


Henryk	Sienkie wicz

Pan	Wo ło dyjowski

Wersja	Demonstracyjna

	

Wydawnictwo	Psychoskok
Konin	2016



Henryk	Sienkiewicz
„Pan	Wołodyjowski”

	
Copyright	©	by	Wydawnictwo	Psychoskok	Sp.	z	o.o,

Copyright	©	by	Henryk	Sienkiewicz,
	
Ten	utwór	nie	jest	objęty	majątkowym	prawem	autorskim	i	znajduje	się	w	domenie

publicznej,	co	oznacza	że	możesz	go	swobodnie	wykorzystywać,	publikować	i
rozpowszechniać.	

Na	podstawie:	Sienkiewicz,	Henryk	(1846-1916),	Pan	Wołodyjowski,	red.	Julian
Krzyżanowski,	oprac.	Maria	Skalska,	Państwowy	Instytut	Wydawniczy,	Warszawa,

1974		

Publikacja	zrealizowana	w	ramach	projektu	Wolne	Lektury	(http://wolnelektury.pl).	

Reprodukcja	cyfrowa	wykonana	przez	Bibliotekę	Narodową	z	egzemplarza
pochodzącego	ze	zbiorów	BN.	

Opracowanie	redakcyjne	i	przypisy:	

Aleksandra	Kurzep,

	Katarzyna	Kwiatkowska,

	Marta	Niedziałkowska,

	Agata	Paszkowska,

	Aleksandra	Sekuła,

	Olga	Sutkowska.

	

Skład:	Kamil	Skitek

Projekt	okładki:	Jakub	Kleczkowski

http://wolnelektury.pl


Zdjęcie	okładki	©	Fotolia	-	after6pm
	

ISBN:	978-83-7900-686-1
	

Wydawnictwo	Psychoskok	sp.	z	o.o.
ul.	Spółdzielców	3,	pok.	325,	62-510	Konin

tel.	(63)	242	02	02,	kom.	695-943-706
wydawnictwo.psychoskok.pl

e-mail:	wydawnictwo@psychoskok.pl

http://wydawnictwo.psychoskok.pl
mailto:wydawnictwo@psychoskok.pl


Wstęp

Po	wojnie	wę gier skiej,	 po	 której	 odbył	 się	 ślub	 pa na	 Andrze ja	 Kmicica	 z	 panną
Aleksandrą	Bille wiczówną,	miał	także	wstą pić	w	związ ki	małżeńskie	z	panną	Anną
Borzoboha tą	Kra sieńską	równie	sławny	i	za służony	w	Rze czypospolitej	ka wa ler	—
pan	Je rzy	Michał	Wołodyjowski,	pułkownik	chorą gwi	laudańskiej.

Ale	przyszły	znacz ne	mitrę gi1,	które	spra wę	opóź niły	i	prze wlokły.	Panna	Borzo-
boha ta	była	wychowa nicą	księż nej	Je re miowej	Wiśniowieckiej2,	bez	której	pozwole -
nia	żadną	mia rą	na	we se le	zgodzić	się	nie	chcia ła,	musiał	więc	pan	Michał	pannę
w	Wodoktach	z	powodu	nie spokojnych	cza sów	zosta wić,	a	sam	do	Za mościa	po	po-
zwole nie	i	błogosła wieństwo	je chać.

Lecz	 nie	 świe ciła	mu	 pomyślna	 gwiaz da,	 gdyż	 księż nej	w	 Za mościu	 nie	 za stał,
która	dla	eduka cji	syna	do	Wiednia	na	dwór	ce sar ski	się	uda ła.

Wytrwa ły	rycerz	podą żył	za	nią	i	do	Wiednia,	choć	mu	to	siła3	cza su	za bra ło.	Tam
za ła twiwszy	szczę śliwie	spra wy,	z	dobrą	otuchą	do	ojczyzny	powra cał.

