rzekł:
— Niechże cię pan Ługowski zaraz do nasze kwatery prowaǳi. Nie zaży emy rannego

posiłku inacze , ak słucha ąc o obronie!
I w kwadrans późnie Kmicic stanął w komnacie królewskie przed dosto nym ze-

braniem. Król czekał tylko na królowę⁵¹², by zasiąść do ranne polewki⁵¹³; akoż Maria
Ludwika⁵¹⁴ po awiła się za chwilę. Jan Kazimierz, ledwie ą u rzał, zaraz zakrzyknął:

— Częstochowa wytrzymała! Szweǳi ustępu ą! Oto est pan Babinicz, który stamtąd
przy eżdża i tę wieść przynosi!

Czarne oczy królowe spoczęły badawczo na młode twarzy unaka i wiǳąc e szcze- Oko, Wzrok
rość, roz aśniły się radością; on zaś, oddawszy niski ukłon, patrzył także na nią śmiele,
ako prawda i uczciwość patrzeć umie ą.

— Moc boska! — rzekła królowa. — Ciężar okrutny zd ąłeś nam waćpan z serca,
i da Bóg, że to bęǳie początek odmiany fortuny. Wprostże spod Częstochowy eǳiesz?

— Nie spod Częstochowy, ale powiada, że z samego klasztoru, to eden z obrońców! Cud
— zawołał król. — Złoty gość!… Boda tacy co ǳień przybywali; ale pozwólcieże mu
przy ść do słowa… Opowiada , bracie, opowiada , akeście się bronili i ak was ręka boska
piastowała?

— Pewnie, miłościwi państwo, że nic więce , eno opieka boska i cuda Na świętsze
Panny, na które co ǳień własnymi oczyma patrzyliśmy.

Tu pan Kmicic zabierał się uż do opowiadania, gdy wtem coraz nowi dygnitarze zaczęli
się schoǳić. Przyszedł więc nunc usz papieski, potem ksiąǳ prymas Leszczyński, za nim Dworzanin, Dwór
ksiąǳ Wydżga, złotousty kaznoǳie a, który był kanclerzem królowe , a późnie biskupem
warmińskim, potem zaś eszcze prymasem. Wraz z nim wszedł kanclerz koronny pan
Koryciński i Francuz de Noyers, przyboczny królowe , za nim nadchoǳili kole no inni
dygnitarze, którzy pana nie opuścili w nieszczęściu, ale woleli z nim gorzki, wygnańczy
chleb ǳielić niż wiarę zaprzysiężoną złamać.

Królowi zaś pilno było, więc odrywał się co chwila od posiłku i powtarzał:
— Słucha cie, wasze moście! słucha cie, gość z Częstochowy! Dobra wieść, słucha -

cie!… Z same Jasne Góry!…

⁵¹⁰suma — uroczysta msza odprawiana w południe. [przypis edytorski]
⁵¹¹zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁵¹²królowę — ǳiś popr. forma B. lp: królową. [przypis edytorski]
⁵¹³polewka (daw.) — zupa, potrawa. [przypis edytorski]
⁵¹⁴Ludwika Maria Gonzaga de Nevers (–) — księżniczka mantuańska, królowa Polski, żona dwóch

polskich królów: Władysława IV i Jana II Kazimierza. [przypis edytorski]
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Na to dygnitarze spoglądali z ciekawością na Kmicica, sto ącego akoby przed sądem,
lecz on, śmiały z natury i przywykły do obcowania z wielkimi, wcale się widokiem tylu
znamienitych luǳi nie strwożył i gdy zasiedli wszyscy mie sca, począł o całym oblężeniu
opowiadać.

Prawdę znać było w ego słowach, bo mówił asno, dobitnie, ak żołnierz, który sam na
wszystko patrzył, wszystkiego się dotknął, wszystko przebył. Mówił o księǳu Kordeckim,
ako o proroku świętym, wychwalał pod niebiosa pana Zamoyskiego i pana Czarnieckiego,
wysławiał innych o ców, nikogo, prócz siebie, nie pomĳał; lecz całą obronę bez ogródki
Na świętsze Pannie, Je łasce i cudom przypisywał.

Słuchali go w zdumieniu król i dygnitarze.
Ksiąǳ arcybiskup oczy załzawione do nieba wznosił, ksiąǳ Wydżga pospiesznie wszyst-

ko nunc uszowi tłumaczył, inni panowie za głowy się chwytali, inni modlili się lub bili
w piersi.

Wreszcie, gdy Kmicic doszedł do ostatnich szturmów, gdy począł opowiadać, ak
Miller⁵¹⁵ sprowaǳił ciężkie ǳiała z Krakowa, a mięǳy nimi taką kolubrynę, które nie
tylko częstochowskie, ale żadne w świecie mury oprzeć się nie mogły — cisza uczyniła
się ak makiem siał i wszystkie oczy spoczęły na ego ustach.

Lecz Kmicic urwał nagle i począł oddychać szybko; asne rumieńce wystąpiły mu na
twarz, zmarszczył brwi, podniósł głowę i rzekł hardo:

— Teraz muszę mówić o sobie, choć wolałbym milczeć… A eżeli coś powiem, co na
pochwałę wypadnie, Bóg mi świadek, nie uczynię tego dla nagród, bo ich nie potrzebu ę,
gdyż na większa nagroda dla mnie za ma estat krew przelać…

— Mów śmiele, wierzym ci! — rzekł król. — Cóż owa kolubryna?…
— Tę kolubrynę… a, wykradłszy się w nocy z fortecy, prochami w drzazgi rozsaǳi-

łem!
— Na miły Bóg! — zakrzyknął król.
Lecz po tym wykrzykniku nastała cisza, takie zdumienie ogarnęło słucha ących. Wszy-

scy patrzyli ak w tęczę w unaka, który stał z iskrzącymi się oczyma, z rumieńcem na
twarzy i z hardo podniesioną głową. A tyle w nim było w te chwili akie ś grozy i ǳikie-
go męstwa, że każdemu przyszło mimo woli na myśl, iż taki człowiek mógł na podobny
uczynek się zdobyć.

Toteż po chwili milczenia ksiąǳ prymas odezwał się:
— Patrzy na to ten człowiek⁵¹⁶!
— Jakżeś to uczynił? — zawołał król.
Kmicic opowieǳiał, ak było.
— Uszom się nie chce wierzyć! — rzekł pan kanclerz Koryciński.
— Mości panowie! — odezwał się z powagą król — nie wieǳieliśmy, kogo ma-

my przed sobą. Żywie⁵¹⁷ eszcze naǳie a, że nie zginęła ta Rzeczpospolita, póki takich
kawalerów i obywateli wyda e.

— Ten może o sobie powieǳieć: Si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae⁵¹⁸!
— rzekł ksiąǳ Wydżga, który lubił autorów przy każde sposobności cytować.

— Prawie to niepodobne rzeczy — ozwał się znów kanclerz. — Powieǳże, panie
kawalerze, akim sposobem żywot uniosłeś z tego terminu i ak przez Szwedów się prze-
dostałeś?

— Huk ogłuszył mnie — rzekł Kmicic — i dopiero naza utrz znaleźli mnie Szweǳi
przy okopie, akoby bez duszy leżącego. — Zaraz mnie tam pod sąd oddali i Miller skazał
mnie na śmierć.

— Ty zaś uciekłeś?
— Nie aki Kuklinowski wyprosił mnie u Millera, żeby sam mógł mnie zgłaǳić, bo

miał przeciw mnie zawziętość okrutną…

⁵¹⁵Miller — Burchard Müller von der Lühnen (–), szweǳki wo skowy, generał, uczestnik m.in.
wo ny trzyǳiestoletnie , II wo ny północne i wo ny polsko-szweǳkie . [przypis edytorski]

⁵¹⁶Patrzy na to ten człowiek — ten człowiek na to wygląda; wygląda na takiego, który mógł to zrobić. [przypis
edytorski]

⁵¹⁷żywie — ǳiś popr. forma  os. lp cz.ter.: ży e. [przypis edytorski]
⁵¹⁸Si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae (łac.) — choćby cały świat się zawalił, on zginie w ruinach

nieustraszony; słowa rzym. poety Horacego. [przypis edytorski]
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— Znany to warchoł i zbó , słyszeliśmy tu o nim — rzekł kasztelan Krzywiński. —
Jego pułk z Millerem pod Częstochową stoi… Prawda!

— Ów Kuklinowski posłował wprzódy od Millera do klasztoru i raz mnie prywat-
nie do zdrady namawiał, gdym go do bramy odprowaǳał. Ja zaś trzasnąłem go w gębę
i skopałem nogami… Za to urazę do mnie powziął.

— A to, wiǳę, z ognia i siarki szlachcic! — zawołał rozweselony król. — Takiemu Okrucieństwo, Zemsta,
Śmiech, Śmierć, Odwagaw drogę nie wchodź!… Miller oddał cię tedy Kuklinowskiemu?

— Tak est, miłościwy panie!… On zaś zamknął się ze mną w puste stodółce z kilkoma
ludźmi… Tam mnie do belki powrozami przywiązał i męczyć począł, i ogniem boki palił.

— Na Boga żywego!
— Wtem go odwołano do Millera, a tymczasem przyszło trzech szlachty, nie akich

Kiemliczów, ego żołnierzy, którzy wpierw u mnie służyli. Ci pobili strażników i odwiązali
mnie od belki.

— I uciekliście. Teraz rozumiem! — rzekł król.
— Nie, miłościwy panie. Zaczekaliśmy na powrót Kuklinowskiego. Wówczas a go

kazałem do te same belki przywiązać i lepie ogniem przypiekłem.
To rzekłszy, pan Kmicic, podniecony wspomnieniem, zaczerwienił się na nowo i oczy

błysły mu ak wilkowi.
Lecz król, który łatwo od zmartwienia do wesołości, od powagi do żartu przechoǳił,

począł bić dłonią w stół i wołać ze śmiechem:
— Dobrze mu tak! Dobrze mu tak! Nie zasłużył taki zdra ca na lepszy traktament!
— Zostawiłem go żywego — odrzekł Kmicic — lecz do rana musiał ostygnąć.
— To sztuka, co swego nie daru e! Więce nam takich! — wołał król, zupełnie uż

rozbawiony. — Sam zaś z tymi żołnierzami tu przybyłeś? Jak ich zowią?
— Kiemlicze; est o ciec i dwóch synów.
— Mater mea de domo Kiemliczówna est⁵¹⁹ — rzekł z powagą ksiąǳ kanclerz kró-

lowe , Wydżga.
— To widać są Kiemlicze wielcy i mali — odparł wesoło Kmicic — a ci nie tylko są

mali, ale i w rzeczy hulta e, eno żołnierze okrutni i mnie wierni.
Tymczasem kanclerz Koryciński szeptał coś od nie akiego czasu do ucha księǳa ar-

cybiskupa gnieźnieńskiego, wreszcie rzekł:
— Wielu tu przy eżdża takich, którzy dla własne chwalby albo spoǳiewane na- Kłamstwo, Zdrada, Honor

grody raǳi klimkiem rzuca ą. Ci wieści fałszywe i bałamutne przywożą, często i przez
nieprzy aciół namówieni.

Uwaga ta zmroziła wszystkich obecnych. Kmicica twarz pokryła się purpurą.
— Nie znam a godności waszmość pana — odrzekł — która ak tuszę, musi być

znaczna… więc nie chcę e ubliżyć, ale tak myślę, że nie masz takie godności, która by
pozwalała szlachcicowi bez rac i łgarstwo zadawać⁵²⁰.

— Człowieku! do kanclerza wielkiego koronnego mówisz! — rzekł pan Ługowski.
Kmicic wybuchnął gniewem: Krew
— Kto mi łgarstwo zada e, choćby był kanclerzem, temu powiem: łatwie łgarstwo

zadawać niż gardła nadstawiać, łatwie pieczętować woskiem niż krwią!
Lecz pan Koryciński nie rozgniewał się wcale, tylko odrzekł:
— Nie zada ę ci kłamstwa, panie kawalerze, ale eżeli prawda, coś mówił, to powi-

nieneś mieć bok spalony.
— Pó dźże wasza wielmożność gǳie na stronę, to ci go pokażę! — huknął Kmicic.
— Nie potrzeba — rzekł król — wierzym ci tak!
— Nie może być, miłościwy królu! — zakrzyknął pan Andrze — sam tego chcę, ak

o łaskę o to proszę, żeby mnie tu nikt, choćby nie wiem ak dosto ny, kolorystą⁵²¹ nie
czynił! Źle by mi się nagroǳiła męka, miłościwe państwo! Nie chcę nagrody, chcę, żeby
mi wierzono, niechże niewierni Tomasze dotkną ran moich!

— U mnie masz wiarę! — rzekł król.

⁵¹⁹Mater mea de domo Kiemliczówna est — mo a matka est z domu Kiemliczówna. [przypis edytorski]
⁵²⁰łgarstwo zadawać — zarzucać kłamstwo, oskarżać o kłamstwo. [przypis edytorski]
⁵²¹kolorysta — ten, kto koloryzu e; kłamca. [przypis edytorski]
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— Sama prawda była w ego słowach — dodała Maria Ludwika — a się na luǳiach
nie mylę.

Lecz Kmicic ręce złożył.
— Miłościwe państwo, pozwólcie! Niechże ktokolwiek iǳie ze mną na stronę, bo

ciężko by mi tu było żyć w pode rzeniach.
— Ja pó dę — rzekł pan Tyzenhauz, młody dworzanin królewski.
To rzekłszy, odprowaǳił Kmicica do drugie komnaty, a po droǳe mówił do niego:
— Nie dlatego idę, bym nie wierzył, bo wierzę, ale by z waszmością pogadać. My się

gǳieś na Litwie wiǳieli… Nazwiska sobie nie mogę przypomnieć, bo być może, iżem
waszmości wyrostkiem⁵²² eszcze wiǳiał i sam wtedy wyrostkiem byłem.

Kmicic odwrócił nieco twarz, by ukryć nagłe pomieszanie.
— Może na se miku akim. Często mnie nieboszczyk roǳic brał ze sobą, bym się

praktyce publiczne przypatrywał.
— Może być… Twarz waćpańska pewno mi nieobca, chociażeś wtedy te kresy nie

miał. Patrz ednak waćpan, ako memoria fragilis est⁵²³, toż mnie się przewidu e, że cię
wtedy inacze zwali?

— Bo lata pamięć mącą — odparł pan Andrze .
Za czym weszli do inne komnaty. Po chwili pan Tyzenhauz wrócił przed oblicze

królewskie.
— Upieczon, miłościwy królu, ako na rożnie! — rzekł. — Cały bok ze szczętem

przypalony!
Więc gdy z kolei i Kmicic wrócił, król wstał, ścisnął go za głowę i rzekł:
— Nigdy byśmy nie wątpili, że prawdę mówisz, i zasługa two a ani ból darmo nie

przeminie.
— Dłużnikami twymi esteśmy — dodała królowa, wyciąga ąc doń rękę.
Pan Andrze przyklęknął na edno kolano i ucałował ze czcią dłoń królowe , która go

eszcze pogłaǳiła ako matka po głowie.
— Ale użże się na pana kanclerza nie gniewa — rzekł znowu król. — Po prawǳie,

niemało tu było zdra ców albo takich, którzy pletli trzy po trzy, a do urzędu kanclerskiego
należy, żeby prawdę de publicis⁵²⁴ wydobyć.

— Co by tam mó chudopacholski gniew znaczył dla tak wielkiego człowieka —
odpowieǳiał pan Andrze . — I nie śmiałbym nawet mruczeć na zacnego senatora, który
przykład wierności i miłości do o czyzny wszystkim da e.

Kanclerz uśmiechnął się dobrotliwie i wyciągnął rękę.
— No, niechże bęǳie zgoda! Przymówiłeś mi też szpetnie o tym wosku, ale wieǳ

o tym, że i Korycińscy często krwią, nie samym woskiem pieczętowali…
Król rozweselony był zupełnie.
— Udał nam się ten Babinicz — rzekł do senatorów. — Tak nam do serca przypadł,

ak mało kto… Już cię też od boku naszego nie puścim i da Bóg, razem niedługo do miłe
o czyzny powrócimy.

— O na aśnie szy królu! — zakrzyknął w uniesieniu Kmicic — chociażem był w twier- Król, Przywódca, Walka,
Buntǳy zamknięty, wiem to od szlachty, od wo ska, od tych nawet, co pod panem Zbrożkiem

i Kalińskim służąc, Częstochowę oblegali, że wszyscy dnia i goǳiny twego powrotu wy-
gląda ą. Ukaż się tylko, miłościwy panie, a tego samego dnia cała Litwa, Korona i Ruś
ako eden mąż przy tobie staną! Pó ǳie szlachta, pó ǳie nawet chłopstwo nikczemne
przy panu swoim się oponować⁵²⁵. Wo sko pod hetmanami ledwie uż dysze, tak chce na
Szwedów… Wiem i to, że pod Częstochowę przy eżdżali od hetmańskich wo sk deputa-
ci⁵²⁶, żeby Zbrożka, Kalińskiego i Kuklinowskiego przeciw Szwedom ekscytować. Stań
ǳiś, miłościwy panie, w granicach, a za miesiąc ednego Szweda uż nie bęǳie, eno
przybądź, eno się ukaż, bośmy tam ako owce bez pasterza!…

⁵²²wyrostek (przestarz.) — nastolatek, chłopak. [przypis edytorski]
⁵²³memoria fragilis est (łac.) — pamięć est krucha. [przypis edytorski]
⁵²⁴de publicis (łac.) — o sprawach publicznych. [przypis edytorski]
⁵²⁵oponować się (z łac.) — tu: walczyć, stawać zbro nie; opowieǳieć się, poprzeć kogoś czynem. [przypis

edytorski]
⁵²⁶deputat (z łac.) — wysłannik, przedstawiciel. [przypis edytorski]
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Kmicicowi skry szły z oczu, gdy to mówił, i tak wielki zapał go ogarnął, że klęknął na
środku sali. Zapał ego uǳielił się też same nawet królowe , która nieustraszone odwagi
będąc, dawno króla do powrotu namawiała.

Więc zwróciwszy się teraz do Jana Kazimierza, rzekła z siłą i stanowczością:
— Głos całego narodu przez usta tego szlachcica słyszę!…
— Tak est! tak est! Miłościwa pani!… matko nasza!… — zakrzyknął Kmicic.
Lecz kanclerza Korycińskiego i króla uderzyły niektóre słowa w tym, co mówił Kmi-

cic.
— Zawsze — rzekł król — gotowiśmy ponieść w ofierze zdrowie i życie nasze, i nie

na co innego, eno na poprawę poddanycn naszych czekaliśmy aż dotąd.
— Ta poprawa uż się spełniła — rzekła Maria Ludwika.
— Maiestas infracta malis⁵²⁷! — rzekł, spogląda ąc na nią z uwielbieniem, ksiąǳ

Wydżga.
— Ważne to są rzeczy — przerwał ksiąǳ arcybiskup Leszczyński — zali istotnie

deputac e od wo sk hetmańskich przychoǳiły pod Częstochowę?
— Wiem to od moich luǳi, tychże Kiemliczów! — odparł pan Andrze . — U Zbroż-

ka i Kalińskiego wszyscy głośno o tym mówili, nic na Millera i Szwedów nie uważa ąc.
Kiemlicze owi nie byli zamknięci, mieli ze światem relac e, z żołnierzami i szlachtą… Tych
mogę przed obliczem ma estatu i waszych dosto ności postawić, aby sami opowieǳieli,
ako w całym kra u wre ak w garnku. Hetmani z musu tylko do Szweda przystali, bo
zły duch wo sko opętał, a teraz samo owo wo sko chce na powrót do powinności wrócić.
Szlachtę i duchownych Szweǳi bĳą, rabu ą, przeciw wolności dawne bluźnią, toż i ǳiwu
nie ma, że każdy eno pięści ściska i na szablę łakomie spogląda.

— Mieliśmy uż i my od wo sk wiadomości — rzekł król — byli tu także ta ni wy-
słańcy, którzy nam ochotę powszechną powrotu do dawne wierności i czci ozna miali…

— I to schoǳi się z tym, co ów kawaler powiada — rzekł kanclerz. — Ale eżeli
deputac e i mięǳy pułkami choǳą, to ważne est, bo znaczy to, że owoc uż do rzał, że
nasze starania nie zmarniały i robota gotowa, a zatem czas nadszedł…

— A Koniecpolski⁵²⁸? — rzekł król — a tylu innych, którzy eszcze przy boku na-
ezdnika sto ą, w oczy mu patrzą i o swe wierności zaręcza ą?

Na to umilkli wszyscy, a król zasępił się nagle i ako gdy słońce za chmurę za ǳie,
mrok od razu cały świat pokrywa, tak i emu twarz pociemniała.

I po chwili tak mówić począł:
— Bóg patrzy w serca nasze, żeśmy choć ǳiś gotowi wyruszyć i że nie potenc a Naród, Król, Zdrada

szweǳka nas wstrzymu e, ale nieszczęsna zmienność naszego narodu, który ako Prote-
usz⁵²⁹ coraz nową postać na się przy mu e. Zali możemy zaufać, że to nawrócenie szczere,
ochota nie zmyślona, gotowość nie zdradliwa? Zali możemy zawierzyć temu narodowi,
który tak niedawno nas opuścił i z tak lekkim sercem z na ezdnikiem się połączył prze-
ciw własnemu królowi, przeciw własne o czyźnie, przeciw własnym wolnościom? Boleść
ściska nam serce i wstyd nam za naszych poddanych! Gǳież ǳie e poda ą podobne przy-
kłady? Którenże⁵³⁰ król tyle doznał zdrad i nieżyczliwości, któren tak był opuszczony?
Przypomnĳcie sobie eno, uprze mości wasze, iżeśmy wśród naszego wo ska, wśród tych,
którzy krew za nas winni byli przelać, bezpieczeństwa — i — zgroza powieǳieć! — życia
nawet nie byli pewni. A eśliśmy o czyznę opuścili i tu schronienia szukać musieli, to nie
z bo aźni przed owym szweǳkim nieprzy acielem, ale by własnych poddanych, własne
ǳieci, od straszliwego występku królobó stwa i o cobó stwa uchronić.

— Miłościwy panie! — krzyknął Kmicic — ciężko zawinił nasz naród, grzeszny est
i słusznie chłoszcze go ręka boża, ale przecie, na rany Chrystusa! nie znalazł się w tym
naroǳie i da Bóg, po wieki nie zna ǳie się taki, który by rękę na świętą osobę pomazańca
boskiego śmiał podnieść!

⁵²⁷Maiestas infracta malis (łac.) — ma estat zwycięża zło. [przypis edytorski]
⁵²⁸Koniecpolski, Aleksander herbu Pobóg (–) — książę, chorąży wielki koronny, magnat i starosta

kresowy, uczestnik wo en kozackich, syn hetmana Stanisława Koniecpolskiego. [przypis edytorski]
⁵²⁹Proteusz (mit. gr.) — bóstwo morskie, syn Pose dona, pasterz fok, potrafił przewidywać przyszłość i przy-

bierać różne postaci. [przypis edytorski]
⁵³⁰któren — ǳiś popr.: który. [przypis edytorski]
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— Ty w to nie wierzysz, boś poczciwy — odrzekł król — ale my mamy listy i do-
wody. Już to gorzko odpłacili nam się Raǳiwiłłowie za dobroǳie stwa, którymiśmy ich
obsypali, a ednak Bogusława, choć zdra cę, sumienie ruszyło, i nie tylko nie chciał do
zamachu na nas ręki przyłożyć, ale pierwszy nam o nim doniósł.

— Do akiego zamachu? — zawołał zdumiony Kmicic.
— Doniósł nam — rzekł król — iż znalazł się taki, który mu się za sto czerwonych

złotych ofiarował porwać nas i żywego lub umarłego Szwedom dostawić.
Dreszcz przeszedł całe zgromaǳenie na te słowa królewskie , a pan Kmicic zaledwie

zdołał wy ąkać pytanie:
— Kto to był taki?… kto to był?…
— Nie aki Kmicic — odrzekł król.
Fala krwi uderzyła nagle panu Andrze owi do głowy, w oczach mu pociemniało, rę-

koma schwycił za czuprynę i strasznym, obłąkanym głosem zakrzyknął:
— To łgarstwo! Książę Bogusław łże ak pies! Miłościwy królu, panie mó ! nie wierz

temu zdra cy, umyślnie on to uczynił, by wroga zhańbić, a ciebie przerazić, królu mó ,
panie!… to zdra ca!… Kmicic by nie ważył się na to…

Tu nagle zakręcił się pan Andrze na mie scu. Siły ego, sterane oblężeniem, podcię-
te wybuchem prochów w kolubrynie i męką zadaną przez Kuklinowskiego, opuściły go
zupełnie — i runął bez przytomności do nóg królewskich.

Podniesiono go i medyk królewski począł go cucić w przyległe izbie. Lecz w zgro-
maǳeniu dygnitarzy nie umiano sobie wytłumaczyć, czemu słowa królewskie podobnie
straszne uczyniły na młodym szlachcicu wrażenie.

— Albo tak poczciwy, że sama abominac a⁵³¹ z nóg go zwaliła, albo aki tego Kmicica
krewny — rzekł pan kasztelan krakowski.

— Trzeba się bęǳie tego dopytać — odpowieǳiał kanclerz Koryciński. — Oni tam
wszyscy sobie na Litwie krewni, ako zresztą i u nas.

Na to pan Tyzenhauz:
— Miłościwy panie! Niech mnie Bóg broni, żebym chciał co złego o tym szlach-

cicu mówić — ale… nie trzeba eszcze zbytecznie ufać… Że służył w Częstochowie, to
pewno; bok ma spalony, czego by w żadnym razie mnisi nie uczynili, bo oni ako słuǳy
boży wszelką klemenc ę⁵³² nawet dla eńców i zdra ców mieć muszą, ale edno mi wciąż
po głowie choǳi i ufność do niego psu e… Owo a go kiedyś na Litwie spotkałem…
wyrostkiem eszcze, na se miku czy na kuligu… nie pomnę…

— I co z tego? — rzekł król.
— I on… ciągle mi się wiǳi… że nie nazywał się Babinicz.
— Nie powiada byle czego! — rzekł król. — Młody esteś i nieuważny, w głowie

łacno ci się mogło pomieszać. Babinicz czy nie Babinicz, czemu a emu nie mam ufać?
Szczerość i prawdę ma na gębie wypisane, a serce widać złote. Sobie bym chyba nie ufał,
gdybym takiemu żołnierzowi nie miał ufać, któren krew za nas i o czyznę przelewał.

— Więce on na ufność zasługu e aniżeli list księcia Bogusława — rzekła nagle kró- Mądrość, Kobieta
lowa — i polecam to uwaǳe waszych dosto ności, że w tym liście może nie być i słowa
prawdy. Siła⁵³³ mogło zależeć Raǳiwiłłom birżańskim, żebyśmy zgoła na duchu upadli,
a łacno przypuścić, że książę Bogusław chciał przy tym akowego wroga swego pogrążyć
i sobie furtkę otwartą w razie odmiany fortuny zostawić.

— Gdybym nie przywykł do tego — rzekł prymas — że z ust miłościwe królowe
e mości sama mądrość wychoǳi, zdumiewałbym się nad bystrością tych słów, na bie-
gle szego statysty⁵³⁴ godnych.

— „…curasque gerens, animosque viriles⁵³⁵…” — przerwał z cicha ksiąǳ Wydżga.
Podniesiona tymi słowy królowa wstała z krzesła i tak mówić poczęła:

⁵³¹abominacja (z łac.) — obrzyǳenie, wstręt. [przypis edytorski]
⁵³²klemencja (z łac.) — łagodność, miłosierǳie, pobłażanie. [przypis edytorski]
⁵³³siła (daw.) — dużo, wiele; barǳo. [przypis edytorski]
⁵³⁴statysta (daw.) — polityk, mąż stanu, strateg (ǳiś: osoba niebędąca aktorem, a występu ąca w filmie lub

sztuce teatralne w roli podrzędne ). [przypis edytorski]
⁵³⁵curasque gerens, animosque viriles (łac.) — dźwiga ąca troski i obdarzona męstwem; słowa rzym. poety

Wergiliusza. [przypis edytorski]
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— Nie o Raǳiwiłłów birżańskich mi choǳi, bo ci, ako heretycy, łacnie podszep-
tów nieprzy aciela rodu luǳkiego usłuchali; ani też o list księcia Bogusława, prywatę
może zaciera ący… Ale na barǳie mnie bolą desperackie słowa króla, pana i małżonka Naród, Król, Grzech,

Przemiana, Cnotamo ego, przeciw temu narodowi wyrzeczone. Któż bowiem go oszczęǳi, eśli go własny
król potępia? A przecie, gdy roze rzę się po świecie, próżno pytam, gǳie est taki drugi
naród, w którym by chwała Boga starożytne szczerości trybem trwała i pomnażała się
coraz barǳie … Próżno patrzę, gǳie drugi naród, w którym tak otwarty kandor⁵³⁶ ży e;
gǳie państwo, w którym by o tak piekielnych bluźnierstwach, subtelnych zbrodniach
i nigdy nie prze ednanych zawzietościach, akich pełne są obce kroniki, nigdy nikt nie
słyszał… Niechże mi pokażą luǳie, w ǳie ach świata biegli, inne królestwo, gǳie by
wszyscy królowie własną spoko ną śmiercią umierali. Nie masz tu nożów i trucizn, nie
masz protektorów, ako u Angielczyków⁵³⁷… Prawda, mó panie, zawinił ten naród cięż-
ko, zgrzeszył przez swawolę i lekkość… Ale któryż to est naród nigdy nie błąǳący i gǳie
est taki, który by tak prędko winę swą uznał, pokutę i poprawę rozpoczął? Oto uż się
obe rzeli, uż przychoǳą, bĳąc się w piersi, do twego ma estatu… uż krew przelać, życie
oddać, fortuny poświęcić dla ciebie gotowi… A ty zali⁵³⁸ ich odepchniesz? Zali żału ącym
nie przebaczysz, poprawionym i pokutu ącym nie zaufasz?… ǲieciom, które zbłąǳi-
ły, o cowskiego afektu nie wrócisz?… Zaufa im, panie, bo oto tęsknią uż za swą krwią
agiellońską i za o cowskimi rządami twymi… Jedź mięǳy nich… Ja, a niewiasta nie
lękam się zdrady, bo wiǳę miłość, bo wiǳę żal za grzechy i restaurac ę tego królestwa,
na które cię po o cu i bracie powołano. Ani mi się też podobna rzecz zdawa⁵³⁹, by Bóg
miał zgubić tak znaczną Rzeczpospolitę, w które światło prawǳiwe wiary płonie. Do
krótkiego czasu ściągnęła boska sprawiedliwość rózgę swo ą na ukaranie, nie na zgubie-
nie ǳiatek swoich, a zaś wkrótce potem utuli ich i pocieszy o cowska tegoż niebieskiego
Pana dobroć. Lecz ty nie gardź nimi, królu, i powierzyć się ich synowskie dyskrec i nie
lęka , bo tylko tym sposobem złe w dobre, zmartwienia w pociechy, klęski w tryum
zmienić się mogą.

To rzekłszy, siadła królowa, eszcze z ogniem w źrenicach i falu ącą piersią; wszy-
scy spoglądali na nią z uwielbieniem, a ksiąǳ kanclerz Wydżga zaczął mówić echowym
głosem:

Nulla sors longa est, dolor et voluptas
Invicem cedunt.
Ima permutat brevis hora summis⁵⁴⁰…

Lecz nikt go nie słuchał, bo zapał bohaterskie pani uǳielił się wszystkim sercom.
Sam król zerwał się z rumieńcami na pożółkłe twarzy i zakrzyknął:

— Nie straciłem eszcze królestwa, skoro mam taką królowę!… Niechże się stanie
e wola, bo w natchnieniu proroczym mówiła. Im pręǳe wyruszę i stanę inter regna⁵⁴¹,
tym bęǳie lepie !…

Na to ozwał się z powagą prymas:
— Nie chcę a woli miłościwych państwa moich negować ani od przedsięwzięcia od-

woǳić, w którym est hazard, ale może być i zbawienie. Wszelako za roztropną rzecz
uważałbym eszcze raz w Opolu, gǳie większość senatorów przebywa, zebrać się i tam
konceptów zebranych posłuchać, które eszcze lepie i obszernie sprawę wywieść i roz-
ważyć mogą.

— Zatem do Opola! — zakrzyknął król. — A potem w drogę, i co Bóg da!

⁵³⁶kandor (z łac.) — poczciwość, prawość. [przypis edytorski]
⁵³⁷protektorów, jako u Angielczyków — nawiązanie do postaci Olivera Cromwella (–), polityka, który

doprowaǳił do postawienia przed sądem i stracenia króla Karola I Stuarta (–), a następnie przy ął tytuł
protektora (t . regenta) Anglii, Szkoc i i Irlandii; Cromwell est też odpowieǳialny za ludobó stwo, popełniane
na irlanǳkich katolikach. [przypis edytorski]

⁵³⁸zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁵³⁹zdawa — ǳiś popr. forma  os. lp cz.ter.: zda e. [przypis edytorski]
⁵⁴⁰Nulla sors longa est, dolor et voluptas invicem cedunt. Ima permutat brevis hora summis (łac.) — słowa Seneki

Młodszego (– n.e.): Żaden los nie trwa długo, cierpienie i rozkosz na przemian następu ą po sobie. W ciągu
edne krótkie goǳiny wszystko może się zmienić. [przypis edytorski]

⁵⁴¹inter regna (łac.) — w granicach królestwa. [przypis edytorski]
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— Bóg da powrót szczęśliwy i zwycięstwo! — rzekła królowa.
— Amen! — rzekł prymas.

 
Pan Andrze ciskał się ak ranny żbik w swe gospoǳie. Piekielna zemsta Bogusława Honor, Hańba, Zemsta
Raǳiwiłła przywiodła go niemal do szaleństwa. Nie dość, że ów książę wyrwał się z ego
rąk, pobił mu luǳi, ego samego niemal życia nie zbawił, nadto taką go okrył sromotą,
pod aką nie tylko nikt z ego rodu, ale żaden Polak od początku świata nie ęczał.

Toteż były chwile, że Kmicic chciał się wyrzec wszystkiego: sławy, która się przed nim
otwierała, służby królewskie , a lecieć i mścić się na tym magnacie, którego by pragnął
pożreć na surowo.

Lecz z drugie strony, mimo całe wściekłości i wichru w głowie, przychoǳiło mu na Patriota, Cnota
myśl, że póki książę żyw, zemsta nie uciecze, a na lepsza sposobność, edyna droga zadać
mu kłam i całą bezecność oskarżenia na aw wywieść, to właśnie służba królewska, w nie
bowiem mógł światu okazać, że nie tylko na świętą osobę ręki podnieść nie zamierzał, ale
że pomięǳy wszystką szlachtą Korony i Litwy nie mógłby król wiernie szego sługi nad
Kmicica znaleźć.

Zgrzytał ednak zębami, kipiał ak war, szarpał na sobie oǳież i długo, długo nie Przysięga
mógł się uspokoić. Lubował się myślą o zemście. Wiǳiał znów księcia w swoich rękach;
przysięgał sobie na pamięć roǳica, iż musi go dostać, choćby go za to śmierć i męki
czekały. I akkolwiek książę Bogusław potężny był pan, którego nie tylko zemsta prostego
szlachcica, ale i królewska niełatwo mogła dosięgnąć, przecie, gdyby tę niepohamowaną
duszę znał lepie , nie byłby sypiał spoko nie i nieraz zadrżałby przed ego ślubami.

A przecie nie wieǳiał eszcze pan Andrze , że książę nie tylko okrył go sromotą i nie
tylko sławę mu wydarł.

Tymczasem król, który od razu polubił niezmiernie młodego unaka, przysłał po nie-
go pana Ługowskiego tego samego dnia, a naza utrz kazał mu ze sobą echać do Opola,
gǳie na walnym zebraniu senatorów miano obradować nad powrotem króla do kra u.
Jakoż było nad czym obradować: oto pan marszałek koronny nadesłał znów drugi list,
donoszący, że wszystko w kra u do powszechne wo ny gotowe, i naglący pilnie do po-
wrotu. Prócz tego rozeszła się wieść o akimś związku szlachty i wo ska na obronę króla
i o czyzny, o którym istotnie od dawna w kra u myślano, ale który ak się potem pokazało,
zawarty został pod imieniem konfederac i tyszowieckie późnie nieco.

Na razie ednak wszystkie umysły były naǳwycza tymi wieściami za ęte i zaraz po
mszy solenne udano się na ta emną obradę, na którą i Kmicic, za przyczyną królewską,
ako przywożący wieści z Częstochowy, dopuszczony został.

Poczęto więc roztrząsać, czy powrót zaraz ma nastąpić, czy go lepie odłożyć aż do te
chwili, w które wo ska nie tylko chęcią, ale i czynem opuszczą Szweda.

Jan Kazimierz położył koniec tym rozprawom rzekłszy:
— Nie o powrocie, wasze dosto noście, radźcie ani o tym, eżeli nie lepie zwłóczyć

eszcze, bo am się uż o tym z Bogiem i Na świętszą Panną naraǳał… Zatem oświadczam
waszym dosto nościom, że co bądź ma nas spotkać, w tych dniach nieodmiennie osobą
naszą wyruszamy… Wasze dosto noście zaś wysila cie eno koncepty i rad nie skąpcie, ak
na bezpiecznie i na słusznie powrót uskutecznić.

Rozmaite więc były zdania. Jedni mówili, aby nie ufać zbytnio panu marszałkowi
koronnemu, który raz uż wahanie i nieposłuszeństwo okazał, gdy korony, zamiast ce-
sarzowi do przechowania według rozkazu królewskiego oddać, do Lubowli uwiózł. —
Wielka (mówili) est pycha i ambic a tego pana, a gdy eszcze osobę królewską w swym
zamku mieć bęǳie, kto wie, co pocznie, czego za swe usługi nie zażąda i czy całe właǳy
w ręce swe uchwycić nie zechce, aby nad wszystkimi górować, i nie tylko całego kra u,
ale i ma estatu być protektorem⁵⁴².

Ci tedy raǳili, aby król, poczekawszy na odstąpienie Szwedów, do Częstochowy się
udał, ako do mie sca, z którego łaska i odroǳenie spłynęły na kra . Lecz inni odmienne
wygłaszali zdania.

⁵⁴²majestatu być protektorem — t . być opiekunem króla. [przypis edytorski]
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— Jeszczeć Szweǳi sto ą pod Częstochową, a choć e za łaską bożą nie zdobędą,
przecie dróg wolnych nie ma. Tamte okolice wszystkie w rękach szweǳkich. Stoi nie-
przy aciel w Krzepicach, w Wieluniu, w Krakowie, nad granicą także znaczne siły są
rozłożone. A w górach, na węgierskie rubieży, gǳie Lubowla est położona, nie masz
innych wo sk, prócz wo sk marszałka, i Szweǳi nigdy tam nie zapuszczali się dotąd, nie
ma ąc na to dość luǳi ani odwagi. Z Lubowli bliże przy tym na Ruś, która od za ę-
cia nieprzy acielskiego wolna, do Lwowa, który nie przestał być królowi wierny, i do
Tatarów, którzy wedle wiadomości w pomoc idąc, tam właśnie na rezoluc ę królewską
czeka ą.

— Quod attinet⁵⁴³ pana marszałka (mówił biskup krakowski), ambic a ego uż tym Ambic a, Wierność
nasycona bęǳie, iż pierwszy króla w swoim starostwie spiskim przy mie i pierwszy opieką
go otoczy. Właǳa przy królu pozostanie, a pana marszałka sama naǳie a tak wielkich
przysług zadowolni; eżeli zaś zechce wiernością nad wszystkimi górować, to czyli wierność
ego z ambic i, czy też z miłości ku panu i o czyźnie wypłynie, zawsze ma estat znaczne
korzyści stąd odniesie.

To zdanie zacnego i doświadczonego biskupa wydało się na słusznie sze; uchwalono
więc, że król przez góry do Lubowli, a stamtąd do Lwowa, lub gǳie by kazały okolicz-
ności, wyruszy.

Obradowano także i nad dniem powrotu, ale wo ewoda łęczycki, który właśnie od
cesarza był wrócił, do którego w poselstwie o pomoc był wysyłany, uczynił uwagę, że
lepie est terminu ścisłego nie wyznaczać i samemu królowi decyz ę zostawić, a to dlatego,
ażeby wieść się nie rozeszła i nieprzy aciele nie zostali przestrzeżeni. Stanęło tylko na tym,
że król wyruszy w trzysta koni wybrane dragonii⁵⁴⁴ pod woǳą pana Tyzenhauza, który
choć młody, miał uż reputac ę wielkiego żołnierza.

Lecz niemal ważnie sza eszcze była druga część obrad, na które z powszechną zgodą Właǳa, Król
zawotowano⁵⁴⁵, iż po przybyciu do kra u cała właǳa i kierunek wo ny prze ǳie w ręce
króla, któremu szlachta, wo sko i hetmani we wszystkim posłuszni być ma ą. Mówiono Polityka, O czyzna, Religia
też o przyszłości i przytaczano powody tych nagłych nieszczęść, które ako potop w tak
krótkim czasie cały kra zalały. I sam prymas nie inną tego podawał przyczynę, ak nierząd,
brak posłuchu i zbytnie sponiewieranie właǳy i ma estatu królewskiego.

Słuchano go w głębokim milczeniu, bo każdy rozumiał, że tu o losy Rzeczypospolite Dusza
choǳi i o wielkie, niebywałe dotąd w nie zmiany, które by mogły e dawną potęgę
przywrócić, a których zwłaszcza od dawna pragnęła mądra i miłu ąca przybraną o czyznę
królowa.

Płynęły więc z ust dosto nego księcia Kościoła słowa ak grzmoty, a w słuchaczach
dusze otwierały się prawǳie, ako kwiaty otwiera ą się słońcu.

— Nie przeciw starodawnym wolnościom się oponu ę — mówił prymas — ale prze- Wolność, Niewola
ciw one swawoli, która własnymi rękoma własną o czyznę zarzyna… Zaiste, zapomniano
uż w tym kra u różnicy mięǳy wolnością i swawolą, i oto, ak zbytnia rozkosz boleścią,
tak wyuzdana wolność niewolą się zakończyła. Do akiegoż obłędu doszliście, obywatele
te prześwietne Rzeczypospolite , iż ten tylko mięǳy wami za obrońcę wolności uchoǳi,
który hałas czyni, se my rwie i ma estatowi się przeciwi, nie wtedy, gdy trzeba, ale wte-
dy, gdy temuż ma estatowi o zbawienie o czyzny choǳi? W skarbie naszym dno skrzyni
widać, żołnierz, niepłatny, u nieprzy aciela la⁵⁴⁶ szuka; se my, edyny fundament te
Rzeczypospolite , na niczym się rozchoǳą, bo eden swawolnik, eden zły obywatel, dla
prywaty swe , rady pomieszać może. Jakaż to wolność, która ednemu przeciw wszyst-
kim oponować pozwala?… Zali ta wolność dla ednego nie est niewolą dla wszystkich?
I gǳieżeśmy to doszli w zażywaniu te wolności, akież to ona smakowite fructa⁵⁴⁷ wy-
dała?… A oto, eden słaby nieprzy aciel, nad którym przodkowie nasi tyle świetnych
wiktory odnieśli, teraz sicut fulgur exit ab occidente et paret usque ad orientem⁵⁴⁸. Nikt mu

⁵⁴³Quod attinet (łac.) — co dotyczy. [przypis edytorski]
⁵⁴⁴dragonia — wo sko walczące pieszo, a porusza ące się konno. [przypis edytorski]
⁵⁴⁵zawotować (z łac.) — tu: pod ąć decyz ę, przegłosować. [przypis edytorski]
⁵⁴⁶lafa — żołd. [przypis edytorski]
⁵⁴⁷fructum (łac.) — owoc; tu B. lm fructa: owoce. [przypis edytorski]
⁵⁴⁸sicut fulgur exit ab occidente et paret usque ad orientem (łac.) — po awia się ak błyskawica na zachoǳie

i świeci aż na wschoǳie; cytat z Biblii (Mt , ). [przypis edytorski]
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się nie oparł, zdra cy heretycy mu pomogli i wszystko posiadł, wiarę prześladu e, kościoły
hańbi, i gdy mu o wolnościach waszych prawicie, on miecz wam pokazu e!… Oto na co
wam wyszły wasze se miki, wasze wetowanie, wasza swawola, wasze konfundowanie na
każdym kroku ma estatu!…Króla, przyroǳonego obrońcę o czyzny, naprzód uczyniliście Król, Poświęcenie, O czyzna
bezsilnym, a potem zasię narzekaliście, iż was nie broni!… Nie chcieliście swo ego rządu,
a teraz nieprzy aciel wami rząǳi… I kto, pytam, może z tego upadku nas ratować, kto
dawny blask te Rzeczypospolite przywrócić, eśli nie ten, który tyle zdrowia i wcza-
su uż poświęcił, gdy ten kra nieszczęsna domowa z Kozaki⁵⁴⁹ szarpała wo na; który na
takowe niebezpieczeństwa poświęconą swą osobę podawał, akich żaden monarcha w na-
szych czasach nie doznał; który pod Zborowem, pod Beresteczkiem i pod Żwańcem ako
prosty żołnierz walczył, nad stan swó królewski trudy i niewygody ponosząc… Jemu to
teraz się powierzmy, emu Rzymian starożytnych przykładem dyktaturę w ręce odda -
my, sami zaś radźmy, ak w przyszłości o czyznę tę od wewnętrznego nieprzy aciela, od
rozpusty, swawoli, nieładu i bezkarności ratować, a powagę rządu i ma estatu należytą
przywrócić!…

Tak przemawiał prymas, a nieszczęście i ostatnich czasów doświadczenie do tego stop-
nia przeroǳiły słuchaczy, że nikt nie protestował, wszyscy bowiem wiǳieli asno, że albo
właǳa królewska musi być wzmocniona, albo Rzeczpospolita zginie niechybnie. Rozpo-
częły się więc różne deliberac e, ak na lepie rady księǳa prymasa do skutku przywieść,
a królestwo słuchali ich chciwie i z radością, głównie królowa, która od dawna i usilnie
nad wprowaǳeniem ładu do Rzeczypospolite pracowała.

Wracał więc król do Głogowe wesół i zadowolony, tam zaś zwoławszy do swe kom-
naty kilku zaufanych oficerów, a mięǳy nimi i Kmicica, rzekł im:

— Pilno mi uż i pali mnie pobyt w te ziemi, chciałbym choć utro wyruszyć, przeto
wezwałem waszmościów, ażebyście, ako luǳie wo skowi i doświadczeni, prędkie sposoby
obmyślili. Szkoda nam czasu tracić, skoro nasza obecność znacznie wo nę powszechną
przyspieszyć może.

— Pewnie — rzekł pan Ługowski — eśli taka wasze królewskie mości wola, to
i po co zwłóczyć? Im pręǳe , tym lepie !

— Póki się rzecz nie rozgłosi i nieprzy aciel baczności nie podwoi — dodał pułkownik
Wolf.

— Nieprzy aciel uż się ma na baczności i szlaki poobsaǳał, ile mógł — rzekł Kmicic.
— Jak to? — spytał król.
— Miłościwy panie, zamierzony powrót wasze królewskie mości dla Szwedów nie

nowina! Ledwie nie co ǳień rozchoǳi się wieść po całe Rzeczypospolite , żeś wasza
królewska mość uż w droǳe albo uż inter regna⁵⁵⁰. Dlatego trzeba na większą ostrożność
zachować i cichaczem wąwozami się przemknąć, bo na drogach czyha ą Duglasowe⁵⁵¹
pod azdy.

— Na lepsza ostrożność — rzekł, patrząc na Kmicica, pan Tyzenhauz — to trzy-
sta wiernych szabel, a skoro mnie pan miłościwy komendę nad nimi powierza, to go
przeprowaǳę w zdrowiu, choćby po brzuchach Duglasowych pod azdów.

— Przeprowaǳisz waszmość pan, eśli również trzysta, a da my na to sześćset albo
i tysiąc luǳi napotkasz, ale ak trafisz na większą siłę w zasaǳce czyha ącą, to co się stanie?

— Powieǳiałem: trzysta — odparł Tyzenhauz — bo się o trzystu mówiło. Jeśli to
ednak mało, to się o pięćset i więce można postarać.

— Niechże Bóg broni! Im większa kupa, tym o nie głośnie ! — rzekł Kmicic.
— Ba! Myślę przecie, że pan marszałek koronny wyskoczy nam ze swymi chorągwia- Żołnierz, Mądrość

mi na spotkanie — wtrącił król.
— Pan marszałek nie wyskoczy — odpowieǳiał Kmicic — bo dnia i goǳiny nie

bęǳie wieǳiał, a choćby wieǳiał, to mogą w droǳe zwłoki za ść, ako zwycza nie, trudno
wszystko przewiǳieć…

⁵⁴⁹z Kozaki — ǳiś popr. forma N. lm: z Kozakami. [przypis edytorski]
⁵⁵⁰inter regna — w granicach królestwa. [przypis edytorski]
⁵⁵¹Duglas — Douglas, Robert (–), Szkot, od  r. życia żołnierz armii szweǳkie , feldmarszałek,

uczestnik wo ny trzyǳiestoletnie . Podczas potopu szweǳkiego dowoǳił wo skami szweǳkimi w Prusach
Książęcych. Za zasługi wo enne otrzymał tytuł hrabiego, a ego potomkowie stali się ednym z na bogatszych
rodów arystokratycznych Szwec i. [przypis edytorski]
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— Żołnierz to mówi, żołnierz prawǳiwy! — rzekł król. — Widać waszmości wo na
nieobca.

Kmicic uśmiechnął się, bo wspomniał o swoich przeciw Chowańskiemu⁵⁵² podcho-
dach. Któż lepie od niego znał się na takich sprawach! Komu słusznie można by prze-
prowaǳenie króla powierzyć?

Ale pan Tyzenhauz widocznie innego od królewskiego był zdania, bo zmarszczył brwi
i rzekł z przekąsem do Kmicica:

— Czekamy tedy doświadczone rady waścine …
Kmicic poczuł niechęć w pytaniu, więc utkwił źrenice w Tyzenhauzie i odrzekł:
— Mo e zdanie est, że im mnie szą kupa bęǳie, tym łatwie się przemknie.
— Więc ak ma być?
— Miłościwy panie! — rzekł Kmicic. — Wolna wasze królewskie mości wola uczy-

nić, ak zechce, ale mnie rozum tak uczy: niech pan Tyzenhawz naprzód z dragonią ruszy,
głosząc umyślnie, że króla prowaǳi, aby na siebie ściągnąć nieprzy aciół. Jego rzecz tak
się wywĳać, aby z matni wy ść cało. A my w niewielkie kupie z osobą wasze królewskie
mości w ǳień albo we dwa za nim ruszymy, i gdy baczność nieprzy aciela w inną zwróci
się stronę, łatwo nam bęǳie przedostać się aż do Lubowli.

Król począł klaskać w ręce w uniesieniu.
— Bóg nam zesłał tego żołnierzyka! — wołał. — Salomon lepie by nie poraǳił!

Całkiem votum za tym zdaniem da ę i nie ma inacze być! Będą króla mięǳy dragonami
łapać, a król im pod nosem prze eǳie. Dla Boga, nie może być nic lepszego!

— Mości królu! to krotochwila⁵⁵³!… — zawołał Tyzenhauz.
— Żołnierska krotochwila! — odrzekł król. — Wreszcie niech bęǳie, co chce, od

tego nie odstąpię!
Kmicicowi oczy arzyły się od radości, że ego zdanie przemogło, lecz Tyzenhauz po-

rwał się z sieǳenia.
— Miłościwy panie! — rzekł — zrzekam się komendy nad dragonami. Niech ich kto

inny prowaǳi!
— A to czemu? — spytał król.
— Bo eśli bez obrony, miłościwy panie, pó ǳiesz wydany na igrzysko fortuny, na

wszystkie zgubne terminy⁵⁵⁴, akie się przygoǳie mogą, to i a chcę przy twe osobie być,
piersi za ciebie nadstawić i polec w potrzebie.

— ǲięku em za szczerą intenc ę — odrzekł Jan Kazimierz — ale uspokó że się, bo
właśnie w taki sposób, aki raǳi Babinicz, na mnie narażeni bęǳiemy.

— Co raǳi pan… Babinicz, czy ak się tam nazywa, niech bierze na własną odpowie- Konflikt
ǳialność! Może mu zależy co na tym, byś wasza królewska mość bez obrony w górach
się zabłąkał… Ja Boga i tu obecnych towarzyszów na świadki biorę, żem z duszy odraǳał!

Zaledwie skończył mówić, gdy i Kmicic porwał się, i stanąwszy panu Tyzenhauzowi
twarzą w twarz, zapytał:

— Co waćpan rozumiesz przez te słowa?
Lecz Tyzenhauz zmierzył go dumnie oczyma od stóp do głowy.
— Nie sięga do mnie głową, mopanku, bo nie dosięgniesz!
A na to Kmicic uż z błyskawicami w oczach:
— Nie wiadomo, komu to byłoby za wysoko, gdyby…
— Gdyby co? — spytał, patrząc na niego bystro, Tyzenhauz.
— Sięgałem do wyższych niż waszmość!
Tyzenhauz rozśmiał się.
— A gǳieś ich waszmość szukał?
— Zamilknĳcie! — rzekł nagle król, zmarszczywszy brwi. Nie rozpoczynać mi tuta

swarów!…
Jan Kazimierz czynił wrażenie takie powagi na wszystkich otacza ących, że oba mło-

ǳi umilkli i zmieszali się wspomniawszy, że to w obecności królewskie wymknęły im
się słowa tak nieskładne.

⁵⁵²Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców
w wo nie polsko-rosy skie (–). [przypis edytorski]

⁵⁵³krotochwila (daw.) — żart. [przypis edytorski]
⁵⁵⁴terminy — tu: trudne sytuac e. [przypis edytorski]
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Król zaś rzekł: Krew, Pozyc a społeczna
— Nad tego kawalera, który kolubrynę wysaǳił i ze szweǳkich rąk się wydostał, nikt

nie ma prawa się wynosić, choćby o ciec ego w zaścianku mieszkał, co ak wiǳę, nie est,
bo ptaka z pierza, a krew z uczynków poznać łatwo. Zaniecha cie do siebie urazy. (Tu król
zwrócił się do Tyzenhauza.) Ty chcesz, to przy osobie nasze zostań. Tego nam ci odmówić
się nie goǳi. Dragonów Wolf albo Denhoff poprowaǳi. Ale i Babinicz zostanie, i za ego
radą pó ǳiemy, bo nam do serca przypadła.

— Umywam ręce! — rzekł Tyzenhauz.
— Zachowa cie tylko waszmościowie ta emnicę. Dragoni niech ǳiś wy dą do Ra-

ciborza… i wraz puścić ak na szerze wieść, że i my zna du em się mięǳy nimi… a na
potem czuwa cie, bo nie wiecie dnia ani goǳiny… Tyzenhauz! idź, wyda rozkaz kapita-
nowi dragonii.

Tyzenhauz wyszedł, ręce łamiąc z gniewu i żalu, za nim rozeszli się inni oficerowie.
Tego samego dnia gruchnęła wieść po całe Głogowe , że ma estat króla Jana Kazimie-

rza wyruszył uż do granic Rzeczypospolite . Wielu nawet znacznych senatorów myślało,
że wy azd istotnie miał mie sce. Gońcy, umyślnie rozesłani, powieźli nowinę do Opola
i ku szlakom granicznym.

Tyzenhauz, chociaż oświadczył, że umywa ręce, nie dał ednak za wygraną; że zaś ako
rękoda ny⁵⁵⁵ królewski, miał przystęp w każde chwili do osoby monarchy ułatwiony, tego
samego więc dnia, uż po wyruszeniu dragonów, stanął przed obliczem Jana Kazimierza,
a racze obo ga królestwa, bo i Maria Ludwika⁵⁵⁶ była obecna.

— Przyszedłem po rozkazy — rzekł — kiedy wyruszamy?
— Po utrze do dnia⁵⁵⁷ — rzekł król.
— Siła⁵⁵⁸ luǳi ma echać?
— Po eǳiesz ty, Babinicz, Ługowski, z żołnierzy. Pan kasztelan sandomierski rusza

także ze mną; prosiłem go, by ak na mnie luǳi brał z sobą, ale bez kilkunastu się nie
obe ǳie; pewne to i doświadczone szable. Nadto ego świątobliwość nunc usz chce także
mi towarzyszyć, którego obecność doda powagi sprawie i wszystkich wiernych praw-
ǳiwemu Kościołowi poruszy. Nie waha się przeto swe poświęcone osoby na hazard⁵⁵⁹
wyprawić. Ty pilnu , aby nie było nad czterǳieści koni, bo tak Babinicz raǳił.

— Miłościwy panie! — rzekł Tyzenhauz.
— A czego eszcze chcesz?
— Na kolanach o ednę łaskę błagam. Stało się uż… dragoni wyszli… po eǳiem

bez obrony… i pierwszy pod azd z kilkuǳiesięciu koni może nas ogarnąć. Niechże wasza
królewska mość przychyli się do błagania sługi swego, na którego wierność Bóg patrzy,
i niech nie ufa ze wszystkim temu szlachcicowi. Obrotny to człek, skoro się potrafił w tak
krótkim czasie wkraść do serca i łaski wasze królewskie mości, ale…

— Zali uż mu zazdrościsz? — przerwał król.
— Nie zazdroszczę mu, miłościwy panie, nie chcę nawet o zdradę go stanowczo po-

sąǳać, ale przysiągłbym, że nie nazywa się Babinicz. Czemu tedy prawǳiwe nazwisko
ukrywa? Czemu akoś mu niesporo mówić, co robił przed oblężeniem Częstochowy?
Czemu zwłaszcza tak napierał na to, by dragoni naprzód wyszli i by wasza królewska
mość bez eskorty echała?

Król zamyślił się nieco i począł swoim zwycza em usta raz po raz nadymać.
— Gdyby choǳiło o akowąś zmowę ze Szwedami — rzekł wreszcie — co znaczy

trzysta dragonów! Jakaż to siła i aka zasłona?… Potrzebowałby tylko ów Babinicz dać
znać Szwedom, aby kilkaset piechoty po drogach zasaǳili, to i tak u ęliby nas ako w sie-
ci. Ale się eno zastanów, czy tu o zdraǳie może być mowa? Musiałby naprzód wieǳieć
termin i mieć czas do ostrzeżenia Szwedów w Krakowie, a akże to być może, skoro po-
utrze ruszamy? Nie mógł i tego odgadnąć, że pó ǳiem za ego rac ami, bo moglibyśmy

⁵⁵⁵rękodajny — dworzanin, którego zadaniem było podawać rękę pani czy panu przy wysiadaniu z powozu,
wstawaniu itp. [przypis edytorski]

⁵⁵⁶Ludwika Maria Gonzaga de Nevers (–) — księżniczka mantuańska, królowa Polski, żona dwóch
polskich królów: Władysława IV i Jana II Kazimierza. [przypis edytorski]

⁵⁵⁷do dnia — o świcie. [przypis edytorski]
⁵⁵⁸siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
⁵⁵⁹hazard (daw.) — ryzyko. [przypis edytorski]
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tak samo pó ść za twymi albo innych… Z początku było przecie postanowione, że razem
z dragonami ruszymy, więc gdyby chciał się ze Szwedami umawiać, to właśnie takie osob-
ne ruszenie pomięszałoby mu szyki, gdyż musiałby znowu gońców wysyłać i ostrzegać.
Wszystko to są niezbite rac e. A przy tym nie upierał się on wcale przy swoim zdaniu,
ak mówisz, eno tak gadał, ako i inni, co mu się na lepszym wydało. Nie, nie! Szczerość
patrzy z oczu tego szlachcica, a spalony bok świadczy, że gotów i na mękę nie uważać.

— Jego królewska mość ma słuszność — rzekła nagle królowa — to są niezbite rac e,
a rada była i est dobra.

Tyzenhauz wieǳiał z doświadczenia, że gdy królowa zdanie swe wyrzecze, to próżno
by od niego do króla apelować, tak ufał Jan Kazimierz e bystrości i rozumowi. Choǳiło
też teraz młodemu panu o to tylko, by król potrzebne ostrożności zachował.

— Nie mo a rzecz — odpowieǳiał — miłościwemu państwu negować. Jeżeli ednak
mamy po utrze wyruszyć, niechże ów Babinicz nie wie o tym, aż w goǳinie wy azdu.

— To może być! — odparł król‥
— A w droǳe uż a sam będę go miał na oku i broń Boże przygody, nie u ǳie żyw

z moich rąk!
— Nie bęǳie potrzeby — rzekła królowa. — Słucha waszmość: króla od złe przy-

gody w droǳe i od zdrad, i od sideł nieprzy acielskich nie waszmość bęǳiesz strzegł, nie
Babinicz ani dragoni, ani moce ziemskie, ale Opatrzność boża, które oko ustawicznie na
pasterzów narodów i pomazańców bożych est zwrócone. Ona to go bęǳie pilnować, ona
go uchroni i szczęśliwie doprowaǳi, a w razie potrzeby ześle mu taką pomoc, akie się
nawet nie domyślacie, wy, którzy w ziemską tylko moc wierzycie.

— Na aśnie sza pani! — odrzekł Tyzenhauz — wierzę i a, że bez woli boże nikomu
włos z głowy nie spadnie, a że przez troskliwość o królewską osobę zdra ców się bo ę, to
nie grzech.

Maria Ludwika uśmiechnęła się łaskawie.
— Ale zbyt spiesznie posąǳasz i hańbę na cały naród przez to rzucasz, w którym, ako

ten sam Babinicz mówił, nie znalazł się eszcze taki, co by przeciwko własnemu królowi
dłoń podniósł… Niechże ci to nie bęǳie ǳiwno, że po takim opuszczeniu, po takim
złamaniu przysięgi i wiary, akie obo eśmy z miłościwym królem doświadczyli, a przecie
mówię, że na tak straszny występek nikt by się nie odważył, nawet z tych, którzy ǳiś
eszcze Szwedom służą.

— A list księcia Bogusława, miłościwa pani?
— List nieprawdę mówi! — rzekła stanowczo królowa. — Jeśli est aki człowiek

w Rzeczypospolite gotowy zdraǳić nawet króla, to może właśnie eden książę koniuszy,
bo on eno z nazwiska do tego narodu należy.

— Krótko mówiąc, nie posąǳa Babinicza — rzekł król — gdyż i co do ego na- Imię, Honor, Ta emnica
zwiska musiało ci się w głowie podwoić. Można by go zresztą wybadać, ale ak mu tu
i powieǳieć?… Jak go spytać: „Jeśli nie zwiesz się Babinicz, to ak się zwiesz?” Sroǳe
może uczciwego człeka zaboleć takie pytanie, a głowę stawię, że on uczciwy.

— Za taką cenę nie chciałbym się, miłościwy panie, o ego uczciwości przekonać.
— Dobrze, uż dobrze! Wǳięczni ci esteśmy za troskliwość. Jutrze szy ǳień na

modlitwę i pokutę, a po utrze w drogę! w drogę!
Tyzenhauz cofnął się z westchnieniem i tegoż eszcze dnia rozpoczął w na większe

ta emnicy przygotowania do od azdu. Nawet dygnitarze, którzy mieli towarzyszyć królo-
wi, nie wszyscy byli ostrzeżeni o terminie. Służbie powieǳiano tylko, żeby konie miała
gotowe, bo lada ǳień wyruszą z panami do Raciborza. Król, Modlitwa

Król cały następny ǳień nie pokazywał się nigǳie, nawet i w kościele, ale za to u sie-
bie w mieszkaniu do nocy krzyżem przeleżał, poszcząc i Króla królów błaga ąc o wspo-
możenie, nie dla siebie, ale dla Rzeczypospolite .

Maria Ludwika wraz z pannami trwała także na modlitwie.
Następnie noc pokrzepiła siły struǳonych i gdy w ciemnościach eszcze ǳwon gło-

gowskiego kościoła ozwał się na utrznię, wybiła goǳina rozstania.
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Przez Racibórz prze echano, koniom tylko popasłszy. Nikt króla nie poznał, nikt na or-
szak nie zwrócił zbytnie uwagi, bo wszyscy byli za ęci niedawnym prze ściem dragonów,
mięǳy którymi, wedle powszechnego mniemania, monarcha polski miał się zna dować.

Orszak ten ednak wynosił około pięćǳiesięciu koni, gdyż królowi towarzyszyło kilku
dygnitarzy, pięciu samych biskupów, a pomięǳy innymi i nunc usz odważył się ǳielić
z nim trudy niebezpieczne wyprawy. Droga ednak w granicach cesarstwa nie przedsta-
wiała żadnego niebezpieczeństwa. W Oderbergu, niedaleko u ścia Olszy do Odry, w e-
chano w granice Morawy.

ǲień był chmurny i śnieg walił tak gęsto, że na kilkanaście kroków nie było można Omen, Ptak
do rzeć drogi przed sobą. Ale król był wesół i pełen dobre myśli, bo zdarzył się znak,
który wszyscy za na pomyślnie szą poczytywali wróżbę, a którego współcześni historycy
nie omieszkali nawet w kronikach zapisać. Oto przy samym wyruszeniu króla z Głogowy
po awiła się przed koniem biała całkiem ptaszyna i poczęła krążyć, wzbĳać się, chwilami
w górę, chwilami zniżać nad samą głową monarszą, kwiląc przy tym i świegocąc radośnie.
Wspomniano, że podobny ptak, ale czarny, kręcił się nad królem, gdy w swoim czasie
z Warszawy przed Szwedami ustępował.

Owa zaś biała całkiem wielkością i kształtem była do askółki podobna, co obuǳiło
tym większy poǳiw, że zima była głęboka i askółki nie myślały eszcze o powrocie.
Uradowali się ednak wszyscy, król zaś przez pierwsze dni o niczym innym nie mówił
i na pomyślnie szą sobie przyszłość obiecywał. Również zaraz z początku drogi okazało Pozory, Król
się, ak dobrą była rada Kmicica, aby echać osobno.

Wszęǳie na Morawie opowiadano o niedawnym prze eźǳie króla polskiego. Nie-
którzy twierǳili, że wiǳieli go na własne oczy, całego w zbroi, z mieczem w ręku i koroną
na głowie. Różne też uż choǳiły wieści o sile, aką ze sobą prowaǳił, i w ogóle prze-
saǳano do ba ecznych rozmiarów liczbę dragonów. Byli i tacy, którzy wiǳieli z ǳiesięć
tysięcy, iż się końca szeregów, koni, luǳi, chorągwi i znaków doczekać nie mogli.

— Pewnie — mówiono — Szweǳi zaskoczą im drogę, ale czy poraǳą takowe po-
tęǳe, nie wiadomo.

— A co? — pytał Tyzenhauza król — nie miał Babinicz rac i?
— Jeszcześmy nie stanęli w Lubowli, miłościwy panie — odpowieǳiał młody ma-

gnat.
Babinicz zaś kontent był z siebie i z podróży. Wraz z trzema Kiemliczami trzymał się

zwykle naprzód przed orszakiem królewskim, rozpatru ąc drogę; czasem echał ze wszyst- Zabawa, Żołnierz, Rycerz
kimi, zabawia ąc króla opowiadaniem po edynczych wypadków z oblężenia Częstochowy,
których Janowi Kazimierzowi nigdy nie było dosyć. I z każdą niemal goǳiną przypadał
lepie królowi do serca ów unak wesół, ǳiarski, do młodego orła podobny. Czas scho-
ǳił monarsze to na modlitwie, to na pobożnych rozmyślaniach o życiu wiekuistym, to na
rozmowach o wo nie przyszłe i pomocy spoǳiewane od cesarza, to wreszcie na przypa-
trywaniu się zabawom rycerskim, którymi towarzyszący żołnierze starali się czas podróży
skrócić. Miał to bowiem w swe naturze Jan Kazimierz, że umysł ego łatwo przecho-
ǳił od powagi do pustoty niemal i od ciężkie pracy do rozrywek, którym gdy przyszła
na niego taka chwila, oddawał się duszą całą, akby żadna troska, żadne zmartwienie nie
obciążało go nigdy.

Popisywali się tedy żołnierze, czym który umiał; młoǳi Kiemlicze, Kosma i Da-
mian, bawili króla swymi ogromnymi i niezgrabnymi postawami i łamaniem podków
ako trzcin, on zaś kazał im za każdą po talarze dawać, chociaż w sakwach dość było
pusto, bo wszystkie pieniąǳe, nawet kle noty „parafanały⁵⁶⁰” królowe poszły na wo sko.

Pan Andrze popisywał się rzucaniem ciężkiego obuszka⁵⁶¹, który tak silnie w górę
puszczał, że prawie go widać nie było, a on nadlatywał koniem i chwytał go w lot za
ręko eść. Król na ów widok aż w ręce klaskał.

⁵⁶⁰parafanały (z łac.) — właśc. paraphernalia; ma ątek osobisty żony, wniesiony przez nią w małżeństwo, ale
nie zalicza ący się do posagu; na częście stro e, meble i biżuteria. [przypis edytorski]

⁵⁶¹obuszek — broń o kształcie zaostrzonego młotka, o ǳiobie barǳie zagiętym niż ostrze naǳiaka, służąca
w bitwie do rozbĳania zbroi przeciwnika. [przypis edytorski]
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— Wiǳiałem — mówił — ako to pan Słuszka, brat pani podkanclerzyny, czynił,
ale i on nie miotał przez pół tak wysoko.

— U nas to we zwycza u na Litwie — odpowieǳiał pan Andrze — a gdy się człek
z ǳieciństwa wprawia, to i do biegłości do ǳie.

— Skądże to masz tę kresę przez gębę? — spytał pewnego razu król, pokazu ąc na Blizna
bliznę Kmicica. — Dobrze cię ktoś szablą prze echał.

— To nie od szabli, miłościwy panie, edno od kuli. Strzelono do mnie, lufę mi do
gęby przyłożywszy.

— Nieprzy aciel czyli swó ? Zemsta
— Swó , ale nieprzy aciel, którego do porachunku eszcze wezwę, i póki się to nie

stanie, mówić mi się o tym nie goǳi.
— Takiżeś to zawzięty?
— Nie mam a żadne zawziętości, miłościwy panie, bo oto na łbie głębszą eszcze

szczerbę od szabli noszę, którą szczerbą mało dusza ze mnie nie uszła, ale że mi ą zacny
człowiek uczynił, przeto urazy do niego nie żywię.

To rzekłszy, Kmicic zd ął czapkę i ukazał królowi głęboką bruzdę, które białawe brzegi
widne były doskonale.

— Nie wstyd mi te rany — rzekł — bo mi ą zadał taki mistrz, ak nie masz drugiego
w Rzeczypospolite .

— Którenże⁵⁶² to est taki mistrz?
— Pan Wołody owski.
— Dla Boga! Toż a go znam. Cudów on pod Zbarażem⁵⁶³ dokazywał. A potem

byłem na weselu towarzysza ego, Skrzetuskiego, który mi pierwszy z oblężonego Zbaraża
wieści przywiózł. Wielcy to kawalerowie! A był z nimi i trzeci, tego całe wo sko sławiło
ako na większego rycerza. Gruby szlachcic, a tak krotochwilny⁵⁶⁴, żeśmy na weselu mało
boków od śmiechu nie pozrywali.

— To pan Zagłoba, zgadu ę! — rzekł Kmicic. — Człek to nie tylko mężny, ale ǳiw-
nych fortelów pełen.

— Cóż oni teraz czynią, nie wiesz?
— Wołody owski u księcia wo ewody wileńskiego⁵⁶⁵ dragonami dowoǳił.
Król zasępił się.
— I razem z księciem wo ewodą Szwedom teraz służy?
— On? Szwedom? On est przy panu Sapieże. Sam wiǳiałem, ak po zdraǳie księcia

wo ewody buławę mu pod nogi cisnął.
— O, to godny żołnierz! — odrzekł król. — Od pana Sapiehy mieliśmy wiadomości

z Tykocina, w którym księcia wo ewodę obiegł. Niech mu Bóg szczęści! Gdyby wszyscy
byli do niego podobni, uż by nieprzy aciel szweǳki pożałował swo e imprezy.

Tu Tyzenhauz, który słyszał całą rozmowę, spytał nagle:
— Toś waść był w Kie danach⁵⁶⁶ u Raǳiwiłła?
Kmicic zmieszał się nieco i zaczął podrzucać swó obuszek.
— Byłem.
— Da pokó obuszkowi — mówił dale Tyzenhauz. — A cóżeś to porabiał na ksią-

żęcym dworze?
— Gościem byłem — odrzekł niecierpliwie pan Kmicic — i książęcy chleb adłem,

póki mi nie obrzydł po zdraǳie.
— A czemuś to z innymi zacnymi żołnierzami do pana Sapiehy nie poszedł?