Cza sy,	wróciwszy,	za stał	nie spokojne;	wojsko	do	związ ku	szło,	na	Ukra inie	bunty
trwa ły	—	od	wschodniej	ścia ny	nie	gasł	pożar.	Za cią ga no	nowe	wojska,	aby	choć	ja -
ko	ta ko	gra nice	osłonić.

Za nim	więc	pan	Michał	z	powrotem	do	War sza wy	doje chał,	za stał	listy	za powied-
nie	na	je go	imię	z	ra mie nia	woje wody	ruskie go	wyda ne.	Uwa ża jąc	zaś,	że	ojczyzna
za wsze	przed	prywa tą	iść	powinna,	myśli	o	prędkim	we se lu	ponie chał,	a	na	Ukra inę
ruszył.	Kilka	lat	w	tamtych	stronach	wojował	ma jąc	za le dwie	sposob ną	porę	list	od
cza su	do	cza su	do	utę sknionej	pa nienki	posłać,	żyjąc	w	ogniu,	w	nie wypowie dzia -
nych	trudach	i	pra cy.

Potem	do	Krymu	posłował;	potem	przyszła	nie szczę śliwa,	domowa,	z	pa nem	Lu-
bomir skim	 wojna,	 w	 której	 po	 stronie	 królewskiej	 prze ciw	 be zecnikowi	 one mu
i	zdrajcy	walczył;	potem	pod	pa nem	Sobie skim	znów	na	Ukra inę	ruszył.

Rosła	stąd	sła wa	je go	imie niowi4	tak	znacz na,	że	go	powszechnie	za	pierwsze go
żołnie rza	Rze czypospolitej	uwa ża no,	 ale	 la ta	płynę ły	mu	w	 trosce,	wzdycha niach,
utę sknie niu.

Aż	nadszedł	wresz cie	rok	1668,	w	którym	z	roz ka zu	pa na	kasz te la na	na	wypo-
czynek	 ode słan,	 z	 początkiem	 la ta	 po	 miłą	 pannę	 poje chał	 i	 za brawszy	 ta kową
z	Wodoktów,	do	Kra kowa	dą żył.

Księż na	Gryzelda	bowiem,	która	już	była	wróciła	z	kra jów	ce sar skich,	tam	go	na



we se le	za pra sza ła,	sa ma	ofia rując	się	być	matką	pa nience.
Kmicicowie	zosta li	we	Wodoktach	nie	spodzie wa jąc	się	rychłej	od	Wołodyjowskie -

go	wia domości	i	zupełnie	nowym	gościem,	który	się	do	Wodoktów	obie cywał,	za ję ci.
Albowiem	 aż	 do	 tej	 pory	 Opatrz ność	 odmówiła	 im	 dzie ci;	 te raz	 mia ła	 na stą pić
szczę śliwa	a	zgodna	z	ich	pra gnie nia mi	odmia na.

Był	to	nadzwyczaj	urodzajny	rok.	Zboża	wyda ły	plon	tak	ob fity,	że	gumna5	pomie -
ścić	go	nie	mogły,	 i	 ca ły	kraj,	 jak	sze roki	 i	długi,	okrył	 się	ster ta mi.	W	okolicach,
opustosza łych	przez	wojnę,	młody	bór	urósł	 jednej	wiosny	 tak	znacz nie,	 jak	w	 in-
nych	cza sach	i	przez	dwa	la ta	uróść	by	nie	zdołał.	Była	ob fitość	zwie rza	i	grzybów
w	la sach,	ryb	w	wodach,	jakby	ta	nie zwyczajna	płodność	zie mi	udzie liła	się	wszyst-
kim	istotom	na	niej	za miesz ka łym.

Przyja cie le	 Wołodyjowskie go	 wyprowa dza li	 stąd	 pomyślne	 i	 dla	 je go	 ożenku
wróż by,	ale	owóż	losy	posta nowiły	ina czej.