⁵⁶²któren — ǳiś popr.: który. [przypis edytorski]
⁵⁶³Zbaraż — miasto w zachodnie części Ukrainy, ok.  km na płn. wschód od Tarnopola; w obronie

Zbaraża () przed Kozakami Chmielnickiego i Tatarami brały uǳiał wo ska polskie pod komendą trzech
regimentarzy i księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. [przypis edytorski]

⁵⁶⁴krotochwilny — żartowniś, dowcipny. [przypis edytorski]
⁵⁶⁵u księcia wojewody wileńskiego — u Janusza Raǳiwiłła herbu Trąby (–), hetmana wielkiego litew-

skiego i wo ewody wileńskiego. [przypis edytorski]
⁵⁶⁶Kiejdany (lit. Kėdainiai) — miasto w środkowo-zach. części Litwy, położone nad rzeką Niewiażą, ok. 

km na płn. od Kowna. [przypis edytorski]
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— Bom sobie ślub do Częstochowy uczynił, co tym łatwie waszmość zrozumiesz,
gdy ci powiem, że nasza Ostra Brama była przez Septentrionów⁵⁶⁷ za ęta.

Pan Tyzenhauz począł głową kręcić i cmokać, aż to zwróciło uwagę króla, tak że i sam
począł patrzeć badawcze na Kmicica.

Ten zaś, zniecierpliwiony, zwrócił się do Tyzenhauza i rzekł:
— Mó mości panie! Czemu to a się waćpana nie wypytu ę, gǳieś przebywał i coś

robił?
— Wypytu waść — odrzekł Tyzenhauz. — Ja nie mam nic do ukrywania.
— Ja też nie sta ę przed sądem, a eśli stanę kiedy, to nie waść bęǳiesz moim sęǳią.

Zaniecha mnie tedy, abym zaś cierpliwości nie stracił.
To rzekłszy, wyrzucił obuch tak szparko, że aż zmalał na wysokości, król oczy za nim

podniósł i w te chwili nie myślał uż o niczym innym ak tylko o tym, czy Babinicz
uchwyci go w lot, czy nie uchwyci…

Babinicz spiął konia, skoczył i uchwycił.
Lecz tego samego wieczora Tyzenhauz rzekł do króla:
— Miłościwy panie, coraz mnie mi się ten szlachcic podoba!…
— A mnie coraz więce ! — rzekł, wydyma ąc usta, król.
— Słyszałem ǳiś, ak eden z ego luǳi nazwał go pułkownikiem, a on tylko spo rzał

groźnie i zaraz tamtego skonfundował. W tym coś est!
— I mnie się czasem wiǳi — rzekł król — że on nie chce wszystkiego gadać, ale to

ego sprawa.
— Nie, miłościwy panie! — zawołał gwałtownie Tyzenhauz — to nie ego sprawa, to

sprawa nasza i całe Rzeczypospolite … Bo eśli to aki przedawczyk, który zgubę wasze
królewskie mości albo niewolę gotu e, to zginą razem z waszą królewską mością wszyscy
ci, którzy w te chwili oręż podnoszą, zginie cała Rzeczpospolita, którą ty eden, miłościwy
panie, ratować możesz.

— To go utro sam wypytam.
— Bogda bym był fałszywym prorokiem, ale emu nic dobrego z oczu nie patrzy.

Nadto on szparki, nadto śmiały, zbyt wielki rezolut, a tacy luǳie na wszystko się ważą.
Król zaasował się.
Naza utrz ǳień, gdy ruszono w drogę, kiwnął na Kmicica, by zbliżył się ku niemu.
— Gǳieś ty był pułkownikiem? — spytał król nagle. Imię, Ta emnica
Nastała chwila milczenia.
Kmicic walczył sam ze sobą; paliła go chęć zeskoczyć z konia, upaść do nóg królew-

skich i raz zrzucić z siebie ten ciężar, który dźwigał, raz powieǳieć całą prawdę.
Lecz ze zgrozą pomyślał znowu, ak straszne wrażenie musi uczynić to nazwisko:

Kmicic, zwłaszcza po liście księcia Bogusława Raǳiwiłła.
Jakże on, niegdyś prawa ręka księcia wo ewody wileńskiego, on, który przewagę e- Wina

go utrzymał, do rozbicia nieposłusznych chorągwi dopomógł, w zdraǳie sekundował;
akże on, posąǳony i oskarżony o na strasznie szą zbrodnię zamachu na wolność królew-
ską, zdoła teraz przekonać króla, biskupów i senatorów, że się poprawił, że się przeroǳił
i krwią za swe winy odpokutował?… Czym zdoła swych szczerych intenc i dowieść, akie
dowody, prócz gołych słów, może złożyć?…

Dawne winy ściga ą go ciągle i nieubłaganie, ako psy zażarte ściga ą zwierza w kniei.
Więc postanowił zamilczeć.
Ale uczuł ednocześnie niewypowieǳiany wstręt i obrzyǳenie do wykrętów. Zali

miałby temu panu, tak ze wszystkich sił duszy kochanemu, rzucać piasek w oczy i wy-
myślonymi historiami go zwoǳić?

Czuł, że do tego zbraknie mu sił.
Więc po chwili tak mówić począł:
— Miłościwy królu! Przy ǳie czas, może niedługo, że będę mógł wasze królewskie Ta emnica, Pokora,

Przemianamości całą duszę ako księǳu na spowieǳi otworzyć… Ale chcę, żeby pierwe za mnie,
za mo ą szczerą intenc ę, za wierność i za miłość do ma estatu uczynki akowe, nie gołe
słowa, zaręczały. Grzeszyłem, miłościwy panie, grzeszyłem przeciw tobie i o czyźnie, a za

⁵⁶⁷Septentrionowie (z łac. septentrio, septentrionis: wielka niedźwieǳica, północ) — luǳie z północy; omowne
określenie Ros an, o wo nie z którymi Sienkiewicz nie mógł w  r. pisać wprost ze względu na cenzurę carską.
[przypis edytorski]
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mało mam eszcze pokuty, więc takie służby szukam, w które by poprawę łatwo znaleźć.
Kto wreszcie nie grzeszył? Kto nie potrzebu e bić się w piersi w całe te Rzeczypospolite ?
Być to może, żem cięże zawinił od innych, alem się też i pierwe obe rzał… Nie pyta ,
miłościwy panie, o nic, póki cię teraźnie sza służba o mnie nie przekona; nie pyta , bo nie
mogę nic powieǳieć, aby sobie drogi zbawienia nie zamknąć, bo Bóg mi świadek i Na -
świętsza Panna, Królowa nasza, żem tego nie zmyślił, iż ostatnią kroplę krwi gotowym
za ciebie oddać…

Tu oczy pana Andrze a zwilgotniały, a taka szczerość i żal rozświeciły mu twarz, że
oblicze silnie eszcze od słów go broniło.

— Bóg patrzy na intenc e mo e — mówił dale — i na sąǳie mi e policzy… Ale eśli Zdrada, Poświęcenie,
Przemianami, miłościwy panie, nie ufasz, to mnie wypędź, to oddal mnie od osoby swo e . Po adę za

śladem twoim, opodal, aby w akie ciężkie chwili przybyć, choć i bez zawołania, i głowę
położyć za ciebie. A wówczas, miłościwy panie, uwierzysz, żem nie zdra ca, ale eden
z takich sług, akich nie masz, miłościwy panie, wielu, nawet mięǳy tymi, którzy na
innych pode rzenia rzuca ą.

— Ja ci i ǳiś wierzę — rzekł król. — Zostań po staremu przy osobie nasze , bo nie
zdrada tak przemawia.

— ǲięku ę wasze królewskie mości! — rzekł Kmicic.
I powstrzymawszy nieco konia, wycofał się mięǳy ostatnie szeregi orszaku.
Lecz Tyzenhauz nie ograniczył się na uǳieleniu swych pode rzeń samemu tylko kró-

lowi, skutkiem czego wszyscy poczęli zezem na Kmicica spoglądać. Głośnie sze rozmowy
ustawały, gdy się zbliżył, a poczynały się szepty. Śleǳono każdy ego ruch, rozważano
każde słowo. Spostrzegł to pan Andrze i uczyniło mu się źle mięǳy tymi ludźmi.

Nawet król, chociaż nie odebrał mu zaufania, nie miał uż dla niego tak wesołego ak
dawnie oblicza. Więc młody unak stracił fantaz ę, sposępniał, żal i gorycz opanowały mu
serce. Dawnie na przeǳie mięǳy pierwszymi zwykł był toczyć koniem, teraz wlókł się
o kilkaset kroków za kawalkatą⁵⁶⁸, z głową spuszczoną i ponurymi myślami w głowie.

Aż wreszcie zabielały przed eźdźcami Karpaty. Śniegi leżały na ich skłonach, chmury Góra, Przyroda
nieożywiona, Światłorozkładały swe ociężałe cielska na szczytach, a gdy wieczór zdarzył się pogodny, wówczas

przy zachoǳie przywǳiewały owe góry szaty płomienne, i blaski szły od nich okrut-
ne, póki nie zagasły w mrokach cały świat obe mu ących. Patrzył więc Kmicic na owe
cuda natury, których dotąd nigdy eszcze w życiu nie wiǳiał, i choć wielce stroskany,
o troskach z poǳiwu zapomniał.

Z każdym dniem olbrzymy owe stawały się większe, potężnie sze. Aż wreszcie do echał
do nich orszak królewski i zapuścił się w wąwozy, które nagle akoby bramy otworzyły się
przed nim.

— Granica musi być uż niedaleko — rzekł ze wzruszeniem król.
Wtem dostrzeżono wózek zaprzężony w ednego konia, a w wózku człeka. Królewscy

luǳie zatrzymali go zaraz.
— Człeku — spytał Tyzenhauz — a czy my to uż w Polsce?
— Tam on za tą skałą i za rzeczką cesarska granica, a wy uż na królewskie ziemi

stoicie.
— Którędy zaś do Żywca?
— Prosto tędy do drogi się dostaniecie.
I góral zaciął szkapinę. Tyzenhauz zaś skoczył do sto ącego opodal orszaku.
— Miłościwy panie — zakrzyknął z uniesieniem — stanąłeś uż inter regna⁵⁶⁹, bo oto Modlitwa, Powitanie

two e od one rzeczułki królestwo!
Król nie odrzekł nic, skinął tylko, aby mu konia potrzymano, sam zaś zsiadł i rzucił Pocałunek

się na kolana, podniósłszy oczy i ręce w górę.
Na ten widok zsiedli wszyscy i poszli za ego przykładem; ów król zaś, tułacz, padł

po chwili krzyżem w śnieg i począł całować tę ziemię tak ukochaną, a tak niewǳięczną,
która w chwili klęski schronienia ego królewskie głowie odmówiła.

Nastała cisza i tylko westchnienia ą mąciły.
Wieczór był mroźny, pogodny, góry i szczyty pobliskich odeł płonęły purpurą, a dal- Światło

Las
⁵⁶⁸kawalkata — kawalkada, grupa eźdźców. [przypis edytorski]
⁵⁶⁹inter regna (łac.) — w granicach królestwa. [przypis edytorski]
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sze w ciemne uż poczęły się ubierać fiolety, lecz droga, na które leżał król, mieniła się
niby czerwona i złota wstęga; blaski te padały na króla, biskupów i dygnitarzy.

Wtem ze szczytów wstał wiatr i niosąc na skrzydłach skry śnieżne, zleciał do doli-
ny. Więc odły pobliskie poczęły pochylać pokryte okiścią⁵⁷⁰ czuby i kłaniać się panu,
i szumieć gwarno a radośnie, akby śpiewały oną dawną pieśń:

— Wita że nam, wita , miły hospodynie!…
Mrok uż nasycał powietrze, gdy orszak królewski ruszył dale . Za wąwozem roztoczyła

się szersza dolina, które drugi koniec gubił się w oddaleniu. Blaski gasły naokoło, tylko
w ednym mie scu niebo świeciło się eszcze czerwono.

Król począł odmawiać Ave Maria, za nim inni w skupieniu ducha powtarzali pobożne
słowa.

Ziemia roǳinna, dawno nie wiǳiana, góry pokrywa ące się nocą, gasnące zorze, mo-
dlitwy, wszystko to nastroiło uroczyście serca i umysły, więc po ukończonych modlitwach
echali w milczeniu król, dygnitarze i rycerze.

Następnie noc zapadła, eno we wschodnie stronie niebo świeciło się coraz czerwie- Światło, Ogień, Wo na
nie .

— Po eǳiem ku tym zorzom — rzekł wreszcie król — ǳiw, że eszcze świecą.
Wtem przycwałował Kmicic.
— Miłościwy panie! to pożar! — zakrzyknął.
Zatrzymali się wszyscy.
— Jakże to? — pytał król — mnie się wiǳi, że to zorza!…
— Pożar, pożar! Ja się nie mylę! — wołał pan Kmicic.
I istotnie, ze wszystkich towarzyszów królewskich on znał się na tym na lepie .
Wreszcie nie było można dłuże wątpić, gdyż ponad ową mniemaną zorzą podnosiły

się akby chmury czerwone i kłębiły się, aśnie ąc i ciemnie ąc na przemian.
— To chyba Żywiec się pali! — zawołał król — Nieprzy aciel może tam grasować!
Nie skończył eszcze, gdy do uszu patrzących doleciał gwar luǳki, parskanie koni

i kilkanaście ciemnych postaci zama aczyło przed orszakiem.
— Stó ! Stó ! — począł wołać Tyzenhauz.
Postacie owe zatrzymały się, akby niepewne, co dale ma ą czynić.
— Luǳie! kto wy? — pytano dale z orszaku.
— To swoi! — ozwało się kilka głosów. — Swoi! My z Żywca gardła unosim⁵⁷¹;

Szweǳi Żywiec palą i luǳi mordu ą!
— Stó cie na Boga!… co gadacie?… Skąd oni się tam wzięli?
— Oni, panoczku, na naszego króla czatowali. Siła⁵⁷² ich, siła! Niechże go Matka

Boska ma w swe opiece!
Tyzenhauz stracił na chwilę głowę.
— Ot, co echać w małe kupie! — krzyknął na Kmicica — bogda cię za takową radę

zabito!
Lecz Jan Kazimierz począł sam wypytywać ucieka ących.
— A gǳie król? — spytał.
— Król poszedł w góry z wielkim wo skiem i dwa dni temu przez Żywiec prze eżdżał,

ale oni go naścigli i tam się gǳieś wedle Suche bili… Nie wiemy, czy go dostali, czy nie,
ale ǳiś pod wieczór do Żywca wrócili i palą, mordu ą…

— Jedźcie z Bogiem, luǳie! — rzekł Jan Kazimierz.
Ucieka ący przemknęli szybko.
— Ot, co by nas było spotkało, gdybyśmy z dragonami echali! — zawołał Kmicic.
— Miłościwy królu! — ozwał się ksiąǳ biskup Gębicki — nieprzy aciel przed nami…

Co nam czynić?
Wszyscy otoczyli króla naokoło, akby go chcieli osobami swymi od nagłego nie-

bezpieczeństwa zasłonić, lecz on spoglądał na łunę, która odbĳała się w ego źrenicach,
i milczał; nikt też pierwszy nie wyrywał się ze zdaniem, tak ciężko było coś dobrego
poraǳić.

⁵⁷⁰okiść — ciężki śnieg na gałęziach drzew. [przypis edytorski]
⁵⁷¹gardła unosić — ratować życie, uciekać. [przypis edytorski]
⁵⁷²siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
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— Gdym wy eżdżał z o czyzny, świeciła mi łuna — rzekł wreszcie Jan Kazimierz —
gdy w eżdżam, druga mi świeci…

I znowu nastało milczenie, tylko dłuższe eszcze niż poprzednio.
— Kto ma akową radę? — spytał na koniec ksiąǳ Gębicki.
Wtem zabrzmiał głos Tyzenhauza, pełen goryczy i urągania:
— Kto się nie wahał osoby pańskie na szwank wystawić, kto namawiał, by król bez

straży echał, ten niech teraz rady uǳieli!
W te chwili eden eźǳiec wysunął się z koła; był to Kmicic.
— Dobrze — rzekł.
I podniósłszy się w strzemionach, krzyknął, zwróciwszy się ku sto ące opodal czelaǳi:
— Kiemlicze, za mną!
To rzekłszy, puścił konia w cwał, a za nim trzech eźdźców pomknęło co tchu w pier-

siach końskich.
Krzyk rozpaczy wydobył się z piersi pana Tyzenhauza.
— To zmowa! — rzekł — zdra cy znać daǳą! Mości królu, ratu się, póki czas, bo

i wąwóz wkrótce nieprzy aciel zamknie! Mości królu, ratu się! Nazad! Nazad!
— Wraca my, wraca my! — zawołali ednogłośnie biskupi i dygnitarze.
Lecz Jan Kazimierz zniecierpliwił się, z ócz⁵⁷³ poczęły iść mu błyskawice, nagle wy-

dobył szpadę z pochwy i zawołał:
— Nie da Bóg, abym z własne ziemi drugi raz miał uchoǳić! Niech się stanie, co

ma być, dosyć mi tego!
I spiął konia ostrogami, aby ruszyć naprzód, lecz sam nunc usz pochwycił za le ce.
— Wasza królewska mość — rzekł z powagą — losy o czyzny i Kościoła katolickiego

dźwigasz na sobie, więc ci nie wolno osoby swe narażać.
— Nie wolno! — powtórzyli biskupi.
— Nie wrócę na Śląsk, tak mi dopomóż święty Krzyż! — odpowieǳiał Jan Kzimierz.
— Miłościwy panie! wysłucha próśb twych poddanych! — rzekł, składa ąc ręce,

kasztelan sandomierski. — Jeżeli żadną miarą nie chcesz do cesarskich kra ów się na-
kłonić, to nawróćmy przyna mnie z tego mie sca i ku granicy węgierskie się skieru my
albo prze dźmy nazad ów wąwóz, aby nam powrotu nie przecięto. Tam czekać bęǳiem.
W razie nade ścia nieprzy aciela w koniach ratunek zostanie, ale przyna mnie nas ako
w pułapce nie zamkną.

— Niechże i tak bęǳie — rzekł łagodnie król. — Nie odrzucam a rozumne ra-
dy, ale na tułactwo drugi raz nie pó dę. Jeśli tędy nie można się bęǳie przedostać, to
inǳie się przedostaniem. Wszelako tak myślę, że waszmościowie na próżno się stra-
chacie. Skoro ci Szweǳi nas mięǳy dragonami szukali, ako luǳie z Żywca mówili, to
właśnie dowód, że o nas nie wieǳą i że zdrady ani zmowy nĳakie nie było. Weźcie,
waszmościowie, to na rozum, esteście luǳie doświadczeni. Nie zaczepialiby ci Szweǳi
dragonów, nie wystrzeliliby do nich ni razu, gdyby mieli wiadomość, że za dragonami
eǳiemy. Uspokó cie się, waszmościowie! Babinicz ze swymi po echał po wieści i pewnie
niebawem powróci.

To rzekłszy, król nawrócił konia ku wąwozowi, za nim towarzysze. Zatrzymali się tam,
gǳie im pierwszy prze ezdny góral samę granicę wskazywał.

Upłynął kwadrans, po czym pół goǳiny i goǳina.
— Czy uważacie, wasze dosto ności — ozwał się nagle wo ewoda łęczycki — iż łuna

zmnie sza się?
— Gaśnie, gaśnie prawie w oczach — odrzekło kilka głosów.
— To dobry znak! — zauważył król.
— Po adę a naprzód z kilkunastoma ludźmi — ozwał się Tyzenhauz. — O sta ę stąd Poświęcenie

staniemy i gdyby Szweǳi nadciągali, to ich zatrzymamy na sobie, dopóki nie polegniem.
W każdym razie bęǳie czas o bezpieczeństwie osoby pańskie pomyśleć.

— Trzyma się kupy, zakazu ę ci echać! — rzekł król.
A na to Tyzenhauz:
— Miłościwy panie! każesz mnie późnie za nieposłuszeństwo rozstrzelać, ale teraz

po adę, bo tu o ciebie choǳi!

⁵⁷³z ócz — ǳiś popr. forma D. lm: oczu. [przypis edytorski]
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I skrzyknąwszy kilkunastu żołnierzy, którym można było zaufać w każde potrzebie,
ruszył naprzód.

Stanęli u drugiego wy ścia wąwozu w dolinę — i stali cicho z gotowymi rusznicami,
nadstawia ąc uszu na każdy szelest.

Długi czas trwało milczenie, na koniec doleciał ich chrzęst śniegu tratowanego ko-
pytami.

— Jadą! — szepnął eden z żołnierzy.
— Nie żadna to kupa, kilka tylko koni słychać — odpowieǳiał drugi. — Pan Babinicz

wraca!
Tymczasem nad eżdża ący zbliżyli się w ciemnościach na kilkaǳiesiąt kroków.
— Werdo⁵⁷⁴? — zakrzyknął Tyzenhauz.
— Swoi! nie strzelać tam! — zabrzmiał głos pana Kmicica.
W te że chwili on sam po awił się przed Tyzenhauzem i nie poznawszy go w ciemności,

spytał:
— A gǳie król?
— Tam, opodal, za wąwozem! — odrzekł uspoko ony Tyzenhauz.
— Kto mówi, bo nie można rozeznać?
— Tyzenhauz! A co to takiego wielkiego wieziesz waszmość przed sobą?
To rzekłszy, ukazał na akiś ciemny kształt zwiesza ący się przed Kmicicem na przodku

kulbaki.
Lecz pan Andrze nie odpowieǳiał nic i prze echał mimo. Dotarłszy do orszaku kró-

lewskiego, rozeznał osobę króla, bo za wąwozem daleko było aśnie , i zawołał:
— Miłościwy panie, wolna droga!
— Nie masz uż w Żywcu Szwedów? Okrucieństwo, Wo na,

Żołnierz, Niewola— Odciągnęli ku Wadowicom. To był niemiecki odǳiał na emny. Ot, zresztą est tu
eden, sam go, miłościwy panie, wybada !

I nagle pan Andrze cisnął na ziemię z kulbaki⁵⁷⁵ ów kształt, który trzymał przed sobą,
aż ęk rozległ się w ciszy nocne .

— Co to est? — pytał zdumiony król.
— To? Ra tar!
— Na miły Bóg! Toś i ęzyka⁵⁷⁶ przywiózł? Jakże to? powiada !
— Miłościwy panie! Gdy wilk nocą za stadem owiec iǳie, łatwo mu edną sztukę

porwać, a zresztą, żeby prawdę rzec, to mi taka sprawa nie pierwszyzna.
Król ręce do głowy podniósł.
— Ale to żołnierz ten Babinicz, niech go kule bĳą! Imainu cie⁵⁷⁷, waszmościowie…

Wiǳę, że ma ąc takich sług, mogę choćby w środek Szwedów echać!
Tymczasem otoczyli wszyscy ra tara, który ednak nie podnosił się z ziemi. Alkohol
— Pyta go, miłościwy panie — odpowieǳiał nie bez pewne chełpliwości w głosie

Kmicic — choć nie wiem, czy bęǳie mógł odpowiadać, bo trochę przyduszon, a nie masz
tu, czym by go przypiec.

— Wle cie mu gorzałki w gardło — rzekł król.
I istotnie lepie to lekarstwo pomogło od przypiekania, bo ra tar wkrótce oǳyskał siły

i głos. A wówczas pan Kmicic, przyłożywszy mu sztych do gardła, kazał opowiadać całą
prawdę.

Zeznał tedy ów eniec, że należy do regimentu pułkownika Irlehorna, że mieli wia-
domość o prze eźǳie króla z dragonami, więc napadli na nich koło Suche , ale wziąwszy
wstręt należyty, musieli się cofnąć do Żywca, skąd pociągnęli do Wadowic i Krakowa, bo
takie mieli rozkazy.

— Zali⁵⁷⁸ w górach nie ma innych odǳiałów szweǳkich? — pytał po niemiecku
Kmicic, pociska ąc nieco silnie gardło ra tara.

⁵⁷⁴werdo a. werda (daw., z niem. wer da: kto tu) — okrzyk strażników: kto iǳie. [przypis edytorski]
⁵⁷⁵kulbaka — wysokie siodło. [przypis edytorski]
⁵⁷⁶język — tu: żołnierz nieprzy acielski, wzięty do niewoli w celu przesłuchania i zasięgnięcia informac i

o wo skach wroga, ich liczebności, rozmieszczeniu i zamiarach. [przypis edytorski]
⁵⁷⁷imainować (z łac.) — wyobrażać sobie. [przypis edytorski]
⁵⁷⁸zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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— Może są akowe — odpowieǳiał przerywanym głosem ra tar — enerał Duglas⁵⁷⁹
porozsyłał pod azdy, ale się wszystkie cofa ą, bo chłopstwo w wąwozach na nie napada.

— A w pobliżu Żywca wyście edni byli?
— My edni.
— I wiecie, że król polski uż prze echał?
— Prze echał z tymi dragonami, którzy się o nas w Suche obtarli. Wielu go wiǳiało.
— Czemuście go nie ścigali?
— Baliśmy się góralów⁵⁸⁰.
Tu Kmicic ozwał się znów po polsku:
— Miłościwy panie! Droga wolna, a i nocleg w Żywcu się zna ǳie, bo eno część

osady spalona.
Lecz nieufny Tyzenhauz rozmawiał przez ten czas z panem kasztelanem wo nickim

i tak mówił:
— Albo to est żołnierz wielki i szczery ak złoto, albo zdra ca kuty na cztery nogi…

Zważ, wasza dosto ność, że to wszystko może być symulowane, od wzięcia tego ra tara aż
do ego zeznań. A eśli to umyślne? Jeśli Szweǳi sieǳą przycza eni w Żywcu? Jeśli król
po eǳie i wpadnie ako w matnię?…

— Bezpiecznie się przekonać — odrzekł kasztelan wo nicki.
Więc pan Tyzenhauz odwrócił się do króla i rzekł głośno:
— Pozwól, miłościwy panie, żebym a naprzód do Żywca ruszył i przekonał się, czyli

to prawda, co ów kawaler i ów ra tar powiada ą.
— Niechże tak bęǳie! Pozwól, miłościwy panie, niech eǳie! — zawołał Kmicic.
— Jedź — rzekł król — ale i my ruszymy nieco naprzód, bo zimno.
Pan Tyzenhauz ruszył z kopyta, a orszak królewski ął posuwać się za nim z wolna.

Król oǳyskał dobry humor i wesołość i po nie akim czasie rzekł do pana Kmicica: Sługa, Ptak
— Ale to z tobą można by ako z sokołem na Szwedów polować, bo z góry uderzasz!
— Tak to i było — odrzekł pan Andrze . — Jak wasza królewska mość zechce zapo-

lować, to sokół zawsze gotów.
— Powiada , akżeś go ucapił?
— To nietrudno, miłościwy panie! Zwycza nie, gdy pułk iǳie, zawsze kilkunastu

luǳi w tyle się wlecze, a ten się na pół sta ania został. Pod echałem za nim; on myślał, że
swó , nie strzegł się i nim się opamiętał, użem go porwał, gębę mu przydusiwszy, ażeby
nie krzyczał.

— Mówiłeś, że ci to nie pierwszyzna. Zaliżeś to uż kiedy pierwe praktykował?
Kmicic rozśmiał się.
— O , o ! miłościwy panie! praktykowałem i to, i co lepszego! Niech wasza królew-

ska mość eno rozkaże, a znowu skoczę, dognam ich, bo konie ma ą zdrożone, i eszcze
ednego ucapię, i Kiemliczom moim każę ucapić.

Czas akiś echali w milczeniu, nagle tętent konia rozległ się i nadleciał Tyzenhauz.
— Mości królu! — rzekł — droga wolna i nocleg zamówiony.
— A nie mówiłem⁈ — zawołał Jan Kazimierz. — Niepotrzebnieście się waszmo-

ściowie troskali… Jedźmy teraz, edźmy, bo nam się spoczynek należy!
Wszyscy ruszyli rysią, raźno, wesoło, i w goǳinę późnie zasnął utruǳony król bez-

piecznym snem na własne ziemi.
Tegoż wieczora pan Tyzenhauz zbliżył się do pana Kmicica. Przy aźń, Konflikt
— Wybacz waszmość — rzekł — z miłości to do pana cię pode rzywałem⁵⁸¹.
Lecz Kmicic umknął mu ręki.
— O, nie może być! — odrzekł. — Zdra cą i przedawczykiem mnie czyniłeś…
— Byłbym i więce uczynił, bo byłbym waści w łeb strzelił — rzekł Tyzenhauz —

ale gdym się przekonał, żeś zacny człowiek i króla miłu esz, rękę ci wyciągnąłem. Chcesz,

⁵⁷⁹Duglas — Douglas, Robert (–), Szkot, od  r. życia żołnierz armii szweǳkie , feldmarszałek,
uczestnik wo ny trzyǳiestoletnie . Podczas potopu szweǳkiego dowoǳił wo skami szweǳkimi w Prusach
Książęcych. Za zasługi wo enne otrzymał tytuł hrabiego, a ego potomkowie stali się ednym z na bogatszych
rodów arystokratycznych Szwec i. [przypis edytorski]

⁵⁸⁰góralów — ǳiś popr. forma D. lm: górali. [przypis edytorski]
⁵⁸¹podejrzywać — ǳiś popr.: pode rzewać. [przypis edytorski]
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przy mĳ — nie chcesz, nie przy mu … Wolałbym z tobą eno w przywiązaniu do osoby
pańskie emulować⁵⁸²… Ale i inne emulac i się nie przestraszę.

— Tak waszmość myślisz?… Hm! może masz i słuszność, ale mi na waćpana mruczno.
— To przestań mruczeć… Tęgi z waszmości żołnierz! No! a dawa no gęby, byśmy się

w nienawiści spać nie układli.
— Niechże tak bęǳie — rzekł Kmicic.
I padli sobie w ob ęcia.

 
Orszak królewski późną nocą dotarł do Żywca i prawie nie zwrócił uwagi w miasteczku,
przerażonym niedawnym napadem szweǳkiego odǳiału. Król nie za eżdżał do zamku,
który poprzednio uż był spustoszony od Szwedów, a w części spalony, ale stanął w pleba-
nii. Tam Kmicic rozpuścił wiadomość, iż to poseł cesarski ze Śląska uda e się do Krakowa.

Jakoż naza utrz wyruszyli ku Wadowicom i dopiero znacznie za miastem skręcili do
Suche . Stamtąd przez Krzeczonów mieli echać do Jordanowa, stamtąd do Nowego Tar-
gu, i gdyby się okazało, że nie ma pod azdów szweǳkich pod Czorsztynem, to do Czorsz-
tyna, gdyby zaś były, to skręcić mieli do Węgier i węgierską ziemią ciągnąć aż do Lubowli. Patriota, Wierność
Spoǳiewał się też król, że pan marszałek wielki koronny; który rozporząǳał tak znacz-
nymi siłami, akich nie miał nie eden książę panu ący, poubezpiecza drogi, sam przeciw
panu wyskoczy. Mogło mu pomieszać szyki tylko to, że nie wieǳiał, którędy król ciągnie;
ale przecież mięǳy góralami nie brakło wiernych luǳi, gotowych zanieść panu marszał-
kowi umówione słowa. Nie potrzeba im było nawet ta emnicy powierzać, bo szli chętnie,
skoro im powieǳiano, że o służbę królewską iǳie. Był to bowiem lud duszą i sercem
królowi oddany, chociaż ubogi i pół eszcze ǳiki, mało albo wcale uprawą niewǳięczne
roli się nie trudniący, ży ący z chowu bydła, pobożny i nienawiǳący heretyków. Oni to
pierwsi, gdy rozeszła się wieść o wzięciu Krakowa, a zwłaszcza o oblężeniu Częstocho-
wy, do które pobożne pielgrzymki odbywać zwykli, porwali za toporzyska swoich siekier
i ruszyli się z gór. Jenerał Duglas⁵⁸³, znakomity wo ownik, opatrzony w ǳiała i strzel-
by, rozproszył ich wprawǳie z łatwością w równinach, na których bić się nie przywykli;
natomiast Szweǳi z na większymi tylko ostrożnościami zapuszczali się we właściwe ich
sieǳiby, w których dosięgnąć ich było niepodobna, a ponieść klęskę łatwo. Zginęło też
kilka pomnie szych odǳiałów, które się nieopatrznie w labirynt gór zapęǳiły.

I teraz wieść o prze eźǳie króla z wo skiem uczyniła uż swo e, wszyscy bowiem ak
eden mąż zerwali się, by go bronić i towarzyszyć mu ze swymi „ciupagami”, choćby
na kra świata. Mógł Jan Kazimierz, gdyby tylko odkrył, kto est, otoczyć się w edne
chwili tysiącami półǳikich „gazdów”, lecz on słusznie mniemał, że w takim razie wieść
rozebrzmiałaby wnet, razem z wichrami, po całe okolicy i że Szweǳi mogliby także
wysłać znaczne wo ska na ego spotkanie, więc wolał ciągnąć nie poznany nawet od górali.

Zna dowano ednak wszędy pewnych przewodników, którym dość było powieǳieć, Podróż
że prowaǳą biskupów i panów pragnących się szweǳkie ręki uchronić. Prowaǳili ich
więc wśród śniegów, skał, wirchów i przełęczy, sobie tylko znanymi „pyrciami⁵⁸⁴”, przez
mie sca tak niedostępne, że — rzekłbyś — i ptak nie mógłby przez nie przelecieć.

Nieraz król i dosto nicy mieli chmury pod nogami, a eżeli chmur nie było, to wzrok
ich leciał w bezbrzeżną, białymi śniegami okrytą przestrzeń, która tak wydawała się sze-
roką, ak kra cały szeroki; nieraz zapuszczali się w garǳiele górskie, ciemne prawie,
śniegami przysłonięte, w których chyba tylko zwierz ǳiki mógł mieć legowiska. Lecz
omĳano dostępne dla nieprzy aciela mie sca, skracano drogę, i bywało, że osada aka, do
które ledwie za pół dnia spoǳiewano się dostać, po awiała się nagle pod nogami, a w nie
spoczynek czekał i gościnność, choć w kurne chacie, w zadymione świetlicy.

⁵⁸²emulować (z łac.) — rywalizować. [przypis edytorski]
⁵⁸³Duglas — Douglas, Robert (–), Szkot, od  r. życia żołnierz armii szweǳkie , feldmarszałek,

uczestnik wo ny trzyǳiestoletnie . Podczas potopu szweǳkiego dowoǳił wo skami szweǳkimi w Prusach
Książęcych. Za zasługi wo enne otrzymał tytuł hrabiego, a ego potomkowie stali się ednym z na bogatszych
rodów arystokratycznych Szwec i. [przypis edytorski]

⁵⁸⁴pyrć (reg.) — właśc. perć, górska ścieżka, wydeptana przez kozice, używana przez owce i pasterzy. [przypis
edytorski]
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Król był ciągle wesół, innym odwagi do znoszenia naǳwycza nych trudów dodawał
i uręczał⁵⁸⁵, że takimi drogami się przebiera ąc⁵⁸⁶, pewno równie szczęśliwie ak niespo-
ǳianie do Lubowli się dostaną.

— Pan marszałek ani się spoǳiewa, kiedy mu na kark spadniem! — powtarzał ciągle.
A nunc usz odpowiadał:
— Czymże był powrót Ksenofonta⁵⁸⁷ w porównaniu z tą naszą podróżą w chmurach?
— Im wyże się wzniesiem, tym szweǳka fortuna upadnie niże — twierǳił król.
Tymczasem do echano do Nowego Targu. Zdawało się, że wszelkie niebezpieczeństwo

minęło; ednakże górale twierǳili, że akieś obce wo ska kręcą się wedle Czorsztyna i po
okolicy. Król przypuszczał, iż może to być niemiecka ra taria pana marszałka koronnego,
które miał dwa pułki, albo że ego własnych dragonów, wysłanych przodem, poczytano za
nieprzy acielskie pod azdy. Więc gdy i w Czorsztynie była załoga biskupa krakowskiego,
poǳieliły się zdania w królewskim orszaku: edni chcieli echać traktem do Czorsztyna,
a stamtąd ciągnąć samą granicą do ziemi spiskie ; inni raǳili zaraz wykręcić do Węgier,
które tu klinem aż pod Nowy Targ dochoǳiły, i znowu przeǳierać się przez wirchy
i wąwozy, biorąc wszędy przewodników, na niebezpiecznie sze prze ścia zna ących.

To ostatnie zdanie przemogło, albowiem w ten sposób spotkanie się ze Szwedami
stawało się prawie niepodobnym, i zresztą króla bawiła ta „orłowa” droga przez przepaści
i przez chmury.

Wyruszono więc z Nowego Targu nieco na zachód i południe, zostawia ąc po prawe Podróż, Góra
ręce Biały Duna ec. Początkowa droga szła okolicą dosyć otwartą i rozległą, lecz w miarę
ak postępowano naprzód, góry poczęły się zbiegać, doliny zacieśniać. Jechano drogami,
po których konie ledwie mogły postępować. Czasem trzeba było zsiadać i w ręku e pro-
waǳić, a i to nieraz eszcze opierały się, tuląc uszy i wyciąga ąc otwarte, dymiące nozdrza
ku przepaściom, z których głębi śmierć zdawała się wyglądać.

Górale, przywykli do urwisk, uznawali często za dobre takie drogi, na których nie-
obyłym luǳiom szumiało i kręciło się w głowach. W echali na koniec w akąś szczelinę
skalną, długą i prostą, a tak wąską, że zaledwie trzech luǳi mogło echać wedle siebie.

Wąwóz to był akoby korytarz niezmierny. Dwie wysokie skały zamykały go z prawe
i lewe strony. Gǳieniegǳie ednak krawęǳie ich rozchylały się, tworząc mnie strome
pochyłości pokryte zaspami śniegu, na zrębach obramowane czarnym borem. Wichry
wywiały natomiast śnieg z dna wąwozu i kopyta końskie szczękały wszędy po kamienistym
podkłaǳie. Lecz w te chwili wiatr nie wiał i cisza panowała tak głucha, że aż w uszach
ǳwoniąca. Tylko w górze, kędy mięǳy lesistymi krawęǳiami widniał błękitny pas nieba,
przelatywało od czasu do czasu czarne ptactwo, łopocąc skrzydłami i kracząc.

Orszak królewski stanął dla wypoczynku. Z koni podnosiły się kłęby pary, a i luǳie
byli pomęczeni.

— Czy to Polska, czy Węgry? — spytał po chwili przewodnika król.
— To eszcze Polska.
— A czemu nie wykręciliśmy zaraz do Węgier?
— Bo nie można. On wąwóz zakręci się opodal, potem bęǳie siklawa⁵⁸⁸, za siklawą

pyrć do traktu iǳie. Tam nawrócimy, prze ǳiem eszcze eden wąwóz i dopiero bęǳie
węgierska strona.

— To wiǳę, że lepie było od razu traktem echać — rzekł król.
— Cicha cie!… — odpowieǳiał nagle góral.
I przyskoczywszy do skały, przyłożył do nie ucho.
Wszyscy utkwili w niego oczy, a emu twarz zmieniła się w edne chwili i rzekł:
— Za zakrętem wo sko iǳie od potoku!… Dla Boga! czy nie Szwedy⁈
— Gǳie? ak? co?… — poczęto pytać ze wszystkich stron. — Nic nie słychać!…
— Bo tam śnieg leży. Na rany boskie! Już są blisko!… Zaraz, się ukażą!…
— Może pana marszałka luǳie? — rzekł król.
Kmicic w te chwili ruszył koniem.

⁵⁸⁵uręczać — ręczyć, zaręczać, zapewniać. [przypis edytorski]
⁵⁸⁶przebierać się (daw.) — podróżować, przeprawiać się. [przypis edytorski]
⁵⁸⁷Ksenofont z Aten (ok.  p.n.e. – ok.  p.n.e.) — pisarz, historyk i żołnierz grecki, kronikarz wypraw

wo ennych. [przypis edytorski]
⁵⁸⁸siklawa (reg.) — wodospad. [przypis edytorski]
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— Po adę zobaczyć! — rzekł.
Kiemlicze ruszyli zaraz za nim, ak psy myśliwe za łowcem, lecz ledwie posunęli się

z mie sca, gdy zakręt garǳieli, o sto kroków przed nimi leżący, zaciemnił się od luǳi
i koni.

Kmicic spo rzał… i dusza zatrzęsła się w nim z przerażenia.
Byli to Szweǳi.
Ukazali się tak blisko, że cofać się było niepodobna, zwłaszcza iż orszak królewski

miał konie pomęczone. Pozostawało tylko przebić się lub zginąć albo pó ść w niewolę.
Zrozumiał to w edne chwili nieustraszony król, więc chwycił za ręko eść szpady.

— Osłonić króla i nazad! — krzyknął Kmicic.
Tyzenhauz z dwuǳiestu ludźmi w mgnieniu oka wysunął się na czoło, lecz Kmicic,

zamiast złączyć się z nimi, ruszył drobnym kłusem przeciw Szwedom.
Miał zaś na sobie szweǳki stró , ten sam, w któren⁵⁸⁹ przebrał się, wychoǳąc z klasz-

toru, więc owi Szweǳi teraz nie pomiarkowali, co to za eden. Wiǳąc dążącego przeciw
sobie w takim stro u eźdźca, prawdopodobnie poczytali cały orszak królewski za akiś
własny pod azd, bo nie przyspieszyli kroku, tylko kapitan dowoǳący wysunął się przed
pierwszą tró kę.

— A co za luǳie? — spytał po szweǳku, patrząc na groźną i bladą twarz zbliża ącego
się unaka.

Kmicic na echał nań tak blisko, że prawie trącili się kolanami, i nie odrzekłszy ni
słowa, wypalił mu w samo ucho z pistoletu.

Okrzyk zgrozy wyrwał się z piersi ra tarów, ale potężnie eszcze zabrzmiał głos pana Walka
Andrze a:

— Bĳ!
I ako skała oderwana od opoki, tocząc się w przepaść, druzgoce wszystko w biegu,

tak i on runął na pierwszy szereg, niosąc śmierć i zniszczenie. Dwa młoǳi Kiemlicze,
podobni do dwóch niedźwieǳi, skoczyli za nim w zamęt. Stukot szabel o pancerze i hełmy
rozległ się ak huk młotów, a wnet zawtórowały mu wrzaski i ęk.

Przerażonym Szwedom zdawało się w pierwsze chwili, że to trzech wielkoludów
napadło ich w ǳikim parowie górskim. Pierwsze tró ki cofnęły się, zmieszane, przed
strasznym mężem, a gdy ostatnie wydobywały się dopiero spoza zakrętu, środek stło-
czył się i zwichrzył. Konie poczęły gryźć się i wierzgać. Żołnierze z dalszych tró ek nie
mogli strzelać, nie mogli iść na ratunek przodowym, którzy ginęli bez ratunku pod cio-
sami trzech olbrzymów. Próżno się złożą, próżno sztychów nadstawią, tamci łamią szable,
przewraca ą luǳi i konie. Kmicic zdarł konia, że aż kopyta ego zwisły nad głowami ra - Poświęcenie, Śmierć

bohaterskatarskich rumaków, sam zaś szalał, siekł, bódł. Krew zbroczyła mu twarz, z oczu szedł
ogień, wszystkie myśli w nim zgasły, została tylko edna, że zginie, lecz Szwedów musi
zatrzymać. Ta myśl przeroǳiła się w ǳikie akieś uniesienie, więc siły ego potroiły się,
ruchy stały się podobne do ruchów rysia: wściekłe, ak błyskawice szybkie. I nadluǳkimi
ciosami szabli kruszył luǳi, ak piorun kruszy młode drzewa; dwa Kiemlicze młoǳi szli
tuż, a stary, sto ąc nieco z tyłu, co chwila wsuwał rapier⁵⁹⁰ mięǳy synów, tak szybko, ak
wąż żądło wysuwa, i wyciągał krwawy.

Tymczasem koło króla powstał rozruch. Nunc usz, ako pod Żywcem tak i teraz, trzy- Śmierć bohaterska, Król,
Odwagamał za cugle ego konia, z drugie strony chwycił e biskup krakowski i ze wszystkich sił

cofali w tył rumaka, król zaś parł go ostrogami, aż ǳianet⁵⁹¹ dęba stawał.
— Puszcza cie!… — wołał król. — Na Boga! Prze eǳiem przez nieprzy aciół!
— Panie, myśl o o czyźnie! — wołał biskup krakowski.
I król nie mógł wydrzeć się z ich rąk, zwłaszcza że od przodu zatarasował mu drogę

młody Tyzenhauz ze wszystkimi ludźmi. Nie szedł on w pomoc Kmicicowi, poświęcił go,
pragnął tylko króla ratować.

— Na mękę Pana naszego! — krzyczał z rozpaczą — tamci zaraz polegną!… Miłościwy
panie, ratu się, póki czas! Ja ich tu eszcze zatrzymam!

⁵⁸⁹któren — ǳiś popr.: który. [przypis edytorski]
⁵⁹⁰rapier — broń o długie , proste , obosieczne klinǳe, dłuższa niż szabla, używana w XVI i XVII w. [przypis

edytorski]
⁵⁹¹ǳianet (daw.; z wł. giannetto: koń wyścigowy) — piękny rasowy koń paradny. [przypis edytorski]
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Lecz upór królewski, gdy go raz rozdrażniono, nie liczył się z niczym i z nikim. Jan
Kazimierz wsparł eszcze silnie rumaka ostrogami i zamiast cofać się, posuwał się naprzód.

A czas płynął i każda chwila dłuże mogła zgubę za sobą pociągnąć.
— Zginę na mo e ziemi!… Puszcza cie!… — wołał król.
Szczęściem przeciw Kmicicowi i Kiemliczom, dla ciasnoty mie sca, mała tylko licz- Śmierć bohaterska,

Odwaga, Walkaba luǳi mogła od razu ǳiałać, skutkiem czego mogli się trzymać dłuże . Lecz z wolna
i ich siły poczęły się wyczerpywać. Kilkakroć rapiery szweǳkie dotknęły się ciała Kmicica
i krew ęła z niego uchoǳić. Oczy przesłaniały mu się akby mgłą. Dech ustawał w pier-
siach. Uczuł zbliżanie się śmierci, więc pragnął tylko życie sprzedać drogo. „Jeszcze choć
ednego!” — powtarzał sobie i puszczał płytkie żelazo na głowę lub ramię na bliższego
ra tara, i znów zwracał się ku innemu; Szwedom wszelako, po pierwsze chwili zamiesza-
nia i strachu, wstyd widocznie uczyniło się, że czterech mężów zdołało ich zatrzymać tak
długo, i natarli z furią; wnet samym ciężarem luǳi i koni zepchnęli ich w tył i spychali
coraz silnie i szybcie .

Wtem koń Kmicica padł i fala zakryła eźdźca.
Kiemlicze rzucali się eszcze czas akiś, podobni do pływaków, którzy wiǳąc, że toną,

usiłu ą ak na dłuże głowy nad powierzchnią roztoczy morskie utrzymać, lecz wkrótce
zapadli i oni…

Wówczas Szweǳi ak wicher ruszyli ku orszakowi królewskiemu.
Tyzenhauz zaś ze swymi ludźmi skoczył ku nim i uderzyli się tak, że aż łoskot rozległ

się po górach.
Lecz cóż znaczyła ta nowa tyzenhauzowska garstka przeciw potężnemu pod azdowi,

blisko trzysta koni liczącemu.
Nie było uż wątpliwości, że dla króla i ego orszaku musi nieubłaganie wybić fatalna

goǳina zguby lub niewoli.
Jan Kazimierz, woląc widocznie pierwszą od drugie , wyswoboǳił na koniec le ce z rąk

trzyma ących e biskupów i posunął się szybko za Tyzenhauzem.
Nagle stanął ak wryty.
Stało się coś naǳwycza nego. Patrzącym wydało się, że same góry przychoǳą w po-

moc prawemu królowi i panu.
Oto nagle krawęǳie wąwozu zadrgały, ak gdyby ziemia wzruszyła się z posad, ak

gdyby bór rosnący w górze chciał wziąć uǳiał w walce, i pnie drzewne, bryły śniegu,
lodu, kamienie i okruchy skał ęły toczyć się ze straszliwym trzaskiem i łoskotem na
zaciśnięte na dnie szeregi szweǳkie; ednocześnie nieluǳkie wycie rozległo się po obu
stronach parowu.

Na dole zaś, w szeregach, wszczął się zamęt, luǳką wyobraźnię przechoǳący. Szwe-
dom zdało się, że góry runęły i zsypu ą się na nich. Powstały krzyki, lament druzgotanych
mężów, rozpaczliwe wołania o pomoc, kwik koński, zgrzyt i straszliwy dźwięk skalnych
obłamów o pancerze.

Na koniec luǳie i konie utworzyli edną kupę kłębiącą się konwulsy nie, gniotącą,
pełną ęków, rozpaczliwą, straszną.

A kamienie i złamy skał miażdżyły ą ciągle, tocząc się nieubłaganie na bezkształtne
uż masy ciał końskich i luǳkich.

— Górale! górale! — zaczęto krzyczeć w orszaku królewskim.
— Ciupagami psubratów! — ozwały się głosy na górze. ǲiki
I w te chwili po obu krawęǳiach skalistych ukazały się długowłose głowy, przybrane Cud, Walka

w okrągłe skórzane kapelusze, za nimi wychyliły się ciała i kilkaset ǳiwnych postaci
poczęło spuszczać się w dół po pochyłościach śnieżnych.

Ciemne i białe gunie⁵⁹², unoszące się nad ramionami, nadawały im pozór akichś
strasznych ptaków drapieżnych. Zsunęli się w mgnieniu oka; świst siekierek zawtóro-
wał złowrogo ich ǳikim okrzykom i ękom dobĳanych Szwedów. Sam król chciał rzeź
powstrzymać; niektórzy ra tarowie, żywi eszcze, rzucali się na kolana i wznosząc bez-
bronne ręce, błagali o ratunek. Nic nie pomogło, nic nie wstrzymało mściwych siekier
i w kwadrans późnie nie było uż ani ednego żywego Szweda w parowie.

Potem krwawi górale poczęli się sypać ku orszakowi królewskiemu.

⁵⁹²gunia — sukmana góralska, sukienna kurtka z grube wełny. [przypis edytorski]
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Nunc usz ze zdumieniem patrzył na tych nie znanych sobie luǳi, rosłych, silnych,
pokrytych częścią w skóry owcze, ubroczonych krwią i potrząsa ących dymiącymi eszcze
siekierkami.

Lecz oni na widok biskupów poodkrywali głowy. Wielu poklękało w śniegu.
Biskup krakowski podniósł załzawioną twarz ku niebu.
— Oto pomoc boska, oto Opatrzność, która czuwa nad ma estatem.
Następnie zwrócił się do górali i rzekł:
— Luǳie, coście za edni?
— Tute si! — odpowieǳiano z tłumu.
— Czy wiecie, komuście przyszli w pomoc… Oto król i pan wasz, któregoście ura- Przysięga, Przywódca, Król,

O ciectowali!
Na te słowa krzyk uczynił się w tłumie: „Król! król! Jezusie, Mario, król!” — Wierni Łzy

górale poczęli się cisnąć do pana i tłoczyć. Z płaczem opadli go zewsząd, z płaczem całowali
ego nogi, strzemiona, nawet kopyta ego konia. Zapanowało takie uniesienie, taki krzyk
i szlochanie, że aż biskupi z obawy o osobę królewską musieli zbytni zapał hamować.

Król zaś stał wśród wiernego ludu, ak pasterz wśród owiec, i łzy wielkie, asne ak
perły, spływały mu po twarzy.

Po czym oblicze ego roz aśniło się, akby akaś przemiana spełniła się nagle w ego
duszy, akby nowa wielka myśl, z nieba rodem, zaświeciła mu w głowie, i skinął ręką, że
chce mówić, a gdy uciszyło się, rzekł podniesionym głosem, tak iż słyszał go tłum cały:

— Boże! któryś mnie przez ręce prostego ludu wybawił, przysięgam ci na mękę
i śmierć Syna Twego, że i emu o cem odtąd będę!

— Amen! —— powtórzyli biskupi.
I czas akiś trwało uroczyste milczenie, potem zaś nowa radość wybuchła. Poczęto

wypytywać górali, skąd się wzięli w wąwozach i akim sposobem tak w porę dla ratunku
królowi się znaleźli.

Okazało się, że znaczne pod azdy szweǳkie kręciły się koło Czorsztyna i nie doby-
wa ąc samego zamku, zdawały się szukać kogoś i czekać. Górale słyszeli także o bitwie,
którą pod azdy te stoczyły z akimś wo skiem, mięǳy którym miał się i sam król zna do-
wać. Wówczas to postanowili wciągnąć Szwedów w zasaǳkę i nasławszy im fałszywych
przewodników, umyślnie zwabili ich do tego parowu.

— Wiǳieliśmy — mówili górale — ako onych czterech rycerzy uderzyło na tych
psia uchów, chcieliśmy im iść w pomoc, ale baliśmy się spłoszyć za wcześnie psubratów.

Tu król porwał się za głowę.
— Matko Jedynego Syna! — krzyknął — szukać mi Babinicza! Niecha mu choć

pogrzeb wyprawimy!… i tego to człowieka za zdra cę poczytano, który pierwszy krew za
nas wylał!

— Zawiniłem, miłościwy panie! — ozwał się Tyzenhauz.
— Szukać go, szukać! — wołał król. — Nie od adę stąd, póki mu w twarz nie spo rzę

i nie pożegnam.
Skoczyli więc żołnierze wraz z góralami na mie sce pierwsze walki i wkrótce spod

stosu trupów końskich i luǳkich wydobyli pana Andrze a. Twarz ego była blada, cała
zabryzgana krwią, które grube sople zakrzepły mu na wąsach; oczy miał przymknięte;
pancerz powyginany od razów mieczów i kopyt końskich. Ale ten pancerz właśnie uchro-
nił go od zmiażdżenia, i żołnierzowi, który go podniósł, wydawało się, że usłyszał cichy
ęk.

— Dla Boga! Żyw! — zakrzyknął.
— Zd ąć mu pancerz! — wołali inni.
Wnet przecięto rzemienie.
Kmicic odetchnął głębie .
— Dycha! dycha! Żyw! — powtórzyło kilka głosów.
On zaś leżał czas akiś nieruchomie, po czym otworzył oczy. Wówczas eden z żołnierzy

wlał mu do ust nieco gorzałki, inni zaś podnieśli go pod ramiona.
W te chwili nad echał pędem sam król, do którego uszu doszedł okrzyk powtarzany

przez wszystkie usta.
Żołnierze przywlekli przed niego pana Andrze a, który ciężył im ku ziemi i leciał Imię
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przez ręce. Jednakże na widok króla przytomność wróciła mu na chwilę, uśmiech prawie
ǳiecinny przebłysnął mu na twarzy, a blade ego wargi wyszeptały wyraźnie:

— Mó pan, mó król żywie⁵⁹³… wolny…
I łzy błysły mu w źrenicach.
— Babinicz! Babinicz! Czym cię nagroǳę⁈ — wołał król.
— Jam nie Ba-bi-nicz, am Kmi-cic! — szepnął rycerz.
To rzekłszy, zwisł ak martwy na rękach żołnierzy.

 
Ponieważ górale zapewnili, że na droǳe do Czorsztyna o żadnych innych odǳiałach
szweǳkich nie słychać, orszak królewski wykręcił więc ku temu zamkowi i wkrótce zna-
lazł się na trakcie, po którym podróż była łatwie sza i mnie nużąca. Jechali wśród pieśni
góralskich i okrzyków: „Król eǳie! Król eǳie!” — a po droǳe łączyły się z nimi coraz
nowe kupy ludu zbro nego w cepy, kosy, widły i strzelby, tak że Jan Kazimierz stanął
wkrótce na czele znacznego odǳiału luǳi, nie wyćwiczonych wprawǳie, ale gotowych
w każde chwili iść z nim choćby na Kraków i krew przelać za swego pana. Pod Czorsz-
tynem przeszło uż tysiąc „gazdów” i półǳikich uhasów otaczało króla.

Aż też zaczęła napływać szlachta spod Nowego i Starego Sącza. Ci donieśli, że te-
goż ranka pułk polski pod woǳą Wo niłłowicza zbił przy samym mieście Nowym Sączu
znaczny pod azd szweǳki, z którego wszyscy niemal luǳie zginęli lub potopili się w Ka-
mienne i w Duna cu.

Jakoż okazało się to prawdą, gdyż wkrótce na trakcie zamigotały proporczyki, za czym
sam Wo niłłowicz z pułkiem wo ewody bracławskiego nad echał.

Radośnie król powitał znakomitego, a z dawna sobie zna omego rycerza i wśród ogól-
nego zapału ludu i wo ska echał z nim dale na Spisz. Tymczasem skoczyli co tchu w ko-
niach ezdni dać naprzód znać panu marszałkowi, że król się zbliża, aby był gotów na
przy ęcie.

Wesoło i gwarno szła dalsza podróż. Napływały coraz nowe tłumy. Nunc usz, który
z obawą o własne i królewskie losy ze Śląska wy echał, którą obawę początek podróży
eszcze powiększył, nie posiadał się teraz z radości, bo uż był pewien, że przyszłość nie-
zawodnie zwycięstwo królowi, a z nim i Kościołowi, nad heretykami przyniesie. Biskupi
poǳielali ego radość, dygnitarze świeccy twierǳili, że cały naród od Karpat do Bałty-
ku, tak samo ak owe tłumy, za broń chwyci. Wo niłłowicz zaś zapewniał, że po większe
części uż się to stało.

I opowiadał, co w kra u słychać, aki postrach padł na Szwedów, ak uż nie śmią się
w mnie sze liczbie z murów wychylać, ak nawet mnie sze zameczki opuszcza ą i palą, do
potężnie szych chroniąc się fortec.

— Wo sko edną ręką w piersi się bĳe, a drugą Szwedów bić zaczyna — mówił. Sumienie, Przemiana,
Walka, Patriota— Wilczkowski, który nad husarskim pułkiem wasze królewskie mości poruczniku e,

poǳiękował uż Szwedom za służbę, a to w ten sposób, że ich pod Zakrzewem, w ko-
menǳie pułkownika Attenberga będących, napadł i siła⁵⁹⁴ naciął, ledwie nie wszystkich
zniósł… Ja z pomocą bożą z Nowego Sącza ich wyparłem i Bóg dał znaczną wiktorię,
bo nie wiem, czy eden żywy wyszedł… Pan Felic an Kochowski z piechotą nawo ow-
ską mocno mi dopomógł, i tak się im przyna mnie za owych dragonów, dwa dni temu
poszarpanych, odpłaciło.

— Za akich dragonów? — spytał król.
— A za tych, których wasza królewska mość ze Śląska przed sobą wysłał. Szweǳi

znienacka ich napadli i chociaż rozproszyć nie zdołali, bo się okrutnie bronili, przecie
szkodę uczynili w nich znaczną… A myśmy mało nie pomarli z desperac i, bośmy my-
śleli, że się wasza królewska mość osobą własną mięǳy tymi ludźmi zna du e, i baliśmy
się, żeby akowa zła przygoda ma estatu nie spotkała. Bóg to natchnął waszą królewską
mość do wysłania przodem dragonii. Zaraz się o nie Szweǳi zwieǳieli i wszędy drogi
poza mowali.

— Słyszysz, Tyzenhauz? — pytał król — Żołnierz to doświadczony mówi.

⁵⁹³żywie — ǳiś popr. forma  os. lp cz.ter.: ży e. [przypis edytorski]
⁵⁹⁴siła (daw.) — wielu, dużo. [przypis edytorski]
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— Słyszę, miłościwy panie — odparł młody magnat.
Król zwrócił się do Wo niłłowicza:
— A co więce ? Co więce ? Powiada !
— Co wiem, pewnie tego nie ukry ę. W Wielkopolsce Żegocki i Kulesza dokazu ą.

Pan Warszycki⁵⁹⁵ Lindorma z zamku pileckiego wysaǳił, Danków się obronił, Lancko-
rona w naszym ręku, a na Podlasiu pan Sapieha pod Tykocinem co ǳień w siłę rośnie.
Gorze ą uż Szweǳi w zamku, a z nimi razem zgorze e i książę wo ewoda wileński. Co
do hetmanów, ci się uż spod Sandomierza w Lubelskie ruszyli, awnie tym okazu ąc,
że z nieprzy acielem zrywa ą. Jest tam z nimi i wo ewoda czernihowski, a z okolicy cią-
gnie ku nim, kto żyw i kto szablę w garści utrzymać może. Powiada ą, że się tam ma
akiś związek przeciwko Szwedom formować, w czym i pana Sapiehy est ręka, i pana
kasztelana kĳowskiego.

— To kasztelan kĳowski także teraz w Lubelskiem?
— Tak est, wasza królewska mość! Ale on ǳiś tu, utro tam… Mam i a do niego

ciągnąć, ale gǳie go szukać, tego nie wiem.
— Głośno o nim bęǳie — rzekł król — nie bęǳiesz potrzebował o drogę pytać.
— Tak i a myślę, miłościwy panie — odrzekł Wo niłłowicz.
Na podobnych rozmowach schoǳiła droga. Tymczasem niebo wypogoǳiło się zu-

pełnie, tak że błękitu nie plamiła żadna chmurka; śniegi lśniły się w promieniach słońca.
Góry spiskie roztaczały się wspaniale i wesoło przed adącymi i sama natura zdawała się
do pana uśmiechać.

— Miła o czyzno! — rzekł król — boda em ci mógł spokó przywrócić, nim kości
mo e w twe ziemi spoczną!

W echali na wysokie wzgórze, z którego widok otwarty był i daleki, bo z drugie
strony obszerna stała u stóp ego nizina. Tam u rzeli w dole i w wielkim oddaleniu po-
rusza ące się akieś mrowisko luǳkie.

— Wo ska pana marszałka idą! — zawołał Wo niłłowicz.
— Jeśli nie Szweǳi? — rzekł król.
— Nie, miłościwy panie! Szweǳi nie mogliby od Węgier, z południa ciągnąć. Wiǳę

uż husarskie proporczyki.
Jakoż po chwili z sinawe oddali wysunął się las włóczni, barwne proporce chwiały się

akby kwiaty wiatrem poruszane; powyże groty lśniły się na kształt płomyków. Słońce
grało na pancerzach i hełmach.

Tłumy towarzyszące królowi wydały okrzyk radosny; dosłyszano go z dala, bo masa
koni, eźdźców, chorągwi, buńczuków, proporczyków poczęła poruszać się szybcie , wi-
docznie tam ruszono z kopyta, bo pułki stawały się coraz wyraźnie sze i rosły w oczach
z niepo ętą szybkością.

— Ostańmy tu, na tym wzgórzu! Tu pana marszałka czekać bęǳiem — rzekł król.
Orszak zatrzymał się; adący naprzeciw pęǳili eszcze szybcie .
Chwilami zakrywały ich przed oczyma skręty drogi lub maluśkie pagórki i skały roz-

siane po nizinie, lecz wnet znowu ukazywali się oczom ako wąż o skórze gra ące barwami,
przepyszne . Na koniec dotarli o ćwierć stai⁵⁹⁶ od wzgórza i zwolnili pędu. Oko mogło
ich uż doskonale ob ąć i nacieszyć się nimi. Szła więc naprzód chorągiew husarska, pana Stró , Żołnierz, Rycerz,

Brońmarszałka własna, barǳo okryta⁵⁹⁷ i tak wspaniała, że każdy król mógłby się podobnym
wo skiem poszczycić. Służyła w te chorągwi sama szlachta górska: luǳie dobrani, chłop
w chłopa, pancerze na nich z asne blachy, mosiąǳem nabĳane, ryngra⁵⁹⁸ z Na świętszą
Panną Częstochowską, hełmy okrągłe z żelaznymi nausznikami, grzebieniaste na wierz-
chu, u ramion skrzydła sępie i orle, na plecach skóry tygrysie i lamparcie, u starszyzny
wilcze wedle obycza u.

⁵⁹⁵Warszycki, Stanisław herbu Abdank (–) — senator, wo ewoda mazowiecki i sandomierski, kasztelan
krakowski. Właściciel Dankowa, edyne w Polsce ufortyfikowane wsi. [przypis edytorski]

⁵⁹⁶staja — ednostka długości, licząca od  do  m., nazywana też sta em albo sta aniem. [przypis
edytorski]

⁵⁹⁷okryty — tu: umundurowany, uzbro ony. [przypis edytorski]
⁵⁹⁸ryngraf — szkaplerz, duży blaszany medalion z wizerunkiem Matki Boskie lub z herbem. [przypis edy-

torski]
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Las zielonych z czarnym proporczyków chwiał się nad nimi; przodem echał porucz-
nik Wiktor, za nim kapela anczarska z ǳwonkami, litaurami⁵⁹⁹, kotłami i piszczałkami,
dale ściana piersi końskich i luǳkich w żelazo zakutych.

Rozpływało się na ten widok wspaniały serce królewskie. Wraz za husarią następował
znak lekki⁶⁰⁰, eszcze licznie szy, z gołymi szablami w ręku i łukami na plecach; potem
trzy sotnie semenów⁶⁰¹, barwnych ak mak kwitnący, zbro nych w spisy i samopały; po-
tem dwieście dragonii w czerwonych koletach⁶⁰²; potem poczty⁶⁰³ panów różnych, uż
w Lubowli bawiących, czeladź stro na ak na wesele, trabanci⁶⁰⁴, ha ducy⁶⁰⁵, pa ucy⁶⁰⁶,
węgrzynkowie⁶⁰⁷ i anczarowie⁶⁰⁸ do służby przy osobach pańskich przeznaczeni.

A mieniło się to ak tęcza, a nad eżdżało gwarnie i szumno, wśród rżenia koni, chrzęstu
zbroi, huku kotłów, warczenia bębnów, dźwiękania litaurów i krzyków tak gromkich, iż
zdawało się, że śnieg od nich z gór opadnie. W końcu za wo skami widać było karety
i kolasy, w których widocznie echali świeccy i duchowni dygnitarze.

Następnie wo ska ustawiły się w dwa szeregi wzdłuż drogi, a zaś w środku ukazał się
na białym ak mleko koniu sam pan marszałek koronny, Jerzy Lubomirski⁶⁰⁹. Leciał on
ak wicher ową ulicą, a za nim dwóch masztalerzy⁶¹⁰ kapiących od złota. Do echawszy do
wzgórza, zeskoczył z konia i rzuciwszy le ce ednemu z masztalerzów⁶¹¹, sam szedł piechotą
na wzgórze, ku sto ącemu tam królowi.

Czapkę zd ął i zasaǳiwszy ą na ręko eść szabli, szedł z gołą głową, podpiera ąc się Stró , Bogactwo
obuszkiem⁶¹², całym perłami okrytym. Ubrany był po polsku, w stro u wo ennym; na
piersiach miał pancerz ze srebrne blachy, gęsto na brzegach kamieniami wysaǳany, a po-
lerowany tak, iż zdawało się, że słońce na piersiach niesie; przez lewe ramię zwieszała mu
się delia⁶¹³ barwy ciemne , przechoǳące w fiolet purpury, z weneckiego aksamitu. Trzy-
mał ą pod szy ą sznur zaczepiony o agra brylantowe, którymi cała delia była naszyta;
również brylantowe trzęsienie⁶¹⁴ chwiało mu się u czapki, a one kle noty migotały ako
skry różnokolorowe naokół całe ego postaci, i oczy ćmił, takie od niego biły blaski.

Był to mąż w sile wieku, postawy wspaniałe . Głowę miał podgoloną, czuprynę dość Pycha
rzadką, siwie ącą, w kosmy na czole ułożoną, wąs czarny ak skrzydło kruka, w cienkich
końcach po obu stronach ust opada ący. Wyniosłe czoło i rzymski nos dodawały piękno-
ści ego obliczu, lecz szpeciły e cokolwiek zbyt wypukłe policzki i oczy małe, czerwoną
obwódką okolone. Wielka powaga, ale przy tym niesłychana pycha i próżność malowały
się w te twarzy. Zgadłeś łatwo, że ów magnat chciał wiecznie zwracać na się oczy całego
kra u, ba! całe Europy. Jakoż tak i było w istocie.

Gǳie tylko Jerzy Lubomirski nie zdołał za ąć na wybitnie szego mie sca, gǳie mógł
tylko ǳielić się z innymi sławą i zasługą, tam rozdrażniona ego duma gotowa była położyć
się w poprzek i popsuć, złamać wszelkie zabiegi, choćby o zbawienie o czyzny choǳiło.

Był to wóǳ szczęśliwy i biegły, ale i pod tym względem przewyższali go inni nie-
zmiernie, a w ogóle zdolności ego, lubo⁶¹⁵ niepospolite, nie szły w parze z ambic ą i chęcią
znaczenia. Stąd wieczny niepokó wrzał w ego duszy, stąd wyroǳiła się pode rzliwość, Wina, O czyzna, Ambic a
zazdrość, które późnie doprowaǳiły go do tego, że dla Rzeczypospolite stał się nawet

⁵⁹⁹litaury — wielkie bębny wo skowe, kotły. [przypis edytorski]
⁶⁰⁰znak lekki — chorągiew lekkozbro na. [przypis edytorski]
⁶⁰¹semen (daw.) — Kozak na czy e ś służbie, zaciężny żołnierz kozacki. [przypis edytorski]
⁶⁰²kolet (z . collet: kołnierz) — stró wo skowy, mundur, często ze skóry łosia lub wołu. [przypis edytorski]
⁶⁰³poczet — orszak, drużyna, słuǳy, towarzyszący panu w podróżach i w bitwach. [przypis edytorski]
⁶⁰⁴trabant a. drabant (z niem.) — żołnierz pieszy, żołnierz straży przyboczne . [przypis edytorski]
⁶⁰⁵hajduk (z węg.) — zbro ny służący, loka . [przypis edytorski]
⁶⁰⁶pajuk (daw.) — członek służby lub straży przyboczne ; loka . [przypis edytorski]
⁶⁰⁷węgrzynek — tu: żołnierz węgierski a. służący ubrany i uzbro ony po węgiersku. [przypis edytorski]
⁶⁰⁸janczar (z tur.) — pieszy żołnierz turecki a. służący w stro u tureckim. [przypis edytorski]
⁶⁰⁹Lubomirski, Jerzy Sebastian herbu Szreniawa bez Krzyża (–) — marszałek wielki koronny, późnie

hetman polny koronny i starosta spiski; w latach . przywódca rokoszu, który ograniczył absolutystyczne
dążenia Jana Kazimierza; zmarł na wygnaniu. [przypis edytorski]

⁶¹⁰masztalerz— starszy sta enny ma ący w dworskich sta niach naǳór nad służbą i końmi. [przypis edytorski]
⁶¹¹masztalerzów — ǳiś popr. forma D. lm: masztalerzy. [przypis edytorski]
⁶¹²obuszek — broń o kształcie zaostrzonego młotka, o ǳiobie barǳie zagiętym niż ostrze naǳiaka, służąca

w bitwie do rozbĳania zbroi przeciwnika. [przypis edytorski]
⁶¹³delia (starop.) — roǳa płaszcza. [przypis edytorski]
⁶¹⁴trzęsienie a. trzęsidło — zawieszka, wisior. [przypis edytorski]
⁶¹⁵lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
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od strasznego Janusza Raǳiwiłła zgubnie szym⁶¹⁶. Czarny duch, który mieszkał w Janu-
szu, był zarazem i wielki, nie cofał się przed nikim i przed niczym; Janusz pragnął korony
i świadomie szedł do nie przez groby i ruinę o czyzny. Lubomirski byłby ą przy ął, gdyby
ręce szlacheckie włożyły mu ą na głowę, ale mnie szą duszę ma ąc, asno i wyraźnie e
pożądać nie śmiał. Raǳiwiłł był ednym z takich mężów, których niepowoǳenie do rzę-
du zbrodniarzy strąca, powoǳenie do rzędu półbogów wynosi; Lubomirski był to wielki
warchoł, który prace dla zbawienia o czyzny, w imię swe podrażnione pychy, popsuć
był zawsze gotów, nic w zamian zbudować, nawet siebie wynieść nie śmiał, nie umiał;
Raǳiwiłł zmarł winnie szym, Lubomirski szkodliwszym.