Roz dział	I

Pewne go	piękne go	dnia	je sie nią	sie dział	sobie	pod	cie nistym	da chem	letnika6	pan
Andrzej	Kmicic	i	popija jąc	miód	poobiedni,	spoglą dał	przez	ob rosłe	dzikim	chmie lem
kra ty	na	żonę,	która	prze cha dza ła	się	pięknie	ugnie cioną	ulicą	przed	letnikiem.

Nie wia sta	była	urodziwa	nad	mia rę,	ja snowłosa,	o	pogodnej,	nie le dwie	anielskiej
twa rzy.

Chodziła	z	wolna	i	ostroż nie,	bo	było	w	niej	pełno	powa gi	i	błogosła wieństwa.
Pan	Andrzej	Kmicic	pa trzył	 na	nią	 okrutnie	 roz kocha ny.	Gdzie	 się	 ruszyła,	 tam

wzrok	je go	zwra cał	się	za	nią	z	ta kim	przywią za niem,	z	ja kim	pies	wodzi	oczyma	za
pa nem.	Chwila mi	zaś	uśmie chał	się,	bo	był	z	jej	widoku	rad	bar dzo,	i	wą sa	do	góry
podkrę cał.

A	wówczas	poja wiał	się	w	je go	twa rzy	pe wien	wyraz	we sołe go	hultajstwa.	Znać
żołnierz	był	z	przyrodze nia	krotofilny7	i	za	ka wa ler skich	lat	musiał	moc	figlów	na -
pła tać.

Ciszę	w	sa dzie	prze rywa ły	tylko	odgłosy	spa da ją cych	na	zie mię	przejrza łych	owo-
ców	 i	 brzę cze nie	 owa dów.	 Pogoda	 usta liła	 się	 cudnie.	 Był	 to	 począ tek	wrze śnia.
Słońce	nie	pra żyło	już	za	mocno,	ale	rzuca ło	jesz cze	ob fite	złote	bla ski.	W	bla skach
owych	lśniły	się	czer wone	jabłka	wśród	sza rych	liści	sie dzą ce	tak	ob ficie,	że	drze -
wa	zda wa ły	się	być	nimi	ob le pione.	Ga łę zie	śliw	gię ły	się	pod	owocem	okrytym	si-
wym	woskiem.	Pierwsze	za powiednie	nitki	pa ję czyny,	poucze pia ne	do	drzew,	chwia -
ły	się	wraz	z	le ciuchnym	powie wem,	tak	lekkim,	iż	nie	sze le ścił	na wet	liśćmi.

Może	i	owa	pogoda	na	świe cie	na pa wa ła	tak	pa na	Kmicica	we sołością,	bo	ob licze
roz ja śnia ło	mu	się	coraz	wię cej.	Wresz cie	pocią gnął	miodu	i	rzekł	do	żony:

—	Oleńka,	a	pójdź	ino	tu!	Coś	ci	rzeknę.
—	Byle	nie	coś	ta kie go,	cze go	nie ra da	słucham.
—	Jak	mi	Bóg	miły,	nie!	Daj	ucho!
To	rze kłszy	ob jął	ją	wpół,	przysunął	wą sy	do	jej	ja snych	włosów	i	szepnął:
—	Je śli	bę dzie	chłop,	to	niech	mu	bę dzie	Michał.
Ona	zaś	odwróciła	twarz	nie co	za płonioną	i	odszepnę ła	mu	z	kolei:
—	A	obie ca łeś	się	nie	prze ciwiać,	że by	był	He ra kliusz?
—	Bo	widzisz,	dla	Wołodyjowskie go...
—	Za li	nie	pierwsza	pa mięć	dzia da?
—	I	me go	dobrodzie ja...	Hm!	prawda...	Ale	drugie mu	bę dzie	Michał!	Nie	może



ina czej	być!
Tu	Oleńka	wstawszy	próbowa ła	się	uwolnić	z	rąk	pa na	Andrze ja	Kmicica,	ale	on,

przygar nąwszy	ją	jesz cze	silniej	do	sie bie,	począł	ca łować	po	ustach,	po	oczach,	po-
wta rza jąc	przy	tym:

—	A	mój	ty	krociu,	mój	tysiącu,	moje	ty	kocha nie	najmilsze!
Dalszą	 roz mowę	prze rwał	 im	pa chołek,	 który	uka zał	 się	na	końcu	ulicy	 i	 szedł

spiesz nie	ku	letnikowi.
—	Cze go	chcesz?	—	spytał	Kmicic	pusz cza jąc	żonę.
—	Pan	Char łamp	przyje chał	i	cze ka	na	pokojach	—	odrzekł	pa choł.
—	A	owóż	i	on	sam!	—	za wołał	Kmicic	na	widok	mę ża	zbliża ją ce go	się	ku	alta nie.

—	Dla	Boga,	jakże	mu	wą sy	posiwia ły!	Witaj,	towa rzyszu	miły!	Witaj,	sta ry	kompa -
nionie!

To	rze kłszy	wypadł	z	alta ny	i	biegł	na prze ciw	pa na	Char łampa	z	roz tworzonymi
rę koma.

Ale	pan	Char łamp	skłonił	się	na przód	nisko	Oleńce,	którą	za	dawnych	cza sów	na
kiejdańskim	dworze	u	księ cia	woje wody	wileńskie go	widywał,	na stępnie	przycisnął
jej	dłoń	do	swoich	nie zmier nych	wą sów,	za	czym	dopie ro	rzuciwszy	się	w	ob ję cia
Kmicica	za ślochał	na	je go	ra mie niu.

—	Dla	Boga,	co	wa ści	jest?	—	za wołał	zdumiony	gospodarz.
—	 Jedne mu	 Bóg	 przysporzył	 szczę ścia	 —	 odrzekł	 Char łamp	 —	 a	 drugie mu

umknął8.	Smutku	zaś	moje go	powody	sa me mu	tylko	wasz mości	opowie dzieć	mogę.
Tu	spojrzał	na	pa nią	Andrze jową,	ona	zaś	domyśliwszy	się,	że	przy	niej	nie	chce

mówić,	rze kła	do	mę ża:
—	Przyślę	wasz mościom	miodu,	a	te raz	ich	sa mych	zosta wuję9...
Kmicic	pocią gnął	pa na	Char łampa	do	letnika	i	usa dowiwszy	go	na	ła wie,	za wołał:
—	Coć	jest?	Pomocy	ci	trze ba?	Licz że	na	mnie	ja ko	na	Za wiszę!
—	Nic	mi	nie	jest	—	odpowie dział	sta ry	żołnierz	—	żadnej	też	pomocy	nie	potrze -

buję,	póki	 tą	oto	rę ką	 i	 tą	sza blą	ruchać	mogę;	ale	nasz	przyja ciel,	najgodniejszy
w	Rze czypospolitej	ka wa ler,	w	srogim	stra pie niu,	nie	wiem,	czyli	dycha	jesz cze.

—	Na	ra ny	Chrystusa!	Wołodyjowskie mu	się	coś	przygodziło?
—	 Tak	 jest!	—	 odrze cze	 Char łamp,	 nowe	 strumie nie	 łez	 wypusz cza jąc.	—	Do-

wiedz	się	wasz mość,	że	panna	Anna	Borzoboha ta	ten	oto	pa dół	opuściła.
—	Zmar ła!	—	krzyknął	Kmicic	chwyta jąc	się	obie ma	rę koma	za	głowę.
—	Ja ko	ptak	grotem	ugodzon.
Na sta ła	chwila	milcze nia;	tylko	jabłka	spa da ją ce	biły	tu	i	owdzie	cięż ko	w	zie mię;