Lecz wówczas, gdy w złocie, aksamitach i kle notach szedł przeciw królowi, duma
ego nasyconą była dostatecznie. On to przecie pierwszy z magnatów przy mował swego
króla na swo e ziemi; on go pierwszy brał nie ako w opiekę, on go na tron zburzony miał
prowaǳić, on nieprzy aciela wyżenąć⁶¹⁷, od niego król i kra cały wszystkiego oczekiwa-
li, na niego wszystkie oczy były zwrócone. Więc gdy zgaǳało się z ego miłością własną,
a nawet pochlebiało e wierność i służby okazywać, gotów był istotnie na ofiary i po-
święcenia, gotów był nawet miarę w ob awach czci i wierności przebrać. Jakoż doszedłszy Obycza e

Powitaniedo wpół wzgórza, na którym stał król, zerwał czapkę z ręko eści i począł, kłania ąc się,
śnieg e brylantowym trzęsieniem zamiatać.

Król ruszył koniem nieco ku dołowi, następnie zatrzymał go, aby zsiąść dla powita-
nia. Wiǳąc to, pan marszałek skoczył strzemienia swymi dosto nymi rękoma potrzymać
i w te chwili szarpnąwszy za delię, zerwał ą z pleców i za przykładem angielskiego dwo-
raka rzucił pod nogi królewskie.

Rozrzewniony król otworzył mu ramiona i chwycił go ak brata w ob ęcia.
Przez chwilę nic oba nie mogli przemówić, lecz na ten wspaniały widok zawrzało

ednym głosem wo sko, szlachta, lud, i tysiące czapek wyleciało w powietrze, huknę-
ły wszystkie muszkiety, samopały⁶¹⁸ i piszczele⁶¹⁹, ǳiała z Lubowli ozwały się dalekim
basem, aż zatrzęsły się góry, zbuǳiły wszystkie echa i poczęły biegać wokół, obĳać się
o ciemne ściany borów, o skały i urwiska i lecieć z wieścią do dalszych gór, dalszych
skał…

— Panie marszałku — rzekł król — tobie restaurac ę⁶²⁰ królestwa bęǳiem zawǳię-
czać!

— Miłościwy panie! — odpowieǳiał Lubomirski — fortunę mo ę, życie, krew,
wszystko składam u nóg wasze królewskie mości!

— Vivat! Vivat Joannes Casimirus rex⁶²¹!… — grzmiały okrzyki.
— Niech ży e król, ociec nasz! — wołali górale.
Tymczasem panowie adący z królem otoczyli marszałka, lecz on nie odstępował osoby

pańskie . Po pierwszych powitaniach król znowu siadł na koń, a pan marszałek, nie chcąc
znać granic w gościnności i czci dla ma estatu, chwycił za le ce i sam, idąc pieszo, pro-
waǳił króla wśród szeregów wo sk i głuszących okrzyków aż do pozłociste , zaprzężone
w ośm tarantów⁶²² karety, do które ma estat pański siadł wraz z nunc uszem papieskim
Widonem.

Biskupi i dygnitarze pomieścili się w następnych, po czym ruszono z wolna ku Lu-
bowli. Pan marszałek echał przy oknie królewskie karety, pyszny i rad z siebie, akby go
uż o cem o czyzny okrzyknięto.

Po dwóch bokach szły gęsto wo ska, śpiewa ąc pieśń, brzmiącą w następnych⁶²³ sło-
wach:

⁶¹⁶stał się nawet od strasznego Janusza Raǳiwiłła zgubniejszym — mowa o tzw. rokoszu Lubomirskiego (–
), wznieconym przez tego magnata politycznym i zbro nym buncie szlachty przeciw dążeniom absoluty-
stycznym Jana Kazimierza; konflikt zakończył się kompromisem: Lubomirski został wygnany, a król zrezy-
gnował z wyznaczenia swo ego następcy (t . z elekc i vivente rege); w  r. Jan Kazimierz abdykował. [przypis
edytorski]

⁶¹⁷wyżenąć (daw.) — wygnać. [przypis edytorski]
⁶¹⁸samopał — prymitywna broń palna, używana w XVI i XVII w. [przypis edytorski]
⁶¹⁹piszczel a. kĳ — prymitywna ręczna broń palna, używana od XIV w. [przypis edytorski]
⁶²⁰restauracja (z łac.) — tu: odbudowa. [przypis edytorski]
⁶²¹Vivat Joannes Casimirus rex (łac.) — niech ży e król Jan Kazimierz. [przypis edytorski]
⁶²²tarant (daw.) — koń maści białe w plamy. [przypis edytorski]
⁶²³następny (daw.) — następu ący. [przypis edytorski]
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Sieczże Szwedów, siecz,
Wyostrzywszy miecz.
Bĳże Szwedów, bĳ,
Wziąwszy tęgi kĳ.

Walże Szwedów, wal,
Wbĳa ich na pal.
Męczże Szwedów, męcz
I ak możesz dręcz.

Łupże Szwedów, łup
I ze skóry złup.
Tnĳże Szwedów, tnĳ,
To ich bęǳie mnie .

Topże Szwedów, top,
Jeśliś dobry chłop. ⁶²⁴

Niestety, wśród powszechne radości i uniesienia, nie przewidywał nikt, że późnie tę
samą pieśń, zmieniwszy Szwedów na Francuzów, będą śpiewały też same wo ska Lubo-
mirskiego, zbuntowane przeciw swemu prawowitemu królowi i panu.

Ale teraz było eszcze do tego daleko. W Lubowli huczały ǳiała na powitanie, aż Bogactwo, Właǳa, Siła
wieże i blanki pokryły się dymem, ǳwony biły akby na pożar. ǲieǳiniec, na którym
wysiadł król, krużganek i schody zamkowe wysłane były suknem czerwonym. W wa-
zach z Włoch sprowaǳonych paliły się wschodnie aromaty. Większą część skarbów Lu-
bomirskich: kredensów⁶²⁵ złotych i srebrnych, makat, kobierców, gobelinów misternie
flamanǳkimi rękoma tkanych, statui, zegarów, szaf kle notami zdobnych, biur perło-
wą macicą i bursztynem wykładanych, sprowaǳono uż wcześnie do Lubowli, aby e
uchronić przed drapieżnością szweǳką; teraz zaś wszystko to było rozstawione, rozwie-
szone, ćmiło oczy i zmieniało ów zamek w akąś czaroǳie ską rezydenc ę. I pan marszałek Polityka
umyślnie roztoczył taki, sułtana godny, przepych, aby okazać królowi, że chociaż wraca
ako wygnaniec, bez pienięǳy, bez wo ska, nie posiada ąc prawie szat do zmiany, przecie
est panem potężnym, ma ąc sług tak potężnych i równie wiernych. Zrozumiał ową in-
tenc ę król i serce wezbrało mu wǳięcznością, co chwila więc brał marszałka w ramiona,
ściskał go za głowę a ǳiękował. Nunc usz, lubo⁶²⁶ przepychów zwycza ny, zdumiewał się
głośno nad tym, co wiǳiał, i słyszano go, ak mówił do hrabiego Apotyngen, że dotąd
nie miał po ęcia o potęǳe króla polskiego i że wiǳi, iż poprzednie klęski były tylko
chwilową odmianą fortuny, która wprędce zmienić się musi.

Do uczty, która po wypoczynku nastąpiła, król zasiadł na wywyższeniu, a pan mar- Uczta, Obycza e
szałek sam mu usługiwał, nie pozwala ąc nikomu się zastąpić. Po prawicy króla wziął
mie sce nunc usz Widon, po lewicy książę prymas Leszczyński, dale po obu stronach
dygnitarze duchowni i świeccy, ako ksiąǳ biskup krakowski, poznański, ksiąǳ arcy-
biskup lwowski, dale łucki, przemyski, chełmiński, ksiąǳ archidiakon krakowski, dale
pieczętarze koronni i wo ewodowie, których ośmiu się zebrało, i kasztelani, i referenda-
rze, a z oficerów zasiadł do uczty pan Wo niłłowicz, pan Wiktor, pan Stabkowski i pan
Baldwin Szurski, lekkiego znaku imienia Lubomirskich przywódca.

W drugie sali stół był zastawiony dla szlachty pomnie sze , a obszerny cekhauz⁶²⁷ dla
ludu prostego, wszyscy bowiem mieli się w ǳień przybycia pańskiego weselić.

A przy wszystkich stołach nie było o niczym innym rozmowy, tylko o powrocie króla,
o strasznych przygodach, które w droǳe zaszły i w których ręka boża króla broniła.
Sam Jan Kazimierz począł mówić o bitwie w wąwozie i wysławiać owego kawalera, który Zdrowie, Lekarz, Kobieta

⁶²⁴Sieczże Szwedów, siecz (…) Jeśliś dobry chłop. — pieśń tę, pt. „Przydumek panom Francuzom”, śpiewano
pod Mątwami [w bitwie pod Mątwami (ǳiś ǳielnica Inowrocławia) w  r. rokoszanie Lubomirskiego
pokonali wo ska Jana Kazimierza; Red. WL]. [przypis autorski]

⁶²⁵kredens (daw.) — tu: naczynia, zastawa stołowa. [przypis edytorski]
⁶²⁶lubo (daw.) — chociaż, mimo że. [przypis edytorski]
⁶²⁷cekhauz (daw., z niem. das Zeughaus) — zbro ownia, arsenał. [przypis edytorski]
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pierwszy impet szweǳki powstrzymał.
— A akże mu tam? — pytał pana marszałka.
— Medyk go nie odstępu e i za żywot ego ręczy, a przy tym i panny z aucymeru⁶²⁸

wzięły go w opiekę i pewnie duszy ego wy ść z ciała nie pozwolą, bo ciało młode, gładkie!
— odpowieǳiał wesoło marszałek.

— Chwała Bogu! — zawołał król. — Słyszałem a z ust ego coś, czego waszmościom Wierność
Wiadomość, Ta emnicanie powtórzę, bo mi się samemu zda e, żem się przesłyszał albo że on w delirium⁶²⁹ tak

mówił, ale eśli się to pokaże, dopiero waszmościowie bęǳiecie się zdumiewać.
— Byle nic takiego nie było — rzekł — co by waszą królewską mość zasępić mogło?
— Zgoła nic takiego! — rzekł król — owszem, ucieszyło nas to niepomiernie, bo się

okazu e, że ci nawet, których za na większych nieprzy aciół mieliśmy rac ę uważać, krew
w przygoǳie za nas przelać gotowi.

— Miłościwy panie! — zakrzyknął pan marszałek — czas poprawy nadszedł, ale pod
tym dachem wasza królewska mość mięǳy takimi się zna du e, którzy nigdy nawet i myślą
przeciw e ma estatowi nie zgrzeszyli.

— Prawda, prawda! — odpowieǳiał król — a wy, panie marszałku, w pierwszym
rzęǳie!

— Sługam lichy wasze królewskie mości!
Przy stole z wolna począł powstawać gwar coraz większy. Nastąpiły rozmowy o ko- Polityka

niunkturach politycznych, o spoǳiewane dotąd na próżno pomocy cesarza niemieckie-
go, o posiłkach tatarskich i przyszłe wo nie ze Szwedami. Nowa nastąpiła radość, gdy pan
marszałek oświadczył, iż wysłany przez niego umyślnie poseł do chana powrócił właśnie
przed paroma dniami i sprawił, że czterǳieści tysięcy ordy stoi w gotowości, a może być
i sto, ak tylko król z eǳie do Lwowa i układ z chanem zawrze. Tenże sam poseł doniósł,
że i kozactwo pod grozą Tatarów nawróciło się do posłuszeństwa.

— O wszystkim myśleliście, panie marszałku — rzekł król — tak ak i my sami lepie
byśmy nie myśleli!

Wtem porwał za kielich i zawołał:
— Zdrowie pana marszałka koronnego, naszego gospodarza i przy aciela!
— Nie może być, miłościwy panie! — krzyknął marszałek — niczy e tu zdrowie nie

może być pierwe pite od zdrowia wasze królewskie mości!
Wszyscy powstrzymali do pół uż wzniesione puchary, zaś Lubomirski, rozradowany,

spotniały, skinął na swego własnego marszałka-kredencerza⁶³⁰.
Na ten znak skoczyła służba ro ąca się po sali i poczęła rozlewać na nowo małmaz ę⁶³¹

czerpaną złoconymi konwiami ze szczerosrebrne beczki. Ochota zaraz uczyniła się eszcze
większa i wszyscy czekali tylko na toast pana marszałka.

Mistrz-kredencerz przyniósł tymczasem dwa puchary z weneckiego kryształu, roboty Sztuka, Carpe diem, Piękno
tak cudne , że za ósmy cud świata mogły uchoǳić. Kryształ ich, drążony i polerowany
do cienka może przez lata całe, rzucał iście diamentowe blaski; nad oprawą pracowali mi-
strze włoscy. Podstawy były ze złota rzeźbionego w drobne figurki, przedstawia ące w azd
zwycięskiego woǳa na Kapitol⁶³². Jechał więc wóǳ w rydwanie złocistym, po droǳe
moszczone perełkami. Za nim szli eńcy ze skrępowanymi rękoma, król akiś w zawo u
z ednego szmaragda uczynionym, dale ciągnęli legioniści, ze znakami i orłami. Przeszło
pięćǳiesiąt figurek mieściło się na każde podstawie, drobniutkich wzrostem na orzech
laskowy, ale wyrobionych tak cudnie, że rysy twarzy i uczucia każde mogłeś odgadnąć,
dumę zwycięzców i pognębienie zwyciężonych. Łączyły podstawę z kielichem filigrany
złote, ako włosy cienkie, powyginane ǳiwnym kunsztem w liście winne, grona i roz-
maite kwiaty. Owe filigrany wiły się naokoło kryształu, łącząc się w górze w edno koło,
rąbek pucharu stanowiące, kamieniami o siedmiu kolorach saǳone.

⁶²⁸fraucymer (z niem. Frauenzimmer: komnata kobiet, pokó dla dam) — damy dworu, stałe towarzystwo
królowe lub księżne . [przypis edytorski]

⁶²⁹delirium — maligna, ma aczenie. [przypis edytorski]
⁶³⁰kredencerz (daw.) — służący opieku ący się kredensem, t . zastawą stołową, odpowieǳialny za podawanie

do stołu. [przypis edytorski]
⁶³¹małmazja — słodkie, aromatyczne czerwone wino, barǳo kosztowne, wyrabiane w kra ach położonych

nad Morzem Śróǳiemnym, nazwane od miasta Malvasia na Peloponezie. [przypis edytorski]
⁶³²Kapitol — edno ze wzgórz w Rzymie. [przypis edytorski]
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Podał więc mistrz-kredencerz eden taki puchar królowi, drugi marszałkowi, oba na-
pełnione małmaz ą. Wówczas powstali wszyscy ze swych mie sc, a pan marszałek wzniósł
puchar i krzyknął, ile mu głosu w piersiach starczyło:

— Vivat Joannes Casimirus rex!
— Vivat! vivat! vivat!
W te chwili znów huknęły ǳiała, aż ściany zamkowe się zatrzęsły. Szlachta ucztu ąca

w drugie sali wpadła z kielichami; chciał pan marszałek perorować, nie było sposobu, bo
słowa ginęły w ustawicznym krzyku: „Vivat! vivat! vivat!”

Marszałka taka opanowała radość, takie uniesienie, że aż ǳikość błysnęła mu w oczach, Obycza e, Bogactwo, Krew,
Poświęcenie, Szaleństwo,
Uczta

i wychyliwszy swó kielich, krzyknął tak, że nawet wśród powszechnego rozgardiaszu było
go słychać:

— Ego ultimus⁶³³!…
To rzekłszy, palnął się owym bez ceny kielichem w głowę, aż kryształ rozprysnął się

w setne okruchy, które z dźwiękiem upadły na podłogę, a skronie magnata krwią się
oblały.

Zdumieli się wszyscy; król zaś rzekł:
— Panie marszałku, szkoda nam nie kielicha, ale głowy… Siła⁶³⁴ nam na nie zależy!
— Za nic mi skarby i kle noty! — zawołał marszałek — gdy mam honor waszą kró-

lewską mość w domu moim przy mować. Vivat Joannes Casimirus rex!
Tu kredencerz podał mu drugi kielich.
— Vivat! vivat! vivat! — brzmiało ciągle i bez ustanku.
Dźwięk rozbĳanego szkła mieszał się z okrzykami. Tylko biskupi nie poszli śladem

marszałka, bo powaga duchowna broniła.
Lecz nunc usz papieski, nieświadom owego zwycza u tłuczenia szkła o głowy, pochylił

się do sieǳącego obok księǳa biskupa poznańskiego i rzekł:
— Dla Boga! zdumienie mnie ogarnia… Toż w skarbie waszym pustki, a za taki eden

kielich można by dwa słuszne regimenty wo ska wystawić i utrzymać!
— Tak u nas zawsze — odrzekł, kiwa ąc głową, ksiąǳ biskup poznański — kiedy

ochota w sercach wzbierze, to i miary w niczym nie masz.
Jakoż ochota coraz była większa. Przy końcu uczty askrawa łuna uderzyła w okna Zabawa, Światło, Uczta

zamku.
— Co to est? — spytał król.
— Miłościwy panie! Proszę na widowisko! — rzekł marszałek.
I chwie ąc się nieco, prowaǳił pana do okna. Tam cudny widok uderzył ich oczy.

ǲieǳiniec oświecony był ak w ǳień. Kilkaǳiesiąt beczek ze smołą rzucało asnożółte
blaski na bruk wyprzątnięty ze śniegu i wysypany igłami świerków górskich. Gǳienie-
gǳie paliły się i ku⁶³⁵ okowity⁶³⁶, rzuca ące światło błękitne; do niektórych sól wsypy-
wano, by świeciły czerwono.

Rozpoczęło się widowisko: naprzód ścinali rycerze głowy tureckie, gonili do pierście-
nia i ze sobą na ostre; potem psy liptowskie zażerały niedźwieǳia; potem góral eden,
roǳa górskiego Samsona, rzucał kamieniem młyńskim i takowy w powietrzu chwytał.
Północ położyła dopiero koniec tym zabawom.

Tak wystąpił pan marszałek koronny, chociaż Szweǳi byli eszcze w kra u.
 
Wśród uczt i wśród natłoku z eżdża ących się coraz nowych dygnitarzy, szlachty i rycer-
stwa nie zapomniał ednak dobry król o swym wiernym słuǳe, który w wąwozie górskim
tak śmiele na miecze szweǳkie pierś nadstawił, i na drugi ǳień po przybyciu do Lubowli
odwieǳił rannego pana Andrze a. Zastał go przytomnym i niemal wesołym, choć bla-
dym ak śmierć, gdyż szczęśliwym trafem młody unak żadne ciężkie rany nie otrzymał
i tylko krwi z niego dużo uszło.

Na widok pana podniósł się nawet Kmicic na łożu i usiadł, a choć król począł nalegać,
by się położył znowu, przecie nie chciał tego uczynić.

⁶³³Ego ultimus (łac.) — a ostatni. [przypis edytorski]
⁶³⁴siła (daw.) — dużo, wiele; barǳo. [przypis edytorski]
⁶³⁵kufa — beczka. [przypis edytorski]
⁶³⁶okowita — mocna wódka lub nieoczyszczony spirytus. [przypis edytorski]
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— Miłościwy panie — rzekł — za parę dni uż i na koń siędę⁶³⁷, i z waszą królewską
mością, za łaskawym pozwoleniem, dale po adę, gdyż sam to czu ę, że mi nic nie est.

— Musieli cię przecie okrutnie poszczerbić… Jakoż to niesłychana rzecz, ażeby eden Blizna, Żołnierz, Odwaga
na tylu uderzał.

— Nieraz mi się uż to trafiało, bo tak mniemam, że w złym razie szabla i rezoluc a⁶³⁸
to grunt!… E , miłościwy panie! uż by tych szczerb, które na mo e skórze przyschły, i na
wołowe nie zliczyć. Takie mo e szczęście!

— Na szczęście nie narzeka , bo widać, leziesz na oślep tam, gǳie nie tylko szczer-
by, ale i śmierć rozda ą. Od akże to dawna wo enny proceder praktyku esz? Gǳieś się
przedtem popisywał?

Przelotny rumieniec zabarwił bladą twarz pana Kmicica.
— Miłościwy panie! Jam to przecie Chowańskiego⁶³⁹ podchoǳił, gdy wszyscy uż

ręce opuścili, i cena za mo ą głowę była naznaczona.
— Słucha no — rzekł nagle król — powieǳiałeś mi ǳiwne słowo w owym wąwozie, Ta emnica, Imię

alem myślał, że cię delirium⁶⁴⁰ chwyciło i rozum ci się pomieszał. Teraz znów mówisz,
żeś to ty Chowańskiego podchoǳił. Ktoś ty est? Zaliś⁶⁴¹ ty naprawdę nie Babinicz?
Wiadomo nam, kto Chowańskiego podchoǳił!

Nastała chwila milczenia; wreszcie młody rycerz podniósł wynęǳniałą twarz i rzekł:
— Tak est, miłościwy panie!… Nie delirium przeze mnie mówi, eno prawda; am to

Chowańskiego szarpał, od które wo ny imię mo e w całe Rzeczypospolite zasłynęło…
Jam est Andrze Kmicic, chorąży orszański…

Tu pan Kmicic przymknął oczy i bladł coraz więce , lecz gdy król milczał zdumiony,
tak dale mówić począł:

— Jam, miłościwy panie, ów banit⁶⁴², przez Boga i luǳkie sądy potępion za zabó stwa Wina, Przebaczenie,
Przemiana, Łzy, Król,
O ciec

i swawolę, am to Raǳiwiłłowi służył i wraz z nim ciebie, miłościwy panie, i o czyznę
zdraǳił, a teraz rapierami skłuty, końskimi kopytami stratowan, podnieść się niemocen,
bĳę się w piersi, powtarzam: „Mea culpa! mea culpa⁶⁴³!”, i miłosierǳia twego o cowskiego
błagam… Przebacz mi, panie, bom sam własne dawne uczynki przeklął i z te piekielne
drogi dawno nawrócił.

I łzy puściły się z oczu rycerza, a drżącymi rękoma począł szukać dłoni królewskie .
Jan Kazimierz zaś dłoni wprawǳie nie cofnął, lecz sposępniał i rzekł:

— Kto w tym kra u koronę nosi, niewyczerpaną winien mieć przebaczenia goto-
wość, przeto i tobie, zwłaszcza żeś w Jasne Górze i nam w droǳe wiernie służył, a piersi
nadstawiał, gotowiśmy winy odpuścić…

— Więc odpuść, miłościwy panie! Skróć mo ą mękę!
— Jednego tylko nie możem ci zapomnieć, żeś wbrew cnocie tego narodu, podnie- Grzech, Król, Przysięga,

Pozory, Krewsieniem ręki na ma estat dotąd nieskalane , ofiarował się księciu Bogusławowi porwać
nas i żywych lub umarłych w szweǳkie ręce wydać!

Kmicic, choć przed chwilą sam mówił, że podnieść się niemocen, zerwał się z ło-
ża, chwycił wiszący nad nim krucyfiks i z wypiekami na twarzy, z oczyma płonącymi
gorączką, dysząc szybko, tak mówić począł:

— Na zbawienie duszy roǳica mego i mo e matki, na te rany Ukrzyżowanego, to
nieprawda!… Jeśli do tego grzechu się poczuwam, niech Bóg mnie zaraz nagłą śmiercią
i wiecznym ogniem ukarze! Panie mó , eżeli mi nie wierzysz, to zedrę owe bandaże,
niech się krew mo a wyle e, które reszty Szweǳi nie wypuścili. Nigdym się nie ofiarował.
Nigdy taka myśl w głowie mo e nie postała… Za królestwa świata tego nie byłbym nigdy
podobnego uczynku się dopuścił… Amen! na tym krzyżu, amen, amen!

⁶³⁷siędę — ǳiś popr.: siądę. [przypis edytorski]
⁶³⁸rezolucja (z łac.) — tu: zdecydowanie, śmiałość. [przypis edytorski]
⁶³⁹Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców

w wo nie polsko-rosy skie (–), o które Sienkiewicz nie mógł w  r. pisać wprost ze względu na
cenzurę carską; kariera Chowańskiego zaniepokoiła w końcu dwór carski do tego stopnia, że został ogłoszony
buntownikiem i ścięty wraz z synem, co stało się powodem buntu wo skowego, a w XIX w. tematem opery
Modesta Musorgskiego Chowańszczyzna. [przypis edytorski]

⁶⁴⁰delirium (łac.) — szaleństwo, ma aczenie. [przypis edytorski]
⁶⁴¹zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁶⁴²banit (z łac.) — ǳiś popr.: banita; człowiek skazany na wygnanie, wygnaniec. [przypis edytorski]
⁶⁴³mea culpa (łac.) — mo a wina. [przypis edytorski]
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I cały począł się trząść z uniesienia i gorączki.
— Więc książę zmyślił? — zapytał zdumiony król. — Dlaczego? po co?
— Tak, miłościwy panie, zmyślił… To ego pomsta piekielna na mnie za to, com mu

uczynił.
— Cóżeś mu uczynił?
— Porwałem go spośród ego dworu, spośród wszystkiego wo ska i chciałem zwią-

zanego do nóg wasze królewskie mości rzucić.
Król przeciągnął dłonią po czole.
— ǲiw, ǳiw! — rzekł. — Wierzę ci, ale nie po mu ę. Jakże to? Januszowi służy-

łeś, a Bogusława porywałeś, któren⁶⁴⁴ mnie zawinił, i chciałeś go związanego do mnie
przywozić?…

Kmicic chciał odpowieǳieć, lecz król spostrzegł w te chwili bladość ego i zmęczenie,
więc rzekł:

— Odpocznĳ, a późnie mów wszystko od początku. Wierzym ci, oto nasza ręka!
Kmicic przycisnął ą do ust i przez akiś czas milczał, bo mu tchu brakło, patrzył tylko

w oblicze pana z niezmierną miłością, lecz wreszcie zebrał siły i tak mówić począł:
— Opowiem wszystko od początku. Wo owałem z Chowańskim, ale i swoim byłem

ciężki. W części musiałem luǳi krzywǳić i co mi było potrzeba brać, w części czyniłem
to ze swawoli, bo się krew burzyła we mnie… Kompanionów miałem, godną szlachtę, ale
nie lepszych ode mnie… Tu i owǳie kogoś się usiekło, tu i owǳie z dymem puściło… tu
i owǳie batożkami po śniegu pognało… Wszczęły się hałasy. Gǳie eszcze nieprzy aciel
nie dosięgnął, tam do sądów się udawano. Przegrywałem zaocznie. Wyroki zapadały eden
po drugim, alem sobie z tego nic nie robił, eszcze diabeł mi pochlebiał i szeptał, żeby pana
Łaszcza przewyższyć, któren wyrokami ferez ę⁶⁴⁵ sobie podbić kazał, a przecie sławion był
i dotąd imię ego sławne.

— Bo pokutował i umarł pobożnie — zauważył król.
Kmicic, spocząwszy nieco, tak dale mówił:
— Tymczasem pan pułkownik Billewicz — wielki to ród na Żmuǳi ci Billewicze Bogactwo

— wyzuł znikomą postawę⁶⁴⁶ i na lepszy świat się przeniósł, a mnie wioskę i wnuczkę
zapisał. Nie dbam o wioskę, bo w ustawicznych podchodach pod nieprzy aciela niemało
się złupiło, i nie tylko żem zagarniętą przez inkurs ę⁶⁴⁷ nieprzy acielską fortunę restauro-
wał⁶⁴⁸, alem e i przysporzył. Mam eszcze w Częstochowie z tego tyle, że i dwie takie
wioski mógłbym kupić, i nikogo o chleb nie potrzebu ę prosić… Gdy ednak partia mi
się sterała, po echałem na zimowe leże w laudańską stronę. Tam ǳiewka nieboga tak mi
do serca przywarła, żem o świecie bożym zapomniał. Cnota i uczciwość est w te pannie Zbrodnia, Grzech, Cnota,

Przemiana, Sprawiedliwośćtaka, że mi wstyd było wobec nie dawnie szych uczynków. Ona też, do grzechu wroǳo-
ną abominac ę⁶⁴⁹ ma ąc, poczęła nastawać, abym dawny żywot porzucił, hałasy uciszył,
krzywdy nagroǳił i poczciwie żyć począł…

— I poszedłeś za e radą?
— Gǳie tam, miłościwy panie! Chciałem, co prawda, Bóg wiǳi, chciałem… Ale

stare grzechy człowieka ściga ą. Naprzód mi w Upicie żołnierzy poszarpano, za com miasto
z dymem puścił…

— Na Boga! Toż to kryminał! — rzekł król.
— Nic to eszcze, miłościwy panie! Potem mi kompanionów, godnych kawalerów,

chociaż swawolników, laudańska szlachta wysiekła. Nie mogłem nie pomścić, więcem te
same nocy zaścianek Butrymów napadł i ogniem i mieczem zabó stwo ukarałem… Ale
mnie pobito, bo ich tam kupa szaraków sieǳi. Musiałem się kryć. ǲiewka uż i patrzeć
na mnie nie chciała, bo owi szaraczkowie byli e o cami i opiekunami, testamentem po-
stanowionymi. A mnie serce tak do nie ciągnęło, że choć ty łbem tłucz! Nie mogąc bez
nie żyć, zebrałem nową partię i zbro ną ręką ą wziąłem.

— Bogda cię!… I Tatar inacze w zaloty nie choǳi!

⁶⁴⁴któren — ǳiś popr.: który. [przypis edytorski]
⁶⁴⁵ferezja — męskie okrycie wierzchnie w XVI–XVII w. [przypis edytorski]
⁶⁴⁶wyzuł znikomą postawę — opuścił swo e doczesne ciało, t . umarł. [przypis edytorski]
⁶⁴⁷inkursja (z łac.) — na azd, napad. [przypis edytorski]
⁶⁴⁸restaurować — odbudować, oǳyskać. [przypis edytorski]
⁶⁴⁹abominacja (z łac.) — obrzyǳenie, wstręt. [przypis edytorski]
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— Hulta ska to była sprawa, przyzna ę. Toteż mnie Bóg przez ręce pana Wołody ow-
skiego pokarał, który zebrawszy ową szlachtę, ǳiewkę mi wydarł, a samego usiekł, tak że
ledwiem tam duszy nie wypuścił. Stokroć by to lepie było dla mnie, bo nie byłbym się
z Raǳiwiłłem sprzągł ku zgubie ma estatu i o czyzny. Ale ak mogło być inacze ? Wszczął
się nowy proces… Kryminał, gardłowa sprawa. Sam uż nie wieǳiałem, co czynić, gdy
nagle wo ewoda wileński przyszedł mi z pomocą.

— On cię osłonił?
— On mi list zapowiedni przez tegoż pana Wołody owskiego przysłał, a przez to pod

inkwizyc ę⁶⁵⁰ hetmańską poszedłem i sądów mogłem się nie bać. Chwyciłem się tedy
wo ewody ako deski zbawienia. Wnet postawiłem na nogi chorągiew z samych zabĳa-
ków na całą Litwę znanych. Lepsze we wszystkim wo sku nie było… Poprowaǳiłem ą
do Kie dan. Tam Raǳiwiłł ak syna mnie przy ął, pokrewieństwo przez Kiszków przypo-
mniał i osłonić obiecał. Miał uż swo e widoki… Trzeba mu było rezolutów⁶⁵¹ na wszystko
gotowych, a a, prostak, ako na lep lazłem. Nim ego zamysły wyszły na wierzch, kazał
mi na krucyfiksie poprzysiąc, że go nie opuszczę w żadnym terminie. Myśląc, że o wo nę
ze Szwedami albo z Septentrionami choǳi, przysiągłem chętnie. Aż nastała owa uczta
straszna, na które ugodę kie dańską podpisano. Zdrada okazała się awnie. Inni pułkow- Wierność
nicy buławy hetmanowi pod nogi ciskali, a mnie przysięga, ako psa łańcuch, trzymała
i nie mogłem go odstąpić…

— Alboż nie przysięgli na wierność nam ci wszyscy, którzy nas potem odstąpili?…
— rzekł ze smutkiem król.

— Ja też, choć buławy nie rzuciłem, nie chciałem w zdraǳie rąk maczać. Com wy-
cierpiał, miłościwy panie, Bóg eden wie! Wiłem się z boleści, akby mnie żywym ogniem Patriota, Kobieta
palono, bo i ǳiewka mo a, chociaż uż po owym rapcie⁶⁵² traktat⁶⁵³ mięǳy nami stanął,
teraz mnie zdra cą okrzyknęła, ako plugawym gadem pogarǳiła… A am przysiągł, am
przysiągł nie opuszczać Raǳiwiłła… O! ona, miłościwy panie, choć niewiasta, rozumem
męża zawstyǳi, a w wierności dla wasze królewskie mości nikomu nie da się wyprzeǳić!

— Boże e błogosław! — rzekł król. — Za to ą kocham!
— Ona myślała, że mnie na partyzanta⁶⁵⁴ ma estatu i o czyzny przerobi, a gdy na

nic poszła ta robota, wtedy tak się na mnie zawzięła, że ile było dawnie afektu, tyle
nienawiści powstało. Tymczasem Raǳiwiłł zawołał mnie przed siebie i ął przekonywać.
Wyłuszczył mi, ako dwa a dwa cztery, że dobrze uczynił, że w ten tylko sposób mógł
o czyznę upada ącą ratować. Nawet nie potrafię powtórzyć ego racy , tak były wielkie,
taką szczęśliwość o czyźnie obiecywały! Stokroć mędrszego byłby przekonał, a cóż dopiero
mnie, prostaka, żołnierza, on, taki statysta⁶⁵⁵! To mówię wasze królewskie mości, żem
się go chwycił obu rękoma i sercem, bom myślał, że wszyscy ślepi, tylko on eden prawdę
wiǳi, wszyscy grzeszni, eno on eden zacny. I byłbym za niego w ogień skoczył, ako
teraz za waszą królewską mość, bo ni przez pół służyć, ni przez pół miłować nie umiem…

— Wiǳę, że to tak est! — zauważył Jan Kazimierz.
— Posługi oddałem mu znaczne — mówił ponuro Kmicic — i to mogę rzec, że

gdyby nie a, to by i owa zdrada żadnych uktów⁶⁵⁶ adowitych wydać nie mogła, bo
ego własne wo sko na szablach by go rozniosło. Już się do tego miało. Już szli dragoni
i węgierskie piechoty, i lekkie znaki, uż ego Szkotów na szable brali, gdym a skoczył
z mymi ludźmi i starłem ich w mgnieniu oka. Ale zostały inne chorągwie na konsysten-
c ach⁶⁵⁷ sto ące. I te znosiłem. Jeden pan Wołody owski z więzienia się wydobył i swoich
laudańskich luǳi na Podlasie cudem i nadluǳką rezoluc ą wywiódł, aby się z panem Sa-
piehą połączyć. Niedobitkowie zebrali się tam w znaczne liczbie, ale co przedtem dobrych
żołnierzów⁶⁵⁸ zginęło za mo ą przyczyną — Bóg eden zliczy. Jako na spowieǳi prawdę

⁶⁵⁰inkwizycja (z łac.) — tu: urysdykc a, prawo. [przypis edytorski]
⁶⁵¹rezolut — śmiałek. [przypis edytorski]
⁶⁵²rapt (z łac. raptus) — porwanie. [przypis edytorski]
⁶⁵³traktat — tu: ugoda, zgoda. [przypis edytorski]
⁶⁵⁴partyzant (z .) — stronnik, zwolennik. [przypis edytorski]
⁶⁵⁵statysta (daw.) — polityk, mąż stanu, strateg (ǳiś: osoba niebędąca aktorem, a występu ąca w filmie lub

sztuce teatralne w roli podrzędne ). [przypis edytorski]
⁶⁵⁶frukt (z łac. fructus) — owoc. [przypis edytorski]
⁶⁵⁷konsystencja (z łac.) — tu: zakładanie obozu, obozowanie. [przypis edytorski]
⁶⁵⁸żołnierzów — ǳiś popr. forma D. lm: żołnierzy. [przypis edytorski]
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wyzna ę… Pan Wołody owski w prze ściu na Podlasie samego mnie pochwycił i żywić⁶⁵⁹
nie chciał. Ledwiem z ego rąk wyszedł, za przyczyną listów, które przy mnie znaleźli,
a z których okazało się, że gdy eszcze był w więzieniu i gdy książę chciał go rozstrzelać,
tom a za nim instanc ę⁶⁶⁰ natarczywie wnosił. Puścił mnie tedy wolno, a zaś wróciłem
do Raǳiwiłła i służyłem dale . Ale uż mi gorzko było, uż się dusza we mnie na niektóre
uczynki księcia wzdrygała, bo nie masz w nim ani wiary, ani uczciwości, ani sumienia,
a ze słowa własnego tyle sobie robi, ile król szweǳki. Począłem mu tedy skakać do oczu.
On też burzył się przeciw me zuchwałości. Na koniec mnie z listami wyprawił…

— ǲiw, ak ważne rzeczy mówisz — rzekł król — przyna mnie raz wiemy od na-
ocznego świadka, który pars magna fuit⁶⁶¹, ak się to tam odbyło…

— Prawda, że pars magna fui⁶⁶² — odpowieǳiał Kmicic. — Ruszyłem z listami
ochotnie, bom uż nie mógł na mie scu usieǳieć. W Pilwiszkach napotkałem księcia
Bogusława. Boda go Bóg wydał w mo e ręce, do czego wszystkich sił dołożę, aby go
za oną potwarz pomsta mo a nie minęła! Nie tylko, żem mu się z niczym nie ofiarował,
miłościwy panie, nie tylko to est łgarstwo bezecne, alem się właśnie tam nawrócił, nagą
całą bezecność tych heretyków u rzawszy.

— Powiada żywo, ak to było, bo nam tu przedstawiano, akoby książę Bogusław
z musu eno bratu sekundował⁶⁶³.

— On? miłościwy panie! On gorszy od Janusza! A w czy e się głowie naprzód zdrada
wylęgła? Czy nie on pierwszy księcia hetmana skusił, koronę mu ukazu ąc? Bóg to na
sąǳie rozstrzygnie. Tamten przyna mnie symulował i bono publico⁶⁶⁴ się zasłaniał, Bo-
gusław zaś, wziąwszy mnie za arcyszelmę, całą duszę mi odkrył. Strach powtarzać, co mi
rzekł… „Rzeczpospolitą waszą (powiada) diabli muszą wziąć, ale to postaw⁶⁶⁵ czerwonego
sukna, my zaś nie tylko do ratunku ręki nie przyłożym, lecz eszcze ciągnąć bęǳiem,
by nam się na więce w garści zostało… Litwa nam (powiada) musi zostać, a po bracie
Januszu a czapkę wielkoksiążęcą wǳie ę, z ego córką się ożeniwszy.”

Król zasłonił sobie oczy.
— Męko Pana naszego! — rzekł. — Raǳiwiłłowie, Raǳie owski, Opaliński… Jakże

się nie miało stać, co się stało!… Korony im było trzeba, choćby rozerwać to, co Bóg
złączył…

— Zdrętwiałem i a, miłościwy panie! Wodęm na łeb lał, by nie oszaleć. Ale się du- Zdrada, Przemiana, Zemsta
sza zmieniła we mnie w edne chwili, akoby w nią piorun trzasł. Sam się roboty własne
przeląkłem. Nie wieǳiałem, co czynić… Czy Bogusława, czy siebie nożem pchnąć?…
Ryczałem ak ǳiki zwierz, bo w taką matnię mnie zapęǳono!… Już nie służby dalsze
u Raǳiwiłłów, lecz pomsty pragnąłem… Bóg nagle dał mi myśl: poszedłem z kilku
ludźmi do kwatery księcia Bogusława, wywiodłem go za miasto, porwałem za łeb i do
konfederatów chciałem wieźć, by się do nich i do służby wasze królewskie mości wkupić
za cenę ego głowy.

— Wszystko ci przebaczam! — krzyknął król — bo cię obłąkali; aleś im wypłacił!
Jeden Kmicic mógł się na to zdobyć, nikt więce . Wszystko ci za to przebaczam i z serca
odpuszczam, eno powiada żywo, bo mnie ciekawość pali: wyrwał się?

— Przy pierwsze stac i⁶⁶⁶ wyrwał mi krócicę zza pasa… i w gębę strzelił. Ot! ta
blizna… Luǳi moich pobił sam eden i uszedł… Rycerz to znamienity… trudno przeczyć;
ale się spotkamy eszcze, choćby to miała być ostatnia mo a goǳina!…

Tu Kmicic ął szarpać kołdrę, którą był okryty, lecz król przerwał prędko:
— I przez zemstę wymyślił na ciebie ów list?
— I przez zemstę przysłał ten list. Z rany się w lesie podgoiłem, ale dusza gorze

bolała… Do Wołody owskiego, do konfederatów, nie mogłem uż iść, bo laudańscy na

⁶⁵⁹żywić — tu: zostawić przy życiu, darować życie. [przypis edytorski]
⁶⁶⁰instancja (daw., z łac.) — tu: wstawienie się za kimś, wstawiennictwo. [przypis edytorski]
⁶⁶¹pars magna fuit (łac.) — brał istotny uǳiał, był znaczącym uczestnikiem. [przypis edytorski]
⁶⁶²fui (łac.) — byłem. [przypis edytorski]
⁶⁶³sekundować (z łac.) — pomagać, towarzyszyć. [przypis edytorski]
⁶⁶⁴bono publico (łac.) — dobrem publicznym. [przypis edytorski]
⁶⁶⁵postaw (daw.) — miara długości tkanin, równa  łokci, t . ok.  m; w XVII w. tkaniny uważano za barǳo

wartościowe i często stanowiły formę płatności zamiast gotówki, a sukno czerwone ceniono wyże niż bielone.
[przypis edytorski]

⁶⁶⁶stacja — tu: postó , popas. [przypis edytorski]
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szablach by mnie roznieśli… Wszelako wieǳąc, że książę hetman ma przeciw nim cią-
gnąć, ostrzegłem ich, by się kupy trzymali. I to był pierwszy mó dobry uczynek, bo
inacze byłby ich Raǳiwiłł chorągiew po chorągwi wygniótł, a teraz oni ego zmogli
i w oblężeniu, ak słyszę, trzyma ą. Niechże im Bóg pomaga, a na niego karę ześle, amen!

— Może uż się to stało, a eśli nie, to stanie się pewnie — rzekł król. — Cóżeś dale
robił?

— Postanowiłem, nie mogąc u konfederatów wasze królewskie mości służyć, do Grzech, Przemiana, Sława,
Czynosoby ego się dostać i tam wiernością dawne winy odpokutować. Ale akże miałem iść?

Kto by Kmicica przy ął? kto by mu uwierzył? kto by go zdra cą nie zakrzyknął? Więcem
Babinicza imię przybrał i całą Rzeczpospolitą prze echawszy, do Częstochowy się dosta-
łem. Czylim tam akie zasługi położył, niech ksiąǳ Kordecki zaświadczy. Dniem i nocą
myślałem tylko o tym, by szkody o czyźnie nagroǳić, krew za nią wylać, samemu do
sławy i uczciwości powrócić. Resztę uż, miłościwy panie, wiesz, boś na nią patrzył. A e-
śli o cowskie dobrotliwe serce do tego cię skłania, eśli ona nowa służba dawne grzechy
przeważyła albo choć zrównała, to przy m mnie, panie, do łaski swe i do serca, bo mnie
wszyscy odstąpili, bo nikt mnie nie pocieszy prócz ciebie… Ty, panie, eden wiǳisz mó
żal i mo e łzy!… Jam banit, am zdra ca, am krzywoprzysięzca, a przecie, panie, a miłu ę
tę o czyznę i twó ma estat… I Bóg wiǳi, że chcę służyć wam obo gu!

Tu łzy rzewne puściły się z oczu unaka i aż zanosił się z płaczu, a król, o ciec dobro-
tliwy, chwycił go za głowę, począł całować w czoło i pocieszać:

— Jędrek! takiś mi miły ako syn roǳony… Com ci mówił? Żeś zgrzeszył w zaślepie-
niu, a iluż grzeszy z rozmysłem?… Z serca odpuszczam ci wszystko, boś uż winy zmazał.
Uspokó się, Jędrek! Nie eden rad by się takimi zasługami, ako są two e, poszczycić…
Boga mi! I a odpuszczam, i o czyzna odpuszcza, eszcze ci dłużni bęǳiemy! Przestań
lamentować.

— Bóg niech wasze królewskie mości da wszystko dobre za takową kompas ę⁶⁶⁷! —
mówił ze łzami rycerz. — Przecie a i tak eszcze, miłościwy panie, muszę odpokutować Grzech, Przysięga,

Zbawienie, Czyściec,
Piekło, Pobożność,
Wierzenia, Modlitwa

na tamtym świecie za oną przysięgę Raǳiwiłłowi daną, bo chociażem nie wieǳiał, na
com przysięgał, przecie przysięga przysięgą.

— Nie potępi cię Bóg za nią — odrzekł król — bo musiałby chyba pół Rzeczypo-
spolite do piekła wysłać, tych wszystkich mianowicie, którzy nam wiarę złamali.

— Myślę i a, miłościwy królu, że do piekła nie pó dę, bo mi za to i ksiąǳ Kordecki
zaręczał, chociaż nie był pewien, czy mnie i czyściec minie. Ciężka to rzecz z akie sto
lat się prażyć… No, ale niechby tam uż! Siła⁶⁶⁸ człek zniesie, gdy mu naǳie a zbawienia
świeci, a przy tym i modlitwy mogą coś wskórać i mękę skrócić.

— Jeno się nie troska ! — rzecze Jan Kazimierz. — Wyrobię a to u samego nun-
c usza⁶⁶⁹, by mszę na two ą intenc ę odprawił… Przy takich promoc ach nie stanie ci się
wielka krzywda… Ufa w miłosierǳie boże!

Kmicic uśmiechnął się uż przez łzy.
— Jeszcze też — rzekł — da Bóg do sił wrócić, to się i z nie ednego Szweda duszę

wyłusknie, a przez to nie tylko w niebie bęǳie zasługa, ale się i ziemską reputac ę poprawi.
— Bądź dobre myśli i o sławę doczesną się wcale nie turbu . Ja w tym, by cię nie

ominęło, co należy. Przy dą spoko nie sze czasy, sam będę zasługi twe promulgował⁶⁷⁰,
które uż są niemałe, a pewno będą eszcze większe. I na se mie, da Bóg, ową materię
każę poruszyć, a tak do czci powrócon być musisz.

— Bo to, mó miłościwy panie i o cze, niech się eno uspokoi trochę albo i przedtem
eszcze, sądy mnie będą szarpały, od czego mnie i powaga wasze królewskie mości osłonić
nie zdoła. Ale uż mnie sza z tym!… Nie dam się, dopóki pary w nozdrzach, a szabli Miłość niespełniona,

Tęsknotaw garści… Jeno mi o tę ǳiewkę choǳi. Oleńka e na imię, miłościwy panie! O , siła⁶⁷¹
czasu się e nie wiǳiało! O , siła przecierpiało się bez nie i przez nią, a choć człek sobie
czasem chce ą wybić z serca i z afektem ako z niedźwieǳiem się boryka, na nic to, bo,
taki syn, nie puszcza!

⁶⁶⁷kompasja (z łac.) — współczucie. [przypis edytorski]
⁶⁶⁸siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
⁶⁶⁹nuncjusz — wysłannik papieża. [przypis edytorski]
⁶⁷⁰promulgować (z łac. promulgo, promulgare) — wy awiać, obwieszczać, ogłaszać. [przypis edytorski]
⁶⁷¹siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
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Jan Kazimierz rozśmiał się wesoło i dobrotliwie.
— Cóż a ci na to, niebożę, poraǳę?
— Któż poraǳi, eśli nie wasza królewska mość⁈ Zabita to regalistka⁶⁷² z te ǳiewki

i nigdy mi ona moich kie dańskich uczynków nie daru e, chybabyś wasza królewska mość
sam instanc ę wniósł za mną i dał mi świadectwo, akom się odmienił i do służby ma estatu
i o czyzny powrócił, nie przymuszon, chlebami żadnymi nie skaptowan, ale z własne woli
i skruchy.

— Jeślić o to choǳi, to i a instanc ę wniosę, a eśli ona taka regalistka, ako po-
wiadasz, to i instanc a powinna być skuteczna. Byle tylko ǳiewka wolna była i byle ą
akowa przygoda, ak to w czasie wo ennym często się trafia, nie spotkała…

— Anieli ą ustrzegą!
— Bo tego i warta. Żeby cię zaś sądy nie szarpały, uczynisz tak: będą teraz na gwałt iść Sprawiedliwość, Imię,

Czyn, Przemiana

Król, Wǳięczność
zaciągi; skoro, ak mówisz, bezecność na tobie cięży⁶⁷³, nie mogę ci dać listu zapowied-
niego ako Kmicicowi, ale dam ci list ako Babiniczowi; bęǳiesz zaciągał i ty, co i na
pożytek o czyźnie wy ǳie, boś widać żołnierz ognisty i doświadczony. Ruszysz w pole
pod panem kasztelanem kĳowskim; pod nim o śmierć na łatwie , ale i o okaz ę do sławy
na łatwie . A za ǳie potrzeba, to i na swo ą rękę zaczniesz Szwedów podchoǳić, akoś
Chowańskiego podchoǳił. Two e nawrócenie i dobre uczynki poczęły się od tego, żeś
się Babiniczem przezwał… Zwĳże się tak i dale , to i sądy ostawią cię w spoko u. A gdy
ak słońce za aśnie esz, gdy o twoich zasługach w całe Rzeczypospolite bęǳie głośno,
wtedy niech się luǳie dowieǳą, kto est ów przesławny kawaler. Jaki taki zawstyǳi się
wówczas tak wielkiego rycerza przed sądy ciągać… Przez ten czas druǳy poginą, trzecich
załagoǳisz… Niemało i aktów się zawieruszy, a a ci to eszcze raz przyrzekam, że zasługi
two e pod niebo wyniosę i se mowi do nagrody przedstawię, boś w moich oczach uż
wart tego.

— Miłościwy panie!… Czym a na tyle łaski zasłużył?
— Więce niż nie eden, który myśli, że ma do nie prawo. No, no! nie asu że się,

miły regalisto, bo tak ufam, że i regalistka cię nie minie, a da Bóg, to mi wkrótce więce
eszcze regalistów przysporzycie…

Kmicic, choć chory, zerwał się nagle z łoża i padł ak długi do nóg królewskich.
— Na Boga, co czynisz? — zawołał król. — Krew cię u ǳie! Jędrek!… Bywa no tu

kto!
Wpadł sam marszałek, który od dawna uż po zamku króla szukał.
— Święty Jerzy, patronie mó , co wiǳę⁈ — krzyknął, spostrzegłszy króla dźwiga ą-

cego własnymi rękoma pana Kmicica.
— To pan Babinicz, na milszy mó żołnierz i na wiernie szy sługa, który mi wczora

życie ocalił — rzekł król. — Pomóżcie, panie marszałku, dźwignąć mi go na łoże…
 
Z Lubowli echał król do Dukli, Krosna, Łańcuta i Lwowa, ma ąc przy boku pana mar-
szałka koronnego, wielu biskupów, dygnitarzy i senatorów wraz z nadwornymi chorą-
gwiami i pocztami. A ako rzeka potężna, płynąc przez kra , wszystkie pomnie sze wody
w siebie zabiera, tak i do orszaku królewskiego przybywały co chwila nowe zastępy. Ci-
snęli się więc panowie i szlachta zbro na, i żołnierze, to po edynczo, to kupami, i gromady
zbro nego chłopstwa, szczególną ku Szwedom pała ącego zawziętością.

Już ruch stawał się powszechny, uż i ład wo enny poczęto do niego wprowaǳać. Po-
awiły się groźne uniwersały datowane z Sącza: eden Konstantego Lubomirskiego, mar-
szałka koła rycerskiego; drugi Jana Wielopolskiego, kasztelana wo nickiego: oba wzywa-
ące szlachtę w wo ewóǳtwie krakowskim do pospolitego ruszenia. Wieǳiano uż, koło
kogo się kupić! Nie stawia ącym się zaś groziły kary wedle pospolitego prawa. Uniwersał
królewski dopełnił onych wezwań i na leniwszych postawił na nogi.

Lecz nie potrzeba było gróźb, albowiem zapał niezmierzony ogarnął wszystkie stany.
Siadali na koń starcy i ǳieci. Niewiasty oddawały kle noty, stro e; niektóre same rwały
się do bo u.

⁶⁷²regalistka — ro alistka, zwolenniczka króla. [przypis edytorski]
⁶⁷³cięży — ǳiś popr.: ciąży. [przypis edytorski]
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W kuźniach Cygani przez noce i dnie całe bili młotami, przekuwa ąc na oręż nie-
winne narzęǳia oraczów. Wsie i miasta opustoszały, bo mężowie wyciągnęli w pole.
Z niebotycznych gór sypały się ǳień i noc gromady ǳikiego ludu. Siły króla rosły z każ-
dą chwilą.

Naprzeciwko ego osoby wychoǳili duchowni z krzyżami i chorągwiami, kahały⁶⁷⁴
żydowskie z rabinami; pochód ego był do niezmiernego tryumfu podobny. Zewsząd
nadlatywały na lepsze wieści, akby e wiatr przywiewał.

Nie tylko w te części kra u, które na ście nieprzy aciół nie zagarnęło, rwano się do
broni. Wszędy, w na odlegle szych ziemiach i powiatach, po grodach, wsiach, osadach,
niedostępnych puszczach, podnosiła płomienną głowę straszliwa wo na pomsty i odwetu.
Im niże poprzednio upadł naród, tym wyże teraz podnosił głowę, przeraǳał się, ducha
zmieniał i w uniesieniu nie wahał się nawet własnych, zaskorupiałych ran rozrywać, by
krew swą od zatrutych soków uwolnić.

Już też i coraz głośnie mówiono o potężnym związku szlachty i wo ska, na czele
którego mieli stanąć: stary hetman wielki, Rewera Potocki, i polny, Lanckoroński, wo-
ewoda ruski, i pan Stefan Czarniecki, kasztelan kĳowski, i pan Paweł Sapieha, wo ewoda
witebski, i książę kra czy litewski Michał Raǳiwiłł, pan możny, a niesławę, aką na ród
ściągnął Janusz, zatrzeć pragnący, i pan Krzysztof Tyszkiewicz, wo ewoda czernihowski,
i wielu innych senatorów i urzędników ziemskich, i wo skowych, i szlachty.

Listy latały co ǳień pomięǳy owymi panami a panem marszałkiem koronnym, który
nie chciał, aby tak znamienity związek bez niego się zawiązywał. Wieści przychoǳiły coraz
pewnie sze, aż na koniec rozebrzmiała wieść uż pewna, że hetmani, a z nimi wo sko,
porzucili Szweda i że dla obrony ma estatu i o czyzny stanęła konfederac a tyszowiecka.

Król także pierwe o nie wieǳiał, bo obo e z królową, choć z dala będąc, niemało
się nad e zawiązaniem przez posły i listy napracowali; ednakże nie mogąc w nie brać
osobistego uǳiału, niecierpliwie teraz nade ścia e tenoru wyglądał. Jakoż zanim do e-
chał do Lwowa, przybyli doń pan Służewski i pan Domaszewski z Domaszewnicy, sęǳia
łukowski, przywożąc mu zapewnienia służb i wierności od konfederatów, i akt związku
do roborowania.

Czytał tedy król ów akt na walne raǳie z biskupami i senatorami. Serca wszystkich
napełniły się radością, dusze uniosły się w poǳięce do Boga, bo owa wiekopomna kon-
federac a zwiastowała nie tylko opamiętanie się, ale i odmianę tego narodu, o którym
niedawno eszcze mógł obcy na ezdnik powieǳieć, że nie masz w nim wiary ani miłości
do o czyzny, ani sumienia, ani ładu, ani wytrwania, ani żadne z tych cnót, którymi sto ą
państwa i narody.

Świadectwo tych wszystkich cnót leżało teraz przed królem w postaci aktu konfede-
rac i i e uniwersału. Przywoǳono w nim wiarołomstwo Karola Gustawa, łamanie przy-
siąg i obietnic, okrucieństwa enerałów i żołnierzy, przez na ǳiksze narody nawet nie-
praktykowane, bezczeszczenie kościołów, ucisk, zǳierstwa, rabunki, przelewanie krwi
niewinne i wypowiadano wo nę na śmierć i życie skandynawskim na ezdnikom. Uni-
wersał, groźny ak trąba archanioła, zwoływał pospolite ruszenie nie tylko rycerstwa, ale
wszystkich stanów i ludów Rzeczypospolite . „Nawet infames⁶⁷⁵ wszyscy (mówił uniwer-
sał), banniti⁶⁷⁶ i proscripti⁶⁷⁷, iść na tę wo nę powinni.” Rycerstwo miało na koń siadać,
własnych piersi nadstawiać i z łanów żołnierzy pieszych dostarczyć⁶⁷⁸, możnie szy więce ,
biednie szy mnie , wedle możności i sił.

⁶⁷⁴kahał — żydowska gmina wyznaniowa a. rada zarząǳa ąca tą gminą. [przypis edytorski]
⁶⁷⁵infamis (łac.: niesławny) — skazany, pozbawiony czci wyrokiem sądu; tu M lm infames. [przypis edytorski]
⁶⁷⁶bannitus (łac.) — wygnany, skazany wyrokiem sądu na wygnanie; tu M. lm banniti. [przypis edytorski]
⁶⁷⁷proscriptus (łac.: zapisany) — skazany na banic ę; tu M. lm proscripti. [przypis edytorski]
⁶⁷⁸z łanów żołnierzy pieszych dostarczyć — mowa o piechocie łanowe , wo sku zaciężnym narodowego au-

toramentu, złożonym z chłopów z dóbr królewskich, szlacheckich i kościelnych, powoływanych po ednym
z każdych  łanów, t . z ok.  ha. [przypis edytorski]
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„Ponieważ w tym państwie aeque bona⁶⁷⁹ i mala⁶⁸⁰ do wszystkich należą, więc i nie-
bezpieczeństwy⁶⁸¹ wszystkim poǳielić się goǳi. Ktokolwiek mieni się być szlachcicem,
osiadły lub nieosiadły, by też i na więce u ednego szlachcica synów było, na tę wo -
nę przeciw nieprzy acielowi Rzeczypospolite iść powinni. Gdyż ako wszyscy, niższego
i wyższego uroǳenia, szlachtą będąc, ad omnes prerogativas⁶⁸² urzędów, dosto eństw i do-
broǳie stw o czystych esteśmy capaces⁶⁸³, tak i w tym aequales⁶⁸⁴ sobie bęǳiemy, że na
obronę tych o czystych swobód i beneficiorum⁶⁸⁵ zarówno osobami swymi pó ǳiemy…” Przemiana, Naród,

SzlachcicTak to ów uniwersał równość szlachecką rozumiał. Król, biskupi i senatorowie, którzy
z dawna się uż w sercach z myślą naprawy Rzeczypospolite nosili, przekonali się ze
zdumieniem radosnym, że i naród do owe naprawy do rzał, że gotów wstąpić na nowe
drogi, zetrzeć rǳę i pleśń z siebie i nowe, wspaniałe rozpocząć życie.

„Otwieramy przy tym (brzmiał uniwersał) benemerendi in Republica⁶⁸⁶ plac każdemu Chłop, Szlachcic, Pozyc a
społeczna, Cnotaplebeiae conditionis⁶⁸⁷, ukazu emy i ofiaru emy wedle tego związku naszego okaz ę przy-

stępu i nabycia honorów, prerogatyw i beneficiorum, którymi gaudet⁶⁸⁸ stan szlachecki…”
Gdy na raǳie królewskie odczytano ten ustęp, zapadło aż milczenie głębokie. Ci,

którzy wraz z królem pragnęli na mocnie , aby przystęp do praw szlacheckich został lu-
ǳiom niższych stanów otworzony, mniemali, że niemało im przewalczyć, przecierpieć
i nałamać się przy ǳie, że lata całe upłyną, nim z czymś podobnym odezwać się bęǳie
bezpiecznie, tymczasem sama owa szlachta, tak dotąd o swe prerogatywy zazdrosna, tak
pozornie nieużyta, otwierała na rozcież wrota szarym gromadom kmiecym.

Wstał książę prymas, owiany akby duchem proroczym, i rzeki:
— Iżeście owe punctum⁶⁸⁹ zamieścili, potomni tę konfederac ę po wiek wieków wy-

sławiać będą, a gdy kto zechce czasy owe za czasy upadku staropolskie cnoty uważać,
tedy mu na was, przecząc, pokażą.

Ksiąǳ Gębicki był chory, więc mówić nie mógł, tylko ręką trzęsącą się ze wzruszenia
żegnał akt i posłów.

— Już wiǳę nieprzy aciela, ze wstydem z tych ziem uchoǳącego! — rzekł król.
— Da Boże na pręǳe !… — zakrzyknęli oba wysłańcy.
— Waszmościowie po eǳiecie z nami do Lwowa — ozwał się znów król — gǳie

zaraz ową konfederac ę roborować bęǳiemy, a przy tym i inne zawrzeć nie omieszkamy,
które same potęgi piekielne przemóc nie zdoła ą.

Spo rzeli na to po sobie wysłańcy i senatorowie, akby pyta ąc się wza em, o aką to
potęgę choǳi, lecz król milczał, tylko mu twarz promieniała coraz barǳie ; wziął znowu
akt do ręki i znów czytał, i uśmiechał się, nagle rzekł:

— Siła⁶⁹⁰ też było oponentów?
— Miłościwy panie — odpowieǳiał pan Domaszewski — unanimitate⁶⁹¹ ta kon-

federac a powstała za przyczyną ichmość panów hetmanów, pana wo ewody witebskiego
i pana Czarnieckiego, a ze szlachty żaden głos się nie przeciwił, tak się wszyscy na Szwe-
dów roz edli i takim afektem dla o czyzny i ma estatu zapłonęli.

— Z góryśmy przy tym uraǳili — dodał pan Służewski — że to nie ma być se m, eno Wolność, Niewola,
Przemiana, Naród,
Szlachcic

pluralitas⁶⁹² ma stanowić, więc niczy e veto⁶⁹³ nie mogło sprawy popsować, eno oponenta

⁶⁷⁹aeque — zarówno; bonum (łac.) — dobro, powoǳenie, pożytek; tu B. lm bona: szczęście, korzyści. [przypis
edytorski]

⁶⁸⁰malum (łac.) — zło, nieszczęście, bieda, wykroczenie; tu B. lm mala: nieszczęścia, grzechy. [przypis edy-
torski]

⁶⁸¹niebezpieczeństwy — ǳiś popr. forma N. lm: niebezpieczeństwami. [przypis edytorski]
⁶⁸²ad omnes praerogativas (łac.) — do wszystkich przywile ów; do wszelkiego pierwszeństwa. [przypis edy-

torski]
⁶⁸³capax, capacis (łac.) — zdolny, zdatny; tu M lm capaces. [przypis edytorski]
⁶⁸⁴aequalis (łac.) — równy; tu M. lm aequales: równi. [przypis edytorski]
⁶⁸⁵beneficiorum (łac.) — urząd, przywile , korzyść; tu B. lm beneficiorum: przywile ów, korzyści. [przypis

edytorski]
⁶⁸⁶benemerendi in Republica (łac.) — zasłużonemu dla Rzeczypospolite . [przypis edytorski]
⁶⁸⁷plebeiae conditionis (łac.) — stanu plebe skiego. [przypis edytorski]
⁶⁸⁸gaudo, gaudere (łac.) — cieszyć się; tu  os. lp cz.ter. gaudet: cieszy się. [przypis edytorski]
⁶⁸⁹punctum (łac.) — punkt. [przypis edytorski]
⁶⁹⁰siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
⁶⁹¹unanimitate (łac.) — ednogłośnie, ednomyślnie. [przypis edytorski]
⁶⁹²pluralitas (łac.) — większość. [przypis edytorski]
⁶⁹³veto (łac.) — nie pozwalam. [przypis edytorski]
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bylibyśmy na szablach roznieśli. Wszyscy też powiadali, że trzeba z onym liberum veto⁶⁹⁴
skończyć, bo to ednemu wola, a wielu niewola.

— Złote słowa waszmości! — rzekł ksiąǳ prymas. — Niech eno poprawa Rzeczy-
pospolite nastąpi, a nie ustraszy nas żaden nieprzy aciel.

— A gǳie est wo ewoda witebski? — pytał król.
— Jeszcze na noc po podpisaniu aktu do swego wo ska od echał pod Tykocin, w któ-

rym księcia wo ewodę wileńskiego, zdra cę, w oblężeniu trzyma. Do te pory musiał go
uż dostać żywego albo umarłego.

— Także był pewien, że go dostanie?
— Tak był pewien, ako że po dniu noc nastąpi. Wszyscy, nawet na wiernie si słuǳy,

uż zdra cę opuścili. Broni się tam tylko garść Szwedów, ale nieznaczna, a posiłki znikąd
przy ść nie mogą. Powiadał pan Sapieha w Tyszowcach tak: „Chciałem się eden ǳień
spóźnić, bo byłbym do wieczora z Raǳiwiłłem skończył!… Ale to pilnie sza sprawa niż
Raǳiwiłł, gdyż ego i beze mnie mogą dostać, dość bęǳie edne chorągwi.”

— Chwała Bogu! — rzekł król. — A gǳie pan Czarniecki?
— Tyle się do niego szlachty, co na słusznie szych kawalerów, sypnęło, że w eden

ǳień na czele grzeczne chorągwi stanął. Zaraz też na Szwedów ruszył, a gǳie by teraz
był, nie wiemy.

— A ichmość panowie hetmani?
— Ichmość panowie hetmani pilno czeka ą rozkazów wasze królewskie mości, oba

zaś raǳą nad przyszłą wo ną i z panem starostą kałuskim w Zamościu się znoszą⁶⁹⁵, a tym-
czasem co ǳień pułki ku nim razem ze śniegiem walą.

— Także to wszyscy Szweda porzuca ą?
— Tak est, miłościwy panie! Byli też u ichmość panów hetmanów deputaci z wo ska

pana Koniecpolskiego⁶⁹⁶, które est przy osobie Carolusa Gustawa. I ci pono raǳi by uż
wrócić do prawe służby, choć im tam Carolus obietnic ni pieszczot nie szczęǳi. Mówili
też, że choć teraz nie mogą zaraz recedere⁶⁹⁷, przecie to uczynią, ak się tylko dogodna
pora zdarzy, bo się uż im sprzykrzyły i uczty, i ego pieszczoty, i mruganie oczami, i rąk
klaskanie. Ledwie uż wytrzymać mogą.

— Zewsząd opamiętanie, zewsząd dobre wieści — rzekł król. — Chwała Pannie Na - Szczęście, Żołnierz, Wo na,
Ambic aświętsze !… ǲień to na szczęśliwszy mego życia, a drugi taki nastąpi chyba wówczas, gdy

ostatni nieprzy acielski żołnierz wy ǳie z granic Rzeczypospolite .
Na to pan Domaszewski uderzył się po szerpentynie⁶⁹⁸.
— Nie da Bóg, aby się to stało! — rzekł.
— Jak to? — spytał ze zdumieniem król.
— Żeby ostatni pludrak na własnych nogach wyszedł z granic Rzeczypospolite ? Nie

może być, miłościwy panie! A od czego mamy szable przy bokach?
— Boda waści! — rzekł rozweselony pan. — To mi fantaz a!
Lecz pan Służewski, nie chcąc pozostać w tyle za panem Domaszewskim, zawołał:
— Jako żywo, nie ma na to zgody i pierwszy veto położę. Nie bęǳiem się ich wy ściem

kontentować, ale za nimi pó ǳiemy!
Ksiąǳ prymas począł głową kręcić i śmiać się dobrotliwie.
— O ! siadła szlachta na koń i eǳie, eǳie! Boże wam błogosław, ale powoli, powoli!

Jeszczeć ten nieprzy aciel w granicach!
— Niedługo mu uż! — zakrzyknęli oba konfederaci.
— Duch się odmienił i fortuna się odmieni — rzekł osłabionym głosem ksiąǳ Gę-

bicki.
— Wina! — zawołał król. — Niechże się na odmianę z konfederatami napĳę!
Przyniesiono wina, lecz wraz z pachołkami, którzy e wnieśli, wszedł starszy poko o-

wiec królewski i rzekł:

⁶⁹⁴liberum veto (łac.) — wolne „nie pozwalam”; przywile szlachecki, pozwala ący ednemu posłowi zerwać
obrady se mu. [przypis edytorski]

⁶⁹⁵znosić się z kimś (daw.) — spotykać się, prowaǳić z kimś układy. [przypis edytorski]
⁶⁹⁶Koniecpolski, Aleksander herbu Pobóg (–) — książę, chorąży wielki koronny, magnat i starosta

kresowy, uczestnik wo en kozackich, syn hetmana Stanisława Koniecpolskiego. [przypis edytorski]
⁶⁹⁷recedo, recedere (łac.) — wycofać się, odstąpić. [przypis edytorski]
⁶⁹⁸szerpentyna a. serpentyna (daw.) — krzywa szabla szlachecka, karabela. [przypis edytorski]
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— Miłościwy panie, przy echał pan Krzysztoporski z Częstochowy i pragnie się wasze
królewskie mości pokłonić.

— Dawa go żywcem! — zawołał król.
Po chwili wszedł wysoki, chudy szlachcic, patrzący ak kozioł spode łba. Skłonił się

naprzód panu do nóg, potem dość hardo dygnitarzom i rzekł:
— Niech bęǳie pochwalony Jezus Chrystus!
— Na wieki wieków! — odpowieǳiał król. — Co tam słychać?
— Mróz okrutny, miłościwy panie, aże powieki do agód⁶⁹⁹ przymarza ą!
— Dla Boga! o Szwedach waść powiada , nie o mrozie! — zawołał Jan Kazimierz. Cud, Matka Boska, Wo na,

Walka— A co o nich i gadać, miłościwy panie, kiedy ich pod Częstochową nie ma! —
odrzekł rubasznie pan Krzysztoporski.

— Doszły uż nas te wieści, doszły — odparł uradowany król — ale tylko z luǳkiego
gadania, a wy z samego klasztoru pewnie eǳiecie… Naoczny świadek i obrońca?

— Tak est, miłościwy panie, uczestnik obrony i naoczny świadek cudów Na świętsze
Panny…

— Nie tu granica e łask! — rzekł król, wznosząc oczy ku niebu — eno zasłużmy
na dalsze…

— Siła⁷⁰⁰ w życiu wiǳiałem — odpowieǳiał Krzysztoporski — ale takich widomych
cudów nie wiǳiałem, o czym dokładnie szą relac ę zda e wasze królewskie mości ksiąǳ
Kordecki w tym piśmie.

Jan Kazimierz chwycił skwapliwie za list, który mu Krzysztoporski podawał, i począł
czytać. Chwilami przerywał czytanie i poczynał się modlić, to znów wracał do listu. Twarz
mieniła mu się radosnymi uczuciami; na koniec podniósł znów oczy na Krzysztoporskie-
go.

— Pisze mi ksiąǳ Kordecki — rzekł — iżeście wielkiego kawalera stracili, nie akiego List, Śmierć bohaterska
Babinicza, który kolubrynę szweǳką prochami rozsaǳił?

— Onże się za wszystkich ofiarował, miłościwy panie! Ale są też tacy, którzy mówili,
że ży e, i Bóg wie co powiadali; nie ma ąc pewności, przecieśmy go nie przestali opłakiwać,
bo gdyby nie ego kawalerski postępek, ciężko by nam było dać sobie rady…

— Jeżeli tak, to przestańcie go opłakiwać: pan Babinicz żywie⁷⁰¹ i est u nas. On
to pierwszy dał nam znać, że Szweǳi, nie mogąc nic przeciw mocy boskie wskórać,
o odstąpieniu zamyśla ą… A potem tak nam znaczne oddał przysługi, iż sami nie wiemy,
ak go wynagroǳić.

— O, to się ksiąǳ Kordecki ucieszy! — zawołał z radością szlachcic — ale eśli pan
Babinicz żywie, to chyba szczególnie sze u Na świętsze Panny ma łaski… To się ksiąǳ
Kordecki ucieszy! O ciec syna nie może tak miłować, ako on ego miłował! A i mnie
pozwoli wasza królewska mość pana Babinicza powitać, gdyż takiego drugiego rezoluta
nie masz w Rzeczypospolite !

Lecz król począł znowu czytać i po chwili zawołał:
— Co słyszę! To eszcze raz po ustąpieniu próbowali klasztor pode ść? Chłop, Pobożność, Walka,

Patriota— Miller⁷⁰² ak odszedł, tak się i nie pokazał więce , eno Wrzeszczowicz z awił się
znów niespoǳianie pod murami, dufa ąc w to widocznie, że bramy zastanie otwarte. Jakoż
i zastał, ale się chłopstwo tak zaciekle na nich rzuciło, że zaraz sromotnie tył podał. Jak
świat światem, nie było tego, żeby prostactwo tak mężnie w gołym polu eźǳie stawało.
Potem też nadciągnął pan Piotr Czarniecki z panem Kuleszą, którzy do szczętu go znieśli.

Król zwrócił się do senatorów:
— Patrzcie, wasze uprze mości, ako nęǳni oracze w obronie te o czyzny i święte

wiary stawa ą!
— Że stawa ą, miłościwy panie, to stawa ą! — zawołał Krzysztoporski. — Całe wsie

wedle Częstochowy puste, bo chłopstwo z kosami w polu. Wo na wszędy okrutna; Szwe-
ǳi muszą się kupami trzymać, a złapieli chłopstwo którego, to tak nad nim wyǳiwia,
że lepie by mu od razu iść do piekła. Kto tam wreszcie teraz w te Rzeczypospolite za

⁶⁹⁹jagody (daw.) — policzki. [przypis edytorski]
⁷⁰⁰siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
⁷⁰¹żywie — ǳiś popr. forma  os. lp cz.ter.: ży e. [przypis edytorski]
⁷⁰²Miller — Burchard Müller von der Lühnen (–), szweǳki wo skowy, generał, uczestnik m.in.

wo ny trzyǳiestoletnie , II wo ny północne i wo ny polsko-szweǳkie . [przypis edytorski]
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oręż nie chwyta! Nie było psubratom Częstochowy oblegać… Od tego czasu nie sieǳieć
im w te ziemi!

— Od tego czasu nie będą w te ziemi ucisku znosić ci, którzy krwią się oponu ą —
odrzekł poważnie król — tak mi dopomóż Bóg i święty krzyż!

— Amen! — dodał prymas.
Tymczasem Krzysztoporski uderzył się ręką w czoło.
— Mróz mi mentem⁷⁰³ pomieszał, miłościwy panie — rzekł — bom zapomniał edne Zdrada, Sąd Ostateczny,

Śmierćwieści powieǳieć, że taki syn, wo ewoda poznański, zmarł akoby nagle.
Tu zawstyǳił się nieco pan Krzysztoporski, spostrzegłszy się, ak wielkiego senatora

nazwał wobec króla i dygnitarzy „takim synem”, więc dodał zmieszany:
— Nie zacny stan, lecz zdra cę chciałem spostponować⁷⁰⁴.
Ale nikt tego wyraźnie nie zauważył, bo wszyscy patrzyli na króla, ten zaś rzekł:
— Jużeśmy dawno pana Jana Leszczyńskiego na wo ewóǳtwo poznańskie przezna-

czyli, eszcze za życia pana Opalińskiego. Niechże godnie ten urząd piastu e… Sąd boski,
wiǳę, rozpoczął się nad tymi, którzy tę o czyznę do upadku przywiedli, bo w te chwili
może uż i książę wo ewoda wileński przed Na wyższym Sęǳią sprawę ze swoich uczyn-
ków zda e…

Tu zwrócił się do biskupów i senatorów:
— Ale nam czas o wo nie powszechne myśleć i w te materii pragnę zasięgnąć zdania

waszych mościów.
 
W chwili gdy król mówił, iż wo ewoda wileński może uż stoi przed sądem bożym, mówił
akoby duchem proroczym, bo w owym czasie sprawa tykocińska była uż rozwiązana.

Dnia  grudnia pan wo ewoda witebski Sapieha tak był uż pewien zdobycia Ty-
kocina, że sam do Tyszowiec wy echał, poleciwszy panu Oskierce prowaǳenie dalszych
prac oblężniczych. Z ostatnim szturmem kazał na powrót swó , rychło ma ący nastąpić,
czekać; zebrawszy zaś co znacznie szych oficerów tak mówił:

— Doszły mnie słuchy, iż mięǳy towarzystwem est zamiar zaraz po zdobyciu zamku Zdrada, Kara, Sąd, Pozyc a
społecznaksięcia wo ewodę wileńskiego na szablach roznieść… Owoż, gdyby się zamek pod mą

niebytność poddał, co być może, oświadczam waszmościom, iż na surowie zakazu ę na
zdrowie księcia następować. Odbieram ci a wprawǳie listy od takich osób, o których
się waszmościom ani śni, abym dostawszy go, nie żywił⁷⁰⁵…. Ale a nie chcę słuchać tych
rozkazów, co czynię nie z żadne kompas i⁷⁰⁶, bo e zdra ca niewart, ale że nad gardłem
ego nie mam prawa i wolę go przed se m na sąd postawić, aby dla potomnych był stąd
przykład, że ni wielkość rodu, ni żadne urzędy zdrady takowe i winy odkupić ani przed
karą publiczną zasłonić go nie zdoła ą.

W ten sens mówił pan wo ewoda, eno eszcze dłuże , bo o ile był zacny, o tyle miał tę
słabość, że ma ąc się za mówcę, lubił przy każde okaz i obszernie się wysławiać i słuchał
z lubością własnych słów, przymyka ąc przy pięknie szych sentenc ach oczy.

— To muszę sobie chyba dobrze prawą rękę w woǳie wymoczyć — odparł na to pan
Zagłoba — gdyż okrutnie mnie swęǳi…. Wszelako to tylko powiem, że gdyby Raǳiwiłł
mnie w swo ą moc dostał, pewnie by z mo ą głową do zachodu słońca nie czekał. Wie
on dobrze, kto w znaczne części to sprawił, że go wo ska opuściły; wie dobrze, kto go
ze Szwedami nawet poróżnił… Ale za to a nie wiem, czemu mam być pobłażliwszy dla
niego, niźli on byłby dla mnie?

— Bo nie przy waści komenda i słuchać musisz — odrzekł z powagą wo ewoda.
— Że słuchać muszę, to prawda, ale dobrze czasem i Zagłoby posłuchać… Śmiele też

to mówię, że gdyby Raǳiwiłł mnie posłuchał, gdym go do obrony o czyzny ekscytował,
nie byłby ǳiś w Tykocinie, eno w polu, na czele wszystkich wo sk litewskich.

— Zali⁷⁰⁷ to waści się zda e, że buława w złych rękach?

⁷⁰³mens, mentis (łac.) — rozum; tu B. lp mentem. [przypis edytorski]
⁷⁰⁴spostponować (z łac. postpono, postponere) — obrazić, poniżyć. [przypis edytorski]
⁷⁰⁵żywić — tu: pozostawić przy życiu, darować życie. [przypis edytorski]
⁷⁰⁶kompasja (z łac. compassio, compassionis) — współczucie. [przypis edytorski]
⁷⁰⁷zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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— Tego nie goǳi mi się powieǳieć, bom ą sam w te ręce włożył. Miłościwy pan
nasz, Joannes Casimirus, ma tylko mó wybór potwierǳić, nic więce .

Uśmiechnął się na to wo ewoda, bo lubił pana Zagłobę i ego krotofile⁷⁰⁸.
— Panie bracie — rzekł — tyś zgnębił Raǳiwiłła, tyś mnie uczynił hetmanem…

i wszystko two a zasługa. Pozwólże mnie teraz echać spoko nie do Tyszowiec, aby też
i Sapieha mógł w czymś przysłużyć się o czyźnie.

Pan Zagłoba wziął się w boki i zamyślił się przez chwilę, akby rozważał, czy ma po-
zwolić, czy nie pozwolić; na koniec okiem łysnął, głową kiwnął i rzekł z powagą:

— Jedź, wasza miłość, spoko nie.
— Bóg zapłać za permis ę⁷⁰⁹! — odpowieǳiał, śmie ąc się, wo ewoda.
Zawtórowali woǳowi śmiechem inni oficerowie, on zaś istotnie począł się zbierać,

bo kolasa stała uż pod oknami gotowa, więc żegnał się ze wszystkimi, da ąc każdemu
instrukc ę, co ma pod ego niebytność czynić; wreszcie zbliżywszy się do pana Wołody-
owskiego, rzekł:

— Waść, na wypadek zdania się⁷¹⁰ zamku, bęǳiesz mi odpowiadał za zdrowie wo e-
wody, tobie tę funkc ę powierzam.

— Wedle rozkazu! włos mu z głowy nie spadnie! — odrzekł mały rycerz.
— Panie Michale — rzekł do niego pan Zagłoba po od eźǳie wo ewody — ciekaw Kobieta, Zemsta

Królestem, akie to osoby nalega ą na naszego Sapia, by Raǳiwiłła, dostawszy, nie żywił?
— Skąd mam wieǳieć! — odrzekł mały pan.
— Czyli powiadasz, że czego ci cuǳa gęba do ucha nie powie, tego ci własny dowcip

nie podszepnie. Prawda est! Ale muszą to być znaczne akieś persony⁷¹¹, skoro mogą panu
wo ewoǳie rozkazy dawać.

— Może sam król?
— Król? Króla gdyby pies ukąsił, zaraz by mu przebaczył i eszcze by mu sperkę dać

kazał. Takie uż u niego serce!
— Nie będę się o to z waćpanem spierał, ale przecie powiadali, że na Raǳie owskiego

barǳo się zawziął.
— Naprzód każdemu przytrafi się zawziąć, exemplum: mo a na Raǳiwiłła zawziętość;

po wtóre, akże to się zawziął, kiedy zaraz synów ego wziął w opiekę, że i o ciec lepszy by
nie był! Złote to serce i mniemam, że pręǳe to królowa e mość przeciw gardłu raǳiwił-
łowskiemu instanc ę wnosi. Godna pani, ani słowa, ale białogłowska u nie fantaz a, a to
wieǳ, że gdy się białogłowa przeciw tobie zaweźmie, choćbyś się w szparę w podłoǳe
skrył, eszcze cię igłą stamtąd wydłubie.

Na to westchnął pan Wołody owski i odparł:
— Za co by się tam która miała na mnie zawzinać, skorom żadne nigdy w życiu nie

zahaczył!
— Ale rad byś, ale rad byś! Dlatego to, choć w eźǳie służysz, tak zapamiętale na mury

tykocińskie piechotą leziesz, bo myślisz, że tam nie tylko Raǳiwiłł, ale i Billewiczówna
sieǳi. Zna ą cię, niecnoto! Jakże? eszcześ e sobie z głowy nie wybił?

— Był taki czas, żem ą sobie całkiem z głowy wybił, i sam Kmicic, gdyby tu był
obecny, musiałby przyznać, żem po kawalersku sobie postąpił, nie chcąc iść wbrew e
sentymentom, racze swo ą konfuz ę⁷¹² w niepamięć puszcza ąc; ale tego nie ukrywam, że
eśli ona est teraz w Tykocinie, eśli mi Bóg pozwoli znów ą z opres i ratować, to będę
w tym wiǳiał wyraźną wolę Opatrzności. Na Kmicica baczyć nie potrzebu ę, bom mu
w niczym nie powinien, a żywie we mnie naǳie a, iż gdy dobrowolnie od nie odszedł,
to go musiała do te pory zapomnieć i nie przygoǳi mi się, co się dawnie przygoǳiło.

Tak rozmawia ąc, doszli do kwatery, w które zastali dwóch panów Skrzetuskich, pana
Rocha Kowalskiego i pana ǳierżawcę z Wąsoszy.

Nieta no było w wo sku, po co pan wo ewoda witebski po echał do Tyszowiec, więc Bogactwo, Chciwość

Wiatr
Patriota, Pobożność

rycerze cieszyli się wza em, że powsta e związek tak cnotliwy na obronę o czyzny i wiary.

⁷⁰⁸krotofila a. krotochwila (starop.) — żart. [przypis edytorski]
⁷⁰⁹permisja (z łac.) — pozwolenie. [przypis edytorski]
⁷¹⁰zdanie się — poddanie się. [przypis edytorski]
⁷¹¹persona (łac.) — osoba. [przypis edytorski]
⁷¹²konfuzja (z łac. confusio: zmieszanie) — wstyd, obraza. [przypis edytorski]
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— Inny uż wiatr w całe Rzeczypospolite wie e — rzekł pan Stanisław — a chwalić
Boga, Szwedom w oczy.

— Od Częstochowy on powiał — odrzekł na to pan Jan. — Wczora były wiadomo-
ści, że się klasztor eszcze trzyma i coraz mocnie sze szturmy odpiera… Nie da , Matko
Na świętsza, by nieprzy aciel mógł pohańbić Twó przybytek!

Tu pan Rzęǳian westchnął i rzekł:
— Bo oprócz obrazy boskie ile by to zacnych skarbów poszło w nieprzy acielskie

ręce! Jak człek o tym pomyśli, to mu i strawa przez gardło nie chce przechoǳić.
— Wo sko aż się do szturmu rwie, że trudno luǳi utrzymać — rzekł pan Michał.

— Wczora Stankiewiczowa chorągiew bez komendy i bez drabin ruszyła, bo powiada-
ą tak: ak z tym zdra cą skończymy, to Częstochowie na odsiecz pó ǳiem. I co który
Częstochowę wspomni, to zaraz wszyscy poczyna ą zgrzytać i w szable trzaskać.

— Bo i po co nas tu tyle chorągwi stoi, kiedy i połowy byłoby na Tykocin dosyć
— rzecze pan Zagłoba. — Upór to pana Sapiehy, nic więce . Nie chce mnie słuchać,
żeby pokazać, ako i bez mo e rady coś potrafi, a to sami wiǳicie, że ak tylu luǳi edną
zamczynę oblega, to tylko sobie nawza em przeszkaǳa ą, bo dostępu dla wszystkich nie
masz.

— Eksperienc a wo skowa przez waćpana mówi, nie można rzec! — odpowieǳiał pan
Stanisław.

— Aha! Co? Mam głowę na karku?
— Wu ma głowę na karku! — zawołał nagle pan Roch i nastroszywszy wąsy, począł

poglądać po obecnych, akby szuka ąc takiego, co by mu zaprzeczył.
— Ale i pan wo ewoda ma głowę — odrzekł pan Jan Skrzetuski — i eśli tyle chorą-

gwi tu stoi, to dlatego że est obawa, żeby książę Bogusław z odsieczą bratu nie przybył.
— To posłać z parę lekkich chorągwi na pustoszenie Prus elektorskich — rzekł Za- Alkohol, Uczta

głoba — skrzyknąć kupę luda na ochotnika mięǳy gminem. Sam bym pierwszy poszedł
pruskiego piwa popróbować.

— W zimę piwo na nic, chyba grzane — rzekł pan Michał.
— To da cie wina albo gorzałki lub miodu — odpowieǳiał Zagłoba.
Inni również okazali ochotę, więc pan ǳierżawca z Wąsoszy za ął się tą sprawą i wkrót-

ce kilka gąsiorków stanęło na stole. Uradowały się na ten widok serca, i rycerze poczęli
do siebie przepĳać, coraz to na inne intenc e wznosząc kielichy.

— Na pohybel pludrakom, aby nam tu bochenków długo uż nie łuszczyli! — rzekł
pan Zagłoba. — Niech sobie szyszki w Szwec i żrą!

— Za zdrowie ma estatu: króla egomości i królowe ! — wzniósł Skrzetuski.
— I tych, którzy wiernie przy ma estacie stali! — dodał Wołody owski.
— Zatem nasze zdrowie!
— Zdrowie wu a! — huknął pan Roch.
— Bóg zapłać! W ręce two e, a wytrząśnĳ do dna w gębę… Jeszcze się Zagłoba nie ze

wszystkim zestarzał! Mości panowie! abyśmy co pręǳe tego aźwca⁷¹³ z amy wykurzyli
i pod Częstochowę ruszyć mogli!

— Pod Częstochowę! — krzyknął Roch — Pannie Na świętsze w sukurs⁷¹⁴!
— Pod Częstochowę! — zawołali wszyscy.
— Skarbów asnogórskich przed poganami bronić! — dodał Rzęǳian. Religia, Obcy, Pobożność,

Walka, Konflikt— Którzy symulu ą, że w Pana Jezusa wierzą, chcąc bezecność swą pokryć, a w rzeczy,
akem to uż powiadał, do miesiąca ako psi wy ą i na tym cała ich wiara polega.

— I tacy to ręce na splendory asnogórskie podnoszą!
— W sednoś waszmość utrafił, mówiąc o ich wierze — rzekł Wołody owski do Za-

głoby — bo a sam słyszałem, ak do miesiąca wyli. Powiadali późnie , że to ich luterskie
psalmy, ale to pewna, że takie psalmy i psi śpiewa ą.

— Jakże to? — rzekł pan Roch — samiż mięǳy nimi tacy synowie?
— Nie masz innych! — rzekł z głębokim przekonaniem pan Zagłoba.
— I król ich nie lepszy?

⁷¹³jaźwiec — borsuk. [przypis edytorski]
⁷¹⁴sukurs (z łac.) — pomoc, wsparcie, odsiecz, ratunek. [przypis edytorski]
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— Król ich gorszy od wszystkich. On to tę wo nę podniósł umyślnie, aby mógł praw-
ǳiwe wierze do woli po kościołach bluźnić.

Na to podniósł się pan Roch, mocno uż podpiły, i rzekł:
— Jeżeli tak, tedy ako mnie tu, waszmościowie, wiǳicie, akem Kowalski! tak w pierw-

sze bitwie prosto na króla szweǳkiego skoczę! Choćby też stał w na większe gęstwie, nic
to! Mo a śmierć albo ego!… a taki kopią się do niego złożę… Mie cie mnie waćpanowie
za kpa, eśli tego nie uczynię!

To rzekłszy, złożył pięść i chciał w stół grzmotnąć. Byłby przy tym potłukł szklenice,
gąsiory i stół rozłupał, lecz pan Zagłoba skwapliwie go za garść uchwycił i w następu ące
ozwał się słowa:

— Siada , Rochu, i da spokó ! Wieǳ i o tym, że nie dopiero cię bęǳiemy za kpa
mieli, gdy tego nie uczynisz, ale dopiero cię za kpa przestaniemy mieć, eżeli to uczynisz.
Nie rozumiem też, ak się bęǳiesz mógł kopią złożyć do króla szweǳkiego, w husarii nie
służąc?

— To się na poczet zdobędę i do kniazia Polubińskiego chorągwi się wpiszę. I o ciec
mnie też wspomoże.

— O ciec Roch?
— A akże!
— Niechże cię pierwe wspomoże, a teraz szkła nie rozbĳa , bo pierwszy bym ci za

to głowę rozbił. O czymżeśmy to mówili, mościwi moi?… Aha! o Częstochowie… Luc-
tus⁷¹⁵ mnie stoczy, eżeli w porę świętemu mie scu na ratunek nie przy ǳiemy… Luctus
mnie stoczy, mówię wam! A wszystko przez tego zdra cę Raǳiwiłła i przez rac ę fizykę⁷¹⁶
sapieżyńską.

— Waćpan na wo ewodę nic nie mów! Zacny pan! — ozwał się mały rycerz.
— To czemu obydwiema połami Raǳiwiłła przykrywa, kiedy edne byłoby dosyć?

Blisko ǳiesięć tysięcy luǳi pod tą tam budą stoi, na grzecznie sze azdy i piechoty.
Niedługo w całe okolicy i saǳe w kominach wyliżą, bo co było na kominach, to uż
z edli.

— Nam w rac e starszych nie wchoǳić, eno słuchać! Alkohol, Pĳaństwo,
Patriota, Ambic a,
Pobożność, Matka Boska,
Próżność

— Tobie nie wchoǳić, panie Michale, ale nie mnie, bo mnie połowa dawnego raǳi-
wiłłowskiego wo ska regimentarzem wybrała i byłbym uż za ǳiesiątą granicę Carolusa
Gustawa wyżenął⁷¹⁷, gdyby nie ona nieszczęsna modestia⁷¹⁸, która mi kazała buławę pa-
nu Sapieże w ręce włożyć. Niechże sobie ze swoim kunktatorstwem⁷¹⁹ da spokó i niech
patrzy, bym nie odebrał tego, com dał.

— Jeno po napiciu się taki z waści rezolut — rzekł pan Wołody owski.
— Tak powiadasz? Ano, to obaczysz! ǲiś eszcze pó dę mięǳy chorągwie i krzyknę:

Mości panowie! komu wola ze mną pod Częstochowę iść, nie tu sobie łokcie i kolana
o tykocińskie wapno wycierać, to proszę za mną! Kto mnie regimentarzem kreował, kto
mnie właǳę dawał, kto dufał, że co uczynię, to ku pożytkowi o czyzny i wiary bęǳie, ten
niech obok mnie stawa. Piękna rzecz zdra ców karać, ale stokroć pięknie sza Na świętszą
Pannę, patronkę te Korony i Matkę naszą, spod opres i i arzma heretyckiego ratować.

Tu pan Zagłoba, któremu uż od nie akiego czasu opar unosił się z czupryny, zerwał
się z mie sca, skoczył na ławę i począł krzyczeć, akby zna dował się przed zebraniem:

— Mości panowie! Kto katolik, kto Polak, kto nad Na świętszą Panną ma kompas ę,
za mną!… W sukurs Częstochowie!

— Idę! — zawołał, wsta ąc, Roch Kowalski.
Zagłoba popatrzył chwilę na obecnych, a wiǳąc zdumienie i milczące twarze, zlazł

z ławy i rzekł:
— Nauczę a Sapia rozumu!… Szelmą estem, eśli do utra połowy wo ska spod Ty-

kocina nie zerwę i pod Częstochowę nie poprowaǳę!
— Dla Boga! Pomiarku się o ciec! — rzekł pan Jan Skrzetuski.

⁷¹⁵luctus (łac.) — żałoba. [przypis edytorski]
⁷¹⁶racja fizyka — powieǳenie popularne w XIX w., oznacza ące potwierǳenie czy e ś słuszności, często uży-

wane ironicznie. [przypis edytorski]
⁷¹⁷wyżenąć (daw.) — wygnać. [przypis edytorski]
⁷¹⁸modestia (z łac.) — skromność, pokora. [przypis edytorski]
⁷¹⁹kunktatorstwo (z łac.) — zwlekanie. [przypis edytorski]

  Potop, tom drugi 



— Szelmą estem! mówię ci! — powtórzył pan Zagłoba.
Oni zaś zlękli się, aby istotnie tego nie uczynił, bo mógł. W wielu chorągwiach były

szemrania na tykocińską mitręgę, a luǳie istotnie zgrzytali zębami, myśląc o Częstocho-
wie. Dość było iskrę na owe prochy rzucić, a cóż dopiero gdyby ą rzucił człek tak wzięty
i takie niezmierne powagi rycerskie ak Zagłoba. Przede wszystkim większa część wo sk
sapieżyńskich składała się z nowo zaciężnych, a zatem do dyscypliny wo enne nieprzywy-
kłych i do uczynków na własną rękę skorych, a ci poszliby niezawodnie pod Częstochowę
za Zagłobą, ak eden człowiek.

Więc przelękli się tego przedsięwzięcia oba Skrzetuscy, a Wołody owski zawołał:
— Ledwie się wo ska trochę na większym trudem wo ewoǳińskim zebrało, ledwie

est akowaś siła na obronę Rzeczypospolite , a uż czy eś warcholstwo chce chorągwie
rozrywać, do nieposłuszeństwa przywoǳić. Siła⁷²⁰ by Raǳiwiłł zapłacił za takową radę,
bo na ego młyn ta woda. Jak waćpanu nie wstyd gadać nawet o takie imprezie!

— Szelmą estem, eśli tego nie uczynię! — odparł Zagłoba. Pĳaństwo, Alkohol, Uczta,
Konflikt— Wu tak uczyni! — dodał Roch Kowalski.

— Cicho ty, koński łbie! — huknął na niego pan Michał.
Pan Roch oczy wytrzeszczył, gębę zamknął i wyprostował się od razu.
Wówczas Wołody owski zwrócił się do pana Zagłoby.
— A a szelmą estem — rzekł — eżeli eden człowiek z mego pułku z waćpanem

ruszy, a chcesz wo sko psować, tedy ci powiem, że pierwszy na twoich wolentarzów⁷²¹
uderzę!

— Poganinie, Turku bezecny! — rzekł na to Zagłoba. — Jakże to? na rycerzy Na -
świętsze Panny bęǳiesz uderzał? Gotóweś? Dobrze! Zna ą cię! Myślicie waćpanowie, że
emu o wo sko albo dyscyplinę choǳi? Nie! eno Billewiczównę za murami tykocińskimi
zwietrzył. Dla prywaty i dla swawoli nie zawahasz się na słusznie sze rac i odstąpić! Rad
byś na ǳiewczynę rkał i z nogi na nogę przestępywał, a urzył się! Ale nic z tego! Mo a
głowa w tym, że tam cię lepsi ubiegą, choćby ten sam Kmicic, bo i on od ciebie nie
gorszy.

Wołody owski spo rzał na obecnych, biorąc ich na świadectwo, aka mu się krzyw-
da ǳie e. Następnie namarszczył się, myśleli, że gniewem wybuchnie, ale że był także
poprzednio podchmielił, więc nagle wpadł w rozczulenie.

— Oto mi nagroda! — zawołał — od wyrostka o czyźnie służę, szabli z garści nie
popuszczam! Ni mi chaty, ni mi żony, ni ǳieci, sam człek ako kopia do góry głową
sterczy. Na zacnie si o sobie myślą, a a, prócz ran w skórze, nie miałem inne nagrody,
za to mi eszcze prywatę zada ą, ledwie nie zdra cą być mienią.

To rzekłszy, ął ronić łzy na żółte wąsiki, zaś pan Zagłobą zmiękł od razu i otworzywszy
ręce, zawołał:

— Panie Michale! Sroǳem cię ukrzywǳił. Katu mnie oddać za to, żem takiego
wypróbowanego przy aciela spostponował⁷²²!

I padłszy sobie w ob ęcia, poczęli się całować i do piersi wza em przyciskać, za czym
i pili dale na zgodę, a gdy uż żal znacznie im z serc wyparował, rzekł Wołody owski:

— A nie bęǳiesz wo ska psował, swawoli wprowaǳał, złego przykładu dawał?
— Nie będę, panie Michale! Dla ciebie to uczynię!
— A da Bóg, Tykocina dostaniem, to co komu do tego, czego a za murami szukam.

Co kto sobie ma ze mnie dworować, hę?
Uderzony tą kwestią, pan Zagłoba począł koniec wąsa do ust wkładać i zębami go

przygryzać, na koniec rzekł:
— Nie, panie Michale, kocham cię ako źrenicę oka, ale ty sobie tę Billewiczównę

z głowy wybĳ.
— A to czemu? — pytał zǳiwiony pan Wołody owski.

⁷²⁰siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
⁷²¹wolentarz — ochotnik, żołnierz walczący w imię swoich przekonań i nie otrzymu ący żołdu. [przypis edy-

torski]
⁷²²spostponować (z łac.) — obrazić, zlekceważyć. [przypis edytorski]
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— Urodna est, assentior⁷²³ — rzekł Zagłoba — ale to persona okazała i żadne nie
masz mięǳy wami proporc i. Chybabyś e na ramieniu siadał ako kanarek i cukier z gę-
by wyǳiobywał. Mogłaby cię takoż ako kobuza⁷²⁴ na rękawiczce nosić i na wszelkiego
nieprzy aciela puszczać, bo chociażeś mały, aleś instar⁷²⁵ szerszenia z adliwy.

— Już waćpan zaczynasz? — rzekł pan Wołody owski.
— Kiedym zaczął, to pozwólże mi i dokończyć: edna est dla ciebie podwika⁷²⁶ a-

koby stworzona, a to właśnie owa pestka… Jakże e tam imię? Ta, z którą nieboszczyk
Podbipięta miał się żenić?

— Anusia Borzobohata-Krasieńska! — zakrzyknął pan Jan Skrzetuski. — Toćże to Tęsknota, Kobieta, Miłość
niespełnionadawny afekt Michałowy!…

— Czyste ziarnko gryczane, ale gładka była besty ka ako kukiełka — rzekł, mlaska ąc
wargami, pan Zagłoba.

Tu pan Michał zaczął wzdychać raz po razu i powtarzać to, co zawsze powtarzał, gdy
ktoś o Anusi wspomniał:

— Co się z tym niebożątkiem ǳie e?… Ba, ba! żeby się to ona znalazła!
— Już byś e z rąk nie puścił… I dobrze byś uczynił, bo przy two e kochliwości, panie

Michale, może ci się przytrafić, że cię pierwsza lepsza koza złapie i na kozła przemieni.
Dalibóg, w życiu nie wiǳiałem, żeby ktoś taki był na afekta łasy. Powinieneś się był
kurkiem uroǳić, śmiecie pod przyzbami rozgrzebywać i „ko, ko, ko!” na czubatki wołać.

— Anusia! Anusia! — powtarzał rozmarzony pan Wołody owski. — Bóg by mi ą
zesłał!… Ale może uż e na świecie zgoła nie masz albo też za mąż poszła i ǳieci woǳi…

— Co by miała iść! Zielona to eszcze była rzepa, gdym ą wiǳiał, a potem choć
i doszła, mogła się dotąd w stanie niewinności uchować. Po takim panu Longinie nĳako
e było lada chłystka brać… Z drugie też strony, w tych wo ennych czasach mało kto
o żeniaczce myśli.

A pan Michał na to:
— Waćpan e dobrze nie znałeś. ǲiw, ak zacna… Ale taką uż miała naturę, że

nikogo nie przepuściła, żeby mu zaraz serca nie przeszyć… Taką uż ą Pan Bóg stworzył.
Nawet niższego stanu luǳi nie omĳała: exemplum⁷²⁷ ów medyk księżne Gryzeldy, Wło-
szysko, który się w nie zakochał na umór. Może tam za niego uż poszła i za morze ą
wywiózł…

— Nie powiada byle czego, panie Michale! — zawołał z oburzeniem pan Zagłoba. —
Medyk, medyk… Zaś by szlachecka córka, z zacne krwi, miała pó ść za człeka tak podłe
kondyc i?… Raz ci to uż mówiłem! nie może być!

— I mnie samemu było na nią za to mruczno, bom sobie myślał: uż też miary nie
ma, skoro i procederników⁷²⁸ bałamuci.

— Proroku ę ci, że ą eszcze zobaczysz — rzekł pan Zagłoba.
Dalszą rozmowę przerwało we ście pana Tokarzewicza, który przedtem w regimencie

raǳiwiłłowskim służył, a po zdraǳie hetmana wraz z innymi go odstąpił i teraz w pułku
Oskierczynym chorągiew nosił.

— Panie pułkowniku — rzekł do Wołody owskiego — bęǳiem petardę podsaǳać.
— To uż pan Oskierko gotów?
— Jeszcze ǳiś w południe był gotów i nie chce czekać, bo noc obiecu e się ciemna.
— To dobrze — rzekł Wołody owski — pó ǳiem obaczyć i luǳiom też z muszkie-

tami każę stanąć w gotowości, żeby zza bramy nie wypadli. Samże pan Oskierko bęǳie
petardę podsaǳał?

— Tak est… Własną osobą… Siła⁷²⁹ i ochotnika z nim iǳie.
— Pó dę i a! — rzekł Wołody owski.
— I my! — zawołali dwa Skrzetuscy.

⁷²³assentior, assensus sum (łac.) — zgaǳać się, przytakiwać, pochlebiać; tu: zgaǳam się, nie przeczę. [przypis
edytorski]

⁷²⁴kobuz — ptak drapieżny z roǳiny sokołowatych; tzw. sokół leśny a. sokolik drzewiec. [przypis edytorski]
⁷²⁵instar (łac.) — nie mnie od; na kształt, na podobieństwo. [przypis edytorski]
⁷²⁶podwika (starop.) — kobieta. [przypis edytorski]
⁷²⁷exemplum (łac.) — na przykład. [przypis edytorski]
⁷²⁸procedernik (daw.) — człowiek, który musi własną pracą zarabiać na swo e utrzymanie. [przypis edytorski]
⁷²⁹siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
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— Ot! szkoda, że stare oczy po ciemku nie wiǳą — ozwał się pan Zagłoba — bo
pewnie bym wam samym iść nie dał… Ale cóż! gdy się eno zmruczy, uż ani szablą mi
się nie złożyć… Po dniu, po dniu, przy słońcu, to tam stary lubi eszcze ruszyć w pole.
Dawa cie mi co na tęższych Szwedów, byle w południe!

— Ja zaś pó dę — rzekł, namyśliwszy się, ǳierżawca z Wąsoszy. — Gdy bramę
wysaǳą, pewnie wo sko hurmem do szturmu skoczy, a tam w zamku siła w sprzętach
i kle notach może być wszelakie dobroci.

I wyszli wszyscy, bo też się uż mroczyło na dworze; został w kwaterze sam tylko pan
Zagłoba, który przez chwilę nasłuchiwał, ako śnieg chrzęścił pod stopami odchoǳących;
potem zaś ął podnosić kole no gąsiorki i patrzyć pod światło płonące na kominie, eżeli
się co eszcze w którym zostało.

Tamci zaś szli ku zamkowi w pomroce i wietrze, który wstał od strony północne i dął
coraz silnie , wył, huczał, niosąc ze sobą tumany rozbitego w proch śniegu.

— Dobra noc do podsaǳania petardy! — rzekł Wołody owski.
— Ale i do wycieczki — odrzekł pan Skrzetuski. — Musimy mieć pilne oko i musz-

kietników gotowych.
— Dałby Bóg — rzekł pan Tokarzewicz — żeby pod Częstochową była eszcze więk-

sza zadymka. Zawszeć naszym w murach cieple … Ale co by tam Szwedów na strażach
pomarzło, to by pomarzło… Trastia ich maty mordowała⁷³⁰!

— Straszna noc! — rzekł pan Stanisław — słyszycie waćpanowie, ak wy e, akoby
Tatarzy do ataku powietrzem szli?

— Albo akby diabli requiem⁷³¹ Raǳiwiłłowi śpiewali — dorzucił Wołody owski.
 
W zamku zaś wielki zdra ca patrzył w kilka dni późnie na zapada ący na całuny śnieżne
mrok i słuchał wycia wichru.

Dopalała się z wolna lampa ego życia. Dnia tego w południe eszcze choǳił, eszcze Choroba
spoglądał z blanków na namioty i drewniane szałasy wo sk sapieżyńskich; lecz w dwie
goǳiny późnie zaniemógł tak, iż musiano go odnieść do komnat.

Od owych czasów kie dańskich, w których po koronę sięgał, zmienił się do niepo-
znania. Włos na głowie zbielał, naokoło oczu poczyniły się czerwone obwódki, twarz mu
obwisła i nabrzękła, więc wydawała się eszcze ogromnie szą, ale była to twarz uż półtru-
pia, naznaczona błękitnymi piętnami i straszna przez swó wyraz piekielnych cierpień.

A ednak, lubo⁷³² życie ego niemal na goǳiny się uż liczyć mogło, przecie żył za Śmierć, Niewola

Upadekdługo, bo przeżył nie tylko wiarę w siebie, w swo ą pomyślną gwiazdę, nie tylko naǳie e
swo e i zamiary, ale tak głęboki swó upadek, że gdy spoglądał na dno te przepaści, do
które się stoczył, sam sobie wierzyć nie chciał. Wszystko go zawiodło: wypadki, wy-
rachowania, sprzymierzeńcy. On, któremu nie dość było być na potężnie szym panem
polskim, księciem państwa rzymskiego, wielkim hetmanem i wo ewodą wileńskim, on,
któremu Litwa cała była nie do miary pragnień i pożądliwości, zamknięty był teraz w ed-
nym ciasnym zameczku, w którym czekała go tylko albo śmierć, albo niewola. I patrzył
coǳiennie we drzwi, która z dwóch strasznych bogiń pierwe we ǳie wziąć ego duszę
i przez pół uż rozpada ące się ciało.

Z ego ziem, z ego włości i starostw można było niedawno uǳielne królestwo wy-
kroić, ǳiś nie był panem nawet i murów tykocińskich.

Przed kilkoma zaledwie miesiącami z sąsiednimi królami eszcze traktował, ǳiś eden
kapitan szweǳki z niecierpliwością i lekceważeniem słuchał ego rozkazów i wolę ego
śmiał naginać do swo e .

Gdy go opuściły wo ska, gdy z magnata i pana, który trząsł kra em, został bezsilnym
nęǳarzem, który sam potrzebował ratunku i pomocy, Karol Gustaw pogarǳił nim. Byłby
pod niebiosa wynosił potężnego pomocnika, ale odwrócił się z dumą od suplikanta⁷³³.

⁷³⁰Trastia ich maty mordowała (z ukr. a. białorus.) — przekleństwo: żeby cholera ich mać wzięła. [przypis
edytorski]

⁷³¹requiem (łac.) — odpoczynek; wieczny odpoczynek, modlitwa za zmarłych. [przypis edytorski]
⁷³²lubo (daw.) — chociaż, mimo że. [przypis edytorski]
⁷³³suplikant (z łac. supplicans, supplicantis) — proszący, błaga ący. [przypis edytorski]
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Jako opryszka Kostkę Napierskiego⁷³⁴ oblegano niegdyś w Czorsztynie, tak ego, Ra-
ǳiwiłła, oblegano teraz w zamku tykocińskim. I kto oblegał? Sapieha, na większy wróg
osobisty!

Gdy go dostaną, powloką go na sąd, gorze niż opryszka, bo ako zdra cę.
Opuścili go krewni, przy aciele, koligaci⁷³⁵. Wo ska za echały ego dobra, rozwiały Głód

się w mgłę skarby, bogactwa, i ów pan, ów książę, który niegdyś dwór ancuski ǳiwił
i oślepiał przepychem, który na ucztach tysiące szlachty przy mował, który po ǳiesięć
tysięcy własnych wo sk trzymał, oǳiewał, żywił, nie miał teraz czym własnych mdle ących
sił odżywić, i strach powieǳieć! on, Raǳiwiłł, w ostatnich chwilach swego życia niemal
w goǳinę śmierci — był głodny!

W zamku dawno uż brakło żywności, ze szczupłych pozostałych zapasów komendant
szweǳki skąpe wyǳielał rac e, a książę nie chciał go prosić.

Gdyby przyna mnie gorączka, która trawiła ego siły, od ęła mu była i przytomność! Choroba, Cierpienie
Ale nie! Pierś ego podnosiła się coraz cięże , oddech zmieniał się w chrapanie, opuchłe
nogi i ręce ziębły, lecz umysł, mimo chwilowych obłędów, mimo strasznych mar i wi-
zy , które przesuwały mu się przed oczyma, pozostawał przez większą część goǳin asny.
I wiǳiał ów książę cały swó upadek, całą nęǳę i poniżenie, wiǳiał ów dawny wo ownik
zwycięzca całą klęskę, i cierpienia ego były tak niezmierne, że chyba z ego grzechami
mogły się porównać.

Bo prócz tego, ako Oresta⁷³⁶ erynie, tak ego szarpały wyrzuty sumienia, a nie było Sumienie, Wyrzuty
sumienia, O czyzna,
Zdrada, Grzech, Ambic a,
Pycha, Matka, Hańba

nigǳie na świecie takowe świątyni, do które mógłby się przed nimi schronić. Szarpały
go w ǳień, szarpały w nocy, na polu i pod dachem; duma nie mogła im zǳierżyć ani ich
odeprzeć. Im głębszy był ego upadek, tym szarpały go zaciekle . I miewał takie chwile,
że darł własne piersi. Gdy nieprzy aciele naszli o czyznę ze wszystkich stron, gdy nad Krew
e losem nieszczęsnym, nad e bólami i krwią przelaną litowały się obce narody — on,
hetman wielki litewski, zamiast ruszyć w pole, zamiast poświęcić e ostatnią kroplę krwi,
zamiast świat zǳiwić ak Leonidas⁷³⁷, ak Temistokles⁷³⁸, zamiast zastawić ostatni kontusz
ak Sapieha, związał się z ednym z nieprzy aciół i przeciwko matce, przeciwko własnemu
panu podniósł świętokraǳką rękę i ubroczył we krwi bliskie , drogie … On to wszystko
uczynił, a teraz est u kresu nie tylko hańby, ale i życia, porachunku bliski, tam, na tamte
stronie… Co go tam czeka?

Włos eżył mu się na głowie, gdy o tym myślał. Bo gdy podnosił rękę na o czyznę,
sam sobie wydawał się w stosunku do nie wielki, a teraz zmieniło się wszystko. Teraz Siła
on zmalał, a natomiast ta Rzeczpospolita, wsta ąca z prochu i krwi, wydawała się mu
akaś wielka i coraz większa, grozą ta emniczą pokryta, świętego ma estatu pełna, strasz-
na. I rosła ciągle eszcze w ego oczach, i olbrzymiała coraz więce . Czuł się wobec nie
prochem i ako książę, i ako hetman, i ako Raǳiwiłł. Nie mógł po ąć, co to est. Jakieś
fale nieznane wzbierały koło niego, płynęły z hukiem, łoskotem, napływały coraz bliże ,
piętrzyły się coraz strasznie , a on rozumiał, że utonąć musi, że utonęłoby w tym ogromie
takich stu ak on. Lecz czemuż owe grozy i ta emnicze siły nie wiǳiał pierwe ; czemuż,
szalony, porwał się przeciw nie ? Gdy te myśli huczały mu w głowie, strach go brał przed
tą matką, przed tą Rzeczpospolitą, bo nie poznawał e rysów, tak dawnie dobrotliwych
i łagodnych.

Duch się w nim łamał i w piersiach zamieszkało mu przerażenie. Chwilami myślał, że
otacza go całkiem inny kra , inni luǳie. Przez oblężone mury dochoǳiło wszystko, co Kara
się w oblężone Rzeczypospolite ǳiało, a ǳiały się rzeczy ǳiwne i przeraża ące. Rozpo-

⁷³⁴Kostka-Napierski, Aleksander Leon (ok. -) — oficer polski, w okresie wo ny trzyǳiestoletnie
kapitan w służbie szweǳkie , przywódca powstania chłopów podhalańskich, wywołanego na prawdopodobnie
w porozumieniu z Bohdanem Chmielnickim. Oblegany w Czorsztynie, został wydany przez własnych żołnierzy
i skazany na śmierć na palu. [przypis edytorski]

⁷³⁵koligat (z łac.) — krewny, spowinowacony. [przypis edytorski]
⁷³⁶Orest (mit. gr.) — Orestes, królewicz mykeński, aby pomścić śmierć o ca, Agamemnona, zabił swo ą matkę,

Klita mestrę, za co był ścigany przez Erynie, boginie sprawiedliwości. [przypis edytorski]
⁷³⁷Leonidas (zm.  p.n.e.) — król i wóǳ Sparty, ego straceńcza walka przeciw znacznie przeważa ącym

siłom perskim w wąwozie Termopile uratowała grecką flotę i pozwoliła Grekom pokonać na eźdźcę w bitwach
pod Salaminą i pod Plate ami. [przypis edytorski]

⁷³⁸Temistokles (ok. – p.n.e.) — polityk i wóǳ ateński, twórca potęgi morskie Aten, główny autor zwy-
cięstwa Greków nad Persami pod Salaminą; skazany na banic ę przez wrogów politycznych, zmarł na wygnaniu
na dworze króla perskiego. [przypis edytorski]
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czynała się wo na na śmierć i życie przeciw Szwedom i zdra com — tym strasznie sza, że
przez nikogo nie przewidywana. Rzeczpospolita poczęła karać. Było w tym coś z gniewu
bożego za obrażony ma estat.

Gdy przez mury doszła wieść o oblężeniu Częstochowy, Raǳiwiłł, kalwin, zląkł się Religia, Walka
i przestrach uż nie wyszedł więce z ego duszy, bo właśnie wtedy, po raz pierwszy,
dostrzegł te ta emnicze fale, które, wstawszy, miały pochłonąć Szwedów i ego; wtedy
na ście szweǳkie wydało mu się nie na ściem, ale świętokraǳtwem, a kara niezawodną.
Wtedy po raz pierwszy spadła zasłona z ego oczu i u rzał odmienioną twarz o czyzny, uż
nie matki, ale karzące królowe .

Wszyscy, którzy pozostali e wierni i służyli z serca i duszy, poszli w górę i wyrastali O czyzna, Wierność
coraz barǳie , kto przeciw nie grzeszył — upadał.

„Więc nie wolno myśleć nikomu — mówił sobie książę — ni o wyniesieniu własnym,
ni rodu swego, eno żywot, siły i miłość trzeba e ofiarować?”

Ale dla niego było za późno, bo uż nie miał nic do ofiarowania, bo uż nie miał przed Upadek, Zwątpienie,
Samolubstwosobą przyszłości, chyba pozagrobową, na które widok drżał.

Od chwili oblężenia Częstochowy, gdy eden krzyk straszny wyrwał się z piersi nie-
zmiernego kra u, gdy akoby cudem znalazła się w nim akaś ǳiwna, do te pory zapo-
znawana i niepo ęta siła — gdy nagle, rzekłbyś: ta emnicza pozaświatowa ręka podniosła
się w ego obronie, nowe zwątpienie wżarło się w duszę książęcą, bo nie mógł opęǳić się
strasznym myślom, że Bóg stoi przy tamte sprawie i przy tamte wierze.

A gdy takie myśli huczały mu w głowie, wtedy o swo e własne wierze wątpił i wówczas
rozpacz ego przechoǳiła nawet miarę ego grzechów.

Ziemski upadek, duszy upadek, ciemność, nicość — oto do czego doszedł i czego się
dosłużył, służąc sobie.

A ednak eszcze w początkach wyprawy z Kie dan na Podlasie pełen był naǳiei. Sa- Polowanie, Polityka,
Ambic a, Pychapieha, nierównie gorszy wóǳ, bił go wprawǳie w polu, resztki chorągwi go opuszczały,

lecz krzepił się myślą, że lada ǳień nadciągnie mu w pomoc Bogusław. Przyleci to młode
orlę raǳiwiłłowskie na czele pruskich, luterskich zastępów, które śladem litewskich cho-
rągwi do papieżników nie prze dą, a wówczas zgniotą we dwóch Sapiehę, zetrą ego siły,
zetrą konfederatów i położą się na trupie Litwy, ako dwa lwy na trupie łani, i samym
rykiem odstraszą tych, którzy by im chcieli ą wydrzeć.

Lecz czas płynął, siły Janusza topniały; nawet cuǳoziemskie regimenty przechoǳiły
do groźnego Sapiehy; upływały dnie, tygodnie, miesiące, a Bogusław nie nadchoǳił.

Na koniec rozpoczęło się oblężenie Tykocina.
Szweǳi, których garść przy Januszu została, bronili się bohatersko, bo straszliwymi

okrucieństwy⁷³⁹ poprzednio się zmazawszy, wieǳieli, że nawet poddanie się nie ochroni
ich przed mściwą ręką Litwinów. Książę w początkach oblężenia eszcze miał naǳie ę,
że w ostatnim razie może sam król szweǳki ruszy mu na odsiecz, a może pan Koniec-
polski⁷⁴⁰, który na czele sześciu tysięcy koronne azdy przy Karolu się zna dował. Lecz
próżno się spoǳiewał. Nikt o nim nie myślał, nikt z pomocą nie nadciągał.

— Bogusławie! Bogusławie! — powtarzał książę, choǳąc po tykocińskich komnatach Roǳina, Zdrada

Brat, Imię— eśli brata nie chcesz ratować, to ratu przyna mnie Raǳiwiłła!…
Wreszcie, w ostatnie rozpaczy, postanowił książę Raǳiwiłł uczynić krok, na który

Listsroǳe oburzała się ego duma; to est błagać o ratunek księcia Michała z Nieświeża.
List ego prze ęli ednak w droǳe sapieżyńscy luǳie, zaś wo ewoda witebski przesłał

Januszowi w odpowieǳi pismo księcia kra czego, które przed tygodniem sam otrzymał.
Książę Janusz znalazł w nim ustęp głoszący, co następu e:
„Jeśliby W. W. miłościwego pana mego doszły wieści, iż a krewnemu, księciu wo-

ewoǳie wileńskiemu, w pomoc iść zamierzam, tedy im W. W. pan mó miłościwy nie
wierz, albowiem z tymi a tylko za edno trzymam, którzy w wierze ku o czyźnie i pa-
nu naszemu wytrwać, a dawne wolności te prześwietne Rzeczypospolite restaurować⁷⁴¹
pragną. Co się po mnie nie pokaże, abym zdra ców od słuszne i należyte kary miał za-
słaniać. Bogusław też nie nadciągnie, bo ako słyszę, elektor o sobie woli myśleć i nie

⁷³⁹okrucieństwy — ǳiś popr. forma N. lm: okrucieństwami. [przypis edytorski]
⁷⁴⁰Koniecpolski, Aleksander herbu Pobóg (–) — książę, chorąży wielki koronny, magnat i starosta

kresowy, uczestnik wo en kozackich, syn hetmana Stanisława Koniecpolskiego. [przypis edytorski]
⁷⁴¹restaurować (z łac.) — odbudować, przywrócić. [przypis edytorski]
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chce sił rozǳielać, a quod attinet⁷⁴² Koniecpolskiego, ten chyba do wdowy w konkury
posunie, która aby nią została, na rękę mu, by książę wo ewoda zgorzał ako na pręǳe !”

Ten list, do Sapiehy adresowany, od ął nieszczęsnemu Januszowi resztę naǳiei, i nie
pozostało mu nic innego, ak czekać, aby się spełniły ego losy.

Oblężenie dobiegało końca.
Wieść o od eźǳie pana Sapiehy te minuty niemal przedarła się przez mury, ale na-

ǳie a, że wskutek ego od azdu kroki nieprzy acielskie zostaną zaniechane, krótko trwała,
gdyż przeciwnie, w pułkach pieszych znać było ruch akiś niezwycza ny. Upłynęło ed-
nak kilka dni dość spoko nie, bo zamiar wysaǳenia bramy petardą spełzł na niczym,
lecz nadszedł  grudnia, w którym tylko zapada ąca noc mogła przeszkoǳić oblega ą-
cym, widocznie bowiem gotowali coś przeciw zamkowi, eśli nie szturm, to przyna mnie
nowy atak ǳiał na nadwątlone mury.

ǲień miał się ku schyłkowi. Książę leżał w sali tak zwane „Rogowe ”, położone
w zachodnie części zamku. Na ogromnym kominie paliły się całe smoliste karpy sosnowe,
rzuca ąc żywy blask na białe i dość puste ściany. Książę leżał na wznak na tureckie sofie
wysunięte umyślnie na środek komnaty, aby ciepło płomieni mogło do nie dochoǳić.
Bliże komina, nieco w cieniu, spał na kobierczyku paź, koło księcia zaś sieǳieli, drzemiąc
na krzesłach: pani Jakimowiczowa, niegdyś dozorczyni aucymeru⁷⁴³ w Kie danach, drugi
paź, medyk, a zarazem astrolog książęcy, i Charłamp.

Ten ostatni bowiem nie opuścił księcia, chociaż z dawnych wo skowych został przy
nim prawie sam eden. Gorzka to była służba, bo serce i dusza starego towarzysza były
właśnie za murami tykocinskimi, w obozie Sapiehy, ednakże trwał wiernie przy dawnym
woǳu. Biedne żołnierzysko wychudło z głodu i niewczasów ak kościotrup. Z twarzy
ego został tylko nos, który teraz wydawał się eszcze większy, i wąsy ak wiechy. Ubrany
był w zbro ę całkowitą, pancerz, naramienniki i misiurkę⁷⁴⁴ z drucianym czepcem, który
spływał mu na ramiona. Żelazne karwasze⁷⁴⁵ świeciły mu na łokciach, bo tylko co był
wrócił z murów, na które przed chwilą wychoǳił patrzeć, co się ǳie e, i na których co
ǳień szukał śmierci. Teraz zaś zdrzemnął się ze znużenia, choć książę rzęził straszliwie,
akby konać począł, i choć wiatr wył i gwizdał na zewnątrz.

Nagle krótkie drgania poczęły wstrząsać olbrzymim ciałem Raǳiwiłła i przestał rzęzić. Zabobony, Duch
Zbuǳili się zaraz ci, którzy go otaczali i poczęli patrzeć bystro naprzód na niego, potem
na siebie.

Lecz on rzekł:
— Jakoby mi ktoś z piersi zlazł: lże mi…
Potem zwrócił nieco głowę, począł patrzeć uważnie ku drzwiom, na koniec ozwał się:
— Charłamp!
— Sługa wasze książęce mości.
— A czego tu Stachowicz chce?
Pod biednym Charłampem zadygotały nogi, bo o ile nieustraszony był w bo u, o tyle

zabobonny, więc obe rzał się szybko i rzekł przytłumionym głosem:
— Stachowicza tu nie masz. Wasza książęca mość kazał go w Kie danach rozstrzelać.
Książę przymknął oczy i nie odpowieǳiał ani słowa.
Przez akiś czas słychać tylko było żałosne i przeciągłe wycie wichru.
— Płacz luǳki w tym wichrze słychać — rzekł znów książę, otwiera ąc całkiem przy- Wina

Wyrzuty sumieniatomnie oczy. — Ale am nie sprowaǳał Szwedów, eno Raǳie owski.
A gdy nikt nie odpowiadał, po małe chwili dodał:
— On na więce winien, on na więce winien, on na więce winien.
I akaś otucha wstąpiła mu do piersi, ak gdyby uradowało go wspomnienie, że był

ktoś od niego winnie szy.
Wkrótce ednak inne cięższe myśli musiały mu przy ść do głowy, bo twarz mu po-

ciemniała i powtórzył kilkakrotnie:
— Jezus! Jezus! Jezus!

⁷⁴²quod attinet (łac.) — co dotyczy. [przypis edytorski]
⁷⁴³fraucymer (z niem. Frauenzimmer: komnata kobiet, pokó dla dam) — damy dworu, stałe towarzystwo

księżne . [przypis edytorski]
⁷⁴⁴misiurka — hełm z osłoną karku, wykonaną z plecionki kolcze (z kółek metalowych). [przypis edytorski]
⁷⁴⁵karwasz — element zbroi, osłania ący przedramię i łokieć. [przypis edytorski]
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I znowu napadła go duszność; począł rzęzić eszcze strasznie niż poprzednio.
Tymczasem z zewnątrz doszły odgłosy wystrzałów muszkietowych, zrazu rzadkich,

potem coraz gęstszych, ale wśród zamieci śnieżne i wycia wichru nie brzmiały zbyt głośno
i można było myśleć, że to rozlega ą się akieś ustawiczne stukania do bramy.

— Bĳą się! — rzekł medyk książęcy.
— Jako zwycza nie! — odpowieǳiał Charłamp. — Luǳie marzną w zamieci, to wolą

się bić dla rozgrzewki.
— Szósty uż ǳień tego wichru i śniegu — odpowieǳiał medyk. — Wielkie zmiany

przy dą w tym królestwie, bo niezwycza na to rzecz!
Na to odrzekł Charłamp:
— Da e Boże! Nie stanie się nic gorszego!
Dalszą rozmowę przerwał im książę, na którego znów przyszła ulga:
— Charłamp!
— Sługa wasze książęce mości.
— Czy mi się ze słabości tak wyda e, czy też Oskierko parę dni temu chciał petardą

bramę wysaǳać?
— Chciał, wasza książęca mość, ale Szweǳi petardę porwali, i sam nieszkodliwie

postrzelon, a sapieżyńscy odbici.
— Jeżeli nieszkodliwie, to znów bęǳie tentował⁷⁴⁶… A który ǳiś ǳień?
— Ostatni grudnia, wasza książęca mość.
— Boże, bądź miłościw duszy mo e !… Nie doży ę uż Nowego Roku… Dawno mi Śmierć

przepowiadano, iż w każdym piątym roku śmierć stoi koło mnie.
— Bóg łaskaw, wasza książęca mość.
— Bóg est z panem Sapiehą — odpowieǳiał książę głucho.
Nagle począł się oglądać i rzekł:
— Zimno na mnie od nie iǳie… Nie wiǳę e , ale czu ę, że ona tu est.
— Kto taki, wasza książęca mość?
— Śmierć!
— W imię O ca i Syna i Ducha Świętego!
Nastała chwila milczenia, słychać tylko było szept pacierzy, odmawianych przez panią

Jakimowiczową.
— Powieǳcie — ozwał się książę przerywanym głosem — zali⁷⁴⁷ wy naprawdę wie-

rzycie, że poza waszą wiarą nikt zbawion być nie może?
— I w goǳinę śmierci można eszcze od błędów rewokować⁷⁴⁸ — odrzekł Charłamp.
Odgłosy wystrzałów stały się w te chwili eszcze gęstsze. Huk ǳiał począł wstrząsać

szybami, które za każdym razem odpowiadały żałosnym dźwięczeniem.
Książę słuchał czas akiś spoko nie, po czym uniósł się z lekka na wezgłowiu, z wolna

oczy poczęły się rozszerzać, źrenice błyskać. Siadł; przez chwilę trzymał rękoma głowę,
nagle krzyknął ak w obłąkaniu:

— Bogusław! Bogusław! Bogusław!
Charłamp wybiegł ak szalony z komnaty.
Zamek cały trząsł się i dygotał od huku ǳiał.
Nagle dął się słyszeć krzyk kilku tysięcy głosów, po czym targnęło coś z okropnym Śmierć

łomotem ścianami, aż głownie i węgle z komina wysypały się na posaǳkę, ednocześnie
Charłamp wpadł z powrotem do sali.

— Sapieżyńscy bramę wysaǳili! — krzyknął. — Szweǳi uciekli do wieży!… Nie-
przy aciel tuż!… wasza książęca mość…

Dalsze słowa zamarły mu w ustach, Raǳiwiłł sieǳiał na sofie z oczyma wyszłymi na Religia, Matka Boska
wierzch; otwartymi ustami łapał raz po raz powietrze, zęby miał wyszczerzone, rękoma
darł sofę, na które sieǳiał, i patrząc z przerażeniem w głąb komnaty, krzyczał, a racze
chrapał mięǳy ednym oddechem a drugim:

— To Raǳie owski… Ja nie… Ratunku!… Czego chcecie⁈ Weźcie tę koronę!… To
Raǳie owski… Ratu cie, luǳie! Jezus! Jezus! Mario!

⁷⁴⁶tentować (z łac.) — próbować. [przypis edytorski]
⁷⁴⁷zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁷⁴⁸rewokować (łac. revoco, revocare: odwołać) — nawrócić się. [przypis edytorski]
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To były ostatnie słowa Raǳiwiłła.
Następnie porwała go straszliwa czkawka, oczy wyszły mu eszcze okropnie z oprawy,

wyprężył się, padł na wznak i pozostał bez ruchu.
— Skonał! — rzekł medyk.
— Marii wzywał! słyszeliście, choć kalwin — ozwała się pani Jakimowiczowa.
— Dorzućcie na ogień! — rzekł do struchlałych paziów Charłamp.
Sam zaś zbliżył się do trupa, przymknął mu powieki, za czym zd ął z pancerza złocisty

obraz Bogaroǳicy, który na łańcuszku nosił, i ułożywszy ręce Raǳiwiłła na piersiach,
włożył mu go mięǳy palce.

Światło ognia odbiło się od złotego tła obrazu, a ów odblask padł na twarz wo ewody
i rozweselił ą tak, że nigdy nie wydawała się tak spoko na.

Charłamp siadł obok ciała i wsparłszy łokcie o kolana, ukrył oblicze w dłoniach.
Milczenie przerywał tylko huk wystrzałów. Ogień
Nagle stało się coś strasznego. Błysnęła naprzód okropna asność; zdawało się, że świat Zabobony, Diabeł

cały w ogień się zmienił, a ednocześnie niemal rozległ się taki huk, akoby ziemia zapadała
się pod zamkiem. Zachwiały się ściany, pułap zarysował się z przeraźliwym trzaskiem, okna
wszystkie runęły na podłogę i szkło szyb rozbiło się w setne okruchy. Przez puste otwory
okien wdarły się w te chwili tumany śniegu i wicher począł wyć ponuro w kątach sali.

Wszyscy luǳie, w komnacie będący, padli twarzami na ziemię, wszyscy oniemieli ze
strachu.

Podniósł się pierwszy Charłamp i zaraz spo rzał na trupa wo ewody; ale trup leżał
równo, spoko nie, eno obrazek złocisty przechylił się mu nieco w rękach.

Charłamp odetchnął. Poprzednio był pewien, że to hurma szatanów wdarła się do sali
po ciało książęce.

— Słowo stało się ciałem! — rzekł — to Szweǳi musieli wysaǳić prochami wieżę
i siebie…

Lecz z zewnątrz nie dochoǳił żaden odgłos. Widocznie wo ska sapieżyńskie stały
w niemym poǳiwie albo może w obawie, że cały zamek est podminowany i że prochy
kole no wybuchać będą.

— Dorzućcie do ognia! — rzekł pacholętom Charłamp.
I znów komnata zapłonęła askrawym, migotliwym światłem. Naokoło trwała cisza

śmiertelna, eno ogień syczał, eno wicher wył i śnieg walił coraz większy przez puste okna.
Aż nareszcie zabrzmiały zmieszane głosy, potem rozległ się brzęk ostróg i tupot licz-

nych kroków; drzwi od sali otworzyły się na roścież i żołnierze wpadli do środka.
Uczyniło się asno od gołych szabel i coraz to więce postaci rycerskich, przybranych

w hełmy, kapuzy⁷⁴⁹, kołpaki⁷⁵⁰, tłoczyło się przeze drzwi. Wielu niosło w rękach latarnie
i ci świecili nimi, postępu ąc ostrożnie, chociaż w komnacie widno było i tak od ognia.

Na koniec z tłumu wyskoczył mały rycerz, cały w szmelcowane zbroi, i krzyknął:
— Gǳie wo ewoda wileński?
— Tu! — rzekł Charłamp, ukazu ąc na ciało leżące na sofie.
Pan Wołody owski spo rzał i rzekł:
— Nie ży e!
— Nie ży e! nie ży e! — poszedł głos z ust do ust. — Nie ży e zdra ca i sprzedawczyk! Śmierć, Zdrada, Religia,

Matka Boska, Zemsta— Tak est — rzekł ponuro Charłamp. — Ale eśli sponiewieracie ciało ego i na
szablach e rozniesiecie, źle uczynicie, bo Na świętsze Panny przed skonem wzywał i e
konterfekt w ręku ǳierży!

Słowa te wielkie uczyniły wrażenie. Krzyki umilkły.
Natomiast żołnierze poczęli się zbliżać, obchoǳić sofę i przypatrywać się nieboszczy-

kowi. Ci, którzy mieli latarnie, świecili mu nimi w oczy, a on leżał olbrzymi, posępny,
z hetmańskim ma estatem w twarzy i zimną powagą śmierci.

Żołnierze przychoǳili kole no, a mięǳy nimi i starszyzna. Zbliżył się więc Stankie-
wicz i dwa Skrzetuscy, i Horotkiewicz, i Jakub Kmicic, i Oskierko, i pan Zagłoba.

⁷⁴⁹kapuza (z łac. caput: głowa) — daw. nakrycie głowy w postaci kaptura a. futrzane czapki uszanki. [przypis
edytorski]

⁷⁵⁰kołpak — wysoka czapka bez daszka, z futrzanym otokiem. [przypis edytorski]
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— Prawda est!… — rzekł cichym głosem pan Zagłoba, akby bał się zbuǳić księcia.
— Na świętszą Pannę w rękach trzyma i blask mu od nie na lica pada…

To rzekłszy, zd ął kołpak z głowy. W te chwili uczynili to wszyscy inni. Nastało
milczenie pełne szacunku, które przerwał wreszcie Wołody owski.

— Ach! — rzekł — uż on na sąǳie bożym i luǳie nic do niego nie ma ą!
Tu zwrócił się do Charłampa:
— Lecz ty, nieszczęśniku, czemuś to dla niego o czyzny i pana odstąpił? Zdrada, Wierność
— Dawa cie go sam!… — ozwało się zaraz kilka głosów.
Na to Charłamp wstał i wy ąwszy szablisko, cisnął ą z brzękiem na ziemię.
— Macie mnie, rozsieka cie! — rzekł. — Nie odstąpiłem go razem z wami, gdy był

potężny ako król, a potem nie goǳiło mi się go opuszczać, gdy był w mizerii i gdy nikt
przy nim nie pozostał. O ! nie utyłem na te służbie, bom trzy dni uż nic w gębie nie miał
i nogi się chwie ą pode mną… Ale macie mnie, rozsieka cie! Gdyż i do tego się przyzna ę…
— tu głos pana Charłampa zadrgał — żem go miłował…

To rzekłszy, zatoczył się i byłby upadł, ale Zagłoba otworzył mu ramiona, chwycił go,
podtrzymał, a potem krzyczeć począł:

— Na żywy Bóg! Da cie mu eść i pić!…
Trafiło to wszystkim do serca, więc wzięto pana Charłampa pod ręce i wyprowaǳo-

no go zaraz z komnaty. Po czym i żołnierze poczęli ą kole no opuszczać, żegna ąc się
pobożnie.

W droǳe do kwatery pan Zagłoba rozważał coś w umyśle, zastanawiał się, chrząkał,
nareszcie pociągnął za połę pana Wołody owskiego.

— Panie Michale! — rzekł.
— A czego?
— Już mnie zawziętość na Raǳiwiłła minęła, co nieboszczyk, to nieboszczyk!… Od- Sąd Ostateczny, Wierzenia

puszczam mu z serca, że na szy ę mo ą nastawał.
— Przed trybunałem on niebieskim! — odrzekł Wołody owski.
— Otóż, otóż!… Hm! żeby mu to co pomogło, dałbym zresztą i na mszę, bo wiǳi mi

się, że ma tam okrutnie kruchą sprawę.
— Bóg miłosierny!
— Że miłosierny, to miłosierny, aleć i On bez abominac i⁷⁵¹ na heretyków patrzeć

nie może. A to nie tylko heretyk, ale i zdra ca. Ot co!
Tu pan Zagłoba zadarł głowę i począł spoglądać ku górze. Żołnierz, Śmierć bohaterska
— Bo ę się — rzekł po chwili — żeby mi który Szwed, z tych, co się prochami

wysaǳili, na łeb nie zleciał, bo że ich tam w niebie nie przy ęto, to pewna!
— Dobrzy pachołkowie! — rzekł z uznaniem pan Michał — woleli zginąć niż się

poddać. Mało takich żołnierzów⁷⁵² w świecie!
Po czym szli w milczeniu, nagle pan Michał zatrzymał się.
— Billewiczówny w zamku nie było — rzekł.
— A skąd wiesz?
— Pytałem onych paziów. Bogusław ą wziął do Taurogów.
— O ! — rzekł Zagłoba — to akoby wilkowi kozę powierzono. Ale to nie two a

rzecz, tobie przeznaczona tamta pestka!
 
Lwów od chwili przybycia króla zmienił się w istotną stolicę Rzeczypospolite . Wraz
z królem przybyła większa część biskupów z całego kra u i wszyscy ci świeccy senato-
rowie⁷⁵³, którzy nie służyli nieprzy acielowi. Wydane lauda⁷⁵⁴ zwołały również pod broń
szlachtę wo ewóǳtwa ruskiego i dalszych przyległych, która stanęła licznie a zbro no
z tym większą łatwością, że Szwedów wcale w tych stronach nie było. Rosły też oczy Szlachcic, Żołnierz
i serca na widok tego pospolitego ruszenia, w niczym albowiem nie przypominało ono
owego wielkopolskiego, które pod U ściem tak słabą stawiło nieprzy acielowi zaporę.

⁷⁵¹abominacja (z łac.) — wstręt, odraza, obrzyǳenie. [przypis edytorski]
⁷⁵²żołnierzów — ǳiś popr. forma D. lm: żołnierzy. [przypis edytorski]
⁷⁵³świeccy senatorowie — w senacie Rzeczypospolite zasiadali wysocy dosto nicy kościelni oraz senatorowie

świeccy. [przypis edytorski]
⁷⁵⁴laudum (łac.) — wici, wezwanie pod broń; tu M. lm lauda. [przypis edytorski]
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Przeciwnie, nadciągała tu groźna i wo ownicza szlachta, z ǳiecka na koniu i w polach
hodowana, wśród ciągłych napadów tatarskie ǳiczy przywykła do przelewu krwi i po-
żogi, lepie władnąca szablą niż łaciną. Świeżo eszcze wyćwiczyła ą chmielnicczyzna⁷⁵⁵,
siedm lat bez przerwy trwa ąca, tak że nie było mięǳy nimi człowieka, który by tyle
razy przyna mnie w ogniu nie był, ile sobie lat liczył. Coraz nowe ich ro e przybywa-
ły do Lwowa. Jedni ciągnęli od przepaścistych Bieszczadów, inni znad Prutu, Dniestru
i Seretu⁷⁵⁶; którzy sieǳieli na krętych dorzeczach dniestrowych, którzy sieǳieli nad roz-
toczystym Bohem, których nad Siniuchą⁷⁵⁷ nie starła z łona ziemi inkurs a⁷⁵⁸ chłopska,
którzy na tatarskich rubieżach się ostali, ci wszyscy na głos pana dążyli teraz do Lwiego
Grodu⁷⁵⁹, aby stamtąd na nie znanego eszcze nieprzy aciela pociągnąć. Waliła szlachta
z Wołynia i z dalszych eszcze wo ewóǳtw, taką nienawiść rozpaliła we wszystkich du-
szach straszna wieść o podniesieniu przez nieprzy aciela świętokraǳkie ręki na Patronkę
Rzeczypospolite w Częstochowie.

Zaś kozactwo nie śmiało stawić przeszkód, bo nawet w na zatwarǳialszych poruszyły
się serca, i zresztą samo było od Tatarów zmuszone bić przez posłów czołem królowi i po
raz setny przysięgi wierności ponawiać. Groźne dla królewskich nieprzy aciół poselstwo
tatarskie pod woǳą Subaghazi-be a bawiło we Lwowie, ofiaru ąc w imieniu chanowym
sto tysięcy ordy⁷⁶⁰ na pomoc Rzeczypospolite , z które czterǳieści tysięcy mogło zaraz
spod Kamieńca w pole wyruszyć.

Prócz poselstwa tatarskiego z echała i legac a z Siedmiogrodu⁷⁶¹ dla prowaǳenia wsz-
czętych z Rakoczym⁷⁶² o następstwo tronu rokowań; bawił i poseł cesarski, był nun-
c usz⁷⁶³ papieski, który razem z królem przy echał, co ǳień nad eżdżały deputac e⁷⁶⁴ od
wo sk koronnych i litewskich, od wo ewóǳtw i ziem, z oświadczeniami wierności dla
ma estatu i chęci obrony do upadłego na echane o czyzny.

Rosła tedy fortuna królewska, podnosiła się w oczach ku poǳiwowi wieków i naro-
dów tak niedawno zupełnie pognębiona Rzeczpospolita. Rozpaliły się dusze luǳkie żąǳą Odwaga
wo ny i odwetu, a ednocześnie okrzepły. I ak na wiosnę deszcz ciepły a obfity topi śnie-
gi, tak potężna naǳie a stopiła zwątpienie. Nie tylko chciano zwycięstwa, ale wierzono
w nie. Coraz to nowe wieści pomyślne, choć często nieprawǳiwe, przechoǳiły z ust do Plotka
ust. Raz w raz opowiadano to o odebranych zamkach, to o bitwach, w których nie znane
pułki pod nie znanymi dotąd woǳami rozgromiły Szwedów, to o strasznych chmurach
chłopstwa, podnoszącego się ako szarańcza przeciw nieprzy acielowi. Imię Stefana Czar-
nieckiego coraz częście po awiało się na wszystkich ustach.

Szczegóły w onych wieściach były często nieprawǳiwe, ale razem wzięte, odbĳały ako
zwierciadło to, co się ǳiało w całym kra u.

Lecz we Lwowie było akoby ustawiczne święto. Gdy król przybył, witało go miasto
uroczyście: więc duchowieństwo trzech obrządków⁷⁶⁵, ra cy mie scy, kupiectwo, cechy.
Na placach i ulicach, gǳie okiem rzuciłeś, powiewały chorągwie białe, szafirowe, purpu-
rowe, złociste. Dumnie podnosili lwowianie swego złotego lwa w błękitnym polu, z chlu-
bą wspomina ąc zaledwie przeszłe kozackie i tatarskie napady. Za każdym ukazaniem się
królewskim krzyk się czynił pomięǳy tłumami, a tłumów nigdy nie brakło.

Ludność podwoiła się w ostatnich dniach. Prócz senatorów, biskupów, prócz szlachty Pozyc a społeczna

⁷⁵⁵chmielnicczyzna — powstanie Chmielnickiego; Chmielnicki, Bohdan Zenobi (–) — ukraiński bo-
hater narodowy, hetman Kozaków zaporoskich, organizator powstania przeciwko polskie właǳy w latach
–. [przypis edytorski]

⁷⁵⁶Prut, Dniestr i Seret — rzeki na Podolu, w płd.-zach. części Ukrainy. [przypis edytorski]
⁷⁵⁷Boh, Siniucha — ǳiś ukr. Piwdennyj Boh, Syniucha; rzeki w centralne i płd. części Ukrainy. [przypis

edytorski]
⁷⁵⁸inkursja (z łac.) — na azd, napad. [przypis edytorski]
⁷⁵⁹Lwi Gród — Lwów. [przypis edytorski]
⁷⁶⁰orda (hist., z tur.) — tu: wo sko tatarskie. [przypis edytorski]
⁷⁶¹Siedmiogród — księstwo położone na terenie ǳisie sze płn.-zach. Rumunii, zależne od Imperium Osmań-

skiego, zamieszkane przez Rumunów, Sasów (Niemców) i Wegrów; księciem siedmiogroǳkim był król Polski
Stefan Batory (–). [przypis edytorski]

⁷⁶²Rakoczy — Jerzy II Rakoczy, właśc. II. Rákóczi György (–), książę Siedmiogrodu, lennik Turc i
w Mołdawii i Wołoszczyźnie. Protestant, so usznik Szwedów w okresie potopu. [przypis edytorski]

⁷⁶³nuncjusz — wysłannik i swego roǳa u ambasador papieża. [przypis edytorski]
⁷⁶⁴deputacja — przedstawicielstwo, poselstwo. [przypis edytorski]
⁷⁶⁵duchowieństwo trzech obrządków — t . obrządku rzymskokatolickiego, greckiego i ormiańskiego. [przypis

edytorski]
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napłynęły i tłumy chłopstwa, bo się rozbiegła wieść, że król zamyśla los chłopski popra-
wić. Więc sukmany i gunie⁷⁶⁶ pomieszały się z żółtymi kapotami mieszczan. Przemyślni
Ormianie o smagłych twarzach porozbĳali szałasy z towarem i bronią, którą chętnie ku-
powała zgromaǳona szlachta.

Była znaczna liczba i Tatarów przy poselstwie, i Węgrzyni, i Wołosi, i Rakuszanie⁷⁶⁷,
moc luda, moc wo ska, moc odmiennych twarzy, moc stro ów ǳiwnych, barwnych, a-
skrawych a rozmaitych, moc służby dworskie : więc olbrzymich pa uków⁷⁶⁸, ha duków⁷⁶⁹,
anczarów⁷⁷⁰, kraśnych Kozaków, lauów⁷⁷¹ z cuǳoziemska przybranych.

Na ulicach od rana do wieczora gwar luǳki, prze eżdżanie to chorągwi komputo-
wych⁷⁷², to odǳiałów konne szlachty, krzyki, komendy, migotanie zbroi i gołych szabel,
rżenie koni, huk armat i śpiewy pełne gróźb i przekleństw dla Szweda.

A ǳwony w kościołach polskich, ruskich i ormiańskich biły nieustannie, zwiastu ąc
wszystkim, że król est we Lwowie i że Lwów to ze stolic⁷⁷³ pierwszy, ku wieczyste swe
chwale, przy ął króla wygnańca.

Bito mu też czołem, gǳie się tylko pokazał; czapki wylatywały w górę, a okrzyki
vivat! wstrząsały powietrzem; bito czołem i przed karocami biskupów, którzy przez okna
żegnali zgromaǳone tłumy; kłaniano się też i wykrzykiwano senatorom, czcząc w nich
wierność dla pana i dla o czyzny.

Tak wrzało całe miasto. Nawet nocą palono na placach stosy drzewa, przy których
koczowali mimo zimy i mrozu ci, którzy się w kwaterach dla zbytniego ścisku pomieścić
nie mogli.

Król zaś trawił dnie całe na naradach z senatorami. Przy mowano poselstwa zagranicz-
ne, deputac e ziem⁷⁷⁴ i wo sk; obmyślano sposoby zapełnienia pustego skarbca pienięǳ-
mi; używano wszelkich sposobów, aby rozniecić wo nę tam wszęǳie, gǳie nie płonęła
dotąd.

Latali gońcy do miast znacznie szych, we wszystkie strony Rzeczypospolite , aż hen
do dalekich Prus i na Żmudź⁷⁷⁵ świętą; do Tyszowiec, do hetmanów, do pana Sapie-
hy, który po zburzeniu Tykocina szedł z wo skiem swoim wielkimi pochodami na połu-
dnie; szli gońcy i do pana chorążego wielkiego Koniecpolskiego⁷⁷⁶, który eszcze stał przy
Szwedach. Tam, gǳie było trzeba, posyłano zasiłki pieniężne, ekscytowano⁷⁷⁷ ospalszych
manifestami.

Król uznał, uświęcił i potwierǳił konfederac ę tyszowiecką, i sam do nie przystąpił,
wziąwszy woǳe wszelkich spraw w swe niestruǳone ręce: pracował od rana do nocy,
więce dobro Rzeczypospolite niż własny czas, niż własne zdrowie ważąc.

Lecz eszcze nie tu był kres ego usiłowań; postanowił bowiem zawrzeć w imieniu
swoim i stanów takie przymierze, którego by żadna potęga ziemska przemóc nie zdołała,
a które by w przyszłości do poprawy Rzeczypospolite mogło posłużyć.

Nadeszła nareszcie ta chwila.
Ta emnica musiała się przedrzeć od senatorów do szlachty, a od szlachty do pospól-

stwa, gdyż od rana mówiono, że w czasie nabożeństwa stanie się coś ważnego, że król
akieś uroczyste śluby bęǳie składał. Mówiono o poprawie losów chłopskich i o konfe-

⁷⁶⁶gunia — wierzchnie okrycie chłopskie. [przypis edytorski]
⁷⁶⁷Rakuszanin (daw.) — Austriak [przypis edytorski]
⁷⁶⁸pajuk (daw.) — członek służby lub straży przyboczne ; loka . [przypis edytorski]
⁷⁶⁹hajduk (z węg. hajdú) — zbro ny służący, loka . Nazwa stosowana w Polsce w XVIII w. wobec loka ów,

zazwycza noszących węgierskie stro e, służących na dworach magnackich. Źródłosłów węgierski odnosi się
do węgierskie grupy etnograficzne zamieszku ące Hajduság, region geograficzny wchoǳący w skład Kra u
Zacisańskiego. Drugie znaczenie odnosi się do węgierskiego żołnierza piechoty. [przypis edytorski]

⁷⁷⁰janczar (z tur.) — pieszy żołnierz turecki a. służący w stro u tureckim. [przypis edytorski]
⁷⁷¹laufer (z niem.) — goniec, posłaniec. [przypis edytorski]
⁷⁷²chorągwie komputowe — stałe wo sko zaciężne w XVII w. [przypis edytorski]
⁷⁷³stolic — Lwów był wówczas stolicą wo ewóǳtwa ruskiego. [przypis edytorski]
⁷⁷⁴ziemia — tu: ednostka administracy na większa od powiatu a mnie sza od wo ewóǳtwa. [przypis edy-

torski]
⁷⁷⁵Żmudź — płn.-zach. część Litwy. [przypis edytorski]
⁷⁷⁶Koniecpolski, Aleksander herbu Pobóg (–) — książę, chorąży wielki koronny, magnat i starosta

kresowy, uczestnik wo en kozackich, syn hetmana Stanisława Koniecpolskiego. [przypis edytorski]
⁷⁷⁷ekscytować — tu: pobuǳać do ǳiałania, ponaglać. [przypis edytorski]
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derac i z niebem; inni wszelako twierǳili, że to są niebywałe rzeczy, których przykładów
ǳie e nie poda ą, ale ciekawość była podniecona i powszechnie czegoś oczekiwano.

ǲień był mroźny, asny, drobniuchne źdźbła śniegu latały po powietrzu, błyszcząc
na kształt iskier. Piechota łanowa⁷⁷⁸ lwowska i powiatu żydaczowskiego, w półszubkach
błękitnych, bramowanych złotem, i pół regimentu węgierskiego wyciągnęły się w długi
szereg przed katedrą, trzyma ąc muszkiety przy nogach; przed nimi na kształt pasterzy
przechoǳili wzdłuż i w poprzek oficerowie z trzcinami w ręku. Pomięǳy dwoma szpa- Pozyc a społeczna, Chłop,

Szlachcic, Mieszczaninlerami płynął, ak rzeka, do kościoła tłum różnobarwny. Więc naprzód szlachta i rycer-
stwo, a za nią senat mie ski z łańcuchami pozłocistymi na szy ach i ze świecami w ręku,
a prowaǳił go burmistrz, słynny na całe wo ewóǳtwo medyk, przybrany w czarną to-
gę aksamitną i biret; za senatem szli kupcy, a mięǳy nimi wielu Ormian w zielonych
ze złotem myckach na głowie i w obszernych wschodnich chałatach. Ci, chociaż do in-
nego obrządku należąc, ciągnęli wraz z innymi, by stan reprezentować. Za kupiectwem
dążyły cechy z chorągwiami, a więc rzeźnicy, piekarze, szewcy, złotnicy, konwisarze⁷⁷⁹,
szychterze⁷⁸⁰, płatnerze⁷⁸¹, kordybanci⁷⁸², miodowarzy⁷⁸³, i ilu tylko innych eszcze było;
z każdego luǳie wybrani szli za swo ą chorągwią, którą niósł okazalszy od wszystkich
urodą chorąży. Za czym dopiero waliły bractwa różne i tłum pospolity, w łyczkowych
kapotach, w kożuchach, guniach, sukmanach, mieszkańcy przedmieść, chłopi. Nie ta-
mowano przystępu nikomu, dopóki kościół nie zapełnił się szczelnie ludźmi wszelakich
stanów i płci obo e .

Na koniec zaczęły za eżdżać i karety, lecz omĳały główne drzwi, albowiem król, bisku-
pi i dygnitarze mieli osobne we ście, bliże wielkiego ołtarza. Co chwila wo sko prezen-
towało broń, następnie żołnierze spuszczali muszkiety do nogi i chuchali na zmarznięte
dłonie, wyrzuca ąc z piersi kłęby pary.

Za echał król z nunc uszem Widonem, potem arcybiskup gnieźnieński z księciem
biskupem Czartoryskim, potem ksiąǳ biskup krakowski, ksiąǳ arcybiskup lwowski,
kanclerz wielki koronny, wielu wo ewodów i kasztelanów. Ci wszyscy znikali w bocznych
drzwiach, a ich karoce, dwory, masztalerze⁷⁸⁴ i wszelkiego roǳa u dworscy utworzyli a-
koby nowe wo ska, sto ące z boku katedry.

Ze mszą wyszedł nunc usz apostolski Widon, przybrany na purpurze w ornat biały,
naszywany perłami i złotem.

Dla króla urząǳono klęcznik mięǳy wielkim ołtarzem a stallami⁷⁸⁵, przed klęczni-
kiem leżał rozpostarty dywan turecki, kanonickie krzesła za ęli biskupi i świeccy senato-
rowie.

Różnobarwne światła wchoǳące przez okna w połączeniu z blaskiem świec, od któ-
rych ołtarz gorzeć się zdawał, padały na twarze senatorskie, ukryte w cieniu kanonic-
kich krzeseł, na białe brody, na wspaniałe postawy, na złote łańcuchy, aksamity i fiolety.
Rzekłbyś: rzymski senat, taki w tych starcach ma estat i powaga; gǳieniegǳie wśród sę-
ǳiwych głów widać twarz senatora-wo ownika, gǳieniegǳie błyśnie asna główka mło-
dego panięcia; wszystkie oczy utkwione w ołtarz, wszyscy modlą się; błyszczą i chwie ą
się płomienie świec; dymy z kaǳielnic igra ą i kłębią się w blaskach. Z drugie strony
stallów⁷⁸⁶ kościół nabity głowami, a nad głowami tęcza chorągwi ako tęcza kwiatów się
mieni.

Ma estat króla Jana Kazimierza padł wedle zwycza u krzyżem i korzył się przed ma e-
statem bożym. Wreszcie wydobył ksiąǳ nunc usz z cyborium⁷⁸⁷ kielich i zbliżył się z nim

⁷⁷⁸piechota łanowa — wo sko zaciężne narodowego autoramentu, złożone z chłopów z dóbr królewskich,
szlacheckich i kościelnych, powoływanych po ednym z każdych  łanów, t . z ok.  ha. [przypis edytorski]

⁷⁷⁹konwisarz (z niem.) — rzemieślnik wytwarza ący przedmioty z cyny i spiżu. [przypis edytorski]
⁷⁸⁰szychterz (daw., z niem.) — ślusarz. [przypis edytorski]
⁷⁸¹płatnerz — rzemieślnik wykonu ący elementy uzbro enia (w średniowieczu zbro e płytowe, późnie broń

białą). [przypis edytorski]
⁷⁸²kordybant — rzemieślnik wytwarza ący wyroby z barwione i wytłaczane skóry koźle . [przypis edytorski]
⁷⁸³miodowar — wytwórca napo u alkoholowego z miodu (por. piwowar). [przypis edytorski]
⁷⁸⁴masztalerz — starszy sta enny sprawu ący naǳór nad służbą i końmi. [przypis edytorski]
⁷⁸⁵stalle — drewniane lub kamienne ławki ustawione w prezbiterium. [przypis edytorski]
⁷⁸⁶stallów — ǳiś popr. forma D.: stalli a. stall. [przypis edytorski]
⁷⁸⁷cyborium (z łac.) — tabernakulum, ozdobna puszka lub szafka do przechowywania komunikantów przy

ołtarzu w czasie mszy. [przypis edytorski]
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do klęcznika. Wówczas król podniósł się z aśnie szą twarzą, rozległ się głos nunc usza:
Ecce Agnus Dei…⁷⁸⁸ i król przy ął komunię.

Przez akiś czas klęczał schylony; na koniec podniósł się, oczy zwrócił ku niebu i wy-
ciągnął obie ręce.

Uciszyło się nagle w kościele tak, że oddechów luǳkich nie było słychać. Wszyscy
odgadli, że chwila nadeszła, i że król akiś ślub bęǳie czynił; wszyscy słuchali w skupieniu
ducha, a on stał ciągle z wyciągniętymi rękoma, wreszcie głosem wzruszonym, ale ak
ǳwon donośnym, tak mówić począł:

— Wielka człowieczeństwa boskiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna,
Króla królów i Pana mo ego, i Twoim zmiłowaniem się król, do Twych na świętszych
stóp przychoǳąc, tę oto konfederac ę czynię: Ciebie za Patronkę mo ą i państwa mego
Królową ǳisia obieram. Mnie, Królestwo mo e Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie,
Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmuǳkie, Inflanckie⁷⁸⁹ i Czernihowskie⁷⁹⁰, wo sko obo -
ga narodów i pospólstwo wszystkie Two e osobliwe opiece i obronie polecam; Two e
pomocy i miłosierǳia w teraźnie szym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzy a-
ciołom pokornie żebrzę…

Tu padł król na kolana i milczał chwilę, w kościele cisza ciągle trwała śmiertelna, więc
wstawszy, tak dale mówił:

— A że wielkimi Twymi dobroǳie stwy⁷⁹¹ zniewolony przymuszony estem z naro- Matka Boska, Król,
Przysięgadem polskim do nowego i gorącego Tobie służenia obowiązku, obiecu ę Tobie, moim,

ministrów, senatorów, szlachty i pospólstwa imieniem, Synowi Twemu Jezusowi Chry-
stusowi, Zbawicielowi naszemu, cześć i chwałę przez wszystkie krainy królestwa pol-
skiego rozszerzać, czynić wolą⁷⁹², że gdy za zlitowaniem Syna Twego otrzymam wiktorię
nad Szwedem, będę się starał, aby rocznica w państwie mym odprawiała się solennie do
skończenia świata rozpamiętywaniem łaski boskie i Two e , Panno Przeczysta!

Tu znów przerwał i klęknął. W kościele uczynił się szmer, lecz głos królewski wnet
go uciszył i choć drżał teraz skruchą, wzruszeniem, tak dale mówił eszcze donośnie :

— A że z wielkim żalem serca mego uzna ę, dla⁷⁹³ ęczenia w opres i ubogiego po- Przysięga, Chłop, Król,
Krzywdaspólstwa oraczów⁷⁹⁴, przez żołnierstwo uciemiężonego, od Boga mego sprawiedliwą karę

przez siedm lat w królestwie moim różnymi plagami⁷⁹⁵ trapiącą nad wszystkich ponoszę,
obowiązu ę się, iż po uczynionym poko u starać się będę ze stanami Rzeczypospolite usil-
nie, ażeby odtąd utrapione pospólstwo wolne było od wszelkiego okrucieństwa, w czym,
Matko Miłosierǳia, Królowo i Pani mo a, akoś mnie natchnęła do uczynienia tego wo-
tum⁷⁹⁶, abyś łaską miłosierǳia u Syna Twego uprosiła mi pomoc do wypełnienia tego,
co obiecu ę.

Słuchało tych słów królewskich duchowieństwo, senatorowie, szlachta, gmin. Wielki
płacz rozległ się w kościele, który naprzód w chłopskich piersiach się zerwał i z onych
wybuchnął, a potem stał się powszechny. Wszyscy wyciągnęli ręce ku niebu, rozpłakane
głosy powtarzały: „Amen! amen! amen!”, na świadectwo, że swo e uczucia i swo e wota ze
ślubem królewskim łączą. Uniesienie ogarnęło serca i zbratały się w te chwili w miłości
dla Rzeczypospolite i e Patronki. Za czym radość niepo ęta ako czysty płomień rozpaliła
się na twarzach, bo w całym tym kościele nie było nikogo, kto by eszcze wątpił, że Bóg
Szwedów pogrąży.

⁷⁸⁸Ecce Agnus Dei… (łac.) — oto Baranek Boży. [przypis edytorski]
⁷⁸⁹Inflanty (hist.) — kraina położona na północ od Litwy, na terenie ǳisie sze Łotwy i Estonii, zamieszkana

przez potomków plemion bałtyckich i ugrofińskich, o kulturze z silnymi wpływami niemieckimi i szweǳkimi.
[przypis edytorski]

⁷⁹⁰Czernihowskie — obszar w północne części Ukrainy, nad rzeką Desną. [przypis edytorski]
⁷⁹¹dobroǳiejstwy — ǳiś popr. forma N. lm: dobroǳie stwami. [przypis edytorski]
⁷⁹²wolą — ǳiś popr. forma B. lp: wolę. [przypis edytorski]
⁷⁹³dla — tu: z powodu. [przypis edytorski]
⁷⁹⁴oraczów — ǳiś popr. forma D. lp: oraczy. [przypis edytorski]
⁷⁹⁵sprawiedliwą karę (…) ponoszę — podwó ne nawiązanie biblĳne: do siedmiu lat tłustych i siedmiu lat

chudych (sen faraona, zinterpretowany przez Józefa, a przepowiada ący głód w Egipcie) oraz do plag zsyłanych
na Egipt po to, by faraon pozwolił Żydom opuścić Egipt pod przewodnictwem Mo żesza. [przypis edytorski]

⁷⁹⁶wotum (z łac.) — ślubowanie, postanowienie. [przypis edytorski]
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Król zaś po ukończonym nabożeństwie, wśród grzmotu wystrzałów z muszkietów
i ǳiał, wśród gromkich okrzyków: „Wiktoria! wiktoria! Niech ży e!” — echał do grodu
i tam onę niebieską konfederac ę wraz z tyszowiecką roborował⁷⁹⁷.
 
Po owych uroczystościach różne wieści zaczęły nadlatywać ako ptastwo skrzydlate do
Lwowa. Były dawnie sze i świeże, mnie lub więce pomyślne, ale wszystkie dodawały
ducha. Więc naprzód konfederac a tyszowiecka szerzyła się ak pożar. Kto żyw, przystę-
pował do nie , zarówno ze szlachty, ak z pospólstwa. Miasta dostarczały wozów, strzelb,
piechoty, Żyǳi pienięǳy. Nikt nie śmiał się przeciwić e uniwersałom; na ospalsi na
koń siadali. Nadszedł też i groźny manifest Wittenberga⁷⁹⁸, zwrócony przeciw związ-
kowi. Ogień i miecz miał karać tych, którzy do niego przystępowali. Ale sprawiło to
taki skutek, akby kto chciał prochem płomień zasypać. Manifest ów, zapewne za wieǳą
królewską i dla tym większego podniesienia zawziętości przeciw Szwedom, rozrzucono
w wielkie ilości egzemplarzy po Lwowie i nie goǳi się mówić, co pospólstwo dokazy-
wało z tymi papierami, dość, że wiatr e nosił, sroǳe pohańbione, po lwowskich ulicach,
żacy zaś pokazywali ku uciesze tłumów w asełkach „Wittenberkową kontuz ę”, śpiewa ąc
przy tym pieśń poczyna ącą się od słów:

Wittenberku, niebożę,
Lepie zmyka za morze

Jak za ąc!

Bo gdy sypną się guzy,
To pogubisz ra tuzy

Zmyka ąc!

On zaś, akby czyniąc zadość słowom pieśni, zdał komendę w Krakowie ǳielnemu
Wirtzowi, a sam udał się spiesznie do Elbląga, gǳie król szweǳki przebywał wraz z kró-
lową, trawiąc czas na ucztach i radu ąc się w sercu, że tak prześwietnego królestwa stał
się panem.

Przyszły także do Lwowa doniesienia o upadku Tykocina i rozweseliły umysły. ǲiw-
nym było, że poczęto o tym mówić, nim akikolwiek goniec przybył. Nie zgaǳano się
tylko co do tego, czy książę wo ewoda wileński umarł, czy w niewoli, twierǳono wszakże,
że pan Sapieha na czele znaczne potęgi wszedł uż z Podlasia w wo ewóǳtwo lubelskie,
ażeby się z hetmanami połączyć, że po droǳe bĳe Szwedów i z każdym dniem w siłę
rośnie.

Na koniec od niego samego przybyli posłowie, i w znaczne liczbie, bo ni mnie , ni
więce tylko całą chorągiew przysłał wo ewoda do dyspozyc i królewskie , pragnąc przez
to okazać cześć panu, zabezpieczyć od wszelkie możliwe przygody ego osobę, a może
i własne podnieść przez to znaczenie.

Przywiódł ów znak młody pułkownik Wołody owski, dobrze królowi zna omy, zaraz
też Jan Kazimierz kazał mu stanąć przed sobą i ścisnąwszy za głowę, rzekł:

— Wita , sławny żołnierzyku! Siła⁷⁹⁹ upłynęło wody, od kiedy straciliśmy cię z oczu.
Boda że pod Beresteczkiem wiǳieliśmy cię ostatni raz, całego we krwi unurzanego.

Pan Michał pochylił się do kolan pańskich i odrzekł:
— I w Warszawie późnie , miłościwy panie, byłem też w zamku z ǳisie szym panem

kasztelanem kĳowskim.
— A służysz ciągle? Nie zachciało ci się to domowych wczasów użyć?
— Bo Rzeczpospolita była w potrzebie, a w onych zawieruchach i substanc a⁸⁰⁰ prze-

padła. Nie mam, gǳie bym głowę złożył, miłościwy panie, ale sobie nie przykrzę, tak
myśląc, że to dla ma estatu i o czyzny pierwsza żołnierska powinność.

⁷⁹⁷roborować — umacniać, potwierǳać dokument. [przypis edytorski]
⁷⁹⁸Wittenberg — Arvid (a. Arfuid) Wittenberg von Debern (–), szweǳki hrabia i feldmarszałek,

uczestnik wo ny trzyǳiestoletnie i potopu szweǳkiego. [przypis edytorski]
⁷⁹⁹siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
⁸⁰⁰substancja (z łac.) — tu: ma ątek, dobra materialne. [przypis edytorski]
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— Boda takich więce ! boda więce … nie panoszyłby się nieprzy aciel. Da Bóg, przy -
ǳie czas i na nagrody, a teraz powiada , coście z wo ewodą wileńskim uczynili?

— Wo ewoda wileński na sąǳie bożym. Właśnie wtedy z niego duch wyszedł, gdyśmy
do ostatniego szturmu szli.

— Jakże to ono było?
— Oto est relac a wo ewody witebskiego — rzekł pan Michał.
Król wziął pismo i zaczął czytać, ale ledwie zaczął, zaraz przerwał:
— Myli się w tym pan Sapieha — rzekł — pisząc, iż wielka litewska buława⁸⁰¹ vacat⁸⁰²;

nie vacat, bo emu ą odda ę.
— Nie ma też nad niego godnie szego — odrzekł pan Michał — i całe wo sko bęǳie

do śmierci wasze królewskie mości za ten uczynek wǳięczne.
Uśmiechnął się król na ową prostoduszną konfidenc ę żołnierską i czytał dale .
Po chwili westchnął.
— Mógłby Raǳiwiłł być na pięknie szą perłą w te sławne koronie, gdyby duma

i błędy, które wyznawał, nie wysuszyły mu duszy… Stało się! Niezbadane wyroki boskie!…
Raǳiwiłł i Opaliński… prawie w ednym czasie… Sądź ich, Panie, nie wedle ich grzechów,
ale wedle Two ego miłosierǳia.

Nastało milczenie, po czym król zaczął dale czytać.
— Wǳięczni esteśmy panu wo ewoǳie — rzekł, skończywszy — że mi całą cho- Żołnierz

rągiew i na większego, ako pisze, kawalera pod rękę przysyła. Ale tu mi bezpieczno,
a kawalerowie, zwłaszcza tacy owo, w polu teraz na potrzebnie si. Wypocznĳcie trochę,
a potem was panu Czarnieckiemu w sukurs⁸⁰³ podeślę, bo na niego pewnie na większy
impet się zwróci.

— Dość my uż wypoczywali pod Tykocinem, miłościwy panie — ozwał się z zapałem
mały rycerz — teraz chybaby konie trochę odżywić, my zaś moglibyśmy i ǳiś eszcze
ruszyć, bo z panem Czarnieckim rozkosze będą niewypowieǳiane!… Szczęście to wielkie
patrzeć w oblicze miłościwego naszego pana, ale do Szwedów też nam pilno.

Król rozpromienił się. O cowska dobroć osiadła mu na obliczu i rzekł, patrząc z za-
dowoleniem na siarczystą postać małego rycerza.

— Tyś to, żołnierzyku, pierwszy pułkownikowską buławę pod nogi nieboszczykowi
księciu wo ewoǳie rzucił?

— Nie pierwszym rzucił, wasza królewska mość, alem pierwszy raz, a da Boże, ostat-
ni, przeciw dyscyplinie wo enne wykroczył.

Tu zaciął się pan Michał i po chwili dodał:
— Nie lża było inacze !
— Pewnie — rzekł król. — Ciężkie to były czasy na tych, którzy powinność wo skową

rozumie ą, ale i posłuch musi mieć swo e granice, za którymi się wina rozpoczyna. Siłaż⁸⁰⁴
tam starszyzny przy Raǳiwille się ostało?

— W Tykocinie znaleźliśmy z oficy erów ednego tylko pana Charłampa, który zrazu
księcia nie opuściwszy, nie chciał go potem w mizerii⁸⁰⁵ opuszczać. Kompas a⁸⁰⁶ go eno
przy księciu trzymała, bo afekt przyroǳony do nas ciągnął. Ledwieśmy go odkarmili, taki
tam uż był głód, a on sobie eszcze od gęby ode mował, aby księcia pożywić. Teraz tu,
do Lwowa, przy echał miłosierǳia wasze królewskie mości błagać, a i a do nóg twoich
za nim, miłościwy panie, upadam, bo to człek służały⁸⁰⁷ i dobry żołnierz.

— Niechże tu przy ǳie — rzekł król.
— Ma on też ważną rzecz wasze królewskie mości, panu memu miłościwemu, ob-

awić, którą był z ust księcia Bogusława w Kie danach słyszał, a która zdrowia i bezpie-
czeństwa święte dla nas osoby wasze królewskie mości attinet⁸⁰⁸.

⁸⁰¹buława (z tur.) — mała ozdobna maczuga, symbol właǳy wo skowe , tu: urząd hetmana wielkiego litew-
skiego. [przypis edytorski]

⁸⁰²vaco, vacare (łac.) — być wolny, nieza ętym; tu  os. lp cz.ter. vacat: est wolna, nieob ęta. [przypis edy-
torski]

⁸⁰³sukurs (z łac.) — wsparcie, odsiecz. [przypis edytorski]
⁸⁰⁴siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
⁸⁰⁵mizeria (z łac.) — bieda, nęǳa. [przypis edytorski]
⁸⁰⁶kompasja (z łac.) — współczucie. [przypis edytorski]
⁸⁰⁷służały (daw.) — zasłużony; taki, który długo służy. [przypis edytorski]
⁸⁰⁸attinet (łac.) — dotyczy. [przypis edytorski]
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— Czy nie o Kmicicu?
— Tak est, miłościwy panie!…
— A ty znałeś Kmicica?
— Znałem i biłem się z nim, ale gǳie by teraz był, tego nie wiem.
— Co o nim myślisz?
— Miłościwy panie, skoro on takie imprezy się pod ął, to nie ma tych mąk, których

by nie był goǳien, bo wyrzutek to z piekła rodem.
— A nieprawda — rzekł król — wszystko to księcia Bogusława wymysły… Ale po-

łożywszy na stronę ową sprawę, powiada , co o tym człeku wiesz z ego dawnie szych
czasów? Żołnierz, Odwaga, Szczęście

— Żołnierz to był zawsze wielki i w ǳiele wo ennym niezrównany. Tak ak on Cho-
wańskiego⁸⁰⁹ podchoǳił, że w kilkaset luǳi do utrapienia całą potenc ę⁸¹⁰ nieprzy aciel-
ską przywiódł, tego by nikt inny nie potrafił. Cud, że z niego skóry nie zdarto i na bęben
nie naciągniono! Gdyby kto był wonczas Chowańskiemu samego księcia wo ewodę w ręce
wydał, eszcze by go tak nie usatysfakc onował, ak z Kmicica podarek mu uczyniwszy…
Jakże! do tego doszło, że Kmicic Chowańskiego sztućcami adał, na ego kobierczyku
sypiał, ego saniami i na ego koniu eźǳił. Ale potem i dla swoich był ciężki, swawolił
okrutnie, kondemnatami⁸¹¹ instar⁸¹² pana Łaszczą mógł sobie kiere kę⁸¹³ podszyć, a uż
w Kie danach całkiem się pogrążył.

Tu pan Wołody owski opowieǳiał szczegółowo wszystko, co zaszło w Kie danach.
Jan Kazimierz zaś słuchał chciwie, a gdy wreszcie doszedł pan Michał do tego, ak

pan Zagłoba uwolnił naprzód siebie, a potem wszystkich kompanionów z raǳiwiłłowskie
niewoli, począł się król za boki brać ze śmiechu.

— Vir incomparabilis! vir incomparabilis⁸¹⁴! — powtarzał. — A estże on tu z tobą?
— Na rozkazy wasze królewskie mości! — odpowieǳiał Wołody owski.
— Ulissesa⁸¹⁵ ten szlachcic przeszedł! Przyprowadźże mi go do stołu na wesołą chwilę

i panów Skrzetuskich z nim razem, a teraz powiada , co wiesz więce o Kmicicu?
— Z listów przy Rochu Kowalskim znalezionych dowieǳieliśmy się dopiero, iż po

śmierć nas do Birżów posyłano. Gonił nas eszcze książę i wo skiem starał się otoczyć,
ale nie przykrył. Wymknęliśmy się szczęśliwie… I nie dość, bośmy niedaleko Kie dan
Kmicica złapali, którego zaraz na rozstrzelanie ordynowałem⁸¹⁶.

— O ! — rzekł król. — To, wiǳę, prędko tam u was na Litwie szło!
— Wszelako przedtem pan Zagłoba kazał go obszukać, eśli akowych listów przy

sobie nie ma. Jakoż znalazło się pismo hetmańskie, z którego dowieǳieliśmy się, że gdyby
nie Kmicic, to by nas do Birżów nie wywożono, ale nie mieszka ąc⁸¹⁷, w Kie danach
rozstrzelano.

— A wiǳisz! — wtrącił król.
— Po tym tedy nie goǳiło nam się więce na żywot ego nastawać. Puściliśmy go…

Co dale czynił, nie wiem, ale od Raǳiwiłła eszcze nie odszedł. Bóg raczy wieǳieć, co to
za człowiek… Łatwie o każdym innym mieć opinię niż o takim wichrze. Przy Raǳiwille
został, potem gǳieś echał… I znowu ostrzegł nas, iż książę z Kie dan ciągnie. Trudno
negować, ak znaczną nam przysługę oddał, bo gdyby nie owo ostrzeżenie, byłby wo e-
woda wileński na ubezpieczone⁸¹⁸ wo ska napadał i po edynczo chorągwie znosił… Sam

⁸⁰⁹Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców
w wo nie polsko-rosy skie (–), o które Sienkiewicz nie mógł w  r. pisać wprost ze względu na
cenzurę carską; kariera Chowańskiego zaniepokoiła w końcu dwór carski do tego stopnia, że został ogłoszony
buntownikiem i ścięty wraz z synem, co stało się powodem buntu wo skowego, a w XIX w. tematem opery
Modesta Musorgskiego Chowańszczyzna. [przypis edytorski]

⁸¹⁰potencja (z łac.) — moc, siła. [przypis edytorski]
⁸¹¹kondemnata — w daw. prawie pol. wyrok skazu ący wydawany zaocznie. [przypis edytorski]
⁸¹²instar (łac.) — na wzór. [przypis edytorski]
⁸¹³kierejka (daw.) — stró wierzchni tureckiego kro u, płaszcz podbity futrem. [przypis edytorski]
⁸¹⁴vir incomparabilis (łac.) — mąż niezrównany. [przypis edytorski]
⁸¹⁵Ulisses (mit. gr.) — Odyseusz, bohater Iliady i Odysei Homera, znany ze sprytu. [przypis edytorski]
⁸¹⁶ordynować (z łac.) — kazać, nakazać, tu: skazać. [przypis edytorski]
⁸¹⁷mieszkać (daw.) — zwlekać. [przypis edytorski]
⁸¹⁸ubezpieczony— tu: rozlokowany na zimę na bezpiecznych kwaterach, t . nieprzygotowany do walki. [przypis

edytorski]
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nie wiem, miłościwy panie, co mam myśleć… Jeśli to oszczerstwo, co książę Bogusław
powiadał…

— Zaraz się to okaże — rzekł król.
I zaklaskał w dłonie.
— Zawoła tu pana Babinicza — rzekł do pazia, który ukazał się w progu.
Paź zniknął, a po chwili drzwi komnaty królewskie otwarły się i stanął w nich pan

Andrze . Pan Wołody owski nie poznał go zrazu, był bowiem młody rycerz barǳo zmie-
niony i wybladły, ako że od ostatnie walki w wąwozie nie mógł eszcze przy ść do siebie.
Patrzył tedy na niego pan Michał nie poznawa ąc.

— ǲiw! — ozwał się wreszcie — gdyby nie chudość gęby i nie to, że wasza królewska
mość inne powieǳiała nazwisko, rzekłbym: pan Kmicic!

Król uśmiechnął się i odrzekł:
— Opowiadał mi tu właśnie ów mały rycerz o ednym okrutnym hulta u, który się

tak nazywał, ale am mu ako na dłoni wywiódł, że się w swym sąǳie pomylił, i pewien
estem, że mi pan Babinicz przyświadczy.

— Miłościwy panie — odparł prędko Babinicz — edno słowo wasze królewskie
mości lepie tego hulta a oczyści niż na większe mo e przysięgi!

— I głos ten sam — mówił ze wzrasta ącym zdumieniem mały pułkownik — eno
te blizny przez gębę nie było.

— Mości panie — rzekł na to Kmicic — łeb szlachecki to re estr, na którym coraz Żołnierz, Rycerz,
Przemiana, Patriota,
Zdrada, Odwaga

Blizna, Szlachcic

inna ręka szablą pisze… Ale est tu i two a konotatka⁸¹⁹, pozna że mnie…
To rzekłszy, schylił podgoloną głowę i wskazał palcem na długą, białawą bruzdę cią-

gnącą się tuż koło czuba.
— Mo a ręka! — krzyknął pan Wołody owski. — To Kmicic!
— A a ci mówię, że ty Kmicica nie znasz! — wtrącił król.
— Jak to, miłościwy panie?…
— Boś znał wielkiego żołnierza, ale swawolnika i raǳiwiłłowskiego w zdraǳie soc u-

sza⁸²⁰… A tu stoi Hektor⁸²¹ częstochowski, któremu Jasna Góra po księǳu Kordeckim
na więce zawǳięcza, tu stoi obrońca o czyzny i sługa mó wierny, który mnie własną
piersią zastawił i życie mi ocalił, gdym w wąwozach, ako mięǳy stado wilków, dostał się
mięǳy Szwedów. Taki to ów nowy Kmicic… Pozna że go i pokocha , bo wart tego!

Pan Wołody owski począł ruszać żółtymi wąsikami, nie wieǳąc, co rzec, a król dodał:
— I wieǳ o tym, że nie tylko on nic księciu Bogusławowi nie obiecywał, ale pierwszy

na nim za ich praktyki zemstę wywarł, bo go porwał i chciał go w wasze ręce wydać.
— I nas ostrzegł przed księciem wo ewodą wileńskim! — zawołał mały rycerz. —

Jakiż anioł tak waszmości nawrócił?
— Uściska cie się! — rzekł król.
— Od razum waszmości pokochał! — ozwał się pan Kmicic.
Więc padli sobie w ob ęcia, a król patrzył na to i usta raz po razu, wedle swo ego

zwycza u, z zadowoleniem wydymał. Kmicic zaś ściskał tak serdecznie małego rycerza, że
aż go w górę podniósł ak kota i nieprędko na powrót na nogi postawił.

Po czym król wyszedł na coǳienną naradę, zwłaszcza że i oba hetmani koronni przy-
byli do Lwowa, którzy mieli tam wo sko tworzyć, aby późnie poprowaǳić e w pomoc
panu Czarnieckiemu i konfederackim odǳiałom uwĳa ącym się pod różnymi woǳami
po kra u.

Rycerze zostali sami.
— Pó dź waszmość pan do mo e kwatery — rzekł Wołody owski — zna ǳiesz tam

Skrzetuskich i pana Zagłobę, którzy raǳi usłyszą to, co mnie król egomość powiadał.
Jest też tam i pan Charłamp.

Lecz Kmicic przystąpił do małego rycerza z wielkim niepoko em w twarzy.
— Siła luǳi znaleźliście przy księciu Raǳiwille? — spytał.
— Ze starszyzny eden Charłamp był przy nim.
— Nie o wo skowych pytam, dla Boga!… a z niewiast?…

⁸¹⁹konotatka (z łac.) — wpis; tu: blizna po ranie zadane przez pana Wołody owskiego. [przypis edytorski]
⁸²⁰socjusz (z łac. socius) — towarzysz, wspólnik. [przypis edytorski]
⁸²¹Hektor (mit. gr.) — bohater Iliady, na ǳielnie szy wo ownik tro ański, wcielenie cnót rycerskich. Zginął

z rąk Achillesa, który pomścił w ten sposób śmierć swo ego przy aciela Patroklosa. [przypis edytorski]
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— Zgadu ę, o co choǳi — odparł, zapłoniwszy się nieco, mały rycerz — pannę
Billewiczównę książę Bogusław wywiózł do Taurogów.

Na to zmieniło się w oczach oblicze Kmicica; więc naprzód stało się blade ak per-
gamin, potem czerwone, potem eszcze bielsze niż poprzednio. Zrazu słowa nie znalazł,
eno nozdrzami parskał chwyta ąc powietrze, którego widocznie nie stawało mu w pier-
siach. Następnie chwycił się obu rękoma za skronie i biega ąc ak szalony po komnacie,
ął powtarzać?

— Gorze mnie, gorze, gorze⁸²²!
— Chodź waść, Charłamp lepszą ci zda relac ę, bo był przy tym — rzekł Wołody-

owski.
 
Wyszedłszy od króla, szli oba rycerze w milczeniu. Wołody owski mówić nie chciał,
Kmicic nie mógł, bo go ból i wściekłość kąsały; przebĳali się tedy przez tłumy, które się
były zebrały na ulicach barǳo licznie, wskutek wieści, że pierwszy zagonik⁸²³ Tatarów,
obiecanych przez chana królowi, nadciągnął i ma we ść do miasta, aby się zaprezento-
wać królowi. Mały rycerz prowaǳił. Kmicic leciał ak błędny za nim, z kołpakiem⁸²⁴
nasuniętym na oczy, potrąca ąc luǳi po droǳe.

Dopiero gdy wyszli na mie sce przestronnie sze, pan Michał chwycił Kmicica za prze-
gub ręki i rzekł:

— Pomiarku się waść!… Desperac ą nic nie wskórasz!… Zdrada, Zemsta, Grzech
— Ja nie desperu ę — odrzekł Kmicie — eno mi ego krwi potrzeba!
— Możesz być pewien, że go mięǳy nieprzy aciółmi o czyzny zna ǳiesz!
— Tym lepie ! — mówił gorączkowo pan Andrze — ale choćbym go i w kościele

znalazł…
— Dla Boga! nie bluźnĳ! — przerwał co pręǳe mały pułkownik.
— Ten zdra ca do grzechu mnie przywoǳi!
Zamilkli na chwilę, po czym pierwszy pan Kmicic spytał:
— Gǳie on teraz est?
— Może w Taurogach, a może i nie. Charłamp bęǳie lepie wieǳiał.
— Chodźmy!
— Już niedaleko… Chorągiew za miastem stoi, a my tu… i Charłamp z nami.
Wtem Kmicic począł oddychać tak ciężko ak człowiek, który pod stromą górę wcho-

ǳi.
— Słabym eszcze okrutnie — ozwał się.
— Tym większego pomiarkowania waszmości potrzeba, ile że z takim rycerzem bę-

ǳiesz miał sprawę.
— Już raz miałem i ot! co mi po nie ostało.
To rzekłszy, Kmicic ukazał na pręgę w twarzy.
— Powieǳże mi waść, ako to było, bo król egomość ledwie wspomniał.
Pan Kmicic począł opowiadać i choć przy tym zębami zgrzytał i aż kołpaczkiem cisnął

o ziemię, ednak myśl ego oderwała się od nieszczęścia i uspokoił się trochę.
— Wieǳiałem, żeś waść rezolut — rzekł mały rycerz — ale żeby aż Raǳiwiłła spo-

śród ego chorągwi porwać, tegom się i po waćpanu nie spoǳiewał.
Tymczasem doszli do kwatery. Dwa Skrzetuscy, pan Zagłoba, ǳierżawca z Wąso-

szy i Charłamp za ęci byli oglądaniem kożuszków krymskich, które handlu ący Tatar
przyniósł właśnie do wyboru. Charłamp, który na lepie znał Kmicica, poznał go też od
ednego rzutu oka i upuściwszy kożuszek, zakrzyknął:

— Jezus Maria!
— Niech bęǳie imię Pańskie pochwalone! — zawołał ǳierżawca z Wąsoszy.
Lecz zanim wszyscy ochłonęli ze zǳiwienia, Wołody owski rzekł:
— Przedstawiam waszmościom częstochowskiego Hektora⁸²⁵ i wiernego sługę kró- Sława

⁸²²gorze (daw., dosł.: płonie, pali się) — biada, nieszczęście, niebezpieczeństwo. [przypis edytorski]
⁸²³zagonik, właśc. zagon — odǳiał lekkie azdy, na częście przeznaczony do szybkich wypadów daleko na

tereny wroga w celu zdobycia łupów, wzięcia luǳi w asyr (t . w niewolę) i osłabienia obrony przeciwnika.
[przypis edytorski]

⁸²⁴kołpak — wysoka czapka bez daszka, z futrzanym otokiem. [przypis edytorski]
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lewskiego, któren⁸²⁶ za wiarę, o czyznę i ma estat krew przelewał.
Tu, gdy zǳiwienie eszcze wzrosło, począł zacny pan Michał opowiadać z wielkim Przemiana, Rycerz

zapałem, co od króla o Kmicicowych zasługach, a od samego pana Andrze a o porwaniu
księcia Bogusława słyszał, i wreszcie tak skończył:

— Nie tylko więc nieprawda to est, co książę Bogusław o tym kawalerze powiadał, ale
przeciwnie: nie ma on większego wroga od pana Kmicica, i dlatego pannę Billewiczównę
z Kie dan wywiózł, aby w akikolwiek sposób zemstę nad nim wywrzeć.

— I nam ten kawaler życie ocalił, i konfederackie chorągwie przed księciem wo ewodą
ostrzegł — zawołał pan Zagłoba. — Wobec takich zasług za nic dawne grzechy! Dla Boga!
dobrze, że z tobą, panie Michale, nie sam do nas przyszedł, dobrze też, że chorągiew nasza
za miastem, bo okrutna w laudańskich przeciwko niemu zawziętość, i zanimby zipnął,
wprzód by go byli na szablach roznieśli.

— Witamy waszmości całym sercem, ako brata i przyszłego kommilitona⁸²⁷! — rzekł
Jan Skrzetuski.

Charłamp aż się za głowę brał.
— Taki się nigdy nie pogrąży! — mówił — z każde strony wypłynie i eszcze sławę

na brzeg wyniesie!
— A nie mówiłem wam tego! — wołał Zagłoba. — Jakem go tylko w Kie danach

u rzał, zarazem sobie pomyślał: to żołnierz i rezolut⁸²⁸! I pamiętacie, że wnet poczęliśmy
się w gębę całować. Prawda, że za mo ą przyczyną Raǳiwiłł pogrążon, ale i za ego. Bóg
mnie natchnął w Billewiczach, żem go nie dopuścił rozstrzelać… Mości panowie, nie
goǳi się takiego kawalera sucho przy mować, aby zaś nas o nieszczerość nie posąǳił!

Usłyszawszy to, Rzęǳian wyprawił zaraz Tatara z kożuszkami, a sam zaś zakrzątnął
się z pachołkiem około napitków.

Lecz pan Kmicic myślał tylko o tym, aby się od Charłampa o wyzwoleniu Oleńki ak
na pręǳe wywieǳieć.

— Byłeś waść przy tym? — pytał.
— Prawie, żem się z Kie dan nie ruszał — odrzekł nosacz. — Przy echał książę Bogu- Kot

Zazdrośćsław do naszego księcia wo ewody. Na wieczerzę wystroił się tak, że oczy bolały patrzeć,
i widać było, że mu panna Billewiczówna barǳo w oko wpadła, bo ledwie że nie mruczał
z ukontentowania ak kot, gdy go po grzbiecie głaszczą. Ale o kocie powiada ą, że pacierze
odmawia, a książę Bogusław, eśli e odmawiał, to chyba diabłu na chwałę. A przymilał
się, a łasił, a zalecał…

— Zaniecha ! — rzekł pan Wołody owski — zbyt wielką mękę temu rycerzowi za-
da esz!

— Przeciwnie! Mów waść, mów! — zawołał Kmicic.
— Gadał tedy przy stole — rzekł Charłamp — iż nie żadna to u ma nawet i Ra- Imię, Obcy, Patriota

ǳiwiłłom ze szlachciankami się żenić i że on sam wolałby wziąć szlachciankę niż one
księżniczki, które mu ichmość królestwo ancuscy swatali, a których nazwisk nie spa-
miętałem, bo takie były cudaczne, akoby kto ogary w kniei nawoływał.

— Mnie sza z tym! — rzekł Zagłoba.
— Owóż, widocznie to mówił, aby oną pannę skaptować⁸²⁹, co my, zrozumiawszy Zazdrość, Zemsta

Kobieta, Flirtzaraz, poczęliśmy eden na drugiego spoglądać i mrugać, słusznie mniema ąc, że się po-
trzask na innocenc ę⁸³⁰ gotu e.

— A ona? a ona⁈… — pytał gorączkowo Kmicic.
— Ona, ako to ǳiewka z wielkie krwi i górne maniery, żadnego nie pokazowała⁸³¹

ukontentowania⁸³², zgoła na niego nie patrząc, dopieroż gdy o waszmość panu mówić
książę Bogusław począł, zaraz w niego utkwiła oczy. Straszna rzecz, co się stało, gdy
powieǳiał, i żeś mu się wasza mość ofiarował za ileś tam dukatów króla porwać i żywego

⁸²⁵Hektor (mit. gr.) — bohater Iliady, na ǳielnie szy wo ownik tro ański, wcielenie cnót rycerskich. Zginął
z rąk Achillesa, który pomścił w ten sposób śmierć swo ego przy aciela Patroklosa. [przypis edytorski]

⁸²⁶któren — ǳiś popr.: który. [przypis edytorski]
⁸²⁷komiliton (z łac.) — towarzysz broni. [przypis edytorski]
⁸²⁸rezolut — śmiałek. [przypis edytorski]
⁸²⁹skaptować (z łac.) — pozyskać, z ednać. [przypis edytorski]
⁸³⁰innocencja (z łac.) — niewinność, ǳiewiczość. [przypis edytorski]
⁸³¹pokazować — ǳiś popr.: pokazywać. [przypis edytorski]
⁸³²ukontentowanie (z łac.) — zadowolenie. [przypis edytorski]
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albo umarłego Szwedom dostawić. Myśleliśmy, że dusza z panny wy ǳie, ale cholera
na waćpana tak była w nie wielka, że słabość niewieścią przemogła. Jak on też zaczął
prawić, z aką abominac ą⁸³³ waszmościne propozyc e odrzucił, dopiero zaczęła go wielbić
i wǳięcznie nań spoglądać, a potem uż i ręki mu nie umknęła, gdy ą od stołu chciał
odprowaǳić.

Kmicic oczy dłońmi zatknął.
— Bĳże, bĳ! kto w Boga wierzy! — powtarzał.
Nagle zerwał się z mie sca.
— Bądźcie waszmościowie zdrowi!
— Jakże to? dokąd? — pytał Zagłoba, zastąpiwszy mu drogę.
— Król mi permis ę⁸³⁴ da, a a po adę i zna dę go! — mówił Kmicic.
— Na rany boskie! czeka waść! Jeszcześ się wszystkiego nie dowieǳiał, a szukać go

masz czas. Z kim po eǳiesz? Gǳie go zna ǳiesz?
Kmicic może byłby nie słuchał, ale sił mu zbrakło, gdyż był ranami wycieńczon, więc

obsunął się na ławę i plecami wsparłszy się o ścianę, przymknął oczy.
Zagłoba podał mu kielich wina, a on chwycił go drżącymi rękoma i rozlewa ąc płyn

na brodę i piersi, wychylił do dna.
— Nie masz tu nic straconego — rzekł Jan Skrzetuski — eno roztropności trzeba

tym większe , że z tak znamienitym panem sprawa. Prędkim uczynkiem a nagłą imprezą
możesz waćpan zgubić pannę Billewiczównę i siebie.

— Wysłucha Charłampa do końca — rzekł pan Zagłoba.
Kmicic zacisnął zęby.
— Słucham cierpliwie.
— Czy chętnie panna wy eżdżała — ozwał się Charłamp — tego nie wiem, bom

przy e wy eźǳie nie był; wiem, że pan miecznik rosieński protestował, któremu na-
przód perswadowano, potem go w cekhauzie⁸³⁵ zamknięto, a wreszcie pozwolono wolno
do Billewicz od echać. Panna w złych rękach, nie ma co ukrywać, bo wedle tego, co
o młodym księciu powiada ą, bisurmanin⁸³⁶ żaden na płeć gładką nie est tak łasy. Gdy
mu białogłowa aka w oko wpadnie, wówczas choćby była zamężna, gotów i o to nie dbać.

— Gorze! gorze! — powtórzył Kmicic.
— Szelma! — krzyknął Zagłoba.
— ǲiwno mi tylko to, że ą książę wo ewoda zaraz Bogusławowi wydał! — rzekł

Skrzetuski.
— Ja nie statysta⁸³⁷ — odrzekł na to Charłamp — więc powtórzę waszmościom eno

to, co oficy erowie powiadali, a mianowicie Ganchof, który wszystkie arcana⁸³⁸ książę-
ce wieǳiał. Słyszałem na własne uszy, ak ktoś wykrzyknął przy nim: „Nie pożywi się Cnota, ǲiewictwo,

NiebezpieczeństwoKmicic po naszym młodym księciu!” — a Ganchof powiada tak: „Więce tam polityki
w tym wywiezieniu niż afektu. Żadne (powiada) książę Bogusław nie daru e, ale byle
mu panna opór dała, to w Taurogach nie bęǳie mógł z nią uczynić ak z innymi, bo ha-
łasy by powstały, tam zaś księżna wo ewoǳina z córką bawi, na które Bogusław musi się
wielce oglądać, gdy do ręki młode księżniczki pretendu e… Ciężko mu bęǳie (powiada)
cnotliwego udawać, ale w Taurogach musi.”

— Kamień powinien waści spaść z serca! — zawołał pan Zagłoba — bo widać z tego,
że nic ǳiewce nie grozi.

— To czemu ą wywiózł? — wrzasnął Kmicic.
— Dobrze, że się do mnie uda esz — odpowieǳiał Zagłoba — bo a nie edno wnet

wyrozumiem, nad czym kto inny rok by na próżno głowę łamał. Czemu ą wywiózł? Nie
negu ę, że mu musiała wpaść w oko, ale wywiózł ą dlatego, aby przez nią wszystkich Bil-
lewiczów, którzy są liczni i możni, od nieprzy acielskich uczynków przeciw Raǳiwiłłom
powstrzymać.

⁸³³abominacja (z łac.) — obrzyǳenie, wstręt. [przypis edytorski]
⁸³⁴permisja (z łac.) — pozwolenie. [przypis edytorski]
⁸³⁵cekhauz (z niem.) — zbro ownia, arsenał. [przypis edytorski]
⁸³⁶bisurmanin (daw., pogard.) — muzułmanin, Tatar a. Turek. [przypis edytorski]
⁸³⁷statysta (daw.) — polityk, mąż stanu, strateg (ǳiś: osoba niebędąca aktorem, a występu ąca w filmie lub

sztuce teatralne w roli podrzędne ). [przypis edytorski]
⁸³⁸arcanum (łac.) — ta emnica, sekret; tu B. lm arcana. [przypis edytorski]
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— Może to być! — rzekł Charłamp. — To pewna, że w Taurogach barǳo musi żąǳe
przyroǳone miarkować i ad extrema⁸³⁹ posunąć się nie może.

— Gǳie on teraz est?
— Książę wo ewoda suponował w Tykocinie, że musi być u króla szweǳkiego w El-

blągu, do którego po posiłki miał echać. To pewna, że go teraz w Taurogach nie masz,
bo go tam posłańcy nie znaleźli.

Tu Charłamp zwrócił się do Kmicica:
— Chcesz wasza mość posłuchać prostego żołnierza, to powiem, co myślę: eżeli tam

pannę Billewiczównę uż aka przygoda w Taurogach spotkała albo eżeli książę afekt w nie
rozbuǳić zdołał, to wasza mość nie masz tam po co echać; eżeli zaś nie, eżeli est przy
księżne pani i z nią razem do Kurlandii po eǳie, to tam bezpiecznie sza niż gǳiekolwiek
i lepszego mie sca nie znalazłbyś wasza mość dla nie w całe te Rzeczypospolite , zalane
płomieniem wo ny.

— Jeśliś waść taki rezolut, ako powiada ą, a ak i a sam mniemam — wtrącił Skrze-
tuski — to naprzód ci Bogusława dostać, a ma ąc go w ręku, wszystko otrzymasz.

— Gǳie on teraz est? — powtórzył Kmicic, zwraca ąc się do Charłampa.
— Jużem wasze mości powieǳiał — odparł nosacz — ale wasza mość od zgryzot

się zapamiętywasz. Suponu ę, że est w Elblągu i pewnie wraz z Carolusem Gustawem
w pole przeciw panu Czarnieckiemu ruszy.

— Waść zaś na lepie uczynisz, gdy z nami do pana Czarnieckiego ruszysz, bo w ten
sposób prędko się z Bogusławem spotkać możecie — rzekł pan Wołody owski.

— ǲięku ę waszmościom za życzliwe rady! — zawołał Kmicic.
I począł sie żegnać żywo ze wszystkimi, oni zaś nie zatrzymywali go, wieǳąc, że człek

strapiony ni do rozmowy, ni do kielicha niezdatny, natomiast pan Wołody owski rzekł:
— Odprowaǳę waszmość do arcybiskupiego pałacu, boś tak zalterowan⁸⁴⁰, że eszcze

gǳie na ulicy padniesz.
— I a! — rzekł Jan Skrzetuski.
— To chodźmy wszyscy! — dodał Zagłoba.
Przypasali więc szable, nałożyli burki ciepłe i wyszli. Na ulicach eszcze więce by-

ło luǳi niż poprzednio. Co chwila spotykali odǳiały zbro ne szlachty, żołnierzy, sług
pańskich i szlacheckich, Ormian, Żydów, Wołochów, ruskich chłopów z przedmieść po-
palonych w czasie dwóch napadów Chmielnickiego⁸⁴¹.

Kupcy stali przed swymi sklepami, okna domów pełne były głów ciekawych. Wszyscy Wróg, Przemiana
powtarzali, że czambulik⁸⁴² uż nadszedł i że niebawem przeciągnie przez miasto, ażeby
prezentować się królowi. Kto żyw, chciał wiǳieć ów czambulik, bo wielka to była osobli-
wość spoglądać na Tatarów prze eżdża ących spoko nie przez ulice grodu. Inacze dotąd
Lwów widywał tych gości, a racze widywał ich tylko za murami, w postaci chmur nie-
prze rzanych, na tle płonących przedmieść i okolicznych wiosek. Teraz mieli w echać a-
ko so usznicy przeciw Szwedom. Toteż rycerze nasi zaledwie mogli utorować sobie przez
tłumy drogę. Co chwila okrzyki — adą! adą! — przebiegały z edne ulicy na drugą,
a wówczas tłumy zbĳały się w tak gęste masy, że ani podobna było kroku postąpić.

— Ha! — rzekł Zagłoba — przystańmy nieco. Panie Michale, przypomną nam się Kłamstwo
niedawne czasy, gdyśmy to nie z boku, ale wprost w ślepia patrzyli tym skurczybykom.
A aż to i w niewoli u nich sieǳiałem. Powiada ą, że przyszły chan kubek w kubek do
mnie podobny… Ale co tam przeszłe zbytki wspominać!

— Jadą! Jadą! — rozległo się znów wołanie.
— Bóg serca psubratów odmienił — mówił dale Zagłoba — że zamiast krainy ruskie

pustoszyć, w sukurs⁸⁴³ nam idą… Cud to wyraźny! Bo powiadam wam, iż gdyby za każdego Wierzenia
poganina, którego ta stara ręka do piekła wysłała, eden grzech mi był odpuszczony,
uż bym był kanonizowany i wigilię musielibyście do mnie pościć albo byłbym na wozie
ognistym żywcem do nieba porwan.

⁸³⁹ad extrema (łac.) — do ostateczności. [przypis edytorski]
⁸⁴⁰zalterowany (z łac.) — odmieniony, osłabiony a. rozemoc onowany. [przypis edytorski]
⁸⁴¹Chmielnicki, Bohdan Zenobi (–) — ukraiński bohater narodowy, hetman Kozaków zaporoskich,

organizator powstania przeciwko polskie właǳy w latach –. [przypis edytorski]
⁸⁴²czambulik, właśc. czambuł (z tur.) — zagon, odǳiał tatarski. [przypis edytorski]
⁸⁴³sukurs (z łac.) — pomoc, wsparcie, odsiecz, ratunek. [przypis edytorski]
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— A pamiętasz waćpan, ak to było wonczas, gdyśmy to znad Waładynki od Rasz-
kowa⁸⁴⁴ do Zbaraża⁸⁴⁵ echali?…

— Jakże nie pamiętam⁈ Coś to w wykrot wpadł, a a za nimi przez gąszcza aż do
gościńca pognałem. To, akeśmy po ciebie wrócili, wszystko rycerstwo nie mogło się
odǳiwić, bo co kierz⁸⁴⁶, to edna bestia leżała.

Pan Wołody owski pamiętał, że wonczas było wcale na odwrót, ale zrazu nic nie od-
rzekł, bo się barǳo zdumiał, nim zaś ochłonął, głosy po raz ǳiesiąty czy któryś poczęły
wołać:

— Jadą! adą!
Okrzyk stał się powszechny, potem ucichło i wszystkie głowy zwróciły się w tę stronę,

z które czambulik miał nadciągnąć. Jakoż z dala ozwała się wrzaskliwa muzyka, tłumy
zaczęły się rozstępować ze środka ulicy ku ścianom domostw, z końca zaś ukazali się
pierwsi tatarscy eźdźcy.

— Patrzcie! i kapelę ma ą ze sobą, to u Tatarów niezwycza na rzecz.
— Bo się chcą ak na lepie zaprezentować — odrzekł Jan Skrzetuski — ale przecie

niektóre czambuły ma ą swoich muzykantów, którzy im przygrywa ą, gdy koszem gǳie
na dłuższy czas zapadną. Wyborowy też to musi być komunik⁸⁴⁷!

Tymczasem eźdźcy zbliżyli się i poczęli przeciągać mimo⁸⁴⁸. Naprzód echał na sro- Muzyka

Obcy, Wróg, Żołnierzkatym koniu śniady akoby w dymie uwęǳony Tatar, dwie piszczałki w gębie ma ący.
Ten, przechyliwszy w tył głowę i zamknąwszy oczy, przebierał po owych dudkach palca-
mi, wydobywa ąc z nich tony piskliwe i ostre, a tak szybkie, że ucho zaledwie e ułowić
mogło. Za nim echało dwóch trzyma ących kĳe, przybrane na górnych końcach w mo-
siężne brzękułki, i potrząsa ących nimi akoby z wściekłością; tuż dale kilku dźwiękało
przeraźliwie w mieǳiane talerze, inni bili w bębny, inni grali kozacką modą na teorba-
nach, wszyscy zaś, z wy ątkiem piszczalników, śpiewali, a racze wyli od czasu do czasu
do wtóru ǳiką pieśń, błyska ąc przy tym zębami i przewraca ąc oczy. Za tą niesforną
i ǳiką muzyką, która przesuwała się ak gomon przed mieszkańcami Lwowa, cłapał po
cztery konie w rzęǳie cały odǳiał złożony z około czterystu luǳi.

Był to istotnie wyborowy komunik, na pokaz i cześć królowi polskiemu, do ego
rozporząǳenia, ako zadatek przez chana przysłany. Dowoǳił nim Akbah-Ułan, z do-
bruǳkich⁸⁴⁹, zatem na tęższych w bo u Tatarów, stary i doświadczony wo ownik, wielce
w ułusach⁸⁵⁰ dla swo ego męstwa i srogości szanowany. Jechał on teraz w środku, mię-
ǳy muzyką a resztą odǳiału, przybrany w różową aksamitną, ale mocno wypłowiałą
i za ciasną na ego potężną figurę szubę, wytartymi kunami podbitą. Na brzuchu trzy-
mał piernacz⁸⁵¹, taki, akiego zażywali pułkownicy kozaccy. Czerwona ego twarz stała
się od chłodnego wiatru siną, i kołysał się nieco na wysokie kulbace⁸⁵², od czasu do
czasu spoglądał na boki albo obracał głowę ku swym Tatarom, akoby nie był zupełnie
pewien, czy wytrzyma ą na widok tłumów, niewiast, ǳieci, sklepów otwartych, towarów
kosztownych i czy nie rzucą się z ǳikim okrzykiem na te cuda.

Lecz oni echali spoko nie, ako psy na sforze prowaǳone i bo ące się harapa⁸⁵³,
i tylko z ponurych a łakomych spo rzeń można było dociec, co się ǳie e w duszach tych
barbarzyńców. Tłumy zaś patrzyły na nich ciekawie, chociaż prawie nieprzy aźnie, tak
wielka była w tych stronach Rzeczypospolite przeciw pogaństwu zawziętość. Od czasu

⁸⁴⁴Raszków — miasteczko nad Dniestrem, ǳiś na terenie płn. Mołdawii. [przypis edytorski]
⁸⁴⁵Zbaraż — miasto w zachodnie części Ukrainy, ok.  km na płn. wschód od Tarnopola; w obronie

Zbaraża () przed Kozakami Chmielnickiego i Tatarami brały uǳiał wo ska polskie pod komendą trzech
regimentarzy i księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. [przypis edytorski]

⁸⁴⁶kierz (daw.) — krzew. [przypis edytorski]
⁸⁴⁷komunik (daw.) — azda, kawaleria. [przypis edytorski]
⁸⁴⁸przeciągać mimo (przestarz.) — prze eżdżać obok. [przypis edytorski]
⁸⁴⁹dobruǳcy Tatarzy — orda tatarska z zachodu, terenów ǳisie sze Mołdawii i płd. Ukrainy. [przypis edy-

torski]
⁸⁵⁰ułus — osiedle tatarskie; tatarska ednostka administracy na, ogół ludności podporządkowane ednemu

z chanów. [przypis edytorski]
⁸⁵¹piernacz — buława pułkownikowska kozacka, pełniąca także funkc ę listu żelaznego, gwarantu ąca bezpie-

czeństwo i swobodny prze azd. [przypis edytorski]
⁸⁵²kulbaka — siodło. [przypis edytorski]
⁸⁵³harap — bat. [przypis edytorski]
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do czasu zrywały się okrzyki: „A hu! a hu!” — akoby na wilków. Byli wszelako i tacy,
którzy siła⁸⁵⁴ obiecywali sobie po nich.

— Okrutnego stracha Szweǳi przed Tatarami ma ą i ponoś żołnierze ǳiwy sobie
o nich prawią, od czego terror⁸⁵⁵ coraz wzrasta — mówili patrzący na Tatarów.

— I słusznie — odpowiadali inni. — Nie ra tarom to Carolusa z Tatarami wo ować,
którzy, a zwłaszcza dobruǳcy, i nasze eźǳie czasem dotrzymu ą. Nim się ów ciężki ra tar
obe rzy, uż go Tatar na arkan⁸⁵⁶ weźmie.

— Grzech pogańskich synów w pomoc wzywać! — oǳywały się głosy.
— Grzech nie grzech, a taki⁸⁵⁷ się przydaǳą!
— Barǳo przysto ny czambulik! — mówił pan Zagłoba.
Rzeczywiście, Tatarzy owi dobrze byli przybrani, w kożuchy białe, czarne i pstre, Broń

wełną do góry, czarne łuki i saha daki⁸⁵⁸ pełne strzał kołysały im się na plecach, każdy
miał przy tym szablę, co nie zawsze w wielkich czambułach bywało, gdyż biednie si na
takowy zbytek zdobyć się nie mogli, posługu ąc się w ręcznym bo u szczęką końską, do
kĳa przywiązaną. Ale byli to luǳie, ak się rzekło, na pokaz, więc niektórzy mieli nawet
i samopały⁸⁵⁹ pochowane w wo łokowych pokrowcach, a wszyscy sieǳieli na dobrych
koniach, drobnych wprawǳie, dość chudych i nisko długogrzywe łby noszących, lecz
nieporównane szybkości w biegu.

W środku odǳiału szły cztery wielbłądy uczne; tłum zgadywał, że w tych ukach Przy aźń, Ofiara
zna dowały się dary chanowe dla króla; ale w tym się mylono, bo chan wolał brać dary
niż dawać; obiecywał wprawǳie posiłki, ale niedarmo.

Toteż gdy odǳiał minął, pan Zagłoba rzekł:
— Drogo te auxilia⁸⁶⁰ będą kosztowały! Niby to sprzymierzeńcy, ale ile oni kra u

naniszczą… Po Szwedach i po nich ednego dachu całego w Rzeczypospolite nie zostanie.
— Pewnie, że okrutnie to ciężki so usz — odrzekł Jan Skrzetuski. — Znamy ich uż!
— Słyszałem eszcze w droǳe — rzekł pan Michał — że król nasz egomość taką

umowę zawarł, iż do każdych pięciuset ordyńców ma być dodany nasz oficy er, przy któ-
rym bęǳie komenda i prawo kary. Inacze , istotnie by ci przy aciele niebo a ziemię eno
zostawili.

— A tenże czambułek?… Co też król z nim uczyni?
— Do rozporząǳenia królewskiego ich chan przysłał, tak prawie akoby w darze,

a chociaż sobie i za nich policzy, przecie król może uczynić z nimi, co zechce, i pewnie
ich panu Czarnieckiemu razem z nami podeśle.

— No! to uż pan Czarniecki w ryzach utrzymać ich potrafi.
— Chybaby mieszkał mięǳy nimi, inacze zaraz za ego oczyma zaczną zbytkować.

Nie może być, tylko i tym zaraz oficy era dodaǳą.
— I ten bęǳie dowoǳił? A ówże tłusty aga⁸⁶¹ co bęǳie czynił?
— Jeśli nie trafi na kpa, to bęǳie rozkazy spełniał.
— Bądźcie, waszmościowie, zdrowi! bądźcie mi zdrowi! — zakrzyknął, nagle Kmicic.
— Dokąd tak spieszno?
— Panu do nóg paść, aby mi komendę nad tymi ludźmi powierzył!

 
Tegoż samego dnia Akbah-Ułan bił czołem królowi, a zarazem wręczył mu listy chanowe,
w których ten ostatni powtarzał obietnicę ruszenia w sto tysięcy ordy przeciw Szwedom,
byle mu czterǳieści tysięcy talarów z góry wypłacono i byle pierwsze trawy pokazały się
na polach, bez czego, ako że w spustoszonym wo ną kra u, trudno byłoby tak wielką moc
koni wyżywić. Co zaś do owego czambuliku, to wysłał go teraz chan na dowód miłości ku
„na milszemu bratu”, aby i Kozacy, którzy o nieposłuszeństwie eszcze zamyślali, u rzeli

⁸⁵⁴siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
⁸⁵⁵terror, terroris (łac.) — strach, trwoga, przerażenie. [przypis edytorski]
⁸⁵⁶arkan — bicz, sznur, używany przez Tatarów do walki; lasso. [przypis edytorski]
⁸⁵⁷taki (reg.) — ednak. [przypis edytorski]
⁸⁵⁸sahajdak (z ukr.) — kołczan, futerał na łuk i strzały. [przypis edytorski]
⁸⁵⁹samopał — długa prymitywna broń palna, używana w XVI-XVII w. [przypis edytorski]
⁸⁶⁰auxilium (łac.) — pomoc, wsparcie; tu M. lm auxilia. [przypis edytorski]
⁸⁶¹aga — turecki tytuł wo skowy, oznacza ący dowódcę anczarów. [przypis edytorski]
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widomy znak, że miłość owa trwa statecznie i że niech eno pierwszy odgłos o buncie
do ǳie uszu chanowych, wówczas mściwy gniew ego spadnie na wszystkie kozactwo.

Król przy ął wǳięcznie Akbah-Ułana i obdarzywszy go pięknym ǳianetem⁸⁶², oświad-
czył, że wyśle go niebawem w pole do pana Czarnieckiego, albowiem chce, aby i Szweǳi
przekonali się dowodnie, ako chan da e pomoc Rzeczypospolite . Zaświeciły się oczy Ta-
tara, gdy usłyszał, iż pod panem Czarnieckim bęǳie służył, bo go znał z dawnych wo en
ukraińskich i na równi ze wszystkimi agami wielbił.

Mnie natomiast spodobał mu się ustęp chanowego listu proszący króla, aby czam- Chciwość, Obcy
bulikowi dodał dobrze zna ącego kra oficera, który by odǳiał prowaǳił, a zarazem luǳi
i samego Akbah-Ułana od rabunku i zbytków nad mieszkańcami powstrzymywał. Wo-
lałby był zapewne Akbah-Ułan nie mieć nad sobą takiego patrona, lecz że wola chanowa
i królewska były wyraźne, przeto uderzył tylko czołem raz eszcze, kry ąc starannie nie-
chęć, a może obiecu ąc sobie w duszy, że nie on przed patronem, ale patron przed nim
pokłony bęǳie wybĳał.

Zaledwie Tatar się oddalił i senatorowie odeszli, gdy Kmicic, który przy boku kró-
lewskim podczas audienc i się trzymał, padł do nóg pańskich i rzekł:

— Miłościwy panie! Niegoǳien estem łaski, o którą proszę, ale tyle mi na nie co
właśnie na samym życiu zależy. Pozwól, miłościwy o cze, abym nad tymi ordyńcami⁸⁶³
komendę mógł ob ąć i z nimi zaraz w pole ruszyć.

— Nie odmawiam — rzekł zǳiwiony Jan Kazimierz — bo lepszego przywódcy trud-
no by mi dla nich znaleźć. Trzeba tam kawalera wielkie fantaz i i rezoluta, aby ich w ryzie
umiał utrzymać, gdyż inacze zaraz i naszych zaczną palić a mordować… Temu się eno Choroba, Siła
stanowczo przeciwię, byś utro miał ruszać, nim ci się skóra po szweǳkich rapierach⁸⁶⁴
zagoi.

— Czu ę, że niecha mnie eno wiatr w polu owie e, zaraz słabość mi prze ǳie i siła
we mnie wstąpi na powrót, a co do Tatarów, to uż a sobie z nimi rady dam i na miękki
wosk ich ugniotę.

— Ale co ci tak pilno? Dokąd chcesz iść?
— Na Szweda, miłościwy panie!… Nic tu uż więce nie wysieǳę, bo czegom chciał,

to uż mam: to est, łaskę two ą i grzechów dawnie szych odpuszczenie… Pó dę do pana
Czarnieckiego razem z Wołody owskim albo i z osobna będę nieprzy aciela podchoǳił,
ako dawnie Chowańskiego⁸⁶⁵, a w Bogu ufam, że mi się poszczęści.

— Nie może inacze być, tylko eszcze cię coś innego ciągnie w pole!
— Jako o cu wyznam i całą duszę wy awię… Książę Bogusław, nie kontentu ąc się

potwarzą⁸⁶⁶, aką na mnie rzucił, eszcze i ǳiewkę tę z Kie dan wywiózł, i w Taurogach
ą więzi, albo gorze : bo na e uczciwość, na e cnotę, na e panieńską cześć nasta e…
Panie miłościwy!… Rozum mi się w głowie miesza, gdy pomyślę, w akich to rękach ona
nieboga… Na mękę Pańską! mnie te rany bolą… Toż ta ǳiewka dotąd myśli, żem a się
temu potępieńcowi, temu arcypsu ofiarował na ma estat twó , panie, rękę podnieść… i za
ostatniego wyrodka mnie ma! Nie wytrzymam, miłościwy królu, nie mogę, póki ego
nie dostanę, póki e nie wydrę… Da mi, panie, tych Tatarów, a ać przysięgam, że nie
swo e eno prywaty będę dochoǳił, ale tyle Szwedów natłukę, że ten ǳieǳiniec łbami
można bęǳie wymościć.

— Uspokó się! — rzekł król.
— Gdybym, panie, miał służbę dla prywaty porzucić i obrony ma estatu i Rzeczypo-

spolite zaniechać, wstyd by mi było prosić, ale tu się edno z drugim schoǳi. Przyszła
pora Szwedów bić? aż nic innego nie będę czynił… Przyszła pora zdra cę ścigać, aż go
będę ścigał do Inflant, do Kurlandii, choćby się do Septentrionów albo nawet za morze
do Szwec i schronił, pó dę za nim!

— Mamy wiadomości, ako tuż, tuż Bogusław z Carolusem z Elbląga wyruszy.

⁸⁶²ǳianet (daw.; z wł. giannetto: koń wyścigowy) — piękny rasowy koń paradny. [przypis edytorski]
⁸⁶³ordyniec — Tatar, członek ordy tatarskie . [przypis edytorski]
⁸⁶⁴rapier — broń o długie , proste , obosieczne klinǳe, dłuższa niż szabla, używana w XVI i XVII w. [przypis

edytorski]
⁸⁶⁵Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców

w wo nie polsko-rosy skie (–). [przypis edytorski]
⁸⁶⁶potwarz — oszczerstwo. [przypis edytorski]
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— To im pó dę na spotkanie!
— Z takim czambulikiem? Kapeluszem cię przykry ą.
— Chowański mnie w ośmǳiesiąt tysięcy przykrywał i nie przykrył.
— Co est wiernego wo ska, to pod panem Czarnieckim. Oni na pana Czarnieckiego

ante omnia⁸⁶⁷ uderzą!
— Pó dę do pana Czarnieckiego. Tym spiesznie trzeba mu, miłościwy panie, su-

kurs⁸⁶⁸ dać.
— Do pana Czarnieckiego pó ǳiesz, ale do Taurogów w tak szczupłe liczbie się nie

dostaniesz. Wszystkie zamki na Żmuǳi nieprzy acielowi książę wo ewoda wydał i wszę-
ǳie szweǳkie prezydia⁸⁶⁹ sto ą, a one Taurogi, wiǳi mi się, coś nad samą granicą pruską,
od Tylży nie opodal.

— Na same granicy elektorskie , miłościwy panie, ale po nasze stronie, a od Tyl-
ży bęǳie cztery mile. Co nie mam do ść! — do dę i nie tylko luǳi nie wytracę, ale
eszcze się do mnie po droǳe siła⁸⁷⁰ rezolutów zbieży. I to rozważ, miłościwy panie, że
gǳie się tylko pokażę, tam cała okolica na koń przeciw Szwedom sięǳie. Pierwszy będę
Żmudź ekscytował, eżeli kto inny tego nie uczyni. Gǳie to teraz nie można do echać,
gdy w całym kra u ak w garnku. Już a zwycza ny obracać się w ukropie.

— Bo i na to nie patrzysz, że Tatarzy może i nie zechcą tak daleko iść za tobą? Okrucieństwo, Żołnierz,
Przywódca— Ano! ano! niech eno nie zechcą, niech eno spróbu ą! — mówił Kmicic, ściska ąc

na samą myśl zęby — ak ich est czterystu czy tam ilu, tak ich każę czterystu powiesić!…
Drzew nie zabraknie!… Niech mi się popróbu ą buntować…

— Jędrek! — zawołał król, wpada ąc w dobry humor i wydyma ąc usta — ak mi Bóg
miły, tak lepszego pasterza dla tych owieczek nie zna dę! Bierzże ich i prowadź, gǳie ci
się żywnie podoba!

— ǲięku ę, miłościwy panie! o cze dobrotliwy! — rzekł rycerz, ściska ąc kolana
królewskie.

— Kiedy chcesz ruszyć? — pytał Jan Kazimierz.
— Boga mi! Jutro!
— Może Akbah-Ułan nie zechce, że to konie ma ą zdrożone?
— To go sobie każę do kulbaki na arkanie⁸⁷¹ przytroczyć i piechotą pó ǳie, eżeli

konia żału e.
— Wiǳę uż, że się z nim uporasz. Przecie dobrych, póki można, sposobów używa .

A teraz… Jędrek… ǳiś uż późno, ale utro chcę cię eszcze zobaczyć… Tymczasem weź Pierścień, Miłość
ten pierścień, powiesz swo e regalistce, że go od króla masz i że król e nakazu e, aby
ego wiernego sługę i obrońcę statecznie miłowała…

— Da że Boże — mówił ze łzami w oczach unak — da że Boże, abym nie inacze
zginął, tylko w two e obronie, panie miłościwy!

Tu król cofnął się, bo było uż późno, a Kmicic poszedł do swe kwatery do drogi się
gotować i rozmyślać, od czego począć, gǳie na pierwe echać należy?

Przyszły mu na myśl słowa Charłampa, iż eżeli tylko pokaże się, że księcia Bogusława
w Taurogach nie ma, to na lepie tam ǳiewczynę zostawić, bo istotnie z Taurogów, ako
leżących na same granicy, łatwo się było do Tylży pod elektorską opiekę schronić. Zresztą,
akkolwiek Szweǳi opuścili w ostatnie potrzebie księcia wo ewodę wileńskiego, przecie
należało się spoǳiewać, że dla ego wdowy respekt mieć będą, zatem, byle Oleńka została
pod e opieką, to nic złego spotkać ą nie może. Jeżeli zaś do Kurlandii po adą, to tym
lepie .

— I do Kurlandii echać z moimi Tatarami nie mogę — rzekł sobie Kmicic — bo to
uż inne państwo.

Choǳił tedy i pracował głową. Goǳina płynęła za goǳiną, on zaś nie pomyślał eszcze
o spoczynku i tak ożywiła go myśl nowe wyprawy, że choć rano eszcze był słaby, teraz
czuł, że wraca ą mu siły, i gotów był zaraz na konia siadać.

⁸⁶⁷ante omnia (łac.) — przede wszystkim. [przypis edytorski]
⁸⁶⁸sukurs (z łac.) — pomoc, wsparcie, odsiecz, ratunek. [przypis edytorski]
⁸⁶⁹prezydium (z łac. praesidium) — straż, zbro na załoga. [przypis edytorski]
⁸⁷⁰siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
⁸⁷¹arkan — bicz, sznur, używany przez Tatarów do walki; lasso. [przypis edytorski]
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Pacholikowie skończyli wreszcie zawiązywanie troków i zbierali się iść na spoczynek,
gdy nagle ktoś począł skrobać we drzwi izby.

— Kto tam? — zawołał Kmicic.
Po czym do pacholika:
— Idź no, obacz!
Pacholik poszedł i rozmówiwszy się za drzwiami, wrócił niebawem.
— Jakiś żołnierz chce pilno wiǳieć się z waszą miłością. Powiada, że się zwie Soroka.
— Puszcza , na miły Bóg! — krzyknął Kmicic.
I nie czeka ąc, by pacholik spełnił rozkaz, sam skoczył ku drzwiom.
— Bywa , miły Soroka! bywa ! Żołnierz, Szlachcic, Pozyc a

społeczna, Sługa, Przy aźńŻołnierz wszedł do izby i pierwszym ruchem chciał paść do nóg swego pułkownika, bo
był to racze przy aciel i sługa równie wierny ak przywiązany, lecz żołnierska subordynac a
przemogła, więc wyprostował się i rzekł:

— Na rozkazy wasze miłości!
— Wita , miły towarzyszu, wita ! — mówił żywo Kmicic — myślałem, że cię tam

usiekli w Częstochowie!
I ścisnął go za głowę, a potem ął nawet potrząsać ego rękoma, co mógł uczynić, nie

pospolitu ąc się zbytnio, gdyż Soroka pochoǳił z zaścianku, z drobne szlachty.
Dopieroż i stary wachmistrz ął obe mować kolana pańskie.
— Skąd iǳiesz? — pytał Kmicic.
— Z Częstochowy, wasza miłość.
— I mnie szukałeś?
— Tak est.
— A od kogożeście się tam dowieǳieli, żem żyw?
— Od luǳi Kuklinowskiego. Ksiąǳ Kordecki wielką mszę z radości celebrował na

ǳiękczynienie Bogu. Potem, ako gruchnęło, że pan Babinicz przeprowaǳił króla przez
góry, tak uż wieǳiałem, że to wasza miłość, nikt inny.

— A ksiąǳ Kordecki zdrów?
— Zdrów, wasza miłość, eno nie wiadomo, czyli go anieli żywcem do nieba lada

ǳień nie wezmą, bo to święty człowiek.
— Pewnie, że nie inacze . Gǳieżeś to się dowieǳiał, żem z królem do Lwowa przybył?
— Myślałem sobie tak: skoro wasza miłość króla odprowaǳał, to musi przy nim być,

bałem się wszelako, że wasza miłość uż może w pole wyruszył i że się spóźnię.
— Jutro z Tatary⁸⁷² ruszam!
— To się dobrze stało, bo a wasze miłości trzosów odwożę pełnych dwa: ten, co Sługa, Wierność

Bogactwo, Pieniąǳbył na mnie, i egomościn, a oprócz tego one kamuszki świecące, cośmy e z kołpaków⁸⁷³
bo arom⁸⁷⁴ zde mowali, i te, które wasza miłość zabrał wtedy, gdyśmy to skarbczyk Cho-
wańskiego zagarnęli.

— Dobre były czasy, gdyśmy skarbczyk ogarnęli, ale nie musi tam tego uż wiele być,
bom też przygarstkę księǳu Kordeckiemu zostawił.

— Nie wiem, ile est, eno ksiąǳ Kordecki właśnie mówił, że można by za to dwie
tęgie wsie kupić.

To rzekłszy, Soroka zbliżył się do stołu i począł zde mować z siebie trzosy.
— A kamuszki w one blaszance — dodał, kładnąc⁸⁷⁵ obok trzosów żołnierską ma-

nierkę na wódkę.
Pan Kmicic nic nie mówiąc, wytrząsnął w garść nieco czerwonych złotych, bez ra-

chuby, i rzekł do wachmistrza:
— Masz!
— Do nóg upadam wasze miłości! E ! żeby to a miał w droǳe choć eden takowy

dukacik!
— Albo co? — spytał rycerz.
— Bom okrutnie z głodu osłabł. Mało gǳie teraz człeka kawałkiem chleba poczęstu ą,

bo każdy się boi, to i nogi w końcu ledwie z głodu wlokłem.

⁸⁷²z Tatary — ǳiś popr. forma N. lm: z Tatarami. [przypis edytorski]
⁸⁷³kołpak — wysoka czapka bez daszka, z futrzanym otokiem. [przypis edytorski]
⁸⁷⁴bojar — szlachcic ruski. [przypis edytorski]
⁸⁷⁵kładnąc — ǳiś popr.: kładąc. [przypis edytorski]
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— Na miły Bóg! przecieś to wszystko miał przy sobie!
— Nie śmiałem bez permis i⁸⁷⁶ — rzekł krótko wachmistrz.
— Trzyma ! — rzekł Kmicic, poda ąc mu drugą garść.
Po czym krzyknął na pacholików:
— Nuże, szelmy! Jeść mu dać, nim pacierz minie, bo łby pourywam!
Pacholikowie skoczyli eden przez drugiego i wkrótce stanęła przed Soroką ogromna

misa węǳone kiełbasy i flaszka z wódką.
Żołnierz wpił pożądliwe oczy w posiłek, wargi i wąsy mu drgały, lecz siąść przy puł-

kowniku nie śmiał.
— Siada , eǳ! — zakomenderował Kmicic.
Ledwie skończył, uż sucha kiełbasa poczęła chrzęścić w potężnych szczękach Soroki.

Dwa pacholikowie patrzyli na niego, wytrzeszcza ąc oczy.
— Rusza cie precz! — zawołał Kmicic.
Chłopcy kopnęli się co duchu za drzwi; rycerz zaś choǳił spiesznymi krokami po

komnacie i milczał, nie chcąc przeszkaǳać wiernemu słuǳe. Ten zaś, ilekroć nalał sobie
kieliszek gorzałki, tylekroć spoglądał z ukosa na pułkownika, w obawie, czy zmarszczenia
brwi nie dostrzeże, po czym wychylał napitek, zwraca ąc się ku ścianie.

Kmicic choǳił, choǳił, wreszcie począł sam z sobą rozmawiać.
— Nie może być inacze ! — mruczał — trzeba tam tego posłać… Każę powieǳieć

e … Na nic! Nie uwierzy!… Listu czytać nie zechce, bo mnie za zdra cę i psa ma… Niech
e w oczy nie lezie, eno niecha patrzy i mnie da znać, co się tam ǳie e.

Tu zawołał nagle:
— Soroka!
Żołnierz zerwał się tak szybko, że mało stołu nie przewrócił, i wyciągnął się ak struna.
— Wedle rozkazu!
— Tyś człek wierny i w potrzebie ant. Po eǳiesz w daleką drogę, ale nie o głoǳie.
— Wedle rozkazu!
— Do Taurogów, na granicę pruską. Tam panna Billewiczówna mieszka… u księcia

Bogusława… Dowiesz się, czy on tam est… i bęǳiesz miał na wszystko oko… Je w oczy
nie leź, chyba iżby się zdarzyło, żeby samo wypadło. Wonczas powiesz e i zaprzysięgniesz,
żem króla przez góry przeprowaǳił i że przy ego osobie estem. Ona ci pewnie nie
uwierzy, bo mnie tam książę oczernił, że na zdrowie ma estatu nasta ę, co est łgarstwo
psa godne!

— Wedle rozkazu!
— W oczy, powieǳiałem, nie leź, bo i tak ci nie uwierzy… Ale gdyby się zdarzyło,

powieǳ, co wiesz. A bacz na wszystko i słucha . A sam się pilnu , bo eżeli książę tam
est i eśli cię pozna on albo ktokolwiek z dworu, to cię na pal wbĳą.

— Wedle rozkazu!
— Byłbym posłał starego Kiemlicza, ale on na tamtym świecie, bo w parowie usie-

czon, a synowie za głupi. Ci pó dą ze mną. Byłeś w Taurogach?
— Nie, wasza miłość.
— Pó ǳiesz do Szczuczyna, stamtąd samą granicą pruską, hen! aż do Tylży. Taurogi

będą o cztery mile naprzeciw, po nasze stronie… Siedź w Taurogach tak długo, póki
wszystkiego nie wymiarku esz, a potem wraca . Zna ǳiesz mnie tam, gǳie będę… Roz-
pytu o Tatarów i pana Babinicza. A teraz rusza spać do Kiemliczów!… Jutro w drogę!

Po tych słowach Soroka odszedł, pan Kmicic zaś długo eszcze spać się nie kładł, ale
wreszcie zmęczenie przemogło. Wówczas rzucił się na łoże i zasnął snem kamiennym.

Naza utrz wstał orzeźwion wielce i silnie szy niż wczora. Cały dwór uż był na nogach
i rozpoczęły się zwykłe ǳienne czynności. Kmicic poszedł naprzód do kancelarii po no- Obycza e, Obcy
minac ę i po list żelazny⁸⁷⁷, następnie odwieǳił Subaghazi-be a, naczelnika chanowego
poselstwa we Lwowie, i miał z nim długą rozmowę.

⁸⁷⁶permisja (z łac.) — pozwolenie. [przypis edytorski]
⁸⁷⁷list żelazny — dokument zezwala ący na prze azd. [przypis edytorski]
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W czasie te rozmowy zanurzał pan Andrze po dwakroć rękę w kalecie⁸⁷⁸. Za to
też, gdy wychoǳił, Subaghazi pomieniał⁸⁷⁹ się z nim na kołpaki, wręczył mu piernacz⁸⁸⁰
z zielonych piór i kilka łokci również zielonego edwabnego sznura.

Zaopatrzony w ten sposób, wrócił pan Andrze do króla, który był właśnie ze mszy
przy echał, więc padł eszcze raz młody unak do nóg pańskich, po czym w towarzystwie
Kiemliczów i pachołków udał się wprost za miasto, gǳie Akbah-Ułan stał z czambułem.

Stary Tatar przyłożył na ego widok rękę do czoła, ust i piersi, ale dowieǳiawszy się,
kto est Kmicic i z czym przy echał, wnet nasrożył się; twarz mu pociemniała i oblokła
się dumą.

— Skoro król cię na przewodnika przysłał — rzekł do Kmicica w łamanym rusińskim
ęzyku — to bęǳiesz mi drogę pokazywał, chociaż a i sam trafiłbym, gǳie potrzeba, a tyś
młody i niedoświadczony.

„Z góry mi przeznacza, czym mam być — pomyślał Kmicic — ale póki można, będę
politykował.”

Tu ozwał się głośno:
— Akbahu-Ułanie, król mnie tu na woǳa, nie na przewodnika przysyła… I to ci

powiem, że lepie uczynisz, woli ego królewskie mości nie negu ąc.
— Nad Tatarami chan, nie król stanowi! — odrzekł Akbah-Ułan. Pies, Niewola
— Akbahu-Ułanie — powtórzył z naciskiem pan Andrze — chan darował cię kró-

lowi, akoby mu psa albo sokoła darował, dlatego nie uwłacza mu, aby cię zaś ako psa
na powróz nie wzięto.

— Ałła! — krzyknął zdumiony Tatar.
— E że, nie rozdrażnia mnie! — odrzekł Kmicic. Gniew, Przywódca,

Niewola, Sługa, Obcy,
Okrucieństwo, Służalczość

Lecz oczy Akbaha-Ułana krwią zaszły. Przez czas akiś słowa nie mógł przemówić;
żyły na karku mu spęczniały, ręka chwyciła za kindżał⁸⁸¹.

— Kęsim! kęsim⁸⁸²! — krzyknął przyduszonym głosem.
Ale i pan Andrze , chociaż obiecał sobie politykować, miał uż dosyć, gdyż barǳo

z natury był porywczy. Więc w edne chwili podrzuciło nim coś tak, akby go gaǳina
żgnęła⁸⁸³, całą dłonią porwał Tatara za rzadką brodę i zadarłszy mu głowę do góry, tak ak
gdyby mu coś na pułapie chciał pokazać, począł mówić przez zaciśnięte zęby:

— Słucha , kozi synu! Wolałbyś nikogo nad sobą nie mieć, by palić, rabować, wyci-
nać!… Przewodnikiem chcesz mnie mieć! Ot, masz przewodnika! masz przewodnika!

I przyparłszy go do ściany, począł tłuc głowę ego o zrąb.
Puścił go wreszcie zupełnie ogłupiałego, ale nie sięga ącego uż do noża. Kmicic, idąc

za popędem swe gorące krwi, odkrył mimo woli na lepszy sposób przekonywania luǳi
wschodnich, do niewolnictwa przywykłych. Jakoż w potłuczone głowie Tatara, mimo
całe wściekłości, aka go dusiła, błysnęła zaraz myśl, ak potężnym i władnym być musi
ów rycerz, który z nim, Akbah-Ułanem, postępu e w ten sposób, i okrwawione wargi
ego powtórzyły po trzykroć wyraz:

— Bagadyr! Bagadyr! Bagadyr⁸⁸⁴!
Pan Kmicic tymczasem nałożył na głowę kołpak Subaghaziego, wyciągnął zielony

piernacz, który aż dotąd umyślnie trzymał za plecami, za pas wetknięty, i rzekł:
— Patrz tu, rabie⁸⁸⁵! i tu!
— Ałła! — ozwał się przerażony Ułan.
— I tu! — dodał Kmicic, wydobywa ąc sznur z kieszeni.
Lecz Akbah-Ułan leżał uż u ego nóg i bił czołem.
W goǳinę późnie Tatarzy wyciągnęli się długim wężem po droǳe wiodące ze Lwo- Żołnierz, Przywódca, Obcy

wa ku Wielkim Oczom, a Kmicic, sieǳąc na ǳielnym cisawym⁸⁸⁶ koniu, którego król

⁸⁷⁸kaleta — kieszeń, sakiewka. [przypis edytorski]
⁸⁷⁹pomieniać się (daw.) — zamienić się. [przypis edytorski]
⁸⁸⁰piernacz — buława pułkownikowska kozacka, pełniąca także funkc ę listu żelaznego, gwarantu ąca bezpie-

czeństwo i swobodny prze azd. [przypis edytorski]
⁸⁸¹kindżał — długi nóż, często zakrzywiony. [przypis edytorski]
⁸⁸²kęsim (z tur. kesim: ucięcie) — ścięcie głowy, śmierć. [przypis edytorski]
⁸⁸³żgnąć — ukłuć, ukąsić. [przypis edytorski]
⁸⁸⁴bagadyr (z tur.) — bohater, wielki wo ownik. [przypis edytorski]
⁸⁸⁵rab (daw.) — niewolnik. [przypis edytorski]
⁸⁸⁶cisawy — czerwonobrunatny. [przypis edytorski]
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mu podarował, oganiał czambuł, ak pies owczarski ogania owce. Akbah-Ułan spoglądał
na młodego unaka z przestrachem i poǳiwieniem.

Tatarzy, znawcy luǳi wo ennych, odgadli na pierwszy rzut oka, że pod tym woǳem
nie zbraknie im krwi i łupu, więc szli ochotnie, ze śpiewaniem i graniem.

Kmicicowi zaś serce rosło, gdy patrzył na owe postacie, podobne do zwierząt leśnych,
bo przybrane w kożuchy i wielbłąǳie kaany wełną do góry. Fala ǳikich głów kołysała
się pod miarę końskich ruchów, on zaś liczył e i rozmyślał, co bęǳie można z taką potęgą
przedsięwziąć.

„Osobliwszyż to komunik⁸⁸⁷ — myślał sobie — i tak mi się wyda e, akobym stadu
wilków przywoǳił, ale z takimi właśnie można prze ść całą Rzeczpospolitę i całe Prusy
przetratować. Czeka że, książę Bogusławie!”

Tu chełpliwe myśli poczęły mu napływać do głowy, gdyż do chełpliwości wielce był
skłonny.

— Bóg dał człeku obrotność — mówił sobie. — Wczora miałem eno dwu Kiem-
liczów, a ǳiś czterysta koni za mną człapie. Niech eno taniec rozpocznę, będę miał
tysiąc albo i dwa takich hulta ów, żeby się ich i dawni kompanionowie nie powstyǳili…
Czeka że, książę Bogusławie!

Lecz po chwili dla uspoko enia sumienia dodał:
— A przy tym o czyźnie i ma estatowi znacznie usłużę…
I wpadł w wyborny humor. Bawiło go też niezmiernie i to, że szlachta, Żyǳi, chłopi,

nawet większe kupki pospolitego ruszenia nie mogły się oprzeć w pierwsze chwili prze-
rażeniu na widok ego wo ska. A była mgła, bo odwilż przesyciła wilgotnym tumanem
powietrze. Więc coraz to się zdarzało, że ktoś nad eżdżał blisko i nagle postrzegłszy, kogo
ma przed sobą, wykrzykiwał:

— Słowo stało się ciałem!
— Jezus, Maria, Józef!
— Tatarzy! orda!
Lecz Tatarzy mĳali spoko nie bryki, wozy ładowne, stada koni i prze eżdża ących.

Inacze by było, gdyby wóǳ pozwolił, ale samowolnie nic przedsięwziąć nie śmieli, bo
na własne oczy patrzyli przy wyruszeniu, ako temu woǳowi sam Akbah-Ułan strzemię
trzymał.

Tymczasem Lwów uż zniknął w dali za mgłami. Tatarzy przestali śpiewać i czambuł
poruszał się z wolna wśród tumanów pary podnoszące się z koni. Nagle tętent rumaka
rozległ się za czambułem.

Po chwili ukazało się dwóch eźdźców. Jeden z nich był pan Wołody owski, drugi
ǳierżawca z Wąsoszy. Oba , pomĳa ąc odǳiał, pęǳili wprost do pana Kmicica.

— Stó ! stó ! — wołał mały rycerz.
Kmicic wstrzymał konia.
— To wasza mość!
Wołody owski osaǳił z kolei szkapę.
— Czołem! — rzekł — listy od króla! Jeden do waszmości, drugi do wo ewody

witebskiego.
— Jaż do pana Czarnieckiego adę, nie do pana Sapiehy.
— Przeczyta eno naprzód pismo!
Kmicic złamał pieczęć i czytał, co następu e:
„Dowiadu emy się przez gońca, świeżo od pana wo ewody witebskiego przybyłego,

ako pan wo ewoda nie może tu do kra ów małopolskich ciągnąć i z drogi znów na Pod-
lasie nawraca, a to z przyczyny księcia Bogusława, który z wielką potęgą nie przy królu
szweǳkim zostawa, lecz na Tykocin i na pana Sapiehę uderzyć zamyśla. Że zaś magna
pars⁸⁸⁸ sił pana Sapieżyńskich na prezydiach⁸⁸⁹ zostać musiała, przeto rozkazu emy ci,
abyś z owym tatarskim komunikiem⁸⁹⁰ panu wo ewoǳie szedł w pomoc. A gdy i two e

⁸⁸⁷komunik (daw.) — azda, kawaleria. [przypis edytorski]
⁸⁸⁸magna pars (łac.) — duża część. [przypis edytorski]
⁸⁸⁹prezydium (z łac. praesidium) — straż, zbro na załoga; tu: placówka. [przypis edytorski]
⁸⁹⁰iść komunikiem (daw.) — echać konno, wierzchem; komunik (daw.) — eźǳiec, kawalerzysta. [przypis

edytorski]
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ochocie w ten sposób zadość się czyni, niepotrzebnie byśmy mieli ci pośpiech nakazy-
wać. Drugi list oddasz wo ewoǳie, w którym pana Babinicza, wiernego sługę naszego,
afektom wo ewoǳińskim, a przede wszystkim opiece boskie polecamy. Jan Kazimierz,
król.”

— Na miły Bóg! na miły Bóg! Oto szczęśliwa dla mnie nowina! — zawołał pan Kmi-
cic. — Nie wiem uż, ako królowi egomości i waszmość panu mam za nią poǳiękować!

— Sam też pod ąłem się echać — odrzekł mały rycerz — a to z kompas i⁸⁹¹ dla
waszmości, bom wiǳiał two ą boleść, i dlatego, aby listy na pewno doszły.

— Kiedyż ów goniec przyszedł?
— Byliśmy u króla na obieǳie, a, dwa panowie Skrzetuscy, pan Charłamp i pan Uczta, Śmiech

Zagłoba. Nie wyimainu esz⁸⁹² sobie waćpan, co tam pan Zagłoba wyprawiał, ako o nieza-
radności Sapia i swoich zasługach opowiadał. Dość, że królowi aż ślozy od ustawicznego
rzechotania się⁸⁹³ płynęły, a oba hetmani za boki bez ustanku się trzymali. Wtem wszedł
poko owiec z listem, na którego król zaraz się obruszył: „Idź do kata, rzecze, może zła
nowina, nie psu mi uciechy!” Dopieroż gdy się dowieǳiał, że to od pana Sapiehy, zabrał
się do czytania. Jakoż złą nowinę wyczytał, bo się potwierǳiło to, o czym uż dawno mó-
wiono, że elektor przysięgi wszystkie złamał i ostatecznie przeciw prawemu panu z królem
szweǳkim się połączył.

— Jeszcze eden wróg, akoby ich mało dotąd było! — krzyknął Kmicic.
I złożył ręce.
— Boże wielki! Niech mi eno na tyǳień pan Sapieha do Prus Książęcych pozwoli,

a da Bóg miłosierny, że ǳiesiąte pokolenia mnie i moich Tatarów wspominać będą!…
— Może to być, że tam pó ǳiecie — odrzekł pan Michał — ale wprzód musicie Bo-

gusława znosić⁸⁹⁴, gdyż właśnie wskutek one elektorskie zdrady zaopatrzono go w luǳi
i na Podlasie mu iść dozwolono.

— To się spotkamy, ako ǳiś ǳień, ako Bóg na niebie, tak się spotkamy! — mó-
wił z iskrzącymi oczyma Kmicic. — Gdybyś mi waszmość nominac ę na wo ewóǳtwo
wileńskie przywiózł, nie ucieszyłbyś mnie lepie !

— Król też zaraz zakrzyknął: „Gotowa dla Jędrka ekspedyc a, od które dusza się w nim Przy aźń, Rycerz, Żołnierz
uradu e.” Chciał też wnet poko owego za waścią wysłać, ale a powiadam: Sam po adę, to
go eszcze pożegnam.

Kmicic przechylił się na koniu i chwycił małego rycerza w ob ęcia.
— Brat by tyle dla mnie nie uczynił, ileś uż waszmość uczynił! Da że, Boże, czym-

kolwiek się wywǳięczyć!
— Ba! Przecie waćpana rozstrzelać chciałem!
— Bom też czego lepszego był niewart. Nic to! Niech mnie w pierwsze bitwie usieką,

eżeli pomięǳy wszystkim rycerstwem barǳie kogo od waćpana miłu ę!…
Tu znowu poczęli się ściskać, na pożegnanie zaś rzekł pan Wołody owski:
— A pilnu się z Bogusławem! pilnu się, bo z nim niełatwo!
— Jednemu z nas uż śmierć pisana!
— Dobrze!
— E , żebyś to waszmość, któryś est do szabli eniusz, swo e arkana mi odkrył! Cóż!

nie ma czasu!… Ale i tak anieli mi pomogą, i krew ego obaczę, chyba że przedtem oczy
mo e zamkną się na zawsze na światło ǳienne.

— Bóg pomaga !… Szczęśliwe drogi!… A da cie tam ǳięgielu zdra com Prusakom!
— rzekł pan Wołody owski.

— Bądźcie spoko ni. Obrzydnie im luterstwo!
Tu pan Wołody owski kiwnął na Rzęǳiana, który przez ten czas z Akbahem–Ułanem

rozmawia ąc, dawne przewagi Kmicica nad Chowańskim⁸⁹⁵ rozpowiadał, po czym oba
od echali z powrotem do Lwowa.

⁸⁹¹kompasja (łac.) — współczucie. [przypis edytorski]
⁸⁹²imainować sobie (daw., z łac.) — imaginować sobie, wyobrażać sobie. [przypis edytorski]
⁸⁹³rzechotanie się — rechotanie, śmiech. [przypis edytorski]
⁸⁹⁴znosić — tu: zwalczać. [przypis edytorski]
⁸⁹⁵Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców

w wo nie polsko-rosy skie (–). [przypis edytorski]
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Kmicic zaś zawrócił z mie sca czambułem, ako woźnica wozem zawraca, i poszedł
wprost ku północy.
 
Jakkolwiek Tatarzy, a zwłaszcza dobruǳcy⁸⁹⁶, umieli zbro nym mężom w polu piersią do Okrucieństwo, Wo na,

Przywódcapiersi stawać, przecie na milszą dla nich wo ną był mord bezbronnych, branie niewiast
i chłopów w asyr, a przede wszystkim grabież. Wielce też przykrzyła się droga owemu
czambulikowi, który prowaǳił Kmicic, pod żelazną bowiem ego ręką ǳicy wo ownicy
musieli w baranków się zmienić, trzymać noże w pochwach, a zgaszone hubki i zwinięte
łyka w biesagach. Z początku szemrali.

Około Tarnogrodu kilkunastu umyślnie pozostało w tyle, aby puścić „czerwone pta-
ki⁸⁹⁷” w Chmielewsku i poswawolić z mołodyciami⁸⁹⁸. Lecz pan Kmicic, który uż się
ku Tomaszowowi posunął, wrócił na pierwszy odblask pożogi i kazał winnym wywieszać
się wza emnie. A tak uż był opanował Akbah-Ułana, że ten nie tylko oporu nie stawiał,
ale przynaglał skazanych, aby pręǳe się wieszali, gdyż inacze „bagadyr⁸⁹⁹” bęǳie się
gniewał. Odtąd „barankowie” szli spoko nie, zbĳa ąc się w na ciaśnie sze kupy po wsiach
i miasteczkach, aby na którego pode rzenie nie padło. I egzekuc a, choć ą tak sroǳe
przeprowaǳił Kmicic, nie wzbuǳiła nawet przeciw niemu niechęci ani nienawiści, ta-
kie uż bowiem miał szczęście ów zabĳaka, że zawsze podwładni tyle właśnie czuli dlań
miłości, ile i strachu.

Prawda, że pan Andrze nie dał i im krzywdy uczynić. Kra był sroǳe przez niedawny
napad Chmielnickiego⁹⁰⁰ i Szeremeta⁹⁰¹ spustoszony, więc o żywność i paszę, ako na
przednówku, było trudno, a mimo tego wszystko musiało być na czas i w bród, a w Kry-
nicach, gdy mieszkańcy opór stawili i nie chcieli żadne spyży⁹⁰² dostarczyć, kazał ich
kilku pan Andrze siec batożkami, podstarościego zaś uderzeniem obuszka rozciągnął.

U ęło to niezmiernie ordyńców, którzy słucha ąc z lubością wrzasków bitych kryni-
czan, mówili pomięǳy sobą:

— E , sokół nasz Kmitah, nie da swoim barankom krzywdy uczynić!
Dość, że nie tylko nie pochudli, ale spaśli się eszcze, luǳie i konie. Stary Ułan,

któremu brzucha przybyło, spoglądał z coraz większym poǳiwem na unaka i ęzykiem
mlaskał.

— Gdyby mi syna Ałłach dał, chciałbym mieć takiego. Nie marłbym na starość z gło-
du w ułusie! — powtarzał.

Kmicic zaś od czasu do czasu uderzał go pięścią w brzuch i mówił:
— Słucha , wieprzu! Jeśli ci Szweǳi kałduna⁹⁰³ nie rozetną, to wszystkie spiżarnie

w niego schowasz!
— Gǳie tu Szweǳi? Łyka nam pognĳą, łuki popróchnie ą — odpowieǳiał Ułan,

któremu tęskno było za wo ną.
Jakoż istotnie echali naprzód takim kra em, do którego noga szweǳka do ść nie

zdołała, dale zaś takim, w którym były swego czasu prezydia, ale uż e konfederac a
wyparła. Spotykali natomiast wszęǳie mnie sze i większe kupy szlachty, ciągnące zbro no
w rozmaite strony, i nie mnie sze kupy chłopstwa, które nieraz zastępowały im groźnie
drogę, a którym często trudno było wytłumaczyć, że ma ą do czynienia z przy aciółmi
i sługami króla polskiego.

Doszli wreszcie do Zamościa. Zdumieli się Tatarzy na widok te potężne fortecy, a cóż Miasto, Zamek

⁸⁹⁶dobruǳcy Tatarzy — orda tatarska z zachodu, terenów ǳisie sze Mołdawii i płd. Ukrainy. [przypis edy-
torski]

⁸⁹⁷czerwony ptak — ogień, pożar. [przypis edytorski]
⁸⁹⁸mołodycia (daw. ukr.) — ǳiewczyna. [przypis edytorski]
⁸⁹⁹bagadyr (z tur.) — bohater, wielki wo ownik. [przypis edytorski]
⁹⁰⁰Chmielnicki, Bohdan Zenobi (–) — ukraiński bohater narodowy, hetman Kozaków zaporoskich,

organizator powstania przeciwko polskie właǳy w latach –. [przypis edytorski]
⁹⁰¹Szeremet — właśc. Szeremietiew, Wasilĳ Borisowicz (–), naczelny wóǳ południowe części armii

rosy skie podczas wo ny polsko-rosy skie –. Walczył z wo skami polskimi, tatarskimi i kozackimi. Po
dwumiesięczne bitwie pod Cudnowem dostał się do niewoli tatarskie , w które zmarł. [przypis edytorski]

⁹⁰²spyża (daw.) — prowiant, żywność. [przypis edytorski]
⁹⁰³kałdun (reg., pogard.) — brzuch. [przypis edytorski]
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dopiero, gdy im powieǳiano, że niedawno eszcze wstrzymała ona całą potęgę Chmiel-
nickiego.

Pan Jan Zamoyski⁹⁰⁴, ordynat, pozwolił im na znak wielkie przychylności i łaski we ść
do miasta. Wpuszczono ich bramą Szczebrzeszyńską albo inacze Ceglaną, gdyż dwie inne
były z kamienia. Sam Kmicic nie spoǳiewał się u rzeć nic podobnego i nie mógł wy ść
z poǳiwu na widok ulic szerokich, włoską modą pod linię równo budowanych, na widok
wspaniałe kolegiaty⁹⁰⁵ i burs⁹⁰⁶ akademickich, zamku, murów, potężnych ǳiał i wszel-
kiego roǳa u „opatrzenia”. Jak mało który z magnatów mógł się porównać z wnukiem
wielkiego kanclerza, tak mało która forteca z Zamościem.

Lecz na większy zachwyt ogarnął ordyńców, gdy u rzeli ormiańską część miasta. Noz-
drza ich chciwie wciągały woń safianu, którego wielkie fabryki prowaǳili przemyślni
przybysze z Ka, a oczy śmiały im się do bakalĳ, wschodnich kobierców, pasów, saǳo-
nych szabel, kindżałów⁹⁰⁷, łuków, lamp tureckich i wszelkiego roǳa u kosztowności.

Sam pan cześnik koronny wielce przypadł do serca Kmicicowi. Było to prawǳiwe
królewiątko⁹⁰⁸ w swoim Zamościu: człek w sile wieku, wielce przysto ny, chociaż nieco
cherlawy, gdyż w leciech pierwsze młodości nie dość upały natury hamował. Zawsze
ednak lubił płeć białą, a zdrowie ego nie do tyla było nadwątlone, aby wesołość znikła
mu z oblicza. Dotychczas nie ożenił się, a akkolwiek na znamienitsze domy w Rzeczy-
pospolite otwierały mu szeroko podwo e, utrzymywał, że nie może dość gładkie ǳiewki
w nich znaleźć. Znalazł ą późnie nieco, w osobie młode panienki ancuskie , która,
lubo⁹⁰⁹ w innym zakochana⁹¹⁰, oddała mu bez wahania dla ego bogactw swą rękę, nie
przewidu ąc, że ów pierwszy wzgarǳony ozdobi kiedyś koroną królewską swo ą i e gło-
wę.

Pan Zamościa nie oǳnaczał się bystrym dowcipem⁹¹¹, eno go miał tyle, co na własną
potrzebę. O godności i urzędy nie zabiegał, chociaż same szły ku niemu, a gdy przy aciele
strofowali go, iż mu przyroǳone ambic i braknie, odpowiadał:

— Nieprawda, że mi e braknie, eno mam więce od tych, którzy się kłania ą. Po
co mi dworskie progi wycierać? W Zamościu nie tylko a Jan Zamoyski, ale Sobiepan
Zamoyski…

Zwano go też powszechnie Sobiepanem, z którego przezwiska wielce był kontent⁹¹².
Rad też udawał prostaka, chociaż wychowanie odebrał wykwintne i młodość na podró-
żach po cuǳych kra ach spęǳił. Sam powiadał się zwycza nym szlachcicem⁹¹³ i dużo
o mierności swego „staniku” mawiał, może dlatego, by mu inni zaprzeczali, a może, by
mierności dowcipu nie spostrzegli. Zresztą był to człek zacny i lepszy syn Rzeczypospo-
lite od wielu innych.

A ako on przypadł do serca Kmicicowi, tak i Kmicic emu, przeto też go na poko e
zamkowe zaprosił i gościł, bo i to lubił, by ego gościnność chwalono.

Pan Andrze poznał w zamku wiele znamienitych osób, przede wszystkim zaś księżnę
Gryzeldę Wiśniowiecką⁹¹⁴, siostrę pana Zamoyskiego, a wdowę po wielkim Jeremim, po
panu swego czasu Rzeczypospolite prawie na większym, który ednakowoż całą niezmier-

⁹⁰⁴Zamoyski, Jan Sobiepan herbu Jelita (–) — III Ordynat zamo ski, podczaszy wielki koronny, kra czy
wielki koronny, generał ziem podolskich, późnie także wo ewoda sandomierski i kĳowski; zachował wierność
Janowi Kazimierzowi podczas potopu szweǳkiego. [przypis edytorski]

⁹⁰⁵kolegiata — wyróżniony, ważny kościół, przy którym zbiera się rada duchownych, tzw. kapituła kolegiacka.
[przypis edytorski]

⁹⁰⁶bursa — internat, dom dla studentów. [przypis edytorski]
⁹⁰⁷kindżał — długi nóż, często zakrzywiony. [przypis edytorski]
⁹⁰⁸królewiątko — tak określano szczególnie bogatych i wpływowych magnatów, dla podkreślenia, że są nie-

wiele mnie potężni od króla. [przypis edytorski]
⁹⁰⁹lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
⁹¹⁰panienki francuskiej, która, lubo w innym zakochana — mowa o Marii Kazimierze d’Arquien (–),

damie dworu królowe Marii Ludwiki Gonzagi, późnie sze królowe Marysieńce Sobieskie . Je pierwszym
mężem, zgodnie z wolą e opiekunki Marii Ludwiki, był właśnie Jan Zamoyski. Tym innym był oczywiście Jan
Sobieski, z którym wzięła ślub pota emnie w miesiąc po śmierci Zamoyskiego. [przypis edytorski]

⁹¹¹dowcip (daw.) — rozum, inteligenc a. [przypis edytorski]
⁹¹²kontent (daw., z łac.) — zadowolony. [przypis edytorski]
⁹¹³powiadał się zwyczajnym szlachcicem — t . mówił, że est zwykłym szlachcicem. [przypis edytorski]
⁹¹⁴Wiśniowiecka, Gryzelda Konstancja z domu Zamoyska (–) — księżna, żona księcia Jeremiego Wi-

śniowieckiego (–), matka przyszłego króla Polski, Michała Korybuta Wiśniowieckiego (–).
[przypis edytorski]
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ną fortunę w czasie inkurs i⁹¹⁵ kozackie był utracił, tak iż księżna sieǳiała w Zamościu
na łasce u brata Jana.

Lecz była to pani tak pełna wspaniałości, ma estatu i cnoty, iż pierwszy pan Jan pro- Kobieta, Wdowa, Cnota,
Dama, Mądrośćchy przed nią zdmuchiwał, a przy tym bał się e ak ognia. Nie było też wypadku, żeby

woli e zadość nie uczynił lub żeby się e w ważnie szych wypadkach nie raǳił. Powia-
dali nawet dworscy, że księżna pani rząǳi Zamościem, armią, skarbami i panem bratem
starostą; lecz ona nie chciała korzystać ze swe przewagi, całą duszą oddana boleści po
mężu i wychowaniu syna.

Syn ów właśnie był niedawno z dworu wiedeńskiego na krótki czas do kra u powrócił
i bawił przy nie . Był to młoǳieńczyk w wiośnie lat; lecz na próżno pan Kmicic szukał
w nim tych znamion, które syn wielkiego Jeremiego nosić w obliczu powinien.

Postać młodego książątka była pełna wǳięku; twarz duża, nalana, wypukłe oczy pa-
trzyły nieśmiało; usta miał grube, wilgotne, ak u luǳi skłonnych do uciech stołu; ol-
brzymie i czarne, ak skrzydło kruka, włosy spadały mu aż na ramiona, wziął też po o cu
tylko owe krucze włosy i smagłość cery.

Ci, którzy mu byli bliżsi, upewniali ednak pana Kmicica, że młody książę ma duszę
szlachetną, po ęcie niepospolite i znakomitą pamięć, ǳięki które prawie wszystkimi ę-
zykami rozmówić się może, i że tylko pewna ociężałość ciała i ducha oraz przyroǳone
łakomstwo w eǳeniu stanowią wady tego niepospolitego skądinąd panięcia.

Jakoż, wdawszy się z nim w rozmowę, przekonał się pan Andrze , że książę nie tylko
ma po ętny dowcip i trafny sąd o wszystkim, ale i dar ednania sobie luǳi. Kmicic poko-
chał go po pierwsze rozmowie tym uczuciem, w którym est na więce litości. Uczuł, że
dałby wiele, by temu sierocie wrócić świetny los, aki mu się prawem z uroǳenia należał.

Lecz przekonał się także przy pierwszym obieǳie, iż prawdą było, co mówiono o ła- Jeǳenie, Chciwość
komstwie Michała. Młody książę zdawał się nie myśleć o niczym więce , tylko o eǳeniu.
Wypukłe ego oczy śleǳiły niespoko nie każdą potrawę, a gdy mu przynoszono półmi-
sek, nabierał ogromne kupy na talerz i adł chciwie, z mlaskaniem wargami, ak tylko
łakomcy ada ą. Marmurowa twarz księżne przyoblekała się na ów widok eszcze więk-
szym smutkiem. Kmicicowi zaś stało się nieswo o tak dalece, że odwrócił oczy i spo rzał
na pana Sobiepana Zamoyskiego.

Lecz pan starosta kałuski nie patrzył ani na księcia Michała, ani na swego gościa. Pan
Kmicic poszedł za ego wzrokiem i poza ramieniem księżne Gryzeldy u rzał prawǳiwie
cudne z awisko, którego nie zauważył dotąd.

Była to malutka główka ǳiewczęca, biała ak mleko, kraśna ak różana wǳięczna Kobieta, Flirt
ak obrazek. Drobniuchne, same przez się wĳące się loczki zdobiły e czoło, bystre oczka
strzygły ku oficerom sieǳącym wedle pana starosty, nie pomĳa ąc i ego samego; wreszcie
zatrzymały się na panu Kmicicu i patrzyły nań z uporem tak pełnym zalotności, akby mu
chciały w głąb serca za rzeć.

Lecz Kmicic niełatwo się konfundował, więc ął zaraz patrzeć w te oczka zgoła zu-
chwale, a następnie trącił w bok sieǳącego wedle pana Szurskiego, porucznika nadworne
pancerne chorągwi ordynackie , i spytał półgłosem:

— A co to za firka ogoniasta? Miłość niespełniona
— Mości panie — odrzekł ostro pan Szurski — nie mów lekce, kiedy nie wiesz,

o kim mówisz… Nie żadna to firka, eno panna Anna Borzobohata-Krasieńska… I waćpan
inacze e nie zwĳ, eśli nie chcesz swo e grubianitatis⁹¹⁶ żałować!

— Aspan chyba nie wiesz, że firka to taki ptak, i barǳo wǳięczny, dlatego żadne-
go też w tym przezwisku kontemptu⁹¹⁷ nie masz — odparł, śmie ąc się, Kmicic — ale
miarku ąc z waszmościne cholery, sroǳe musisz być zakochany!

— A kto tu nie zakochany? — mruknął opryskliwie Szurski. — Sam pan starosta
ledwie oczu nie wypatrzy i ako na szydle sieǳi.

— Wiǳę to, wiǳę!
— Co tam waćpan wiǳisz!… On, a, Grabowski, Stołągiewicz, Kono aǳki, Rubecki

z dragonii, Pieczynga, wszystkich pogrążyła… I z waćpanem stanie się to samo, eżeli tu
długo posieǳisz… Je dwuǳiestu czterech goǳin dosyć!

⁹¹⁵inkursja (z łac.) — na azd, napad. [przypis edytorski]
⁹¹⁶grubianitatis (daw., neol. na wzór łac.) — grubiaństwo, nieokrzesanie, chamstwo. [przypis edytorski]
⁹¹⁷kontempt (z łac.) — obraza, pogarda, lekceważenie. [przypis edytorski]
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— E , panie bracie! Nie dałaby i we dwaǳieścia cztery miesiące rady!
— Jakże to? — pytał z oburzeniem pan Szurski — toś waść ze spiżu czy co?
— Nie! Jeno⁹¹⁸ gdy kto waćpanu ostatniego talara z kieszeni ukradnie, to się uż nie

potrzebu esz bać złoǳie a…
— Chyba że tak! — odrzekł Szurski.
Pan Kmicic zaś sposępniał nagle, bo mu własne zgryzoty na myśl przyszły, i nie zważał Wzrok, Oko

więce , że czarne oczka coraz to uporczywie w niego patrzyły, ak gdyby pyta ąc: Jak się
nazywasz i skąd się wziąłeś, młody rycerzu?

A Szurski mruczał:
— Wierci, wierci!… Wierciła tak i we mnie, póki do serca nie dowierciła… Teraz ani

dba!
Kmicic otrząsnął się z zamyślenia.
— Czemu się który z was nie żeni, u kaduka! Małżeństwo
— Bo eden drugiemu przeszkaǳa!
— Ba, to ǳiewka gotowa osiąść na koszu⁹¹⁹… Choć, co prawda, eszcze w te gruszce

białe ziarnka być muszą⁹²⁰.
Na to Szurski wytrzeszczył oczy i pochyliwszy się do ucha Kmicica, rzekł wielce ta-

emniczo:
— Mówią, że e dwaǳieścia pięć lat, ak Boga kocham! Jeszcze przed inkurs ą hul-

ta ską⁹²¹ była u księżne Gryzeldy.
— ǲiw nad ǳiwy, nie dałbym e nad szesnaście, niechby ośmnaście, na wyże !
Tymczasem „licho” domyśliło się widocznie, że o nim mowa, bo oczki arzące nakryło

powiekami i eno boczkiem trochę strzelało ku Kmicicowi, pyta ąc ciągle: Ktoś est, taki
uroǳiwy? skąd się wziąłeś?

A on mimo woli począł pokręcać wąsa.
Po obieǳie wziął go pod ramię pan starosta kałuski, który, z uwagi na dworne maniery

Kmicica, traktował go ak niepowszedniego gościa.
— Panie Babinicz — rzekł — wszakże waszmość mówiłeś mi, żeś z Litwy?
— Tak est, panie starosto.
— Powieǳże mi, zali⁹²² nie znasz na Litwie Podbipiętów?
— Znać nie znam, bo też uż ich na świecie nie masz, przyna mnie tych, którzy się

Zerwikapturem pieczętowali. Ostatni pod Zbarażem⁹²³ poległ. Był to na większy rycerz,
akiego Litwa wydała. Kto u nas o Podbipiętach nie wie!

— Słyszałem i a o tym, ale owo dlaczego pytam: est na respekcie⁹²⁴ u siostry mo e
edna panna, która się Borzobohata-Krasieńska nazywa… Ród zacny!… Była ona narze-
czoną tego Podbipięty, który zabit pod Zbarażem… Sierota to, bez o ca i matki, a chociaż
siostra księżna wielce ą miłu e, przecie a, przyroǳonym opiekunem siostry będąc, tym
samym mam i onę ǳiewczynę w opiece.

— Miłaż to opieka! — wtrącił Kmicic.
Pan starosta kałuski uśmiechnął się, mrugnął oczyma i mlasnął ęzykiem.
— Co? marcepanik! co?…
Lecz wnet spostrzegłszy, iż się zdraǳa, przybrał twarz poważną.
— Zdra co! — rzekł pół żartem, a pół serio — chciałeś mnie na hak przywieść,

ledwiem się nie wygadał!…
— Z czym? — pytał pan Kmicic, patrząc mu bystro w oczy.
Tu Sobiepan ostatecznie zmiarkował, że lotnością dowcipu gościowi nie sprosta, i zaraz

rzecz obrócił. Bogactwo, Ziemia,
Własność

⁹¹⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁹¹⁹osiąść na koszu — zostać starą panną. [przypis edytorski]
⁹²⁰jeszcze w tej gruszce białe ziarnka być muszą — t . eszcze est młoda, niedo rzała. [przypis edytorski]
⁹²¹przed inkursją hultajską — t . przed powstaniem kozackim  r. [przypis edytorski]
⁹²²zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁹²³Zbaraż — miasto w zachodnie części Ukrainy, ok.  km na płn. wschód od Tarnopola; w obronie

Zbaraża () przed Kozakami Chmielnickiego i Tatarami brały uǳiał wo ska polskie pod komendą trzech
regimentarzy i księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. [przypis edytorski]

⁹²⁴panna na respekcie — kobieta niezamężna, szlachcianka, pozosta ąca na utrzymaniu bogatych krewnych lub
pracodawców. [przypis edytorski]
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— Ten Podbipięta — rzekł — zapisał e akoweś folwarki tam, w waszych stronach.
Nazwisk nie pamiętam, bo cudaczne: akieś Bałtupie, Syruciany, Myszykiszki, słowem,
wszystko, co miał. Dalibóg, nie pamiętam… Pięć czy sześć folwarków.

— Ba! klucze⁹²⁵ to racze , nie folwarki. Podbipięta był człek wielce możny i gdyby
ta panna do całe ego fortuny kiedyś doszła, mogłaby mieć własny aucymer i mięǳy
senatorami męża szukać.

— Także powiadasz? Znasz owe wioski?
— Znam eno Lubowicze i Szeputy, bo te koło mo e ma ętności leżą. Same leśne

granicy bęǳie mil ze dwie, a polne i łączne drugie tyle.
— Gǳież to est?
— W Witebskiem.
— O , daleko! niewarta ta sprawa zachodu, ile że tamte kra e pod nieprzy acielem.
— Jak nieprzy aciół wyżeniem⁹²⁶, to do ma ętności do ǳiem. Ale Podbipiętowie ma ą

swo e ma ętności i w innych stronach, a na Żmuǳi barǳo znaczne, wiem o tym dobrze,
bo mam też i tam kawał ziemi.

— Wiǳę, że i waszmościna substanc a⁹²⁷ nie torba sieczki?
— Nic to teraz nie przynosi. Ale cuǳego mi nie trzeba.
— Poradźże mi waszmość, ak by ǳiewczynę na nogi postawić?
Kmicic rozśmiał się.
— Wolę o tym raǳić niż o czym innym. Na lepie do pana Sapiehy się udać. Byle

sprawę wziął do serca, to ako wo ewoda witebski i na znamienitsza na Litwie persona,
siła⁹²⁸ mógłby wskórać.

— Mógłby awizy⁹²⁹ do trybunałów rozesłać, że to testamentem Borzobohate zapi-
sano, aby dalsi krewni nie szarpali.

— Tak est. Ale trybunałów teraz nie masz, a pan Sapieha co innego też ma na głowie.
— Można by ǳiewczynę w ręce mu i w opiekę oddać. Ma ąc ą na oczach, pręǳe

by dla nie co uczynił.
Kmicic spo rzał ze zǳiwieniem na pana starostę.
„Co on w tym ma, że się chce e stąd pozbyć?” — pomyślał.
Starosta zaś mówił dale :
— Trudno, aby w obozie w namiocie pana wo ewody witebskiego mieszkała, ale mo-

głaby przy córkach wo ewoǳińskich zostawać.
„Nie rozumiem! — pomyślał Kmicic — zaliby on naprawdę chciał e być tylko opie-

kunem?”
— W tym eno trudność, ak by ą w tamte strony w ǳisie szych niespoko nych

czasiech⁹³⁰ wysłać. Trzeba by z kilkaset luǳi, a a Zamościa ogałacać nie mogę. Gdybym
to znalazł kogo, co by ą w bezpieczeństwie dowiózł… Ot, waćpan mógłbyś się pod ąć, bo
i tak do pana Sapiehy iǳiesz. Dałbym ci listy… a waćpan dałbyś mi kawalerski parol⁹³¹,
że ą bezpiecznie doprowaǳisz.

— Ja mam ą do pana Sapiehy prowaǳić? — rzekł ze zdumieniem Kmicic.
— Alboż to taka funkc a niemiła?… Choćby też i do afektu⁹³² po droǳe przyszło?
— Ehe! — rzekł Kmicic — uż tam mo e afekta kto inny ǳierżawi, a choć tenuty⁹³³

mi nie płaci, przecie ǳierżawcy zmieniać nie myślę.
— Tym lepie , z tym większą spoko nością ci ą powierzę.
Nastała chwila milczenia.
— Co? pod ąłbyś się? — spytał starosta
— Z Tatarami idę.
— Powiadali mi luǳie, że się Tatarzy waćpana gorze ognia bo ą. No, co? pod ąłbyś

się?

⁹²⁵klucz (daw.) — większy ma ątek ziemski, złożony z kilku wsi lub folwarków. [przypis edytorski]
⁹²⁶wyżenąć (daw.) — wygnać. [przypis edytorski]
⁹²⁷substancja (z łac.) — ma ątek, dobra materialne. [przypis edytorski]
⁹²⁸siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
⁹²⁹awizy — listy z informac ą. [przypis edytorski]
⁹³⁰w czasiech — ǳiś popr. forma Ms. lm: w czasach. [przypis edytorski]
⁹³¹parol (z .) — słowo honoru. [przypis edytorski]
⁹³²afekt (z łac.) — uczucie. [przypis edytorski]
⁹³³tenuta (z wł.) — czynsz ǳierżawny. [przypis edytorski]
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— Hm! dlaczego by nie, gdybym waszą wielmożność miał tym zobowiązać… Jeno…
— Aha! myślisz, że trzeba, aby księżna permis ę⁹³⁴ dała… Da! ak mi Bóg miły! Bo

imaginu sobie, że ona mnie posąǳa…
Tu pan starosta począł coś długo szeptać do ucha Kmicicowi, wreszcie dodał głośno:
— Okrutnie była za to na mnie krzywa, a a uszy kładłem po sobie, bo to z babami

wo ować! at! wolałbym Szwedów pod Zamościem. Ale bęǳie miała na lepszy dowód,
że nic złego nie zamyślam, skoro sam ǳiewkę chcę stąd wyprawić. Sroǳe się zǳiwi,
prawda… No! przy pierwsze sposobności o tym z nią pogadam.

To rzekłszy, starosta zakręcił się i odszedł, Kmicic zaś popatrzył za nim i mruknął:
— Wniki⁹³⁵ akieś, panie starosto, zastawiasz, a choć celu nie rozumiem, przecie sidło Podstęp

wiǳę dobrze, bo i wnicznik⁹³⁶ z ciebie okrutnie niezgrabny.
Pan starosta zaś kontent był z siebie, chociaż dobrze to po mował, że połowa dopiero

roboty została dokonana, a pozostawała druga, tak trudna, że na myśl o nie ogarniało go
zwątpienie, a nawet i strach: po prostu należało uzyskać pozwolenie księżne Gryzeldy,
które surowości i przenikliwego rozumu bał się pan starosta z całe duszy.

Jednak począwszy, pragnął ak na pręǳe doprowaǳić ǳieło do skutku, naza utrz
więc rano, po mszy, po śniadaniu i po przegląǳie na emne piechoty niemieckie udał się
na poko e księżne .

Zastał samą panią hau ącą ornat do kolegiaty. Za nią Anusia zwĳała rozwieszony na
dwóch krzesłach edwab; drugi motek koloru różanego założyła na szy ę i miga ąc szybko
rączkami, biegała naokoło krzeseł, goniąc odwĳa ącą się nitkę.

Panu staroście po aśniały oczy na e widok, ale prędko przybrał oblicze w powagę
i przywitawszy się z księżną, tak niby od niechcenia zaczął:

— Ten pan Babinicz, co tu z Tatary⁹³⁷ przy echał, to est Litwin. Możny akiś człek
i wielce grzeczny, a rycerz podobno zawołany. Zauważyłaś go, pani siostro?

— Samżeś go do mnie przyprowaǳał — odrzekła obo ętnie księżna Gryzelda. —
Uczciwą ma twarz i na dobrego żołnierza wygląda.

— Rozpytywałem się go też o owe ma ętności, pannie Borzobohate zapisane. Po-
wiada, że to fortuna niemal raǳiwiłłowskie równa.

— Da Boże Anusi. Lże sze e bęǳie sieroctwo, a potem starość — rzekła pani.
— Jest eno to periculum⁹³⁸, żeby dalsi krewni nie rozdrapali. Babinicz powiada, że

wo ewoda witebski mógłby, gdyby chciał, tym się za ąć. Zacny to człek i nam wielce
życzliwy, któremu bym córkę własną powierzył… Dość, by mu awizę do trybunału po-
słać i opiekę ozna mić. Ale Babinicz powiada, iż na to potrzeba, aby panna Anna sama
po echała w tamte strony.

— Dokąd? do pana Sapiehy?
— Albo do panien Sapieżanek, aby tam była, aby instalac a pro forma⁹³⁹ mogła być

uczyniona.
Starosta zmyślił w te chwili „instalac ę pro forma”, słusznie mniema ąc, że księżna

przy mie tę fałszywą monetę za dobrą.
Ona zaś pomyślała przez chwilę i rzekła:
— Jakże e tu teraz echać, gdy Szweǳi po droǳe?
— Mam właśnie wiadomość, że z Lublina ustąpili. Cały kra z te strony Wisły wolny.
— I któż by to Hankę do pana Sapiechy odprowaǳił?
— Choćby ten sam Babinicz.
— Z Tatarami? Bó że się Boga, panie bracie, toż to lud ǳiki i niesforny.
— Ja się tam nie bo ę — wtrąciła, dyga ąc, Anusia.
Lecz księżna Gryzelda zmiarkowała uż, że pan brat przyszedł z akimś gotowym pla-

nem, więc wyprawiła Anusię z poko u, sama zaś poczęła spoglądać pyta ącym wzrokiem
na pana starostę.

On zaś rzekł akby do siebie samego:

⁹³⁴permisja (z łac.) — pozwolenie. [przypis edytorski]
⁹³⁵wniki — wnyki, pułapka. [przypis edytorski]
⁹³⁶wnicznik — myśliwy. [przypis edytorski]
⁹³⁷z Tatary — ǳiś popr. forma N. lm: z Tatarami. [przypis edytorski]
⁹³⁸periculum (łac.) — niebezpieczeństwo. [przypis edytorski]
⁹³⁹pro forma (łac.) — dla formy, tymczasowo; wstępnie. [przypis edytorski]
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— Ordyńcy ci w proch się przed Babiniczem rozsypu ą. Wiesza ich za lada niesub-
ordynac ę⁹⁴⁰.

— Nie mogę na taką ekspedyc ę pozwolić — odpowieǳiała księżna. — ǲiewczyna
est zacna, ale bałamutna, i łatwo w luǳiach zapały buǳi… Sam to wiesz na lepie . Nigdy
bym e nie powierzyła człeku młodemu i nieznanemu.

— Nieznany on tam nie est, bo kto o Babiniczach nie słyszał ako o familiantach⁹⁴¹
i statecznych luǳiach! (pierwszy pan starosta nigdy w życiu o Babiniczach nie słyszał)…
Zresztą — mówił dale — mogłabyś e którą ze statecznych niewiast do kompanii dodać,
to i decorum⁹⁴² byłoby zachowane. Za Babinicza a ręczę. Powiem ci i to, pani siostro, że ma
on w tamtych stronach narzeczoną, w które sroǳe est, ak sam powiada, zakochany…
A kto zakochany, temu co innego w głowie. Grunt w tym, że taka druga sposobność
nieprędko może się trafić; natomiast może fortuna ǳiewce przepaść i na do rzałe lata
zostanie bez dachu nad głową.

Księżna przestała haować, podniosła głowę i utkwiła w bracie przenikliwe oczy.
— Co ty masz w tym, żeby ą stąd wyprawić?
— Co a mam w tym? — mówił, spuszcza ąc wzrok, pan starosta. — Co mogę mieć?

nic!
— Janie!… tyś się z Babiniczem zmówił na e cnotę⁈
— Ot, est! Jak mi Bóg miły! tego tylko brakło! Przeczytasz tedy list, który do pana

Sapiehy napiszę, i własny dodasz… A ać eno przyrzekam, iż się z Zamościa nie ruszę.
Wreszcie sama Babinicza wybadasz i sama go prosić bęǳiesz, aby się funkc i pod ął. Skoro
mnie posąǳasz, to nie chcę o niczym wieǳieć.

— Czemu zaś tak nasta esz, by ona wy echała z Zamościa?
— Bo e dobra pragnę i o fortunę niezmierną choǳi. Wreszcie… przyzna ę! Siła⁹⁴³

mi na tym zależy, aby ona z Zamościa wy echała. Oto sprzykrzyły mi się two e posą-
ǳenia, nie w smak i to, że na mnie ustawnie brwi marszczysz i surowie⁹⁴⁴ spoglądasz…
Myślałem, że przyzwala ąc na od azd ǳiewczyny, zna dę na lepsze argumentum⁹⁴⁵ prze-
ciw pode rzeniom. Dalibóg, dość mi tego! bom też nie żaden żak ani mydłek, który się
nocą pod okna skrada… Powiem ci więce : oficerowie mi się przez nią eden na drugiego
burzą i szablami na się trzaska ą. Ni zgody, ni porządku, ni służby, ak należy. Dość mi
tego! Ale skoro eszcze oczyma we mnie świdru esz, to rób, ak chcesz, a Michała sama
pilnu , bo to two a, nie mo a sprawa.

— Michała? — rzekła ze zdumieniem księżna.
— Ja przeciw ǳiewczynie nic nie mówię… Nie bałamuci go więce niż innych, ale

eżeli ty, pani siostro, nie wiǳisz ego strzelistych spo rzeń i gorących afektów, to ci eno
to powiem, że Kupido⁹⁴⁶ tak nie zaślepia ak macierzyńska miłość.

Brwi księżne ściągnęły się, a lica e przybladły.
Starosta zaś wiǳąc, że wreszcie utrafił, uderzył się rękoma po kolanach i mówił dale :
— Ot, tak! pani siostro, ot, tak!… Co mnie do tego. Niechże e Michałek edwab

do zwĳania poda e, niech parska, patrząc na nią, niech się płoni, niech przez ǳiurki we
drzwiach na nią spogląda?… A mnie co!… Wreszcie… bo a wiem! Fortuna piękna… ród,
no! szlachecki, a a się tam nad szlachtę nie wynoszę. Chcesz sama, dobrze! Lata eno
ponoś niedobrane⁹⁴⁷, ale to znów nie mo a rzecz.

To rzekłszy, pan starosta powstał i skłoniwszy się siostrze barǳo uprze mie, zabierał
się do ode ścia.

⁹⁴⁰niesubordynacja (z łac.) — nieposłuszeństwo. [przypis edytorski]
⁹⁴¹familiant — szlachcic z bogatego i wpływowego rodu. [przypis edytorski]
⁹⁴²decorum, decori (łac.) — tu: przyzwoitość. [przypis edytorski]
⁹⁴³siła (daw.) — dużo, wiele; barǳo. [przypis edytorski]
⁹⁴⁴surowie — ǳiś popr.: surowo. [przypis edytorski]
⁹⁴⁵argumentum (łac.) — argument. [przypis edytorski]
⁹⁴⁶Kupido (mit. rzym.) — Kupidyn a. Amor, bożek miłości, odpowiednik gr. Erosa. [przypis edytorski]
⁹⁴⁷lata jeno ponoś niedobrane — Michał Korybut Wiśniowiecki miał w  r.  lat, byłby zatem młodszy od

Anusi Borzobohate -Krasieńskie o ok.  lat. [przypis edytorski]
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Księżne tymczasem krew napłynęła do twarzy. Dumna pani w całe Rzeczypospolite
nie wiǳiała partii godne Wiśniowieckiego⁹⁴⁸, a za granicą chyba mięǳy arcyksiężnicz-
kami austriackimi, więc też słowa brata przypiekły ą akby rozpalonym żelazem.

— Janie! — rzekła — czeka !
— Pani siostro — odrzekł starosta kałuski — chciałem, primo⁹⁴⁹: złożyć ci dowód, iż

niesłusznie mnie posąǳasz, secundo⁹⁵⁰: iż powinnaś kogo innego pilnować. Teraz uczynisz,
ak zechcesz, ać nie mam więce nic do gadania.

Tu pan Zamoyski skłonił się i wyszedł.
 
Pan starosta kałuski niezupełnie kłamał przed siostrą, mówiąc o afektach Michałowych Miłość niespełniona
dla Anusi, gdyż młode książątko kochało się w nie tak ak i wszyscy, nie wyłącza ąc paziów
dworskich. Ale była to miłość niezbyt gwałtowna i zgoła nieprzedsiębiorcza; racze słodkie
rozdurzenie głowy i zmysłów, nie poryw serca, które miłu ąc, do wiecznego posiadania
umiłowanego przedmiotu dąży. Do takiego dążenia nie miał Michał dość energii.

Niemnie księżna Gryzelda, marząc o świetne przyszłości dla syna, przeraziła się moc-
no tym uczuciem.

W pierwsze chwili zdumiała ą nagła zgoda pana starosty na wy azd Anusi; obecnie
przestała o tym myśleć; tak dalece całą e duszę za ęło grożące niebezpieczeństwo. Roz-
mowa z synem, który bladł i drżał przed nią, a wprzód, nim się do czego przyznał, uż
począł łzy wylewać, utwierǳiła ą w mniemaniu, że niebezpieczeństwo est groźne.

Jednakże nie od razu przezwyciężyła skrupuły sumienia i dopiero gdy Anusia, które
chciało się nowy świat i nowych luǳi zobaczyć, a może i pobałamucić pięknego kawa-
lera, przypadła e do nóg z prośbą o pozwolenie, księżna nie znalazła dość siły, by go e
odmówić.

Anusia zalewała się wprawǳie łzami na myśl rozłąki ze swą panią i matką, ale dla Rozstanie, Pozory
sprytne ǳiewczyny było zupełnie asnym, że prosząc o rozłąkę, oddala tym samym od
siebie wszelkie pode rzenia, akoby w akichś z góry powziętych celach bałamuciła młode
książątko lub też samego pana starostę.

Księżna Gryzelda, chcąc się przekonać, czy nie ma akie zmowy mięǳy bratem sta-
rostą a Kmicicem, kazała temu ostatniemu stawić się przed sobą. Przyrzeczenie pana
starosty, że nie ruszy się z Zamościa, uspokoiło ą wprawǳie znacznie, chciała ednak
poznać bliże człowieka, który miał ǳiewczynę przeprowaǳać.

Rozmowa z Kmicicem uspokoiła ą zupełnie.
Młodemu szlachcicowi patrzyła z siwych oczu taka szczerość i prawda, że niepodobna

było o nie wątpić. Przyznał się od razu, że w inne zakochany i przeto do bałamuctwa nie
ma ni chęci, ni głowy. Wreszcie dał parol kawalerski, iż ǳiewczynę obroni przed wszelką
przygodą, chybaby sam pierwe głową nałożył.

— Do pana Sapiehy ą odwiozę bezpiecznie, gdyż starosta powiadał, że nieprzy aciel
i z Lublina ustąpił… Ale potem nie chcę nic o nie wieǳieć… I nie dlatego, abym powol-
nych służb dla wasze książęce mości miał się wzdragać, bo dla wdowy po na większym
wo owniku i chwale całego narodu gotówem zawsze krew przelać… Ale że mam tam
swo e ciężkie sprawy, z których nie wiem, czyli skórę całą wyniosę.

— Nie choǳi też o nic więce — odrzekła księżna — eno byś ą do pana Sapie-
żyńskich rąk oddał, a pan wo ewoda uczyni to dla mnie, iż dalsze nad nią opieki nie
odmówi.

Tu wyciągnęła mu rękę, którą on ze czcią na większą ucałował; ona zaś rzekła emu
na pożegnanie:

— Czuwa , panie kawalerze, czuwa ! I tym się nie ubezpiecza ⁹⁵¹, że kra od nieprzy-
aciela wolny.

Ostatnie słowa zastanowiły Kmicica, lecz nie miał czasu nad nimi rozmyślać, bo
wkrótce ułapił go pan starosta.

⁹⁴⁸partii godnej Wiśniowieckiego — Michał Korybut Wiśniowiecki, wstąpiwszy na tron polski, poślubił arcy-
księżniczkę austriacką Eleonorę Habsburżankę (–). [przypis edytorski]

⁹⁴⁹primo (łac.) — po pierwsze. [przypis edytorski]
⁹⁵⁰secundo (łac.) — po drugie. [przypis edytorski]
⁹⁵¹ubezpieczać się — tu: uważać się za bezpiecznego, lekceważyć niebezpieczeństwo. [przypis edytorski]
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— Cóż, mości rycerzu — rzekł wesoło — na większą ozdobę z Zamościa mi wywo-
zisz?

— Ale z wolą pańską — odpowieǳiał Kmicic.
— Pilnu że e dobrze. Łakomy to spec ał! Gotów ci ą kto odbić!
— A niech eno popróbu e! O wa! Dałem parol⁹⁵² kawalerski księżne pani, a u mnie

parol święta rzecz!
— No! na śmiech eno mówię… Nie potrzebu esz się bać ani ostrożności naǳwy-

cza nych przedsiębrać.
— A taki⁹⁵³ poproszę aśnie wielmożnego pana o akowąś kolaskę zamykaną i bla-

chami opatrzoną.
— Dam ci i dwie… Ale przecież zaraz nie eǳiesz?
— Bogać! Pilno mi! I tak tu za długo sieǳę. Gospodarz, Gość
— To wypraw swoich Tatarów naprzód do Krasnegostawu. Ja ze swe strony pchnę

gońca, aby tam obroki były dla nich gotowe, a tobie eskortę własną aż do Krasnegostawu
dam. Nic cię tu spotkać złego nie może, bo to kra mó … Dam ci dobrych pachołków
z niemieckie dragonii, luǳi śmiałych i dróg świadomych… Zresztą, do Krasnegostawu
trakt ak sierpem rzucił.

— A czemu to mam się sam ostawać? Podstęp
— Abyś się z nami dłuże zabawił, miłym mi esteś gościem i rad bym waćpana

choćby cały rok zatrzymać. A przy tym posłałem po stada do Perespy, może się akowyś
bachmacik dla waćpana wybierze, który cię w potrzebie nie zawieǳie, wierza !…

Kmicic spo rzał bystro w oczy staroście, potem, akby powziąwszy nagłe postanowie-
nie, rzekł:

— ǲięku ę i osta ę, a Tatarów naprzód wyprawię.
I poszedł zaraz wydać im rozkazy, a wziąwszy na stronę Akbaha-Ułana, tak mówił:
— Akbahu-Ułanie. Macie iść naprzód do Krasnegostawu, prostym traktem, ako-

by kto sierpem rzucił. Ja tu osta ę i w ǳień po was ruszę, ma ąc starościńską eskortę.
Słucha że teraz, co ci powiem: oto mi do Krasnegostawu nie pó ǳiecie, eno mi w pierw-
szych lasach niedaleko za Zamościem przypadnĳ tak, aby żywa dusza o was nie wieǳiała;
a gdy wystrzał na gościńcu usłyszycie, to do mnie, bo mi tu chcą akowąś nieszczerość
wyrząǳić.

— Two a wola! — odrzekł Akbah-Ułan, przykłada ąc dłoń do czoła, ust i piersi.
„Prze rzałem cię, panie starosto! — rzekł do siebie Kmicic. — W Zamościu siostry się

boisz, więc chcesz ǳiewczynę porwać i gǳieś w pobliżu osaǳić, a ze mnie instrumentum
swych żąǳ uczynić, a kto wie, czy i gardła nie wziąć. Czeka że! Trafiłeś na lepszego od
się… I sam się we własny potrzask uchwycisz.”

Wieczorem porucznik Szurski zastukał do drzwi Kmicica. Oficer także coś wieǳiał,
czegoś się domyślał, a że Anusię miłował, wolał więc, by od echała, niż żeby w moc pana
starosty wpadła. Jednakże mówić otwarcie nie śmiał, a może także nie miał pewności;
ǳiwił się więc tylko, iż Kmicic zgoǳił się na wysłanie przodem Tatarów; zaręczał, że drogi
nie są tak bezpieczne, ako mówią, że wszędy włóczą się kupy zbro ne i do gwałtownych
uczynków skore.

Lecz pan Andrze postanowił udawać, że niczego się nie domyśla.
— Co mnie może spotkać? — mówił — przecie pan starosta kałuski da e mi własną

eskortę?
— Ba! Niemców!
— Zali to niepewni luǳie?
— Tym psubratom nigdy ufać nie można. Bywało, że zmówiwszy się w droǳe, do

nieprzy aciół zbiegali…
— Szwedów przecie nie ma z te strony Wisły.
— Są, psia uchy, w Lublinie! Nieprawda, że wyszli. Szczerze waszmości raǳę, nie

wyprawia naprzód Tatarów, bo w większe kupie zawsze bezpiecznie .
— Szkoda, żeś mi waćpan wprzód tego nie mówił. Jeden mam ęzyk w gębie i raz

danego rozkazu nie cofam.

⁹⁵²parol (z .) — słowo honoru. [przypis edytorski]
⁹⁵³taki (reg.) — ednak. [przypis edytorski]
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Jakoż naza utrz Tatarzy ruszyli naprzód. Kmicic miał zaś echać pod wieczór, tak aby
na pierwszy nocleg stanąć w Krasnymstawie. Tymczasem wręczono mu dwa listy do pana List, Podstęp
Sapiehy: eden od księżne , drugi od pana starosty.

Kmicic miał wielką ochotę otworzyć ten ostatni, ednak nie śmiał, natomiast prze -
rzawszy go pod światło, przekonał się, że w środku est czysty papier. Odkrycie to upew-
niło go ostatecznie, że i ǳiewczyna, i listy ma ą mu być w droǳe odebrane.

Tymczasem przyszło stado z Perespy i pan starosta obdarzył młodego rycerza nad po- Koń
ǳiw pięknym bachmacikiem, którego on z wǳięcznością przy ął, myśląc sobie w duszy,
że dale na nim za eǳie, niż się pan starosta spoǳiewa. Myślał także o swoich Tatarach,
którzy uż musieli w lasach zapaść, i śmiech pusty go brał. Chwilami znów burzył się
w duszy i obiecywał sobie dać panu staroście dobrą naukę.

Nadszedł wreszcie czas obiadu, który upłynął barǳo posępnie. Anusia miała czerwone Rozstanie, Łzy
oczy; oficerowie milczeli głucho, eden pan starosta był wesół i kazał dolewać w kielichy,
które Kmicic spełniał eden za drugim. Lecz gdy nadeszła pora od azdu, niewiele osób
żegnało od eżdża ących, gdyż pan starosta powyprawiał oficerów po służbie.

Anusia padła do nóg księżnie i długo nie można e było oderwać, sama zaś księż-
na miała w twarzy niepokó widoczny. Może i wyrzucała sobie po cichu, iż pozwoliła
na od azd wierne służki, wśród takich czasów, w których nietrudno było o przygodę.
Lecz głośny płacz Michała, który, trzyma ąc pięści przy oczach, buczał ak żak szkolny,
utwierǳił dumną panią w przekonaniu, iż trzeba dalszym skutkom młodocianego afek-
tu zapobiec. Wreszcie uspoka ała się i tą naǳie ą, że w roǳinie sapieżyńskie zna ǳie
ǳiewczyna opiekę, bezpieczeństwo i wreszcie ową wielką fortunę ma ącą e los na resztę
życia zabezpieczyć.

— Waścine cnocie, męstwu i honorowi ą powierzam — rzekła raz eszcze księżna do
Kmicica — a waćpan pamięta , iżeś mi zaprzysiągł, ako ą bez szwanku do pana Sapiehy
odprowaǳisz.

— Jako szkło będę wiózł, a w potrzebie pakułami obwinę, żem zaś parol dał, to chyba
śmierć mi go dochować przeszkoǳi — odrzekł rycerz.

I podał ramię Anusi, ona zaś zła była na niego, bo wcale na nią nie patrzył i dość lekko
traktował, więc podała mu rękę barǳo dumnie, odwraca ąc wzrok i głowę w inną stronę.

Żal e było od eżdżać i strach ą teraz brał, ale cofać się było uż za późno.
Nadeszła chwila, siedli więc, ona do karetki ze starą sługą, panną Suwalską, on na

koń, i ruszyli. Dwunastu ra tarów niemieckich otaczało kolaskę i wóz z Anusinymi łu-
bami⁹⁵⁴. Gdy wreszcie skrzypnęły brony w Warszawskie bramie i rozległ się turkot kół
po zwoǳonym moście, Anusia uderzyła w płacz głośny.

Kmicic pochylił się do kolaski.
— Nie bó się waćpanna, nie z em cię!
„Grubian⁹⁵⁵!” — pomyślała Anusia.
Jechali czas akiś wedle domów leżących za murami wprost ku Staremu Zamościu, po

czym wy echali na pola i w echali w bór, który w owych czasach ciągnął się pagórzystym
kra em aż hen, do Bugu i za Bug z edne strony, z drugie szedł, przerywany wsiami, aż
do Zawichosta.

Noc uż zapadła, ale barǳo pogodna i widna, trakt znaczył się srebrnym szlakiem;
ciszę przerywał tylko hurkot karetki i tętent koni ra tarskich.

„Tu uż moi Tatarowie muszą tkwić w gąszczach ako wilcy” — pomyślał Kmicic.
Wtem nadstawił ucha.
— Co to? — zapytał oficera dowoǳącego ra tarami.
— Słychać tętent!… Jakiś eźǳiec pęǳi w skok za nami! — odrzekł oficer.
Zaledwie skończył, dopadł na spienionym koniu Kozak woła ąc:
— Pan Babinicz! pan Babinicz! Pyśmo⁹⁵⁶ od pana starosty! List, Podstęp
Orszak wstrzymał się. Kozak podał list panu Kmicicowi.
Kmicic rozłamał pieczęć i przy świetle latarni, umieszczone przy koźle kolaski, czytał,

co następu e:

⁹⁵⁴łuby — kosze, bagaże. [przypis edytorski]
⁹⁵⁵grubian — ǳiś popr.: grubianin, t . cham, nieokrzesany, nieuprze my. [przypis edytorski]
⁹⁵⁶pyśmo (ukr.) — list. [przypis edytorski]
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„Mości, a mnie wielce miły, panie Babinicz! Wprędce po od eźǳie panny Borzobo-
hate -Krasieńskie doszła mnie wieść, iż Szweǳi nie tylko nie ustąpili z Lublina, ale na
mó Zamość uderzyć zamierza ą. Wobec tego dalsza droga i peregrynac a sta ą się nie-
podobne. Zważywszy więc owe pericula⁹⁵⁷, na akie białogłowa narażona by być mogła,
chcemy pannę Borzobohatą mieć z powrotem w Zamościu. Ciż sami ra tarowie ą odwio-
zą, waćpana zaś, któremu w dalszą drogę musi być pilno, na próżno fatigare⁹⁵⁸ nie chcemy.
Którą wolę naszą ozna mu ąc wasze mości, prosimy, abyś ra tarom wedle naszych chęci
rozkazy wydać zechciał.”

„Przecie est w nim tyle uczciwości, że na głowę mo ą nie nasta e, eno mnie na dudka
chce wystrychnąć — pomyślał Kmicic. — Wraz się też okaże awnie, czy est w tym
zasaǳka, czyli e nie ma.”

Tymczasem Anusia wysaǳiła głowę przez okno.
— A co tam? — spytała.
— Nic! pan starosta kałuski eszcze raz waćpannę mo emu męstwu poleca. Nic więce .
Tu zwrócił się do woźnicy i ra tarów:
— Jazda! Podstęp, Konflikt
Lecz oficer dowoǳący ra tarami osaǳił konia.
— Stó ! — krzyknął na woźnicę.
Po czym do Kmicica:
— Jak to „ azda”?
— A po co dłuże w lesie stać? — spytał z głupia ant Kmicic.
— Bo wasza mość odebrałeś akowyś rozkaz.
— A waści co do tego! Odebrałem i właśnie dlatego rozkazu ę: azda!
— Stó ! — zawołał oficer.
— Jazda! — powtórzył Kmicic.
— Co tam? — spytała znów Anusia.
— Nie po eǳiem ni kroku dale , nim rozkazu nie obaczę! — rzekł stanowczo oficer.
— Rozkazu nie obaczysz, bo nie tobie go przysłano!
— Skoro waszmość słuchać go nie chcesz, to a go wykonam… Rusza że sobie tedy

waszmość z Bogiem do Krasnegostawu i bacz, ażebyśmy czego nie przyłożyli na drogę,
a my z panną wracamy.

Pan Kmicic tego tylko chciał, aby oficer wyznał, iż wie, co est w rozkazie; okazało się Porwanie
bowiem z tego z zupełną pewnością, że cała sprawa est z góry ułożonym podstępem.

— Rusza z Bogiem! — powtórzył groźnie uż oficer.
I w te chwili ra tarzy powydobywali bez komendy szable z pochew.
— O takie syny! nie do Zamościa chcielibyście ǳiewkę wieźć, eno gǳieś na ubo-

czu osaǳić, aby starosta swobodnie żąǳom swym cugle mógł popuszczać. Aleście na
mądrze szego trafili!

To rzekłszy, wypalił w górę z pistoletu.
Na ów odgłos w głębiach lasu rozległ się wrzask straszliwy, ak gdyby wystrzał zbu-

ǳił całe stada wilków śpiące w pobliżu. Wycie ozwało się z przodu, z tyłu, z boków,
ednocześnie rozległ się tętent koni, chrupot gałęzi łamanych pod kopytami i na trakcie
zaczerniały kupy eźdźców, które się zbliżały z nieluǳkim wyciem i piskiem.

— Jezus! Maria! Józef! — wołały przerażone niewiasty w kolasce.
Tymczasem Tatarzy dopadli chmurą, lecz Kmicic wstrzymał ich trzykrotnym okrzy-

kiem, sam zaś zwrócił się do przerażonego oficera i chełpić się począł:
— Pozna , na kogoś trafił… Pan starosta na dudka chciał mnie wystrychnąć, ślepe

instrumentum ze mnie uczynić… A tobie ra furską funkc ę⁹⁵⁹ powierzył, które się dla łaski
pańskie pod ąłeś, panie oficy erze. Kłania że się od Babinicza panu staroście i powieǳ mu,
że ǳiewka do eǳie bezpiecznie do pana Sapiehy!

Oficer potoczył naokoło przelękłym wzrokiem i u rzał ǳikie twarze patrzące ze strasz-
liwym łakomstwem na niego i na ra tarów. Znać było, że czeka ą tylko ednego wyrazu,
ażeby rzucić się na nich i porozrywać w sztuki.

⁹⁵⁷periculum (łac.) — niebezpieczeństwo; tu B. lm pericula: niebezpieczeństwa. [przypis edytorski]
⁹⁵⁸fatigo, fatigare (łac.) — męczyć, fatygować. [przypis edytorski]
⁹⁵⁹rajfurską funkcję — funkc ę stręczyciela, ułatwia ącego innym nierząd. [przypis edytorski]
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— Wasza miłość uczyni, co zechce, bo z przemocą nie wskóramy — odrzekł drżącym
głosem — ale pan starosta potrafi się pomścić.

Kmicic rozśmiał się.
— Niechże na tobie się mści, bo gdyby nie to, żeś się zdraǳił, gdybyś nie okazał,

że wiesz z góry, co est w rozkazie, i nie przeciwił się dalsze eźǳie, to byś mnie nie
przekonał o zasaǳce i ǳiewkę zaraz bym w Krasnostawie oddał. Powieǳże i to panu
staroście, by mądrze szych od cię ra furami swymi kreował.

Spoko ny ton, z akim pan Kmicic to mówił, upewnił nieco oficera, przyna mnie pod
tym względem, iż ani emu, ani ra tarom śmierć nie grozi, więc odetchnął lże i rzekł:

— Mamyż z niczym wracać do Zamościa?
A Kmicic:
— Z niczym nie wrócicie, bo wrócicie z pismem moim, które każdemu z was na

skórze każę wypisać.
— Wasza miłość…
— Bierz ich! — krzyknął Kmicic.
I sam zaraz ucapił za kark oficera.
Rozpoczęła się zawierucha i kotłowanina naokół kolaski. Wrzask Tatarów stłumił

wołanie o pomoc i krzyki przerażenia wydobywa ące się z piersi niewiast.
Lecz szamotanie niedługo trwało, gdyż w dwa pacierze późnie ra tarowie leżeli uż na

trakcie powiązani eden obok drugiego.
Teraz Kmicic rozkazał siec ich batożkami z byczego surowca, lecz nie nad miarę, ażeby

wrócić mogli piechotą do Zamościa. Otrzymali więc prości żołnierze po sto, a oficer
sto pięćǳiesiąt plag, pomimo próśb i zaklęć Anusi, która nie rozumie ąc, co się wokoło
nie ǳie e, sąǳiła, że w straszliwe akieś ręce wpadła, i składa ąc dłonie, błagała ze łzami
w oczach o życie.

— Daru , rycerzu!… Com a ci winna?… Daru ! oszczędź!…
— Cicho panna bądź! — huknął Kmicic.
— Com ci zawiniła?
— Możeś i sama w zmowie!…
— W akie zmowie? Boże, bądź miłościw mnie grzeszne !…
— To waćpanna nie wiesz, że pan starosta pozornie eno na wy azd waćpanny do- Cnota, ǲiewictwo,

Podstęp, Honor, Hańba,
Wǳięczność

zwolił, aby cię od księżne odłączyć, a w droǳe porwać, i aby w akimś pustym zameczku
na cnotę two ą nastawać!

— Jezusie Nazareński! — krzyknęła Anusia.
I tyle było w tym okrzyku prawdy i szczerości, iż Kmicic rzekł łagodnie :
— Jakże? Toś waćpanna nie w zmowie?… Może to być!
Anusia zakryła twarz rękoma, lecz nie mogła nic mówić, eno powtarzała raz po razu:
— Jezus, Mario! Jezus, Mario!
— Uspokó się panna — rzekł eszcze łagodnie pan Kmicic. — Po eǳiesz bezpiecznie

do pana Sapiehy, bo tego pan starosta nie wyliczył, z kim ma sprawę… Ot, ci luǳie,
których tam sieką, mieli cię porwać. Daru ę ich zdrowiem, aby mogli panu staroście
opowieǳieć, ako im gładko poszło.

— To waćpan mnie od hańby obronił?
— Tak est! chociażem nie wieǳiał, czy rada bęǳiesz.
Anusia, zamiast odpowiadać lub zaprzeczać, chwyciła nagle pana Andrze a za rękę

i przycisnęła ą do swych bleǳiuchnych ust.
A po nim skry przeszły od nóg do głowy.
— Da panna spokó , dla Boga! co to znowu!… — krzyknął. — Siada panna do ko-

laski, bo nożyny przemoczysz… A nie bó się!… U matki nie byłoby ci przezpiecznie ⁹⁶⁰…
— Po adę teraz z waćpanem choćby na koniec świata!
— Waćpanna takich rzeczy nie powiada !
— Bóg cię nagroǳi, żeś cnoty bronił!
— Pierwszy raz mi się sposobność trafiła — odrzekł Kmicic.
A cisze mruknął sam do siebie:
— Tylem e dotąd bronił, ile kot napłakał!

⁹⁶⁰przezpieczniej (daw.) — bezpiecznie . [przypis edytorski]
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Lecz tymczasem ordyńcy przestali batożyć ra tarów, kazał ich więc pan Andrze po- Okrucieństwo,
Sprawiedliwośćgnać nagich i pokrwawionych traktem do Zamościa. Poszli, łzy rzewne wylewa ąc. Konie,

broń i oǳież darował Kmicic swoim Tatarom i ruszyli szybko naprzód, bo niebezpiecznie
było zwłóczyć.

Przez drogę nie mógł się młody rycerz powstrzymać od chęci zaglądania do kolaski, Pokusa, Wierność
a racze od spoglądania w bystre oczka i cudne lica ǳiewczyny. Pytał też za każdym razem,
czy e czego nie trzeba, czy kolaska wygodna i czy zbyt szybka azda nie nuży.

Ona odpowiadała mu zatem wǳięcznie, że e tak dobrze, ako nigdy nie bywało.
Ochłonęła uż ze strachu zupełnie. Serce wezbrało e ufnością dla obrońcy. W duszy zaś
myślała:

„Nie tak nieużyty ani taki grubian, akom z początku mniemała!”
— E , Oleńka, co a dla ciebie cierpię! — mówił sobie Kmicic — zali⁹⁶¹ mnie nie-

wǳięcznością nakarmisz?… Żeby tak w dawnych czasach… u, ha!…
Tu kompanionowie przyszli mu na myśl i różne swawole, których się na spółkę z ni-

mi dopuszczał, więc chcąc odegnać pokusy, począł za ich nieszczęsne dusze odmawiać
„Wieczny odpoczynek”.

Przybywszy do Krasnegostawu, uznał pan Kmicic, że lepie na wieści z Zamościa nie List, Podstęp,
Sprawiedliwośćczekać, i zaraz ruszył w dalszą drogę. Wszelako na od ezdnym napisał i przesłał panu

staroście list następu ący:
„Jaśnie Wielmożny Panie Starosto, a mnie wielce miłościwy Łaskawco i Dobroǳie u!
Kogo Bóg wielkim na tym świecie uczynił, temu i dowcipu sporszą miarę namierzył.

Poznałem to od razu, iżeś J. W. Pan eno na próbę chciał mnie wystawić, przesyła-
ąc mi rozkaz wydania panny Borzobohate -Krasieńskie , a poznałem to tym lepie , gdy
ra tarowie owi zdraǳili, iż tenor⁹⁶² rozkazu wieǳą, chociażem im listu nie pokazywał
i choć J. W. Pan piszesz mi, iż namysł dopiero po naszym wy eźǳie przyszedł. Jako więc
z edne strony poǳiwiam tym barǳie przezorność pańską, tak z drugie dla zupełne-
go uspoko enia troskliwego opiekuna, ponownie przyrzekam, iż nic mnie od spełnienia
powierzone mi funkc i odwieść nie zdoła. Ale że żołdakowie owi, źle widocznie inten-
c ę pańską rozumie ąc, wielkimi grubianami się okazali, a nawet zdrowiu memu grozili,
mniemam przeto, iż utrafiłbym w myśl J. W. Pana, gdybym ich był obwiesić kazał. Czego
żem nie uczynił, o przebaczenie J. W. Pana upraszam; wszelako batożkami kazałem ich
przysto nie ociąć, którą karę eśli J. W. Pan za zbyt małą uznasz, wedle swe pańskie woli
multyplikować⁹⁶³ możesz. Przy czym tusząc, iżem na większą ufność i wǳięczność J. W.
Pana zarobił, piszę się wiernym i życzliwym W. Pańskie mości sługą — Babinicz.”

Dragoni, dowlókłszy się do Zamościa późną nocą, nie śmieli się na oczy panu staro-
ście kałuskiemu pokazać, dowieǳiał się więc o całym za ściu dopiero z tego listu, który
naza utrz krasnostawski kozak przywiózł.

Przeczytawszy go, pan starosta na trzy dni w swo e komnacie się zamknął, nikogo
z dworzan, prócz poko owców, którzy mu eść nosili, do siebie nie puszcza ąc. Słyszano
też, iż klął po ancusku, co czynił tylko wówczas, gdy był w na wyższe pas i.

Powoli ednak uspokoiła się ta burza. Przez czwarty i piąty ǳień barǳo był eszcze
pan starosta milczący; żuł coś w sobie i za wąs szarpał! aż dopiero w tyǳień będąc uż
wcale wesołym i podpiwszy trochę przy stole, począł nagle wąs kręcić, nie szarpać, i ozwał
się do księżne Gryzeldy:

— Pani siostro, wiesz, że mi nie brak przezorności… Wystawiłem też umyślnie parę
dni temu na próbę owego szlachcica, który Anusię zabrał, i mogę cię upewnić, że ą
wiernie do rąk pana Sapieżyńskich dowiezie.

I zda e się, że uż w miesiąc późnie zwrócił pan starosta serce gǳie inǳie , a prócz
tego był całkiem i sam przekonany, że co się stało, stało się z ego wolą i wieǳą.
 
Wo ewóǳtwo lubelskie w znaczne części, a podlaskie niemal zupełnie, było w ręku pol-
skim, to est konfederac i i sapieżyńskim. Ponieważ król szweǳki bawił ciągle w Pru-

⁹⁶¹zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁹⁶²tenor (łac.) — treść, zawartość. [przypis edytorski]
⁹⁶³multyplikować (z łac.) — pomnożyć, zwiększyć. [przypis edytorski]
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sach, gǳie z elektorem traktował⁹⁶⁴, Szweǳi więc, nie czu ąc się barǳo na siłach wobec
ogólnego powstania, które wzmagało się z każdą chwilą, nie śmieli się wychylać z miast
i zamków, a mnie eszcze przechoǳić Wisłę, poza którą siły polskie były na większe. Pra-
cowano więc w owych dwóch wo ewóǳtwach nad utworzeniem znacznego i porządnego
wo ska, które by się z regularnym szweǳkim żołnierzem mierzyć mogło. Po miastach
powiatowych ćwiczono piechotę, a ponieważ chłopi w ogóle chwycili za broń, zatem
i luǳi nie brakło, trzeba było tylko u ąć w kluby⁹⁶⁵ i w regularną komendę owe kupy
niesforne, często dla własnego kra u niebezpieczne.

Za mowali się tym rotmistrze powiatowi. Obok tego król wydał mnóstwo listów
zapowiednich starym i doświadczonym żołnierzom, zaciągi szły więc we wszystkich zie-
miach, a że luǳi wo ennych w tych stronach nie brakło, tworzyły się więc chorągwie
azdy barǳo doskonałe . Jedne szły za Wisłę, podsycać wo nę z tamte strony, drugie do
pana Czarnieckiego, trzecie do pana Sapiehy. Takie mnóstwo rąk chwyciło za broń, że Siła, Polityka, Wo na
wo sko Jana Kazimierza uż było od szweǳkiego licznie sze.

Kra , nad którego słabością zdumiewała się niedawno cała Europa, dawał teraz przy-
kład siły, które nie domyślali się w nim nie tylko nieprzy aciele, ale nawet własny król,
nawet ci, których wierne serce rozǳierało się przed kilku miesiącami z bólu i desperac i.
Zna dowały się pieniąǳe, zapał, męstwo; na barǳie zrozpaczone dusze ogarniało prze-
konanie, iż nie masz takiego położenia, takiego upadku, takie słabości, z które by nie
było ratunku, i że tam, gǳie się ǳieci roǳą, tam otucha umrzeć nie może.

Kmicic szedł naprzód bez przeszkód, zbiera ąc po droǳe niespoko ne duchy, które Żołnierz, Przywódca
chętnie przystawały do czambułku, w te naǳiei, że na współkę z Tatary⁹⁶⁶ na więce za-
ży ą krwi i grabieży. Tych w rządnych⁹⁶⁷ i sprawnych żołnierzy łatwo zamieniał, bo miał
ten dar, iż strach a posłuch buǳił w podwładnych. Witano go po droǳe radośnie, a to
z powodu Tatarów. Widok ich bowiem przekonywał, iż chan naprawdę Rzeczypospoli-
te iǳie z pomocą. Oczywiście gruchnęła wieść, że panu Sapieże walą auxilia⁹⁶⁸, złożone
z czterǳiestu tysięcy wyborowego tatarskiego komuniku⁹⁶⁹. Rozpowiadano cuda o „mo-
destii⁹⁷⁰” tych sprzymierzeńców, ako żadnych gwałtów ni zabó stw po droǳe nie czynią.
Podawano ich własnym żołnierzom za przykład.

Pan Sapieha stał chwilowo w Białe . Siły ego składały się z około ǳiesięciu tysięcy
wo sk regularnych, azdy i piechoty. Były to szczątki wo sk litewskich, podsycone nowym
ludem. Jazda, zwłaszcza niektóre e chorągwie, przewyższała ǳielnością i sprawnością
szweǳką ra tarię, lecz piechota źle była wyćwiczona i brakło e strzelby⁹⁷¹, a zwłaszcza
prochów. Brakło także armat. Myślał wo ewoda witebski, że się zaopatrzy w nie w Ty-
kocinie, tymczasem Szweǳi, wysaǳiwszy siebie samych prochami, zniszczyli zarazem
wszystkie ǳiała zamkowe.

Obok tych sił stało w okolicach Białe do dwunastu tysięcy pospolitaków⁹⁷² z całe
Litwy, z Mazowsza, z Podlasia, lecz z tych niewiele obiecywał sobie wo ewoda pożytku,
zwłaszcza że nieznaną moc wozów ze sobą ma ąc, utrudniali pochody i czynili obozu
ociężałe i nieruchome zbiorowisko.

Kmicic o ednym myślał, w eżdża ąc do Białe . Oto pod Sapiehą służyło tylu szlachty Pozory, Przemiana
z Litwy i tylu oficerów raǳiwiłłowskich, dawnych ego zna omych, iż obawiał się, że go
pozna ą, a poznawszy na szablach rozniosą, zanim zdoła krzyknąć: „Jezus, Maria!” Imię
ego było znienawiǳone w całe Litwie i w sapieżyńskim obozie, bo świeża eszcze była
pamięć, ako służąc Raǳiwiłłowi, wycinał te chorągwie, które się przeciw hetmanowi za
o czyzną opowieǳiały.

Lecz dodało panu Andrze owi to otuchy, że się zmienił barǳo. Bo naprzód wychudł,
po wtóre przybyła mu przez twarz blizna od Bogusławowe kuli; na koniec nosił teraz

⁹⁶⁴traktować — tu: prowaǳić układy. [przypis edytorski]
⁹⁶⁵ująć w kluby (daw.) — wziąć w ryzy, zdyscyplinować. [przypis edytorski]
⁹⁶⁶z Tatary — ǳiś popr. forma N. lm: z Tatarami. [przypis edytorski]
⁹⁶⁷rządny (daw.) — porządny, uczciwy, należyty. [przypis edytorski]
⁹⁶⁸auxilium (łac.) — pomoc, wsparcie; tu M. lm auxilia. [przypis edytorski]
⁹⁶⁹komunik (daw.) — azda, kawaleria. [przypis edytorski]
⁹⁷⁰modestia (łac.) — skromność; tu: umiarkowanie, wstrzęmięźliwość. [przypis edytorski]
⁹⁷¹strzelba (daw.) — broń palna. [przypis edytorski]
⁹⁷²pospolitak — żołnierz pospolitego ruszenia. [przypis edytorski]
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brodę, dość długą, na końcu w szweǳki wicher zakręconą, a że wąsy podczesywał do
góry, był więc wiele podobnie szy do akiegoś Eriksona niż do polskiego szlachcica.

„Byle się od razu tumult przeciwko mnie nie uczynił, to po pierwsze bitwie uż mnie
inacze będą sąǳili” — myślał sobie Kmicic, w eżdża ąc do Białe .

W eżdżał też mrokiem, ozna mił się, skąd est, że listy królewskie wiezie, i zaraz prosił
pana wo ewodę o osobną audienc ę.

Wo ewoda przy ął go łaskawie, a to z powodu gorących poleceń królewskich.
„Posyłamy wam na wiernie szego sługę naszego — pisał król — który Hektorem⁹⁷³ Imię, Pozory, Przemiana

częstochowskim od czasu oblężenia sławnego mie sca est nazwany, naszą zaś wolność
i nasze zdrowie własnym życiem w czasie przeprawy przez góry ratował. Tego w szcze-
gólnie sze opiece mie cie, aby mu krzywda od żołnierzy się nie stała. Nazwisko ego
prawǳiwe wiemy oraz i rac e, dla których pod przybranym służy, z powodu którego
przybrania nikt nie ma go w pode rzenie podawać ani o praktyki posąǳać.”

— A dlaczego waść przybrane nazwisko nosisz, nie można wieǳieć? — pytał pan
wo ewoda.

— Bom est banit i pod własnym nie mógłbym zaciągać. Król dał mi zaś listy zapo-
wiednie i ako Babinicz zaciągać mogę.

— Po co ci zaciągi, skoro masz Tatarów?
— By i na większa siła nie zawaǳi.
— A za co banit?
— Pod czy ą komendę idę i kogo o opiekę proszę, temu wszystko ako o cu wyznać

winienem. Prawǳiwe mo e nazwisko est: Kmicic!
Wo ewoda cofnął się parę kroków.
— Który króla i pana naszego porwać żywym lub umarłym Bogusławowi obiecywał?
Kmicic opowieǳiał z całą swą energią, ak i co się zdarzyło, ako Raǳiwiłłom otu-

maniony służył, ako usłyszawszy z ust Bogusława o istotnych książąt zamiarach, porwał
go, i z tego powodu nieubłaganą zemstę na się ściągnął.

Wo ewoda uwierzył, bo nie mógł nie uwierzyć, zwłaszcza gdy i królewskie listy prawdę
słów Kmicicowych potwierǳały. Wreszcie w wo ewoǳie dusza była tak rozradowana,
iż na większego swego wroga byłby w te chwili do serca przycisnął, na większy grzech
odpuścił. Radość tę sprawił mu następu ący ustęp królewskiego listu: List, Ambic a, Wǳięczność

„Jakkolwiek waku ąca po śmierci wo ewody wileńskiego wielka buława litewska⁹⁷⁴
wedle zwykłego prawa tylko na se mie może być następcy oddana, przecie w ekstraordy-
nary nych⁹⁷⁵ ǳisie szych okolicznościach, niecha ąc⁹⁷⁶ pospolitego trybu, Wam, wielce
nam miłym, dla dobra Rzeczypospolite i Waszych wiekopomnych zasług, buławę oną
odda emy, słusznie mniema ąc, że da Bóg uspoko enie, na przyszłym se mie żaden głos
przeciwko te woli nasze się nie podniesie i uczynek nasz ogólną aprobatę otrzyma.”

Pan Sapieha, ak mówiono wówczas w Rzeczypospolite , „zastawił kontusz i sprzedał
ostatnią srebrną łyżkę”, nie służył więc dla korzyści ani dla honorów o czyźnie. Lecz nawet
na bezinteresownie szy człowiek rad wiǳi, iż zasługi ego cenią, wǳięcznością płacą, cnotę
uzna ą. Dlatego od poważne ego twarzy blask bił niezwykły.

Akt ten woli królewskie nowym splendorem przyozdabiał ród sapieżyński, a na to
żadne z ówczesnych „królewiąt” nie było obo ętne; dobrze, eśli byli tacy, którzy do wy-
niesienia per nefas⁹⁷⁷ nie dążyli. Więc też pan Sapieha gotów był teraz uczynić dla króla
wszystko, co było i co nie było w ego mocy.

— Skorom est hetmanem — rzekł do pana Kmicica — to pod mo ą inkwizyc ę
podchoǳisz i opiekę zna ǳiesz. Siła⁹⁷⁸ tu est pospolitego ruszenia, więc i tumult gotowy,

⁹⁷³Hektor (mit. gr.) — bohater Iliady, na ǳielnie szy wo ownik tro ański, wcielenie cnót rycerskich. Zginął
z rąk Achillesa, który pomścił w ten sposób śmierć swo ego przy aciela Patroklosa. [przypis edytorski]

⁹⁷⁴wielka buława litewska — tu: tytuł hetmana wielkiego litewskiego; buława (z tur.) — mała ozdobna ma-
czuga, symbol właǳy wo skowe . [przypis edytorski]

⁹⁷⁵ekstraordynaryjny (daw., z łac.) — naǳwycza ny. [przypis edytorski]
⁹⁷⁶niechać (daw.) — odstąpić; por. zaniechać. [przypis edytorski]
⁹⁷⁷per nefas (łac.) — niegoǳiwie. [przypis edytorski]
⁹⁷⁸siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
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dlatego barǳo w oczy nie leź, póki a żołnierzów⁹⁷⁹ nie ostrzegę i te potwarzy⁹⁸⁰ z ciebie
nie zde mę, którą Bogusław rzucił.

Kmicic poǳiękował z serca i z kolei począł mówić o Anusi, którą ze sobą do Białe
przywiózł. Na to pan hetman nuż zrzęǳić, ale że w humorze był wyśmienitym, więc
i zrzęǳił wesoło.

— Owariował Sobiepan! ak mi Bóg miły! — rzekł. — Sieǳą sobie tam z siostrą za
zamo skimi murami ak u Pana Boga za piecem i myślą, że każdy może, tak ak on, poły od
kontusza rozgartywać⁹⁸¹, do komina się obracać i plecy grzać. Ja Podbipiętych znałem,
bo to krewni Brzostowskich, a Brzostowscy moi. Fortuna pańska, nie ma co mówić,
ale chociaż wo na z Septentrionami na czas omdlała, przecie w tamtych stronach eszcze
sto ą… Gǳie czego szukać, gǳie akie sądy, akie urzędy? Kto bęǳie fortunę odbierał
i ǳiewkę instalował? Powariowali na czysto! Mnie Bogusław na karku sieǳi, a a mam
wo skiego⁹⁸² funkc ę pełnić i babami sobie głowę zaprzątać…

— Nie baba to, ale wiśnia — odrzekł Kmicic. — A co mi tam… Kazali wieźć, wio- Pokusa, ǲiewictwo,
Pożądanie

Pokuta, Obycza e,
Wierzenia

złem; kazali oddać, odda ę!
Stary hetman wziął na to pana Kmicica za ucho i rzekł:
— A kto cię tam wie, zbereźniku, akąś ty ą odwiózł… Broń czego Boże, eszcze

będą luǳie gadali, że ą od sapieżyńskie opieki kolki sparły⁹⁸³, i a, stary, będę oczyma
świecił… Cóżeście to na popasach czynili? Gada mi eno zaraz, poganinie, zaliś⁹⁸⁴ od
swoich Tatarów bisurmańskich⁹⁸⁵ obycza ów nie prze ął?

— Na popasach?… — odrzekł wesoło Kmicic. — Na popasach kazałem sobie pa-
chołkom skórę dyscyplinami⁹⁸⁶ orać, a to żeby mnie przysto ne chęci wygnać, które pod
skórą ma ą swo e siedlisko, a które confiteor⁹⁸⁷, na kształt bąków mnie cięły.

— A wiǳisz… Godnaże to aka ǳiewka?
— At, koza! choć okrutnie gładka, a eszcze więce przylepna.
— Już bisurmanin się znalazł!
— Ale cnotliwa ako mniszka, to e muszę przyznać. A co do kolek, mniemam, że

by ą pręǳe od pana zamo skie opieki sparły.
Tu Kmicic opowieǳiał, ak i co było. Dopieroż hetman począł go klepać po ramieniu

a śmiać się.
— No, ćwik⁹⁸⁸ z ciebie! Nie darmoż tyle o Kmicicu powiada ą. Nie bó się! Pan

Jan człek niezawzięty i mó konfident⁹⁸⁹. Prze ǳie mu pierwsza pas a, to się eszcze sam
uśmie e i ciebie nagroǳi.

— A nie potrzebu ę! — przerwał Kmicic.
— Dobrze i to, że ambic ę masz i luǳiom w ręce nie patrzysz. Usłuż mi eno przeciw- Zemsta, Wróg

ko Bogusławowi tak sprawnie, to o dawne kondemnaty⁹⁹⁰ nie bęǳiesz się potrzebował
bać.

Tu zǳiwił się Sapieha, spo rzawszy na tę twarz żołnierską, przed chwilą eszcze tak
szczerą i wesołą. Pan Kmicic na wzmiankę o Bogusławie przybladł zaraz i twarz mu się
skurczyła ak paszcza złemu psu, gdy chce kąsać.

— Bogda się własną śliną ten zdra ca otruł, byle mi eszcze przed skonaniem w ręce
wpadł! — rzekł ponuro.

⁹⁷⁹żołnierzów — ǳiś popr. forma D. lm: żołnierzy. [przypis edytorski]
⁹⁸⁰potwarz — oszczerstwo, hańba. [przypis edytorski]
⁹⁸¹rozgartywać (reg.) — odrzucać, rozrzucać. [przypis edytorski]
⁹⁸²wojski — urzędnik, zobowiązany do opieki nad pozostałymi w kra u roǳinami szlachty, kiedy ta brała

uǳiał w pospolitym ruszeniu. [przypis edytorski]
⁹⁸³kolki sparły — o chorobie żołądka, tu eufemistycznie o ciąży. [przypis edytorski]
⁹⁸⁴zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁹⁸⁵bisurmański (daw., pogard.) — muzułmański, ǳiki. [przypis edytorski]
⁹⁸⁶dyscyplina — krótki bicz z kilkoma rzemieniami, narzęǳie kary. [przypis edytorski]
⁹⁸⁷confiteor (łac.) — wyzna ę. [przypis edytorski]
⁹⁸⁸ćwik — zuch. [przypis edytorski]
⁹⁸⁹konfident (z łac., daw.) — tu: zaufany przy aciel, ktoś, na kim można polegać, powiernik (ǳiś: donosiciel).

[przypis edytorski]
⁹⁹⁰kondemnata — w daw. prawie pol. wyrok skazu ący wydawany zaocznie. [przypis edytorski]
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— Twe zawziętości się nie ǳiwię… Pamięta tylko, by gniew w tobie roztropności
nie zadławił, bo nie z byle kim to sprawa. Dobrze, że cię król tu przysłał. Bęǳiesz mi
Bogusława podchoǳił ako dawnie Chowańskiego⁹⁹¹.

— Będę go lepie podchoǳił! — odparł równie ponuro Kmicic.
Na tym skończyła się rozmowa. Kmicic od echał spać do kwatery, bo był struǳon

drogą.
Tymczasem rozbiegła się wieść pomięǳy wo skiem, że król wielką buławę ukocha- Święto, Uczta

nemu woǳowi przysłał. Radość tedy ak płomień wybuchnęła pomięǳy tysiącami luǳi.
Towarzystwo i oficerowie spod różnych chorągwi poczęli tłumnie nadbiegać do kwa-

tery hetmańskie . Uśpione miasto ocknęło się ze snu. Porozpalano ognie. Chorążowie
nadbiegli z chorągwiami. Zagrały trąby, zahuczały kotły, zagrzmiały wystrzały z ǳiał
i muszkietów, a pan Sapieha ucztę wspaniałą wyprawił i przewiwatowano noc całą, pĳąc
za zdrowie królewskie, hetmańskie i na przyszłe zwycięstwo nad Bogusławem.

Pan Andrze nie był, ako się rzekło, na uczcie obecny.
Natomiast pan hetman wszczął przy stołach rozmowę o Bogusławie i nie powiada-

ąc, kto est ów oficer, który z Tatarami przy echał i buławę przywiózł, mówił ogólnie
o przewrotności księcia.

— Oba Raǳiwiłłowie — rzekł — kochali się w praktykach, ale książę Bogusław
eszcze nieboszczyka stry ecznego przewyższył… Pamiętacie waszmościowie Kmicica albo
przyna mnie słyszeliście o nim. Otóż imainu cieże⁹⁹² sobie, iż to, co książę Bogusław
rozpuścił: akoby mu się Kmicic ofiarował rękę na króla i pana naszego podnieść, to
nieprawda!

— Januszowi ednakże Kmicic pomagał dobrych kawalerów wycinać.
— Tak est, Januszowi pomagał, ale wreszcie i on się spostrzegł, a spostrzegłszy się,

nie tylko służbę porzucił, ale ak to wiecie, że człek był zuchwały, eszcze się na Bogu-
sława porwał. Podobno tam uż ciasno było z młodym księciem i ledwie zdrowie z rąk
Kmicicowych salwował⁹⁹³.

— Kmicic był żołnierz wielki — odezwały się liczne głosy.
— Książę zaś przez zemstę taką na niego potwarz wymyślił, od które dusza się wzdry-

ga.
— Diabeł by lepsze nie wymyślił!
— Wieǳcie, że dowody mam w ręku, czarno na białym, iż to była zemsta za nawró-

cenie się Kmicicowe.
— Tak czy e imię pohańbić!… Jeden Bogusław to potrafi!
— Takiego żołnierza pogrążyć!
— Słyszałem — mówił dale hetman — iż Kmicic, wiǳąc, że nic mu tu uż do

roboty nie pozosta e, do Częstochowy umknął i tam znaczne usługi oddał, a potem króla
egomości własną piersią osłaniał.

Usłyszawszy to, ci sami żołnierze, którzy by byli przed chwilą na szablach Kmicica
roznieśli, poczęli coraz życzliwie się o nim oǳywać.

— Kmicic mu tego nie daru e, nie taki to człowiek, on się i na Raǳiwiłła porwie!
— Wszystkich żołnierzów książę koniuszy pohańbił, rzuciwszy na ednego taką hań-

bę!
— Kmicic swawolnik był i okrutnik, ale nie parrycyda⁹⁹⁴!
— Pomści on się, pomści!
— My go pierwe pomścimy!
— Skoro aśnie wielmożny hetman powagą swą za niego ręczy, to tak musiało być.
— Tak było! — rzekł hetman.
— Zdrowie hetmańskie!

⁹⁹¹Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców
w wo nie polsko-rosy skie (–), o które Sienkiewicz nie mógł w  r. pisać wprost ze względu na
cenzurę carską; kariera Chowańskiego zaniepokoiła w końcu dwór carski do tego stopnia, że został ogłoszony
buntownikiem i ścięty wraz z synem, co stało się powodem buntu wo skowego, a w XIX w. tematem opery
Modesta Musorgskiego Chowańszczyzna. [przypis edytorski]

⁹⁹²imainować sobie (z łac.) — wyobrażać sobie. [przypis edytorski]
⁹⁹³salwować (z łac.) — ratować. [przypis edytorski]
⁹⁹⁴parrycyda (z łac. parricida) — o cobó ca, bratobó ca; wróg o czyzny, zdra ca. [przypis edytorski]
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I niewiele brakło, by i Kmicicowego zdrowia nie wypito. Lecz co prawda, oǳywały się
barǳo gwałtowne głosy i przeciw, zwłaszcza mięǳy dawnymi oficerami raǳiwiłłowskimi.
Słysząc e, hetman rzekł:

— A wiecie waszmościowie, skąd mi ów Kmicic do głowy przyszedł? Oto Babinicz,
goniec królewski, wielce est do niego podobny. Sam się w pierwsze chwili omyliłem.

Tu pan Sapieha począł surowie nieco spoglądać i mówić z większą powagą:
— Choćby tu sam Kmicic przy echał, to ponieważ się nawrócił, ponieważ świętego

mie sca z niezmierną odwagą bronił, potrafiłbym go mo ą hetmańską powagą osłonić;
proszę zatem waszmościów, by mi tu żadne hałasy z przyczyny owego przybysza nie po-
wstały. Proszę pamiętać, że on tu z ramienia króla i chanowego przy echał. A zwłaszcza
polecam to ichmościom panom rotmistrzom z pospolitego ruszenia, bo tam o dyscyplinę
trudnie !

Gdy pan Sapieha mówił w ten sposób, eden pan Zagłoba ośmielał się, bywało, po-
mrukiwać pod nosem, wszyscy inni sieǳieli ak trusie. Tak też sieǳieli i teraz, ale gdy
twarz hetmańska poweselała znowu, rozradowały się i inne. Kielichy gęsto krążące do-
pełniały miary wesołości i całe miasto grzmiało do rana, aż ściany domostw dygotały
w posadach, a dym wystrzałów wiwatowych przysłonił e całe akby po bitwie.

Naza utrz rankiem wysłał pan Sapieha Anusię do Grodna, z panem Kotczycem. W Grod-
nie, z którego Chowański był się uż dawno usunął, rezydowała wo ewoǳińska roǳina.

Biedna Anusia, które piękny Babinicz nieco w głowie zawrócił, żegnała się z nim Miłość niespełniona
barǳo czule, ale on się trzymał ostro i dopiero na samym od ezdnym rzekł e : — Żeby
nie edno licho, które w sercu ako cierń sieǳi, to bym się był pewnie w waćpannie na
umor rozkochał.

Anusia pomyślała sobie, że nie masz takie drzazgi, które by nie można przy cierpli-
wości igiełką wydłubać, lecz że i bała się trochę tego Babinicza, więc nie rzekła nic —
westchnęła cicho i od echała.
 
Tyǳień eszcze po od eźǳie Anusi z Kotczycem stał obóz sapieżyński w Białe . Kmicic
z Tatary⁹⁹⁵, odkomenderowany do pobliskiego Rokitna, odpoczywał także, bo trzeba było
konie odpaść po długie podróży. Przy echał też do Białe i ǳieǳic e , książę kra czy,
Michał Kazimierz Raǳiwiłł, pan potężny, z linii nieświeskie , o które mówiono, że po
samych Kiszkach⁹⁹⁶ oǳieǳiczyła siedmǳiesiąt miast i czterysta wsi. Ten w niczym nie był
do swoich birżańskich krewniaków podobny. Nie mnie może od nich ambitny, lecz różny
wiarą, gorliwy patriota i stronnnik prawego króla, całą duszą przystał do konfederac i
tyszowieckie i ak mógł, ą podsycał. Olbrzymie ego posiadłości były wprawǳie silnie
przez ostatnią z hiperbore czykami⁹⁹⁷ wo nę zniszczone, lecz zawsze stał eszcze na czele
sił znacznych i niemałą hetmanowi przywiódł pomoc.

Nie tyle ednak liczba ego żołnierzy mogła na szali wo enne zaważyć, ako to, że tu
Raǳiwiłł stawał przeciw Raǳiwiłłowi; w ten sposób bowiem od ęte były Bogusławowi
ostatnie pozory prawości i postępki ego awnym charakterem na azdu i zdrady okryte.

Dlatego też pan Sapieha z radością u rzał w swym obozie księcia kra czego. Był uż
teraz pewny, że zwycięży Bogusława, bo i potęgą o wiele go przewyższał. Lecz zwycza em
swym plany obmyślał z wolna, zastanawiał się, rozważał i na narady oficerów wzywał.

Bywał na tych naradach i pan Kmicic. Tak on znienawiǳił imię raǳiwiłłowskie, że na
pierwszy widok księcia Michała zatrząsł się ze zgrozy i złości, lecz Michał umiał sobie lu-
ǳi ednać samą twarzą, na które piękność szła ze słodyczą w parze, przy tym wielkie ego
przymioty, ciężkie dni, które niedawno przebył, broniąc kra u od Zołtareńki⁹⁹⁸ i Srebr-
nego, miłość prawǳiwa do o czyzny i króla, wszystko to czyniło go ednym z na zacnie -
szych kawalerów swego czasu. Sama obecność ego w obozie Sapiehy, współzawodnika

⁹⁹⁵z Tatary — ǳiś popr. forma N. lm: z Tatarami. [przypis edytorski]
⁹⁹⁶Kiszkowie — kresowy ród magnacki. [przypis edytorski]
⁹⁹⁷Hiperborejczycy (z gr.) — lud mieszka ący na północy; autor określa tak Ros an, w sposób zawoalowany ze

względu na cenzurę carską. [przypis edytorski]
⁹⁹⁸Zołtareńko — właśc. Iwan Zołotarenko (zm. ), hetman kozacki, stronnik Ros an, szwagier Bohdana

Chmielnickiego. Brał uǳiał w zdobyciu Wilna () i wielu innych miast, a zginął podczas oblegania Bychowa.
[przypis edytorski]
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domu raǳiwiłłowskiego, świadczyła, ak dalece młode książątko umie prywatę dla rzeczy
publiczne poświęcić. Kto go znał, pokochać musiał. Temu uczuciu, mimo pierwszego
wstrętu, nie mógł się oprzeć i zapalczywy pan Andrze .

Ostatecznie ednak skaptował sobie ego serce książę swymi radami.
Raǳił bowiem, żeby czasu nie tracąc, nie tylko przeciw Bogusławowi ruszać, ale

w żadne układy nie wchoǳąc, natychmiast nań uderzyć, nie dać mu oǳyskać zamków,
nie dać mu odetchnienia, spoczynku, wo ować ego własnym sposobem. W takie rezo-
luc i wiǳiał książę zwycięstwo szybkie i pewne.

— Nie może być, żeby też i Karol Gustaw się nie ruszył, musimy więc ako na pręǳe
ręce mieć wolne, aby Czarnieckiemu z pomocą spieszyć.

Tego samego zdania był Kmicic, który uż trzeciego dnia musiał walczyć z dawnymi
nałogami samowoli, aby bez komendy nie pó ść naprzód.

Lecz Sapieha lubił ǳiałać na pewno, bał się każdego nierozważnego kroku, więc po-
stanowił czekać na dokładnie sze wiadomości.

I hetman miał również swo e powody. Zapowieǳiana wyprawa Bogusława na Pod-
lasie mogła być tylko podstępem i grą wo enną. Może to była wyprawa udana, przedsię-
wzięta na czele sił lada akich w tym celu, aby połączenia wo sk sapieżyńskich z koronnymi
nie dopuścić. Bęǳie się tedy Bogusław przed Sapiehą wymykał, nigǳie bitwy nie przy -
mu ąc, byle maruǳić, a Karol Gustaw z elektorem uderzą przez ten czas na Czarnieckiego,
zgniotą go przeważa ącą potęgą, ruszą na samego króla i zduszą ǳieło poczyna ące się
obrony, stworzone przez świetny przykład Częstochowy.

Sapieha był nie tylko woǳem, ale i statystą⁹⁹⁹. Rac e swo e wykładał zaś na naradach
potężnie, że sam Kmicic musiał się na nie w duszy zgoǳić. Przede wszystkim należa-
ło wieǳieć, czego się trzymać. Gdyby się okazało, że na azd Bogusławowy est tylko
grą, to wystarczyłoby zostawić przeciw niemu kilka chorągwi, z całą zaś siłą ruszać, co
pary w koniach, ku Czarnieckiemu i główne nieprzy acielskie potęǳe. Kilka zaś lub na-
wet więce chorągwi mógł śmiało pan hetman zostawić, bo nie wszystkie ego siły stały
w okolicy Białe . Młody pan Krzysztof, czyli tak zwany Krzysztofek Sapieha, stał z dwoma
lekkimi chorągwiami i z regimentem piechoty w Janowie; Horotkiewicz kręcił się w po-
bliżu Tykocina, ma ąc pod sobą pół regimentu dragonii barǳo ćwiczone i do pięciuset
wolentarzy¹⁰⁰⁰, oprócz petyhorskie ¹⁰⁰¹ chorągwi imienia samego wo ewody. Prócz tego
w Białymstoku stały łanowe piechoty¹⁰⁰².

Sił tych starczyłoby aż nadto do oporu Bogusławowi, eżeli więce nad kilkaset koni
nie liczył.

Porozsyłał więc przezorny hetman gońców na wszystkie strony i czekał wiadomości.
Aż przyszły wreszcie wieści, lecz do gromów podobne — i tym podobnie sze, że przez

szczególny zbieg okoliczności uderzyły wszystkie ednego wieczora.
Na zamku bialskim odbywała się właśnie narada, gdy wszedł oficer ordynansowy

i oddał akieś pismo hetmanowi.
Zaledwie wo ewoda rzucił na nie okiem, gdy zalterował¹⁰⁰³ się na twarzy i rzekł obec-

nym:
— Krewniak mó zniesion do szczętu w Janowie przez samego Bogusława. Ledwie

sam zdrowie wyniósł!
Nastała chwila milczenia, którą przerwał dopiero sam hetman.
— List est pisany z Brańska, w ucieczce i konfuz i — rzekł — dlatego nie masz

w nim ni słowa o potęǳe Bogusława. Myślę, że musiała być dość znaczną, skoro dwie
chorągwie i regiment piechoty do szczętu, ako czytam, zostały zniesione!… Być ednak
może, iż książę Bogusław zeszedł ich niespoǳianie. Pewności to pismo nie da e…

⁹⁹⁹statysta (daw.) — polityk, mąż stanu, strateg (ǳiś: osoba niebędąca aktorem, a występu ąca w filmie lub
sztuce teatralne w roli podrzędne ). [przypis edytorski]

¹⁰⁰⁰wolentarz — ochotnik, żołnierz walczący w imię swoich przekonań i nie otrzymu ący żołdu. [przypis edy-
torski]

¹⁰⁰¹chorągiew petyhorska — odǳiał średniozbro ne azdy w wo sku litewskim. [przypis edytorski]
¹⁰⁰²piechota łanowa — wo sko zaciężne narodowego autoramentu, złożone z chłopów z dóbr królewskich,

szlacheckich i kościelnych, powoływanych po ednym z każdych  łanów, t . z ok.  ha. [przypis edytorski]
¹⁰⁰³zalterować się (z łac.) — zmienić się. [przypis edytorski]
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— Panie hetmanie — rzekł na to książę Michał — pewien estem, że Bogusław chce
całe Podlasie zagarnąć, by e w uǳielne władanie albo w lenno przy układach dostać…
Dlatego niezawodnie nadszedł z taką potęgą, aką tylko mógł zebrać.

— Goǳi się supozyc e¹⁰⁰⁴ dowodami poprzeć, mości książę.
— Innych dowodów nie mam, eno zna omość Bogusława. Nie o Szwedów ani

o Brandenburczyków mu choǳi, eno o siebie samego… Wo ownik to est niepospo-
lity, który dufa w swą szczęśliwą gwiazdę. Prowinc ę chce pozyskać, Janusza pomścić,
sławą się okryć, a do tego potęgę odpowiednią mieć musi i ma. Dlatego nagle trzeba na
niego nastąpić, inacze on na nas nastąpi.

— Do wszystkiego błogosławieństwo boże niezbędne — rzekł Oskierko — a błogo-
sławieństwo przy nas!

— Jaśnie wielmożny panie hetmanie — rzekł Kmicic. — Wieści potrzeba. Spuśćcieże
mnie ze smyczy z moimi Tatary, a a wam wieści przywiozę.

Oskierko, który był przypuszczony do ta emnicy i wieǳiał, kto est Babinicz, zaraz
ął zdanie ego mocno popierać:

— Boga mi! To est arcyprzednia myśl! Takiego tam kawalera i takiego wo ska trzeba.
Jeżeli tylko konie wypoczęte…

Tu Oskierko przerwał, bo oficer ordynansowy znów wszedł do komnaty.
— Jaśnie wielmożny panie hetmanie — rzekł — est dwóch żołnierzów¹⁰⁰⁵ z Horot-

kiewiczowe chorągwi, którzy się do osoby wasze wielmożności dobĳa ą.
— Bogu chwała —— rzekł pan Sapieha, uderzywszy się rękoma po kolanach — będą

i wiadomości… Puszcza !
Po chwili weszło dwóch petyhorców¹⁰⁰⁶, obdartych i zabłoconych.
— Od Horotkiewicza? — spytał Sapieha.
— Tak est.
— Gǳie on teraz?
— Zabit, a eżeli nie zabit, to nie wiemy, gǳie est…
Wo ewoda wstał, lecz usiadł, i zaraz począł badać spoko nie:
— Gǳie chorągiew?
— Zniesiona przez księcia Bogusława.
— Siła¹⁰⁰⁷ zginęło?
— W pień nas wycięto, może kilku ostało, których w łyka, ak nas, wzięto. Są tacy,

którzy mówią, że i pułkownik uszedł; ale że ranny, to sam wiǳiałem. My z niewoli uciekli.
— Gǳie was napadnięto?
— Pod Tykocinem.
— Czemuście się za mury nie schronili, w sile nie będąc?
— Tykocin wzięty.
Hetman przysłonił dłonią oczy, po czym ął woǳić nią po czole.
— Siła przy Bogusławie luǳi?
— Jest azdy na cztery tysiące prócz piechoty i armat. Piechoty barǳo moderowa-

ne¹⁰⁰⁸. Jazda ruszyła naprzód, prowaǳąc nas ze sobą, aleśmy się wyrwali szczęśliwie.
— Skądeście uciekli?
— Z Drohiczyna.
Sapieha otworzył szeroko oczy.
— Mości towarzyszu, tyś pĳany. Jakżeby uż do Drohiczyna Bogusław mógł do ść?

Kiedy was zniósł?
— Dwa tygodnie temu.
— I est w Drohiczynie?
— Pod azdy ego są. On sam w tyle ostał, bo tam akiś konwó ułapion, któren¹⁰⁰⁹

pan Kotczyc prowaǳił.
— Pannę Borzobohatą prowaǳił! — zakrzyknął pan Kmicic.

¹⁰⁰⁴supozycja (z łac.) — przypuszczenie. [przypis edytorski]
¹⁰⁰⁵żołnierzów — ǳiś popr. forma D. lm: żołnierzy. [przypis edytorski]
¹⁰⁰⁶petyhorcy — średniozbro ni kawalerzyści w wo sku litewskim. [przypis edytorski]
¹⁰⁰⁷siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
¹⁰⁰⁸moderowany — tu: wyposażony, uzbro ony. [przypis edytorski]
¹⁰⁰⁹któren — ǳiś popr.: który. [przypis edytorski]
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I nastało milczenie, dłuższe niż poprzednio. Nikt nie zabierał głosu. Tak nagłe po-
woǳenia Bogusławowe zmieszały oficerów niepomiernie. Wszyscy też myśleli w duchu,
że winien tu pan hetman przez swe kunktatorstwo¹⁰¹⁰, lecz nikt nie śmiał odezwać się
z tym głośno.

Sapieha zaś czuł, że czynił, co należało, i postępował roztropnie. Więc też ochłonął
pierwszy z wrażenia, wyprawił skinieniem ręki owych towarzyszów, następnie rzekł:

— Wszystko to są zwykłe przygody wo enne, które nie powinny nikogo konfun-
dować¹⁰¹¹. Mości panowie, nie mniema cie, abyśmy akowąś klęskę uż ponieśli. Szko-
da tamtych chorągwi, prawda… Ale stokroć większa mogłaby się stać szkoda o czyźnie,
gdyby Bogusław w dalekie wo ewóǳtwo nas odciągnął. Iǳie ku nam… Jako gościnni
gospodarze wy ǳiem mu naprzeciw.

Tu zwrócił się do pułkowników:
— Wedle moich rozkazów, wszyscy powinni być do wyruszenia gotowi.
— Są gotowi — rzekł Oskierko — eno konie kiełznać¹⁰¹² i wsiadanego trąbić.
— ǲiś eszcze otrąbić. Ruszamy utro o zorzy, nie mieszka ąc¹⁰¹³… Pan Babinicz

skoczy naprzód z Tatary¹⁰¹⁴ i ęzyka¹⁰¹⁵ ak na śpiesznie nam ułowi.
Kmicic, ledwie usłyszał, uż był za drzwiami, a w chwilę późnie pęǳił co koń wyskoczy

ku Rokitnu.
A pan Sapieha również dłuże nie zwłóczył.
Noc eszcze była, gdy trąby ozwały się przeciągle, po czym azda i piechota zaczęły

wysypywać się w pole; za nimi pociągnął się długi szereg wozów skrzypiących. Pierwsze
blaski ǳienne odbiły się w rurach muszkietów i na grotach ǳid.

I szedł regiment za regimentem, chorągiew za chorągwią barǳo sprawnie. Jazda po- Omen, Wierzenia
śpiewywała goǳinki¹⁰¹⁶, a konie parskały raźno w rannym chłoǳie, z czego żołnierze
zaraz wróżyli sobie pewne zwycięstwo.

Serca pełne były otuchy, bo to uż wieǳiało z doświadczenia rycerstwo, że pan Sapieha
rozmyśla, głową kręci, na obie strony każde przedsięwzięcie waży, ale gdy zaś przed się co
weźmie, to dokona, a gdy się ruszy, to bĳe.

W Rokitnie uż i legowiska po Tatarach ostygły; poszli eszcze wczora na noc i musieli
być uż daleko. Uderzyło to pana Sapiehę, że po droǳe trudno się było o nich dopytać,
chociaż odǳiał, liczący z wolentarzami do kilkuset luǳi, nie mógł prze ść nie dostrzeżony.

Oficerowie, co doświadczeńsi, barǳo poǳiwiali ten pochód i pana Babinicza, że tak
prowaǳić umiał.

— Jak wilk łozami iǳie i ak wilk ukąsi — mówiono — praktyk to akiś zawołany!
A pan Oskierko, który ako się rzekło, wieǳiał, kto est Babinicz, mówił do pana

Sapiehy:
— Nie darmo Chowański¹⁰¹⁷ cenę na ego głowę nakładał. Bóg da wiktorię, komu

zechce, ale to pewna, że Bogusławowi wkrótce się wo na z nami uprzykrzy.
— Szkoda eno, że Babinicz akoby w wodę wpadł — odpowiadał hetman.
Istotnie, upłynęło trzy dni bez żadne wiadomości. Główne siły sapieżyńskie doszły

do Drohiczyna, przeszły Bug i nie znalazły nieprzy aciela przed sobą. Hetman począł
się niepokoić. Wedle zeznań petyhorców, pod azdy Bogusławowe doszły właśnie uż do
Drohiczyna, widoczne więc było, że Bogusław postanowił cofać się. Ale co znaczyło to
cofanie? Czy Bogusław dowieǳiał się o przeważnych siłach sapieżyńskich i nie śmiał mie-
rzyć się z nimi, czy też pragnął odciągnąć hetmana daleko na północ, aby ułatwić królowi
szweǳkiemu napad na Czarnieckiego i hetmanów koronnych? Babinicz powinien był
uż zachwycić ęzyka i dać znać hetmanowi. Zeznania petyhorcow co do liczby wo sk

¹⁰¹⁰kunktatorstwo (z łac.) — zwlekanie, opieszałość. [przypis edytorski]
¹⁰¹¹konfundować (z łac.) — zmieszać, zakłopotać. [przypis edytorski]
¹⁰¹²kiełznać — wkładać do pyska końskiego kiełzno, element uprzęży służący do kierowania koniem. [przypis

edytorski]
¹⁰¹³mieszkać (daw.) — zatrzymywać się, ociągać się. [przypis edytorski]
¹⁰¹⁴z Tatary — ǳiś popr. forma N. lm: z Tatarami. [przypis edytorski]
¹⁰¹⁵język — eniec, od którego można wydobyć informac e. [przypis edytorski]
¹⁰¹⁶goǳinki — modlitwa pochoǳąca od liturgii goǳin, na popularnie sze są goǳinki ku czci Matki Boskie .

[przypis edytorski]
¹⁰¹⁷Chowański, Iwan Andriejewicz (zm. ) — rosy ski wo skowy, bo ar i wo ewoda, eden z dowódców

w wo nie polsko-rosy skie (–). [przypis edytorski]
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Bogusławowych mogły być błędne, należało zatem mieć ak na pręǳe dokładną o nie
relac ę.

Tymczasem upłynęło eszcze dni pięć, a Babinicz nie dawał znać o sobie. Przychoǳiła
wiosna. Dnie stawały się coraz cieple sze, śniegi ta ały. Okolica pokrywała się wodą, pod
którą drzemały grząskie błota utrudnia ące niesłychanie pochód. Większą część armat
i wozów musiał hetman zostawić eszcze w Drohiczynie i iść dale komunikiem¹⁰¹⁸. Stąd
niewygody wielkie i szemrania zwłaszcza mięǳy pospolitym ruszeniem. W Brańsku tra-
fiono na takie roztopy, że i piechota nie mogła postępować dale . Hetman zagarniał konie
po droǳe u chłopów i drobne szlachty i saǳał na nie muszkietników. Innych brała lek-
ka azda; lecz uż za daleko się posunięto i hetman rozumiał że edno tylko pozosta e, to
est: iść ak na pręǳe .

Bogusław cofał się ciągle. Po droǳe trafiano ustawicznie na ego ślady, na spalone
gǳieniegǳie wsie, na trupy luǳkie wiszące po drzewach. Szlachta drobna, mie scowa,
przy eżdżała z wiadomościami co chwila do sapieżyńskiego obozu, lecz prawda ginęła,
ako zwykle, w sprzecznych zeznaniach. Ten wiǳiał ednę chorągiew i bożył¹⁰¹⁹ się, że
książę nie ma więce wo ska; ten wiǳiał dwie, ów trzy, ów potęgę, która w pochoǳie
milę za mowała. Słowem, były to ba ki, akie zwykle opowiada ą luǳie nie zna ący się na
wo sku i wo ennym rzemiośle.

Wiǳiano też tu i owǳie Tatarów, lecz właśnie wieści o nich wydawały się na nie-
prawdopodobnie sze; opowiadano bowiem, że ich wiǳiano nie za wo skiem, ale przed
wo skiem książęcym, idących naprzód. Pan Sapieha sapał gniewnie, gdy kto przy nim
Babinicza wspominał, i mówił do Oskierki:

— Przechwaliliście go. W złą goǳinę odesłałem Wołody owskiego, bo gdyby on tu
był, dawno bym miał tyle ęzyków, ile bym sam zechciał, a to est wicher albo i gorze …
Kto go wie, może i naprawdę do Bogusława przystał i w przednie straży iǳie!

Oskierko sam nie wieǳiał, co sąǳić. Tymczasem upłynął znów tyǳień: wo sko przy-
szło do Białegostoku.

Było to w południe.
W dwie goǳiny późnie przednie straże dały znać, że akowyś odǳiał się zbliża.
— Może Babinicz! — zakrzyknął hetman. — Damże mu pater noster¹⁰²⁰!
Lecz nie był to sam Babinicz. W obozie ednak powstał taki ruch za przybyciem owego

odǳiału, że pan Sapieha wyszedł obaczyć, co się ǳie e.
Tymczasem towarzysze spod różnych chorągwi nadlatywali krzycząc:
— Od Babinicza! Jeńcy! Cała kupa!… Siła¹⁰²¹ luǳi naszarpał!
Jakoż u rzał pan hetman kilkuǳiesięciu ǳikich eźdźców na wychudłych i poszer- Okrucieństwo, Wo na,

Niewola, Zwycięstwoszeniałych koniach. Otaczali oni blisko trzystu luǳi ze skrępowanymi rękoma, bĳąc ich
batogami z surowca¹⁰²². Jeńcy straszliwy przedstawiali widok. Były to racze cienie luǳkie
niż luǳie. Odarci, półnaǳy, wychuǳeni tak, że kości sterczały im przez skórę, pokrwa-
wieni, szli na wpół żywi, obo ętni na wszystko, nawet na świst surowca, który przecinał
im skóry, i na ǳikie wrzaski tatarskie.

— Co to za luǳie? — spytał hetman.
— Wo sko Bogusławowe! — odrzekł eden z Kmicicowych wolentarzy, który eńców

wraz z Tatarami odprowaǳał.
— A wyście ich skąd tylu nabrali?
— Blisko połowa eszcze nam w droǳe od fatygi padła.
Wtem zbliżył się starszy Tatar, akoby wachmistrz ordyński, i uderzywszy czołem,

oddał panu Sapieże pismo Kmicicowe.
Hetman, nie czeka ąc, złamał pieczęć i począł czytać głośno:
„Jaśnie Wielmożny Panie Hetmanie! List, Żołnierz, Przywódca,

Walka, Wo naIżem wieści ni ęzyków dotąd nie przysyłał, to dlatego, żem w przodku, nie po zaǳie
wo sk księcia Bogusławowych szedł i chciałem się większą kupą przysłużyć…”

¹⁰¹⁸iść komunikiem (daw.) — echać konno, wierzchem; komunik (daw.) — eźǳiec, kawalerzysta. [przypis
edytorski]

¹⁰¹⁹bożyć się — przysięgać na Boga. [przypis edytorski]
¹⁰²⁰pater noster (łac.) — o cze nasz; tu: pokuta. [przypis edytorski]
¹⁰²¹siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
¹⁰²²surowiec — surowa, niewyprawiona skóra. [przypis edytorski]
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Hetman przerwał czytanie.
— To diabeł! — rzekł — zamiast iść za księciem, to on przed księcia się wysforował!
— Niechże go kule bĳą!… — dodał półgłosem pan Oskierko.
Hetman czytał:
„Bo chociaż niebezpieczna to była impreza, gdyż pod azdy szeroko szły, wszelako dwa

zniósłszy¹⁰²³ i nikogo nie żywiąc¹⁰²⁴, w przodek się wydostałem, od czego wielka księ-
cia napadła konfuz a¹⁰²⁵, albowiem zaraz począł suponować¹⁰²⁶, iż est otoczony i ako
w potrzask lezie…”

— To dlatego to niespoǳiane cofanie się! — zawołał hetman. — Diabeł, czysty
diabeł!

Lecz czytał coraz ciekawie :
„Książę, nie rozumie ąc, co się stało, ął głowę tracić i pod azd za pod azdem wysyłał,

któreśmy też znacznie szarpali, iż żaden w te same liczbie nie wracał. Idąc zaś w przodku,
wiwendę¹⁰²⁷ prze mowałem, groblem rozkopywał i mosty psuł, tak iż z wielką fatygą po-
stępować przed się mogli, nie śpiąc, nie eǳąc, dnia i nocy bezpieczne nie ma ąc. Z obozu
nie mogli się wychylić, bo ordyńcy nieostrożnych chwytali, co się zaś obóz zdrzymnął, to
mu z łozy okrutnie wyli, oni zaś myśląc, iż wielkie wo sko na nich następu e, przez całe
noce w gotowości stać musieli. Czym książę do znaczne desperac i przywieǳion nie wie,
co ma począć, gǳie iść i ako się obrócić — dlatego rychle nań następować trzeba, póki
terror¹⁰²⁸ nie prze ǳie. Wo ska ma sześć tysięcy, ale blisko tysiąca stradał¹⁰²⁹. Konie mu
pada ą. Ra taria dobra, piechoty słuszne, Bóg ednak dał, iż to z dnia na ǳień topnie e,
a byle nasze wo ska ich dosięgły, to się rozlecą. Karoce książęce, część kredensu i rze-
czy zacnych w Białymstoku zachwyciłem, z dwiema armatami, alem co większe potopić
musiał. Książę zdra ca od ustawiczne cholery silnie zachorzał i ledwie na koniu usieǳieć
może, febris¹⁰³⁰ nie opuszcza go dniem i nocą. Panna Borzobohata zagarnięta, ale cho-
rym będąc, na cnotę e nastawać nie może. Wieści takowe i konfes e¹⁰³¹ o desperac i od
eńców powziąłem, których moi Tatarzy przypiekali i którzy byle ich eszcze raz przypiec,
prawdę powtórzyć są gotowi. Za czym służby mo e pokornie J. W. Panu i Hetmano-
wi memu poleca ąc, o przebaczenie, eślim w czym pobłąǳił, proszę. Ordyńcy dobrzy
pachołkowie i wiǳąc siła¹⁰³² zdobyczy, okrutnie służą.”

— Jaśnie wielmożny panie! — rzekł Oskierko. — Już wasza wielmożność pewnie
mnie żału e, że Wołody owskiego tu nie masz, bo i ten temu wcielonemu diabłu nie
wyrówna.

— To są zdumiewa ące rzeczy! — rzekł, biorąc się za głowę, pan Sapieha. — A nie
łżeli on?

— To ambitna sztuka! On i księciu wo ewoǳie wileńskiemu prawdę w oczy gadał ani
dba ąc, czy mu miło słuchać, czy niemiło. Ot! ten sam proceder co z Chowańskim, eno
Chowański miał piętnaście razy więce wo ska.

— Jeśli to prawda, to trzeba następować ako na pręǳe — rzekł Sapieha.
— Póki się książę nie opamięta.
— Rusza my, na miły Bóg! Tamten mu groble rozkopu e, to i dognamy!
Tymczasem eńcy, których Tatarzy w kupie przed hetmanem trzymali, poczęli, wiǳąc

przed sobą hetmana, ęczeć, płakać, nęǳę swo ą okazywać i różnymi ęzykami litości
wzywać. Byli bowiem mięǳy nimi Szweǳi, Niemcy i przyboczni Bogusławowi Szkoci.
Pan Sapieha od ął ich Tatarom, eść dać kazał i konfesaty¹⁰³³ bez przypiekania prowaǳić.

Zeznania potwierǳiły prawdę słów Kmicicowych. Więc wszystkie wo ska sapieżyńskie
ruszyły z wielkim impetem naprzód.

¹⁰²³znieść — tu: pokonać. [przypis edytorski]
¹⁰²⁴żywić — pozostawić przy życiu, darować życie. [przypis edytorski]
¹⁰²⁵konfuzja (z łac.) — zmieszanie, niepewność. [przypis edytorski]
¹⁰²⁶suponować (z łac.) — przypuszczać. [przypis edytorski]
¹⁰²⁷wiwenda (z łac.) — prowiant, zaopatrzenie. [przypis edytorski]
¹⁰²⁸terror (łac.) — przerażenie, strach. [przypis edytorski]
¹⁰²⁹stradać (daw.) — stracić. [przypis edytorski]
¹⁰³⁰febris (łac.) — gorączka, dreszcze. [przypis edytorski]
¹⁰³¹konfesja (z łac.) — wyznanie, zeznanie. [przypis edytorski]
¹⁰³²siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
¹⁰³³konfesata (z łac.) — przesłuchanie. [przypis edytorski]
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Następna relac a Kmicicowa przyszła z Sokółki i brzmiała krótko: Walka, Wo na, Żołnierz

„Książę, aby wo ska nasze omylić, symulował pochód ku Szczuczynowi, dokąd pod-
azd wysłał. Sam z główną siłą poszedł do Janowa i tam posiłki w piechocie otrzymał,
które kapitan Kyritz przyprowaǳił: ośmset luǳi dobrych. Od nas ognie książęce widać.
W Janowie ma ą tyǳień wypocząć. Jeńcy mówią, że i bitwę przy ąć gotów. Febra trzęsie
go ciągle.”

Po odebraniu te relac i pan Sapieha, zostawiwszy resztę wozów i armat, ruszył komu-
nikiem¹⁰³⁴ do Sokółki i na koniec dwa wo ska stanęły sobie oko w oko. Przewidywano
też, że bitwa est nieuchronną, gdyż edni nie mogli uż dłuże uciekać, druǳy gonić.
Tymczasem ako zapaśnicy, którzy po długie gonitwie ma ą się schwycić za bary, leżeli
naprzeciw siebie, łapiąc powietrze w zadyszane garǳiele — i odpoczywali.

Pan hetman, gdy u rzał Kmicica, chwycił go w ramiona i rzekł:
— Już mi i gniewno było na ciebie, żeś tak długo znać o sobie nie dawał, ale wiǳę, Anioł, Zemsta, Wróg

żeś więce sprawił, niż się spoǳiewać mogłem, i da Bóg wiktorię, two a, nie mo a bęǳie
zasługa. Szedłeś ako anioł stróż za Bogusławem!

Kmicicowi złowrogie światła zabłysły w oczach.
— Jeślim mu aniołem stróżem, to i przy skonaniu ego być muszę.
— Bóg tym rozrząǳi — rzekł poważnie hetman — ale chcesz, aby cię błogosławił,

to ściga nieprzy aciela o czyzny, nie prywatnego.
Kmicic skłonił się w milczeniu, ale nie znać było, aby piękne słowa hetmańskie wy-

warły nań akiekolwiek wrażenie. Twarz ego wyrażała nieubłaganą nienawiść i tym była
groźnie sza, że trudy pościgu za Bogusławem wychuǳiły ą eszcze więce . Dawnie w tym
obliczu malowała się eno odwaga i zuchwała płochość, teraz stało się surowym i zarazem
zawziętym. Łatwo zgadłeś, że komu ten człowiek zapisał w duszy zemstę, ten winien się
strzec, choćby był Raǳiwiłłem.

Jakoż mścił się uż straszliwie. Usługi w te wo nie oddał istotnie olbrzymie. Wysfo-
rowawszy się przed Bogusława, zbił go z tropu, pomylił ego rachuby, wpoił weń prze-
konanie, iż est otoczony, i do cofania się przymusił. Dale szedł przed nim ǳień i noc.
Pod azdy znosił, dla eńców był bez miłosierǳia. W Siemiatyczach, w Bockach, w Orle
i około Bielska napadł głuchą nocą na cały obóz.

W Wo szkach, niedaleko Zabłudowa, w szczerych raǳiwiłłowskich ziemiach, wpadł
ak ślepy huragan na samą kwaterę książęcą, tak iż Bogusław, który właśnie był do obiadu
zasiadł, omal żywcem nie wpadł w ego ręce i tylko ǳięki panu Sakowiczowi, podkomo-
rzemu oszmiańskiemu, wyniósł zdrową głowę. Pod Białymstokiem Kmicic porwał karo-
ce i kredensy Bogusławowe. Wo sko ego znużył, rozprzęgł, ogłoǳił. Wyborne piechoty
niemieckie i ra tarie szweǳkie, które Bogusław z sobą przywiódł, wracały, do idących
kościotrupów podobne, w obłęǳie, w przerażeniu, w bezsenności. Wściekłe wycie Ta-
tarów i wolentarzy¹⁰³⁵ Kmicicowych rozlegało się przed nimi, z boków, z przodu, z tyłu.
Zaledwie struǳony żołnierz oczy przymknął, gdy musiał chwytać za broń. Im dale , tym
było gorze .

Drobna szlachta zamieszku ąca owe okolice łączyła się z Tatary¹⁰³⁶, po trochu z nie-
nawiści do birżańskich Raǳiwiłłów, po trochu ze strachu przed Kmicicem, bo opornych
karał bez miary. Więc siły ego rosły, Bogusławowe topniały.

Do tego sam Bogusław istotnie był chory, a chociaż w sercu tego człowieka nigdy Zabobony
troska nie zagnieźǳiła się na długo i choć astrologowie, którym wierzył ślepo, prze-
powieǳieli mu w Prusach, iż osoby ego nic złego w te wyprawie nie spotka, przecie
ambic a ego, ako woǳa, cierpiała nieraz sroǳe. On, którego imię, ako woǳa, powta-
rzano z poǳiwem w Niderlandach, nad Renem i we Franc i, bity był w tych zapadłych
lasach przez niewiǳialnego nieprzy aciela coǳiennie i bez bitwy zwyciężony.

¹⁰³⁴iść komunikiem (daw.) — echać konno, wierzchem; komunik (daw.) — eźǳiec, kawalerzysta. [przypis
edytorski]

¹⁰³⁵wolentarz — ochotnik, żołnierz nie otrzymu ący żołdu, walczący w imię swoich przekonań lub dla łupów
wo ennych. [przypis edytorski]

¹⁰³⁶z Tatary — ǳiś popr. forma N. lm: z Tatarami. [przypis edytorski]
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Była przy tym w tym pościgu taka niezwykła zawziętość i przechoǳąca zwykłą wo-
enną miarę natarczywość, że Bogusław z wroǳoną sobie bystrością odgadł po kilku
dniach, że ściga go akiś nieubłagany wróg osobisty. Dowieǳiał się łatwo nazwiska: Ba-
binicz, bo powtarzała e cała okolica, ale nazwisko owe¹⁰³⁷ było mu obce. Niemnie rad był
poznać osobę i przez drogę w czasie pościgu urząǳał ǳiesiątki i setki zasaǳek. Zawsze
na próżno! Babinicz umiał ominąć potrzask i zadawał klęskę tam, gǳie go się na mnie
spoǳiewano.

Aż wreszcie oba wo ska stoczyły się w okolicy Sokółki, Bogusław znalazł tam istotne
posiłki pod woǳą von Kyritza, który, nie wieǳąc poprzednio, gǳie książę się obraca,
zaszedł do Janowa. Tam też miał się rozstrzygnąć los Bogusławowe wyprawy.

Kmicic pozamykał szczelnie wszystkie drogi wiodące z Janowa do Sokółki, Koryczyna,
Kuźnicy i Suchowola. Okoliczne lasy, łozy i chaszcze za mowali Tatarzy. List nie mógł
prze ść, żaden wóz z żywnością do ść — samemu więc Bogusławowi pilno było do bitwy,
póki ego wo ska ostatniego anowskiego suchara nie z eǳą.

Lecz ako człek bystry i wszelakich intryg świadomy, postanowił próbować wpierw
układów. Nie wieǳiał eszcze, że pan Sapieha w tego roǳa u praktykach o wiele go
rozumem i biegłością przenosił. Przy echał więc do Sokółki od imienia Bogusława pan
Sakowicz, podkomorzy i starosta oszmiański, dworzanin ego i przy aciel osobisty. Przy-
wiózł on ze sobą listy i moc zawarcia poko u.

Ów pan Sakowicz, człek możny, który późnie do senatorskich godności doszedł, bo
został wo ewodą smoleńskim i podskarbim Wielkiego Księstwa, był tymczasem ednym
ze słynnie szych kawalerów na Litwie, a słynął zarówno z męstwa, ak i z urody. Wzrostu
średniego, włos na głowie i brwiach miał czarny ak skrzydło krucze, oczy zaś miał blado-
niebieskie, patrzące z ǳiwną i niewypowieǳianą zuchwałością, tak że Bogusław mawiał
o nim, iż oczyma akoby obuszkiem¹⁰³⁸ uderza. Nosił się z cuǳoziemska, który stró
z podróży odbywanych wraz z Bogusławem przywiózł: mówił on prawie wszystkimi ęzy-
kami; w bitwie zaś rzucał się w na większy wir tak szalenie, iż go pomięǳy przy aciółmi
„straceńcem” nazywano.

Lecz ǳięki olbrzymie sile i przytomności wychoǳił zawsze cało. Opowiadano o nim,
że karocę w biegu, chwyciwszy za tylne koła, zatrzymywał; pić mógł bez miary. Połykał
kwartę śliwek na wódce, po czym był tak trzeźwy, akby nic w usta nie brał. Z ludźmi
nieużyty, dumny, zaczepny, w Bogusławowym ręku miękł ak wosk. Obycza e miał po-
lerowne i chociażby na poko ach królewskich umiał się znaleźć, ale przy tym i akowąś
ǳikość w duszy, która wybuchała od czasu do czasu ak płomień.

Był to racze kompanion niż sługa księcia Bogusława.
Bogusław, który naprawdę nikogo nigdy w życiu nie kochał, miał niezwalczoną słabość

dla tego człowieka. Z natury skąpy wielce, dla ednego Sakowicza był ho ny. Wpływami
swoimi wyniósł go na podkomorstwo i udarował starostwem oszmiańskim.

Po każde bitwie pierwszym ego pytaniem było: „Gǳie Sakowicz i czyli akiego
szwanku nie poniósł?” Na radach ego siła polegał, a używał go zarówno w wo nie, ak i do
układów, w których śmiałość, a nawet bezczelność pana starosty oszmiańskiego wielce
bywała skuteczna.

Teraz wysłał go do Sapiehy. Lecz mis a była trudna: naprzód, że łatwo mogło paść
na starostę posąǳenie, iż tylko na przeszpiegi i tylko dla obe rzenia sapieżyńskich wo sk
przy echał; po wtóre, że poseł wiele miał do żądania, nic do ofiarowania.

Na szczęście, pan Sakowicz nie byle czym się tropił. Wszedł więc ak zwycięzca, któ-
ry przy eżdża dyktować warunki zwyciężonemu, i zaraz uderzył swymi bladymi oczyma
w pana Sapiehę.

Pan Sapieha, wiǳąc ową butę, uśmiechnął się eno na wpół z politowaniem. Każdy
człowiek śmiałością i zuchwalstwem wielce może imponować, lecz luǳiom pewne miary;
hetman zaś wyższy był nad miarę pana Sakowicza.

¹⁰³⁷owe — ǳiś popr. forma M. lp r.n.: owo; t . to. [przypis edytorski]
¹⁰³⁸obuszek — broń o kształcie zaostrzonego młotka, o ǳiobie barǳie zagiętym, niż ostrze naǳiaka, służąca

w bitwie do rozbĳania zbroi przeciwnika. [przypis edytorski]
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— Pan mó , książę na Birżach i Dubinkach, koniuszy Wielkiego Księstwa i wóǳ
naczelny wo sk ego książęce wysokości elektora — rzekł Sakowicz — przysyła mnie
z pokłonem i zapytaniem o zdrowie wasze dosto ności.

— Poǳięku waszmość księciu i powieǳ, iżeś mnie zdrowym wiǳiał.
— Mam tu i pismo do wasze dosto ności.
Sapieha wziął list, otworzył dość niedbale, przeczytał i rzekł:
— Szkoda czasu… Nie mogę wymiarkować, o co księciu choǳi… Podda ecie się li

czy też chcecie szczęścia popróbować?
Sakowicz udał zdumienie.
— Czy my się podda emy? Mniemam, że książę to właśnie w liście owym proponu e

wasze dosto ności, ażebyś się wasza dosto ność poddał; przyna mnie mo e instrukc e…
Sapieha przerwał.
— O waścinych instrukc ach pomówimy późnie . Mó panie Sakowicz! Gonimy za

wami blisko trzyǳieści mil ako ogary za za ącem… Czyś waść słyszał kiedy, by za ąc
poddanie się ogarom proponował?

— Odebraliśmy posiłki.
— Von Kyritz z ośmiuset luǳi. Reszta tak fatigati¹⁰³⁹, że się przed bitwą pokładą.

Powiem waści, co powtarzał Chmielnicki¹⁰⁴⁰: „szkoda howoryty!”
— Elektor z całą potęgą stanie za nas.
— To dobrze… Nie będę go potrzebował daleko szukać, bo właśnie chcę go spytać,

akim to prawem posyła wo sko w granice Rzeczypospolite , które est lennikiem, do
wierności zobowiązanym?

— Prawem mocnie szego.
— Może w Prusiech takie prawa egzystu ą¹⁰⁴¹, u nas nie… Wreszcie, eśliście moc-

nie si, dawa cie pole!
— Dawno by książę na waszą dosto ność nastąpił, gdyby nie to, że mu krwi swo ackie

szkoda.
— Boda mu pierwe było szkoda!
— ǲiwi się też książę zawziętości Sapiehów na dom Raǳiwiłłowski i że wasza do- Wzrok, Oko, Konflikt

sto ność dla prywatne zemsty nie wahasz się o czyzny krwią oblewać.
— Tfu! — zakrzyknął Kmicic słucha ący za krzesłem hetmańskim rozmowy.
Pan Sakowicz wstał, podszedł ku niemu i uderzył go oczyma.
Lecz trafił swó na swego albo na lepszego, i w oczach Kmicica znalazł starosta taką

odpowiedź, że wzrok spuścił ku ziemi.
Hetman brwi zmarszczył.
— Siada , panie Sakowicz, a waść tam cicho!
Po czym rzekł:
— Sumienie eno prawdę mówi, a gęba ą pozu e i kłamstwo na świat wyplunie. Ten,

który z obcymi wo skami napada kra , krzywdę zarzuca temu, który go broni. Bóg to
słyszy, a niebieski kronikarz zapisu e.

— Przez nienawiść sapieżyńską do Raǳiwiłłów zgorzał książę wo ewoda wileński.
— Zdra ców, nie Raǳiwiłłów nienawiǳę, a na lepszy dowód, że książę kra czy Ra-

ǳiwiłł est w moim obozie… Mów waść, czego chcesz?
— Wasza dosto ność, powiem, co mam w sercu: nienawiǳi ten, który skrytych zbó -

ców nasyła…
Z kolei zdumiał się pan Sapieha.
— Ja zbó ców na księcia Bogusława nasyłam?
Sakowicz utkwił straszne oczy w hetmanie i rzekł dobitnie:
— Tak est!
— Waść oszalałeś!
— Onegda złapano za Janowem człeka, zbó a, który uż raz do zamachu na życie

książęce należał. Tortury sprawią, iż powie, kto go wysłał…

¹⁰³⁹fatigatus (łac.) — zmęczony; tu M. lm fatigati: zmęczeni. [przypis edytorski]
¹⁰⁴⁰Chmielnicki, Bohdan Zenobi (–) — ukraiński bohater narodowy, hetman Kozaków zaporoskich,

organizator powstania przeciwko polskie właǳy w latach –. [przypis edytorski]
¹⁰⁴¹egzystować — tu: istnieć, funkc onować. [przypis edytorski]
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Nastąpiła chwila ciszy, lecz w te ciszy usłyszał pan Sapieha, ak Kmicic, sto ący za
nim, powtórzył dwakroć przez zaciśnięte wargi:

— Gorze! gorze!
— Bóg mnie sąǳi — odparł z prawǳiwie senatorską powagą hetman — waćpanu

ani two emu księciu nie będę się usprawiedliwiał, boście mi na sęǳiów nie stworzeni.
A waść, zamiast maruǳić, gada po prostu, z czymeś przy echał i akie książę kondyc e¹⁰⁴²
poda e?

— Książę pan mó zniósł Horotkiewieza, poraził pana Krzysztofa Sapiehę, odebrał
Tykocin, dlatego słusznie za zwycięzcę podawać się może i korzyści znacznych żądać. Ża-
łu ąc ednak rozlewu krwi chrześcĳańskie , pragnie w spoko u do Prus ode ść, nic więce
nie wymaga ąc, ak żeby mu po zamkach prezydia¹⁰⁴³ swo e wolno było zostawić. Wzię-
liśmy też i eńców niemało, mięǳy którymi są znaczni oficy erowie, nie licząc panny
Borzobohate -Krasieńskie , która uż do Taurogów została odesłana. Ci mogą być w ru-
mel wymienieni.

— Waść się zwycięstwami nie chełp, bo oto mo a przednia straż, które tu obecny pan
Babinicz przewoǳił, przez trzyǳieści mil was parła… przed którą ucieka ąc, straciliście
dwa razy tyle eńców, ileście ich poprzednio wzięli; straciliście wozy, armaty, kredensy.
Wo sko, znużone, z głodu wam pada, nie macie co eść, nie wiecie, gǳie się obrócić. Waść
wiǳiałeś mo e wo sko. Nie kazałem ci umyślnie oczu wiązać, abyś mógł rozpoznać, eżeli
mierzyć się z nami możecie. Co się owe panny tyczy, nie pod mo ą ona opieką, ale pana
Zamoyskiego i księżne Gryzeldy Wiśniowieckie . Z nimi to policzy się książę, krzywdę
e czyniąc. Waść zaś gada , co eszcze masz do powieǳenia, a mów mądrze, bo inacze
każę zaraz panu Babiniczowi następować.

Sakowicz, zamiast odpowieǳieć, zwrócił się do pana Kmicica:
— To tedy waść nas tak do eżdżał w droǳe? Musiałeś u Kmicica zbó ecki proceder

praktykować.
— Miarku cie po własne skórze, czylim dobrze praktykował!
Hetman znów brwi zmarszczył.
— Nic tu po tobie — rzekł do Sakowicza — możesz echać.
— Wasza dosto ność da mi przyna mnie pismo do księcia pana.
— Niech i tak bęǳie. Poczekasz waść na pismo u pana Oskierki.
Usłyszawszy to, pan Oskierko wyprowaǳił zaraz Sakowicza. Hetman na pożegnanie

ręką mu kiwnął, po czym zwrócił się zaraz do pana Andrze a:
— Czemuś to mówił: „gorze!”, gdy o tym schwytanym człeku była mowa? — rzekł,

patrząc surowo i bystro w oczy rycerza — zali¹⁰⁴⁴ nienawiść tak w tobie sumienie zgłuszyła,
żeś istotnie nasaǳił zbó a na księcia?

— Na Na świętszą Pannę, które broniłem, nie! — odrzekł Kmicic. — Nie przez
cuǳe ręce chciałbym się do ego gardła dobrać!

— Czemuś mówił: „gorze!” Znasz tego człowieka?
— Znam — odrzekł, blednąc ze wzruszenia i wściekłości, Kmicic. — Wyprawiłem

go eszcze ze Lwowa do Taurogów… Książę Bogusław porwał do Taurogów pannę Bil-
lewiczównę… Miłu ę tę pannę!… Mieliśmy się pobrać… Wysłałem tego człeka, ażeby mi
o nie dał wiadomość… W takim ręku była…

— Uspokó się — rzekł hetman — dałeś mu akowe listy?
— Nie… Ona by czytać nie chciała.
— Dlaczego?
— Bo e Bogusław powieǳiał, iżem mu się króla porwać ofiarował…
— Wielkie są powody two e ku niemu nienawiści. Przyzna ę…
— Tak, wasza dosto ność, tak!
— Czyli książę zna tego człowieka? Żołnierz, Sługa, Wierność,

Pan, Przywódca— Zna. To wachmistrz Soroka… Onże mi pomagał do porwania Bogusława…
— Rozumiem. — rzekł hetman. — Czeka go pomsta książęca…
Nastała chwila milczenia.
— Książę w matni — rzekł po chwili hetman — może się zgoǳić go oddać.

¹⁰⁴²kondycja (z łac.) — warunek. [przypis edytorski]
¹⁰⁴³prezydium (z łac. praesidium) — straż, zbro na załoga. [przypis edytorski]
¹⁰⁴⁴zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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— Wasza dosto ność! — rzekł Kmicic — niech wasza dosto ność zatrzyma Sakowicza,
a mnie do księcia wyśle. Może go wydobędę.

— Także ci choǳi o niego?
— Stary żołnierz, stary sługa… Na ręku mnie nosił. Siła¹⁰⁴⁵ razy życie mi ratował…

Bóg by mnie skarał, gdybym go w takich terminach zaniechał.
I Kmicic drżeć począł z żalu i niepoko u, a hetman rzekł:
— Nieǳiwno mi, że cię żołnierze miłu ą, bo i ty ich miłu esz. Uczynię, co mogę.

Napiszę do księcia, że mu, kogo chce, za tego żołnierza puszczę, który zresztą z rozkazu
twego ako niewinne instrumentum ǳiałał.

Kmicic porwał się za głowę.
— Co on tam dba o eńców, nie puści go, by i za trzyǳiestu.
— To i tobie go nie odda, eszcze na two e gardło nastąpi.
— Wasza dosto ność… za ednego by go oddał: za Sakowicza.
— Sakowicza więzić nie mogę, to poseł!
— Niech go wasza dosto ność zatrzyma, a a z listem do księcia po adę. Może wskó-

ram… Bóg z nim! Zemsty zaniecham, byle mi tego żołnierza puścił!…
— Czeka — rzekł hetman. — Sakowicza zatrzymać mogę. Prócz tego napiszę księciu,

aby przysłał gle t bezimienny.
To rzekłszy, hetman zaraz pisać zaczął. W kwadrans późnie Kozak skoczył z listem

do Janowa, a pod wieczór wrócił z odpowieǳią Bogusława.
„Gle t na żądanie posyłam — pisał Bogusław — z którym każdy wysłaniec bezpiecz-

nie powróci, lubo¹⁰⁴⁶ ǳiwno mi to, że wasza dosto ność gle tu żądasz, ma ąc u siebie ako
zakładnika sługę i przy aciela mego, pana starostę oszmiańskiego, dla którego tyle mam
afektu, iżbym za niego wszystkich oficerów wasze dosto ności wypuścił. Wiadomo też,
że posłów nie bĳą i że nawet ǳicy Tatarowie, którymi wasza dosto ność mo e chrześci-
ańskie wo sko wo u esz, szanować ich zwykli. Za czym bezpieczeństwo wysłańca moim
osobistym książęcym słowem poręcza ąc, piszę się etc.”

Tego eszcze wieczora Kmicic wziął gle t, dwóch Kiemliczów i po echał. Pan Sakowicz
został ako zakładnik w Sokółce.
 
Była blisko północ, gdy pan Andrze opowieǳiał się pierwszym strażom książęcym, ale
w całym obozie Bogusława nikt nie spał. Bitwa mogła nastąpić lada chwila, więc przy-
gotowywano się do nie gorliwie. Wo ska książęce za mowały sam Janów, panowały nad
gościńcem z Sokółki, którego pilnowała artyleria, przez biegłych elektorskich obsługiwa-
na. Armat tam było trzy tylko, ale prochów i kul dostatek. Z obu stron Janowa, mięǳy
brzeźniakami, kazał Bogusław usypać szańczyki, na nich zaś ustawić organki¹⁰⁴⁷ i piecho-
tę. Jazda za mowała sam Janów, gościniec za armatami oraz przerwy mięǳy szańcami.
Pozyc a dość była obronna i ze świeżym ludem można się było długo i krwawo w nie bro-
nić, lecz nowego żołnierza było tylko ośmset piechoty pod Kyritzem, reszta tak znużona,
iż ledwie na nogach stała. Prócz tego wycie tatarskie słyszano w Suchowolu na północ,
zatem z tyłu Bogusławowych szyków, skutkiem czego szerzył się pewien postrach mięǳy
żołnierstwem. Bogusław musiał wysłać w tę stronę wszystką lekką azdę, która uszedłszy
pół mili, nie śmiała ani wracać nazad, ani iść dale , z obawy akowe zasaǳki w lasach.

Bogusław, akkolwiek febra w połączeniu z silną gorączką dokuczała mu więce niż
kiedykolwiek, sam wszystkim zawiadywał, że zaś na koniu z trudnością mógł usieǳieć,
kazał się więc czterem drabantom¹⁰⁴⁸ nosić w otwarte lektyce. Tak zwieǳił gościniec,
brzeźniaki i wracał właśnie do Janowa, gdy dano mu znać, iż wysłaniec książęcy się zbliża.

Było to uż w ulicy. Bogusław nie mógł poznać Kmicica z powodu ciemne nocy
i dlatego że pan Andrze , przez zbytek ostrożności ze strony oficerów przednie straży,
miał głowę zasłoniętą workiem, w którym tylko otwór na usta był przecięty.

¹⁰⁴⁵siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
¹⁰⁴⁶lubo (daw.) — chociaż, mimo że. [przypis edytorski]
¹⁰⁴⁷organki — ǳiało, używane w XVI i XVII w., złożone z wielu luf karabinowych na ednym łożu, ładowane

od przodu i odpalane wspólnym lontem. [przypis edytorski]
¹⁰⁴⁸drabant (z niem.) — żołnierz pieszy, żołnierz straży przyboczne . [przypis edytorski]
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Jednakże dostrzegł książę worek, gdyż Kmicic, zlazłszy z konia, stał tuż obok, więc
kazał go zd ąć natychmiast.

— Tu uż Janów — rzekł — i nie ma z czego czynić ta emnicy…
Po czym zwrócił się w ciemności do pana Andrze a:.
— Od pana Sapiehy?
— Tak est.
— A co tam pan Sakowicz porabia?
— Pan Oskierko go pode mu e.
— Czemużeście gle tu zażądali, skoro Sakowicza macie? Zbyt ostrożny pan Sapieha,

i niech patrzy, aby nie przemądrował.
— To nie mo a rzecz! — odparł Kmicic.
— Ale wiǳę, że pan poseł niezbyt mowny.
— Pismo przywiozłem, a w mo e prywatne sprawie w kwaterze przemówię.
— To est i prywatka?
— Zna ǳie się prośba do wasze książęce mości.
— Rad będę nie odmówić. Teraz proszę za sobą. Siada waść na koń. Prosiłbym do

lektyki, ale za ciasno.
Ruszyli. Książę w lektyce, a Kmicic obok konno. I w ciemnościach spoglądali eden

na drugiego, nie mogąc twarzy swych wza emnie do rzeć. Po chwili książę, mimo futer, Choroba
trząść się zaczął tak, że aż zębami kłapał. Wreszcie rzekł:

— Licho mnie napadło… żeby nie to… brr!… inne bym kondyc e¹⁰⁴⁹ postawił…
Kmicic nie odrzekł nic i tylko oczami chciał przebić ciemność, wśród które głowa Pokusa, Honor, Diabeł,

Zemstai twarz książęca rysowały się w niewyraźnych, szarych i białawych zarysach. Na dźwięk
Bogusławowego głosu i na widok ego postaci wszystkie dawne urazy, stara nienawiść
i paląca chęć zemsty wezbrały tak w ego sercu, iż zmieniły się prawie w szał… Ręka
mimo woli szukała miecza, który mu od ęto, ale za pasem miał buławę o żelazne głowie,
swó znak pułkownikowski, więc diabeł począł mu zaraz wichrzyć w mózgu i szeptać:

— Krzyknĳ mu w ucho, ktoś est, i rozbĳ łeb w drzazgi… Noc ciemna… wydosta-
niesz się… Kiemlicze z tobą. Zdra cę zgłaǳisz… za krzywdy zapłacisz… Uratu esz Oleńkę,
Sorokę… Bĳ! bĳ!…

Kmicic zbliżył się eszcze bliże do lektyki i drżącą ręką począł wyciągać zza pasa buz-
dygan¹⁰⁵⁰.

— Bĳ!… — szeptał diabeł. — O czyźnie się przysłużysz…
Kmicic wyciągnął uż buławę i ścisnął za ręko eść, akby ą chciał rozgnieść w dłoni.
— Raz, dwa, trzy!… — szepnął diabeł.
Lecz w te chwili koń ego, czy to że uderzył nozdrzami w hełm drabanta, czy prze-

straszył się, dość, że zarył nagle kopytami w ziemię, potem potknął się silnie; Kmicic
poderwał go cuglami. Przez ten czas lektyka oddaliła się o kilkanaście kroków.

A unakowi włos stanął dębem na głowie.
— Matko Na świętsza, trzyma mi rękę! — szepnął przez zaciśnięte zęby. — Matko

Na świętsza, ratu ! Jam tu poseł, a od hetmana przy eżdżam, a chcę ako zbó nocny
mordować… Jam szlachcic, am sługa Twó … Nie wódźże na pokuszenie!

— A czego to waść maruǳisz? — ozwał się przerywany przez febrę głos Bogusława.
— Jestem uż!
— Słyszysz waść… kury po zapłociach pie ą… Trzeba się spieszyć, bom też chory

i odpocznienia potrzebu ę.
Kmicic zasaǳił buzdygan za pas i echał dale w pobliżu lektyki. Jednakże nie mógł Gniew, Konflikt

wewnętrznyoǳyskać spoko u. Rozumiał, że tylko zimną krwią i panowaniem nad sobą zdoła uwolnić
Sorokę; dlatego układał sobie z góry, akimi słowy¹⁰⁵¹ ma przemówić do księcia, aby go
skłonić i przekonać. Przysięgał więc sobie, że tylko Sorokę mieć bęǳie na uwaǳe, że
o niczym innym ani wspomni, a zwłaszcza o Oleńce.

I czuł, ak w ciemności gorące rumieńce oblewa ą mu twarz na myśl, że może sam
książę wspomni o nie , a może wspomni coś takiego, czego nie bęǳie mógł pan Andrze
przetrzymać ani wysłuchać.

¹⁰⁴⁹kondycja (z łac.) — warunek. [przypis edytorski]
¹⁰⁵⁰buzdygan (z tur.) — roǳa broni, ozdobna pałka; w XVII w. symbol właǳy oficera. [przypis edytorski]
¹⁰⁵¹jakimi słowy — ǳiś popr. forma N. lm: akimi słowami. [przypis edytorski]
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— Niechże e nie tyka — mówił sobie w duszy — niech e nie tyka, bo w tym ego
śmierć i mo a… Niech nad sobą samym ma miłosierǳie, eżeli mu sromu¹⁰⁵² nie starczy…

I cierpiał okrutnie pan Andrze ; w piersiach nie stawało mu powietrza, a gardło tak
miał ściśnięte, iż bał się, że gdy przy ǳie mówić, słowa nie zdoła z siebie wydobyć. W tym
ucisku dusznym począł litanię odmawiać.

Po chwili przyszła nań ulga, uspokoił się znacznie i owa niby obręcz żelazna, która
gniotła mu krtań, sfolżała¹⁰⁵³.

Tymczasem przy echali do książęce kwatery. Drabanci postawili lektykę; dwóch rę-
koda nych¹⁰⁵⁴ dworzan wzięło księcia pod ramiona; on zaś zwrócił się do Kmicica i szczę-
ka ąc ciągle zębami, rzekł:

— Proszę za sobą… Paroksyzm¹⁰⁵⁵ zaraz minie… Bęǳiem się mogli rozmówić.
Jakoż po chwili znaleźli się oba w osobne komnacie, w które na kominie żarzyły się

kupy węgli i gorąco było nieznośnie. Tam ułożono księcia Bogusława na długim polowym
krześle, okryto futrami i przyniesiono światło. Za czym dworzanie oddalili się, książę zaś
przechylił w tył głowę, przymknął oczy i tak pozostał czas akiś nieruchomy.

Wreszcie rzekł:
— Zaraz… niech odpocznę…
Kmicic patrzył na niego. Książę nie zmienił się wiele, eno febra ściągnęła mu twarz. Duch, Choroba, Wróg

Ubielony był ak zwykle i na agodach pomalowany barwiczką, ale właśnie dlatego, gdy
leżał tak z zamkniętymi oczyma i z głową przechyloną, podobny był trochę do trupa albo
woskowe figury.

Pan Andrze stał przed nim w świetle świecznika. Książęce powieki poczęły się otwie-
rać leniwie, nagle otworzyły się zupełnie i akoby płomień przeleciał mu przez twarz. Lecz
trwało to przez oka mgnienie, po czym znów zamknął oczy.

– Jeśliś est duch, nie bo ę się ciebie — rzekł — ale przepadnĳ!
— Przy echałem z pismem od hetmana — odpowieǳiał Kmicic.
Bogusław wzdrygnął się nieznacznie, akoby się chciał z mar otrząsnąć; następnie po-

patrzył na Kmicica i ozwał się:
— Chybiłem waćpana?
— Nie ze wszystkim — odpowieǳiał ponuro pan Andrze , ukazu ąc palcem na bliznę.
— To uż drugi!… — mruknął na wpół do siebie książę.
I głośno dodał:
— Gǳie est pismo?
— Jest — odrzekł Kmicic, poda ąc list.
Bogusław począł czytać, a gdy skończył, ǳiwne światła błysnęły mu w oczach.
— Dobrze! — wyrzekł — dość maruǳtwa!… Jutro bitwa… I rad estem, bo utro

febry nie mam¹⁰⁵⁶.
— I u nas po równo raǳi — odparł Kmicic.
Nastała chwila milczenia, w czasie które dwóch tych nieubłaganych, wrogów mie-

rzyło się oczyma z pewną straszliwą ciekawością.
Książę pierwszy począł rozmowę:
— Zgadu ę, że to waść mnie tak do eżdżał z Tatary¹⁰⁵⁷?…
— Ja…
— A żeś to nie bał się tu przy echać?…
Kmicic nie odrzekł nic.
— Chybaś na pokrewieństwo przez Kiszków liczył… Bo to my mamy ze sobą ra-

chunki… Mogę panie kawalerze kazać ze skóry obedrzeć.
— Możesz, wasza książęca mość.

¹⁰⁵²srom (daw.) — wstyd; tu: przyzwoitość. [przypis edytorski]
¹⁰⁵³sfolżała — zelżała, złagodniała. [przypis edytorski]
¹⁰⁵⁴rękodajny — dworzanin, którego zadaniem było podawać rękę pani czy panu przy wysiadaniu z powozu,

wstawaniu itp. [przypis edytorski]
¹⁰⁵⁵paroksyzm — atak choroby, drgawki. [przypis edytorski]
¹⁰⁵⁶jutro febry nie mam — niektóre choroby, ak febra czyli malaria, ob awia ą się regularnymi atakami dreszczy

co  lub  dni. Ma to związek z namnażaniem się wirusa we krwi chorego. [przypis edytorski]
¹⁰⁵⁷z Tatary — ǳiś popr. forma N. lm: z Tatarami. [przypis edytorski]
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— Przy echałeś z gle tem, prawda… Rozumiem teraz, dlaczego pan Sapieha go żądał…
Aleś na życie mo e nastawał… Tam Sakowicz zatrzymany; wszelako… pan wo ewoda nie
ma prawa do Sakowicza, a a do ciebie mam… kuzynie…

— Przy echałem z prośbą do wasze książęce mości…
— Proszę! Możesz liczyć, że dla ciebie wszystką uczynię… Jakaż to prośba?
— Jest tu schwytany żołnierz, eden z tych, którzy mi pomagali waszą książęcą mość

porwać. Ja dawałem rozkazy, on ǳiałał ako ślepe instrumentum. Tego żołnierza zechcie
wasza książęca mość na wolność wypuścić.

Bogusław pomyślał chwilę.
— Panie kawalerze — rzekł — namyślam się, czyś lepszy żołnierz, czy też bezczel-

nie szy suplikant¹⁰⁵⁸…
— Ja tego człowieka darmo od wasze książęce mości nię chcę.
— A co mi za niego da esz?
— Samego siebie.
— Proszę, takiż to miles praeciosus¹⁰⁵⁹… Ho nie płacisz, ale bacz, by ci starczyło, boć

eszcze pewnie kogoś chciałbyś ode mnie wykupić…
Kmicic posunął się o krok bliże i pobladł tak straszliwie, iż książę mimo woli spo rzał

na drzwi i mimo całe swe odwagi, zmienił przedmiot rozmowy.
— Pan Sapieha na takowy układ nie przystanie — rzekł. — Rad bym cię miał, alem

słowem książęcym za bezpieczeństwo two e zaręczył.
— Przez tego żołnierza odpiszę panu hetmanowi, żem dobrowolnie został.
— A on zażąda, bym cię wbrew twe woli odesłał. Zbyt znaczne oddałeś mu posługi…

I Sakowicza mi nie puści, a Sakowicza więce cenię niż ciebie…
— To uwolnĳ wasza książęca mość i tak tego żołnierza, a a się na parol¹⁰⁶⁰ stawię,

gǳie rozkażesz.
— Jutro może mi legnąć przy ǳie. Nic mi po układach na po utrze…
— Błagam waszą książęcą mość! Za tego człowieka a…
— Co ty?
— Zemsty poniecham. Zemsta, Polowanie
— Wiǳisz, panie Kmicic, siła razy choǳiłem na niedźwieǳia z oszczepem, nie dla-

tego, żem musiał, ale z ochoty. Lubię, gdy mi akowe niebezpieczeństwo grozi, bo mi
się życie mnie kuczy¹⁰⁶¹. Owóż i two ą zemstę ako uciechę sobie zostawu ę, ile że ci
przyznać muszę, żeś z takowych niedźwieǳi, co to same strzelca szuka ą.

— Wasza książęca mość — rzekł Kmicic — za małe miłosierǳie często Bóg wielkie
grzechy odpuszcza. Nikt z nas nie wie, kiedy mu przed sądem Chrystusowym stanąć
przy ǳie.

— Dosyć! — przerwał książę. — Ja też sobie psalmy mimo febry komponu ę, żeby
akowąś zasługę mieć przed Panem, a potrzebowałbymli predykanta¹⁰⁶², to bym swego
zawołał… Waść nie umiesz prosić dość pokornie i na manowce leziesz… Ja ci sam podam
sposób: uderz utro w bitwie na pana Sapiehę, a a po utrze tego gema na¹⁰⁶³ wypuszczę
i tobie winy przebaczę… Zdraǳiłeś Raǳiwiłłów, zdradźże Sapiehę…

— Ostatnieli to słowo wasze książęce mości?… Na wszystko święte zaklinam waszą
książęcą mość…

— Nie! Diabli cię biorą, dobrze!… I na twarzy się mienisz… Nie przychodź eno za
blisko, bo chociaż luǳi mi wstyd wołać… ale patrz tu! Zbytniś rezolut!

To rzekłszy, Bogusław ukazał spod futra, którym był okryty, lufę pistoletu i począł
patrzeć iskrzącymi oczyma w oczy Kmicica.

— Wasza książęca mość! — zakrzyknął Kmicic, składa ąc wprawǳie ręce ak do proś-
by, ale z twarzą przez gniew zmienioną.

— To prosisz, a grozisz?… — rzekł Bogusław — kark zginasz, a diabeł ci zza kołnierza Pokora, Pycha, Honor,
Rycerz, Wierność, Gniew,
Zemsta¹⁰⁵⁸suplikant (z łac.) — proszący. [przypis edytorski]

¹⁰⁵⁹miles praeciosus (łac.) — bezcenny żołnierz. [przypis edytorski]
¹⁰⁶⁰parol (z .) — słowo honoru. [przypis edytorski]
¹⁰⁶¹kuczy — przykrzy. [przypis edytorski]
¹⁰⁶²predykant — kaznoǳie a protestancki. [przypis edytorski]
¹⁰⁶³gemajn (daw., z niem. gemein: zwykły) — szeregowiec w wo sku polskim cuǳoziemskiego autoramentu;

tu pogard.: żołnierz. [przypis edytorski]
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zęby do mnie szczerzy?… To pycha ci z ócz błyska, a w gębie grzmi ak w chmurze?
Czołem do raǳiwiłłowskich nóg przy prośbie, mopanku!… Łbem o podłogę bić! wówczas
ci odpowiem!…

Twarz pana Andrze a blada była ak chusta, ręką pociągnął po mokrym czole, po
oczach, po twarzy i odrzekł tak przerywanym głosem, ak gdyby febra, na którą cierpiał
książę, nagle rzuciła się na niego.

— Jeżeli wasza książęca mość tego starego żołnierza mi wypuści… to… a… wasze
książęce mości… paść do… nóg… gotów…

Zadowolenie błysnęło w Bogusławowych oczach. Wroga upokorzył, dumny kark
zgiął. Lepszego pokarmu nie mógł dać zemście i nienawiści.

Kmicic stał zaś przed nim z włosem z eżonym w czuprynie, dygocący na całym ciele.
Twarz ego, nawet w spoko u do głowy astrzębie podobna, przypominała tym barǳie
drapieżnego i rozwścieczonego ptaka. Nie zgadłeś, czy za chwilę rzuci się do nóg, czy do
piersi książęce …

A Bogusław, nie spuszcza ąc go z oka, rzekł:
— Przy świadkach! przy luǳiach!
I zwrócił się ku drzwiom:
— Bywa !
Przez otwarte drzwi weszło kilkunastu dworzan, Polaków i cuǳoziemców. Za nimi

poczęli wchoǳić oficerowie.
— Mości panowie! — rzekł książę — oto pan Kmicic, chorąży orszański i poseł od

pana Sapiehy, ma mnie o łaskę prosić i chce wszystkich waszmościów mieć za świadków!…
Kmicic zatoczył się ak pĳany, ęknął i padł do nóg Bogusławowych.
A książę wyciągnął e umyślnie tak, że koniec ego ra tarskiego buta dotykał czoła

rycerza.
Wszyscy patrzyli w milczeniu, zdumieni słynnym nazwiskiem, ak i tym, że ów, któ-

ry e nosił, był teraz posłem od pana Sapiehy. Wszyscy rozumieli też, że ǳie e się coś
naǳwycza nego.

Tymczasem książę wstał i nie rzekłszy ni słowa, przeszedł do przyległe komnaty,
kiwnął tylko na dwóch dworzan, żeby szli za nim.

Kmicic podniósł się. W twarzy ego nie było uż gniewu ni drapieżności, tylko nie-
czułość i obo ętność. Zdawało się, iż nie rozezna e wcale, co się z nim ǳie e, i że energia
ego złamała się zupełnie.

Upłynęło pół goǳiny, goǳina. Za oknem słychać było tętent kopyt końskich i mia-
rowe kroki żołnierzy, on sieǳiał ciągle, akby kamienny.

Nagle otworzyły się drzwi do przysionka. Wszedł oficer, dawny zna omy Kmicica
z Birż, i ośmiu żołnierzy, czterech z muszkietami, czterech bez strzelb, tylko przy szablach.

— Mości pułkowniku, powstań waszmość! — rzekł grzecznie oficer.
Kmicic popatrzył na niego błędnie.
— Głowbicz… — rzekł, pozna ąc oficera.
— Mam rozkaz — odparł Głowbicz — związać wasze mości ręce i wyprowaǳić za

Janów. Na czas to wiązanie, późnie od eǳiesz wasza mość wolno… Dlatego proszę wasze
mości nie stawiać oporu…

— Wiąż! — odrzekł Kmicic.
I pozwolił się bez oporu skrępować. Ale nóg mu nie wiązano. Oficer wyprowaǳił

go z komnaty i wiódł piechotą przez Janów. Za czym szli eszcze z goǳinę. Po droǳe
przyłączyło się kilku ezdnych. Kmicic słyszał, że rozmawia ą po polsku, Polacy bowiem,
którzy eszcze służyli u Bogusława, znali wszyscy nazwisko Kmicica i dlatego na ciekawsi
byli, co się z nim stanie. Orszak minął brzeźniak i znalazł się w pustym polu, na którym
u rzał pan Andrze odǳiał lekkie polskie chorągwi Bogusławowe .

Żołnierze stali szeregiem w kwadrat, w środku był ma dan, na nim dwóch tylko
piechurów trzyma ących konie, ubrane w szle e, i kilkunastu luǳi z pochodniami.

Przy ich blasku u rzał pan Andrze pal świeżo zaostrzony, leżący poziomo i przymo-
cowany drugim końcem do grubego pnia drzewa.

Kmicica mimo woli dreszcze przeszły.
„To dla mnie — pomyślał — końmi mnie każe na pal nawlec… Dla zemsty Sakowicza

poświęca!”
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Lecz mylił się, pal przeznaczony był przede wszystkim dla Soroki.
Przy migocących płomykach do rzał pan Andrze samego Sorokę; stary żołnierz sie-

ǳiał tuż obok pnia na zydlu, bez czapki i ze skrępowanymi rękoma, pilnowany przez
czterech żołnierzy. Jakiś człek, ubrany w półkożuszek bez rękawów, podawał mu w te
chwili gorzałkę w płaskim kubku, którą Soroka pił dość chciwie. Wypiwszy, splunął, a że
w te właśnie chwili postawiono Kmicica mięǳy dwoma konnymi w pierwszym szere-
gu, więc żołnierzysko do rzał go, zerwał się z zydla i wyprostował się akby na paraǳie
wo skowe .

Przez chwilę patrzyli na się oba . Soroka twarz miał dość spoko ną i zrezygnowaną,
poruszał tylko szczękami, ak gdyby żuł.

— Soroka… — ęknął wreszcie Kmicic.
— Wedle rozkazu! — odpowieǳiał żołnierz.
I znowu nastało milczenie. Cóż mieli mówić w takie chwili! Wtem oprawca, który

podawał poprzednio Soroce wódkę, zbliżył się do niego.
— No, stary — rzekł — czas na cię.
— A prosto nawłóczcie!
— Nie bó się.
Soroka nie bał się, ale gdy uczuł na sobie ramię oprawcy, począł sapać szybko i głośno,

nareszcie rzekł:
— Gorzałki eszcze…
— Nie ma!
Nagle eden z żołnierzy wysunął się z szeregu i podał blaszankę.
— Jest. Da cie mu!
— Do ordynku! — zakomenderował Głowbicz.
Jednakże człek w kożuszku przechylił manierkę do ust Soroki, on zaś pił obficie,

a wypiwszy, odetchnął głęboko.
— Ot! — rzekł — żołnierski los, za trzyǳieści lat służby… Nu, czas to czas!
Drugi oprawca zbliżył się i poczęto go rozbierać.
Nastała chwila ciszy.
Pochodnie drżały w rękach trzyma ących e luǳi. Wszystkim uczyniło się straszno.
Wtem pomruk zerwał się wśród otacza ących ma dan szeregów i stawał się coraz

głośnie szy. Żołnierz nie kat. Sam zada e śmierć, lecz widoku męki nie lubi.
— Milczeć! — krzyknął Głowbicz.
Pomruk zmienił się w gwar głośny, w którym brzmiały po edyncze słowa: „diabli!”,

„pioruny!”, „pogańska służba!…”
Nagle Kmicic krzyknął tak, akby ego samego na pal nawłóczono:
— Stó ‼
Oprawcy wstrzymali się mimo woli. Wszystkie oczy zwróciły się na Kmicica.
— Żołnierze! — krzyknął pan Andrze . — Książę Bogusław zdra ca przeciw królo-

wi i Rzeczypospolite ! Was otoczono i utro w pień wycięci bęǳiecie! Zdra cy służycie!
Przeciw o czyźnie służycie! Ale kto służbę porzuci, zdra cę porzuci, temu przebaczenie
królewskie, przebaczenie hetmańskie!… Wybiera cie! Śmierć i hańba albo nagroda u-
tro! Lafę wypłacę i dukat na głowę, dwa na głowę!… Wybiera cie‼ Nie wam, godnym
żołnierzom, zdra cy służyć! Niech ży e król! Niech ży e hetman wielki litewski!

Gwar przeszedł w huk. Szeregi złamały się.
Kilkanaście głosów krzyknęło:
— Niech ży e król!
— Dość służby!
— Na pohybel zdra cy!
— Stać! stać! — wrzeszczały inne głosy.
— Jutro wam w hańbie umierać! — ryczał Kmicic.
— Tatarzy w Suchowolu!
— Książę zdra ca!
— Przeciw królowi wo u em!
— Bĳ!
— Do księcia!
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— Stó !
W zamieszaniu akaś szabla przecięła powrozy krępu ące ręce Kmicica. Ten zaś skoczył

w te chwili na ednego z owych koni, które Sorokę na pal naciągnąć miały, i krzyknął
uż z konia:

— Za mną do hetmana!
— Idę! — wrzasnął Głowbicz. — Niech ży e król! — Niech ży e! — odpowieǳiało

pięćǳiesiąt głosów i pięćǳiesiąt szabel błysnęło ednocześnie
— Na koń Sorokę! — zakomenderował znowu Kmicic.
Byli tacy, którzy opierać się chcieli, lecz na widok gołych szabel umilkli. Jeden wsze-

lako zawrócił konia i znikł po chwili z oczu. Pochodnie zgasły. Ciemność ogarnęła wszyst-
kich.

— Za mną! — rozległ się głos Kmicica.
I kłąb luǳi bezładny ruszył z mie sca; potem wyciągnął się w długiego węża.
U echawszy dwie lub trzy sta e, trafili na straże piechurów, których większe masy

za mowały brzeźniak leżący z lewe strony.
— Kto iǳie? — ozwały się głosy.
— Głowbicz z pod azdem!
— Hasło?
— Trąby¹⁰⁶⁴!
— Przechodź!
I prze echali, nie spiesząc się zbytnio; następnie puścili się rysią.
— Soroka! — rzekł Kmicic.
— Wedle rozkazu! — ozwał się obok głos wachmistrza.
Kmicic nie mówił nic więce , tylko wyciągnąwszy rękę, wsparł dłoń na głowie wach-

mistrza — akby się chciał przekonać, czy eǳie obok.
Żołnierz przycisnął w milczeniu tę dłoń do ust.
Wtem ozwał się Głowbicz z drugiego boku:
— Wasza miłość! dawnom to chciał uczynić, co teraz czynię.
— Nie pożału ecie!
— Całe życie będę wasze miłości wǳięczny!
— Słucha , Głowbicz, czemu to książę was wysłał, nie cuǳoziemski regiment, na

egzekuc ę?
— Bo chciał waszą miłość przy Polakach pohańbić. Obcy żołnierz nie zna wasze

miłości.
— A mnie nic nie miało się stać?
— Wasze miłości miałem rozkaz powrozy rozciąć. Gdyby zaś wasza miłość porwała

się do obrony Soroki, mieliśmy ą przed księcia dostawić po ukaranie.
— Więc i Sakowicza chciał poświęcić — mruknął Kmicic.
Tymczasem w Janowie książę Bogusław, zmożon febrą i ǳiennym trudem, spać uż

poszedł. Ze snu głębokiego rozbuǳił go re wach przed kwaterą i pukanie do drzwi.
— Wasza książęca mość! wasza książęca mość! — wołało kilka głosów.
— Śpi! nie buǳić — odpowiadali paziowie.
Lecz książę siadł na łożu i krzyknął:
— Światła!
Wniesiono światło, ednocześnie z nim wszedł oficer służbowy.
— Wasza książęca mość! — rzekł — poseł sapieżyński pobuntował Głowbiczową

chorągiew i odprowaǳił ą do hetmana.
Nastała chwila ciszy.
— Bić w kotły i w bębny — ozwał się wreszcie Bogusław — niech wo sko w szyku

sta e!
Oficer wyszedł, książę pozostał sam.
— To straszny człek! — rzekł sam do siebie.
I uczuł, że chwyta go nowy paroksyzm febry.

¹⁰⁶⁴Trąby — nazwa herbu Raǳiwiłłów. [przypis edytorski]
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Łatwo sobie wyobrazić zǳiwienie pana Sapiehy, gdy Kmicic nie tylko wrócił sam bez-
piecznie, lecz przywiódł ze sobą kilkaǳiesiąt koni i starego sługę. Kmicic po dwakroć
musiał opowiadać hetmanowi i panu Oskierce, ak i co się stało, oni zaś słuchali z cieka-
wością, bĳąc często w dłonie i za głowę się biorąc.

— Uważ z tego — rzekł hetman — że kto w zemście przesaǳi, temu się ona często- Zemsta
kroć ako ptak z palców wychynie. Książę Bogusław Polaków ako świadków twe hańby
i męki mieć chciał, aby cię gorze sponiewierać, i przesaǳił. Ale się z tego nie chełp,
bo to zrząǳenie boskie dało ci wiktorię, chociaż, swo ą drogą, to edno ci powiem: on
diabeł, aleś i ty diabeł! Źle książę uczynił, że cię spostponował¹⁰⁶⁵.

— Ja go nie spostponu ę i w zemście, da Bóg, nie przesaǳę!
— Niecha e całkiem, ako Chrystus niechał, chociaż Bogiem będąc, mógł ednym

słowem Żydowinów pogrążyć.
Kmicic nie odrzekł nic, bo też i nie było czasu na rozprawy; nie było nawet i na wy- Sen, Obowiązek, Wo na

poczynek. Rycerz był znużon śmiertelnie, a ednak te nocy eszcze postanowił echać do
swoich Tatarów, którzy za Janowem stali w lasach i na gościńcach z tyłu wo sk Bogusła-
wowych. Ale ówcześni luǳie dobrze sypiali na kulbakach. Kazał więc tylko pan Andrze
konia świeżego siodłać, obiecu ąc sobie, że się przez drogę smaczno wydrzemie.

Na samym wsiadanym przyszedł do niego Soroka i wyprostował się po służbie.
— Wasza miłość! — rzekł.
— A co powiesz, stary?
— Przyszedłem spytać, kiedy mi echać?
— Dokąd?
— Do Taurogów.
Kmicic rozśmiał się.
— Nie po eǳiesz wcale do Taurogów, po eǳiesz ze mną.
— Wedle rozkazu! — odpowieǳiał wachmistrz, stara ąc się nie pokazać po sobie

ukontentowania¹⁰⁶⁶.
Jakoż po echali razem. Droga była długa, bo należało okładać lasami, aby nie wpaść

na Bogusława, za to Kmicic i Soroka wyspali się setnie i bez żadne przygody przybyli do
Tatarów.

Akbah-Ułan stawił się zaraz przed Babiniczem i zdał mu relac ę ze swych czynności.
Pan Andrze kontent z nich był: wszystkie mosty zostały popalone, groble poniszczone;
nie dość na tym: wody z wiosną rozlały, zmieniwszy pola, łąki i niższe drogi w grząskie
błoto.

Bogusław nie miał innego wyboru, ak bić się, zwyciężyć lub zginąć. O odwrocie
niepodobna mu było myśleć.

— Dobrze — rzekł Kmicic — zacną ma ra tarię, ale ciężką. Nie bęǳie z nie na Wo na, Wróg, Pieniąǳ,
Interesǳisie sze błota użytku.

Po czym zwrócił się do Akbah-Ułana.
— Schudłeś! — rzekł, uderza ąc go w brzuch pięścią — ale po bitwie dukatami

książęcymi sobie kałdun¹⁰⁶⁷ napełnisz.
— Bóg stworzył nieprzy aciół, aby mężowie wo enni łup z kogo brać mieli — odrzekł

poważnie Tatar.
— A azda Bogusławowa stoi przeciw wam?
— Jest ich kilkaset koni dobrych, a wczora nadesłano im regiment piechoty i okopali

się.
— Zaśby ich nie można w pole wywabić?
— Nie wychoǳą.
— A obe ść i zostawić, aby się do Janowa dostać?
— Na droǳe leżą.
— Trzeba bęǳie coś obmyślić!
To rzekłszy, Kmicic począł się ręką głaǳić po czuprynie.

¹⁰⁶⁵spostponować (z łac.) — obrazić, zhańbić, upokorzyć. [przypis edytorski]
¹⁰⁶⁶ukontentowanie (z łac.) — zadowolenie, radość. [przypis edytorski]
¹⁰⁶⁷kałdun (pogard.) — brzuch. [przypis edytorski]
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— Próbowaliście podchoǳić? Jak daleko wypada ą za wami?
— Na sta e¹⁰⁶⁸, dwa… dale nie chcą.
— Trzeba bęǳie coś obmyślić! — powtórzył Kmicic.
Lecz te nocy nic uż nie obmyślił. Za to naza utrz pod echał z Tatary¹⁰⁶⁹ pod obóz,

leżący mięǳy Suchowolem a Janowem, i rozpoznał, że Akbah-Ułan przesaǳał, mówiąc,
że piechota okopała się z te strony, były tam bowiem tylko szańczyki, nic więce . Można
się było z nich długo bronić, zwłaszcza przeciw Tatarom, którzy nieskoro szli wprost na
ogień do ataku, ale nie można było myśleć o wytrzymaniu akiegokolwiek oblężenia.

„Gdybym miał piechotę — pomyślał Kmicic — poszedłbym na dym…”
Lecz o sprowaǳeniu piechoty trudno było i marzyć, bo naprzód, pan Sapieha sam

nie miał e do zbytku, po wtóre, czasu na ściągnięcie e brakło.
Kmicic pod echał tak blisko, iż piechurowie Bogusławowi poczęli do niego ognia da-

wać, lecz on nie zważał na to, eźǳił mięǳy kulami, rozpatrywał się, oglądał, a Tatarowie,
choć na ogień mnie wytrzymali, musieli mu dotrzymywać kroku. Potem zasię wypadła
azda i za echała go z boku. On umknął się, poszedł trzy tysiące kroków i wraz ku nim
zawrócił.

Lecz oni zwrócili także z mie sca ku szańczykom. Na próżno Tatarowie wypuścili za
nimi chmurę strzał. Spadł tylko eden człek z konia, a i to zabrali go i ponieśli.

Kmicic w powrocie, zamiast echać wprost do Suchowola, rzucił się ku zachodowi
i dotarł do Kamionki.

Bagnista rzeka rozlała szeroko, bo wiosna była nad poǳiw w wody obfita. Kmicic
popatrzył na rzekę, rzucił w wodę kilkanaście pokruszonych gałązek, aby bystrość prądu
wymiarkować, i rzekł do Ułana:

— Tędy ich bokiem obe ǳiemy i z tyłu na nich uderzym.
— Pod wodę konie nie popłyną.
— Leniwo iǳie. Popłyną! Ta woda prawie stoi.
— Konie skostnie ą i luǳi nie utrzyma ą. Zimno eszcze.
— Luǳie popłyną za ogonami. To wasz tatarski proceder.
— Luǳie skostnie ą.
— Rozgrze ą się w ogniu.
— Kiszmet¹⁰⁷⁰!
Nim zmroczyło się na świecie, Kmicic kazał naciąć pęki łoziny, zwiędłego sitowia,

trzcin i poprzywiązywać koniom do boków.
Przy pierwsze gwieźǳie rzucił w wodę około ośmiuset koni i poczęli płynąć. On sam

płynął na czele, lecz wkrótce zmiarkował, że tak wolno posuwa ą się naprzód, iż za dwa
dni nie przepłyną poza szańce.

Wówczas kazał się przeprawić na drugi brzeg.
Niebezpieczne to było przedsięwzięcie. Drugi brzeg był prosty i bagnisty. Konie, choć

lekkie, lgnęły po brzuchy. Lecz posuwali się naprzód, lubo¹⁰⁷¹ wolno i ratu ąc eden dru-
giego.

Tak szli parę stai.
Gwiazdy pokazywały północ. Wtem od południa doszły ich echa dalekie palby.
— Bitwa poczęta! — krzyknął Kmicic.
— Potoniem! — odpowieǳiał Akbah-Ułan.
— Za mną!
Tatarzy nie wieǳieli, co czynić, gdy nagle spostrzegli, iż koń Kmicicowy wynurzył się

z błota, trafiwszy widocznie na twardy grunt.
Jakoż poczęła się ława piasku. Po wierzchu było wody do piersi końskich, lecz grunt

pod spodem twardy. Szli zatem żwawie . Na lewo mignęły im dalekie ognie!
— To szańce! — rzekł cicho Kmicic. — Mĳamy! obe ǳiemy!
Po chwili minęli szańce istotnie. Wówczas zwrócili na lewo i wparli znów bachmaty

w rzekę, aby wylądować za szańcami.

¹⁰⁶⁸staje — daw. miara długości, w różnych okresach i okolicach licząca od  do  m. [przypis edytorski]
¹⁰⁶⁹z Tatary — ǳiś popr. forma N. lm: z Tatarami. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁰kiszmet (arab.) — niech tak bęǳie. [przypis edytorski]
¹⁰⁷¹lubo (daw.) — chociaż, mimo że. [przypis edytorski]
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Przeszło sto koni ulgnęło tuż przy brzegu. Lecz luǳie wydostali się na brzeg prawie
wszyscy. Kmicic kazał spieszonym¹⁰⁷² siadać za ezdnymi i ruszył ku szańcom. Poprzednio
zostawił był dwustu wolentarzy¹⁰⁷³ z rozkazem, by niepokoili szańce z przodu przez ten
czas, gdy im bęǳie tył zachoǳił. Jakoż zbliżywszy się, usłyszał strzały zrazu rzadkie, potem
coraz gęstsze.

— Dobrze! — rzekł — tamci ataku ą!
I ruszyli.
W ciemności widać było tylko gromadę głów podskaku ących pod miarę końskiego

chodu; szabla nie zabrzękła, zbro a nie zaǳwoniła, Tatarzy i wolentarze umieli iść tak
cicho ak wilcy.

Od strony Janowa palba stawała się coraz potężnie sza, widoczne było, że pan Sapieha
nastąpił na całe linii.

Lecz na szańczykach, ku którym dążył Kmicic, brzmiały także okrzyki. Kilka stosów
drzewa paliło się na nich, rozrzuca ąc blask silny. Przy onym blasku do rzał pan Andrze
piechurów strzela ących z rzadka, więce patrzących przed się w pole, na którym azda
ucierała się z wolentarzami.

Do rzano i ego ze szańców, lecz zamiast strzałami, przywitano nadciąga ący odǳiał
gromkim okrzykiem. Żołnierze sąǳili, że to książę Bogusław przysyła im pomoc.

Lecz gdy zaledwie sto kroków ǳieliło nad eżdża ącą gromadę od szańców, piechota
poczęła ruszać się w nich niespoko nie; coraz więce żołnierzy, przykrywa ąc rękoma czoła,
patrzyło, co za lud nad eżdża.

Wtem na kroków pięćǳiesiąt straszliwe wycie targnęło powietrzem i odǳiał rzucił
się ak burza, ogarnął piechotę, otoczył ą pierścieniem i cała ta masa luǳi poczęła się
poruszać konwulsy nie. Rzekłbyś: olbrzymi wąż dusi upatrzoną ofiarę.

W kupie owe brzmiały rozǳiera ące wrzaski: — Ałła¹⁰⁷⁴! Herr Jesus! Mein Gott!¹⁰⁷⁵
Za szańcami brzmiały nowe okrzyki, bo wolentarze, choć w słabsze liczbie, poznaw-

szy, iż pan Babinicz uż w szańcach, natarli z wściekłością na azdę. Tymczasem niebo,
które chmurzyło się uż od nie akiego czasu, ako zwycza nie na wiosnę, lunęło gęstym,
niespoǳianym dżdżem. Stosy płonące zagasły i walka trwała w ciemnościach.

Lecz nie trwała uż długo. Napadnięci znienacka Bogusławowi piechurowie poszli
pod nóż. Jazda, w które dużo było swoich luǳi, złożyła broń. Obcych, mianowicie sto
dragonii, w pień wycięto.

Gdy księżyc wychynął się znów zza chmur, oświecił tylko gromady Tatarów docina-
ących rannych i biorących łup.

Lecz nie trwało to długo. Rozległ się przeraźliwy głos piszczałki: Tatarzy i wolentarze
ak eden człowiek skoczyli na koń.

— Za mną! — krzyknął Kmicic.
I poprowaǳił ich ak wicher do Janowa.
W kwadrans późnie podpalono nieszczęsną osadę w czterech rogach, a w goǳinę

edno morze płomieni rozlało się tak szeroko, ak starczyło Janowa. Nad pożogą wylaty-
wały ku czerwonemu niebu słupy skier ognistych.

Tak pan Kmicic dawał znać hetmanowi, iż wziął tył Bogusławowemu wo sku.
Sam zaś, ak kat od krwi luǳkie czerwony, szykował wśród płomieni swych Tatarów, Walka, Wo na, Wróg

aby powieść ich dale .
Już stanęli w ordynku i wyciągnęli się w ławę, gdy nagle, na polu oświeconym ak

w ǳień pożarem, u rzeli przed sobą odǳiał olbrzymie ra tarii elektorskie .
Wiódł ą rycerz, widny z daleka, bo w srebrne blachy ubrany i sieǳący na białym

koniu.
— Bogusław! — ryknął nieluǳkim głosem Kmicic i runął z całą tatarską ławą na-

przód.
Szli więc ku sobie ako dwie fale dwoma wichrami gnane. Przestrzeń ǳieliła ich

znaczna, więc konie po obu stronach wzięły pęd na większy i szły ze stulonymi uszami

¹⁰⁷²spieszony — pozbawiony konia, pieszy. [przypis edytorski]
¹⁰⁷³wolentarz — ochotnik, żołnierz nie otrzymu ący żołdu, walczący w imię swoich przekonań lub dla łupów

wo ennych. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁴Ałła — Allach; o Boże. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁵Herr Jesus! Mein Gott! (niem.) — Panie Jezu! Mó Boże! [przypis edytorski]
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wyciągnięte ak charty, ziemię niemal brzuchami szoru ąc. Z edne strony lud olbrzymi,
w błyszczących kirysach¹⁰⁷⁶, z prostymi szablami wyniesionymi w prawicach ku górze,
z drugie szara ćma tatarska.

Wreszcie zderzyli się długą ławą na widnym polu, lecz wówczas stało się coś straszne-
go. Tatarska ćma padła ak łan położony wichrem; olbrzymi lud prze echał po nie i leciał
dale , akoby luǳie i konie mieli siłę gromów, a skrzydła burzy.

Po nie akim czasie zerwało się kilkuǳiesięciu Tatarów i poczęło ich ścigać. Po ǳiczy
można prze echać, lecz zgnieść e ednym prze azdem niepodobna. Toteż coraz więce
luǳi dążyło za ucieka ącą ra tarią. Arkany¹⁰⁷⁷ poczęły świstać w powietrzu.

Lecz na czele ucieka ących eźǳiec na białym koniu biegł ciągle w pierwszym szeregu,
a mięǳy ściga ącymi nie było Kmicica.

Szarym rankiem poczęli dopiero powracać Tatarowie i każdy niemal wiódł na arkanie
ra tara. Wnet znaleźli Kmicica i bezprztomnego odwieźli do pana Sapiehy.

Hetman sam sieǳiał nad ego łożem. O południu otworzył pan Andrze oczy.
— Gǳie Bogusław? — były ego pierwsze słowa.
— Zniesion ze szczętem… Bóg pofortunił mu z początku, więc wyszedł z brzeźniaków

i w gołym polu wpadł na piechoty pana Oskierki, tam utracił luǳi i wiktorię… Nie wiem,
czy pięćset luǳi nawet uszło, bo siła¹⁰⁷⁸ eszcze twoi Tatarzy wyłapali‥

— A onże sam?
— Uszedł.
Kmicic pomilczał chwilę i rzekł:
— Jeszcze mi się z nim nie mierzyć. Ciął mnie koncerzem¹⁰⁷⁹ w głowę i obalił razem

z koniem… Szczęściem misiurka¹⁰⁸⁰ z cnotliwe stali nie puściła, alem zemdlał.
— Tę misiurkę powinieneś w kościele powiesić.
— Bęǳiem go ścigali choćby na kra świata! — rzekł Kmicic.
Na to hetman:
— Patrza , aką wiadomość ǳiś odebrałem po bitwie.
I podał mu list.
Kmicic przeczytał w głos następu ące słowa: List, Patriota, Obowiązek,

O czyzna„Król szweǳki ruszył z Elbląga, iǳie na Zamość, stamtąd na Lwów, na króla. Przy-
bywa , Wasza Dosto ność, z wszystką potęgą na ratunek Panu i O czyźnie, bo sam nie
wytrzymam. — Czarniecki.”

Nastała chwila milczenia.
— A ty ruszysz z nami czy pó ǳiesz z Tatary¹⁰⁸¹ do Taurogów? — spytał hetman.
Kmicic zamknął oczy. Wspomniał na słowa księǳa Kordeckiego, na to, co mu Wo-

łody owski o Skrzetuskim powiadał, i odrzekł:
— Na potem prywaty! Przy o czyźnie chcę się nieprzy acielowi oponować!
Hetman ścisnął go za głowę.
— Toś mi brat! — rzekł — a żem stary, przy m mo e błogosławieństwo…

¹⁰⁷⁶kirys — część zbroi płytowe , chroniąca korpus; napierśnik i naplecznik. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁷arkan — bicz, sznur, używany przez Tatarów do walki; lasso. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁸siła (daw.) — dużo, wiele. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁹koncerz — długi, ciężki miecz, przeznaczony racze do kłucia niż do cięcia. [przypis edytorski]
¹⁰⁸⁰misiurka — hełm z osłoną karku, wykonaną z plecionki kolcze (z kółek metalowych). [przypis edytorski]
¹⁰⁸¹z Tatary — ǳiś popr. forma N. lm: z Tatarami. [przypis edytorski]
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