tylko	pan	Char łamp	sa pał	coraz	głośniej,	płacz	ha mując.	Kmicic	zaś	za ła mał	 rę ce



i	powta rzał	kiwa jąc	głową:
—	Miły	Boże!	Miły	Boże!	Miły	Boże!
—	Wasz mość	się	nie	dziw	moim	śluzom10	—	rzekł	wresz cie	Char łamp	—	bo	je śli

wa ści	na	sa mą	wieść	tylko	o	przygodzie	dolor11	nie znośnie	ser ce	ściska,	cóż	dopie -
ro	mnie,	którym	pa trzył	i	na	jej	kona nie,	i	na	je go	boleść	prze chodzą cą	mia rę	przy-
rodzoną.

Tu	wszedł	sługa	z	gą sior kiem12	na	ta cy	i	drugą	szkle nicą,	a	za	nim	pa ni	Andrze jo-
wa,	która	prze cie	cie ka wości	pokonać	nie	mogła.

Spojrzawszy	te raz	w	twarz	mę ża	i	widząc	w	niej	głę bokie	stra pie nie	rze kła	za -
raz:

—	Co	to	za	wie ści	wasz mość	przywiózł?	Nie	odda lajcie że	mnie.	Bę dę	was	ile	się
godzi	pocie szać	albo	za pła czę	z	wa mi,	albo	ra dą	ja kowąś	posłużę...

—	Już	i	w	twojej	głowie	ra dy	się	na	to	nie	znajdzie	—	odrzekł	pan	Andrzej.	—	Ale
boję	się,	że byś	z	ża lu	na	zdrowiu	szwanku13	nie	poniosła.

A	ona	na	to:
—	Siła	ja	wytrzymać	umiem.	Gorzej	żyć	w	nie pewności...
—	Anusia	zmar ła!	—	rzekł	Kmicic.
Oleńka	przybla dła	trochę	i	opuściła	się	cięż ko	na	ławkę;	myślał	Kmicic,	że	omdle -

je,	ale	żal	wziął	w	niej	górę	nad	na głością	wie ści	i	pła kać	poczę ła,	a	obaj	ryce rze	za -
wtórowa li	jej	za raz.

—	Oleńka	—	rzekł	wresz cie	Kmicic	pra gnąc	myśl	żony	w	inną	stronę	skie rować	—
za li	ty	nie	myślisz,	że	ona	w	ra ju?

—	Nie	nad	nią	ja,	je no	za	nią	pła czę	i	nad	pa na	Micha łowym	sie roctwem,	bo	co	do
jej	szczę śliwości	wie kuistej,	chcia ła bym	mieć	dla	sie bie	ta ką	na dzie ję	zba wie nia,	ja -
ką	mam	dla	niej.	Nie	było	nad	nią	za cniejszej	pa nienki,	lepsze go	ser ca,	poczciwszej!
Oj,	moja	Anulka!	Moja	Anulka	kocha na!...

—	Widzia łem	jej	śmierć	—	rzekł	Char łamp	—	nie	daj	Boże	nikomu	mniej	poboż -
nej.

Tu	na sta ło	milcze nie,	aż	gdy	im	nie co	ża lu	łza mi	spłynę ło,	ozwał	się	Kmicic:
—	Powia daj	wasz mość,	ja ko	to	było,	miodem	w	najża łośniejszych	miejscach	prze -

pija jąc.
—	Dzię kuję	—	odrzekł	Char łamp.	—	Od	cza su	do	cza su	prze piję,	je śli	wasz mość

do	mnie	prze pijesz,	bo	ból	nie	 tylko	za	ser ce,	ale	 i	 za	gar dziel	 ja ko	wilk	chwyta,
a	gdy	chwyci,	to	bez	ja kowe goś	ra tunku	zgoła	za dła wić	może.	Było	tak.	Je cha łem
z	Czę stochowy	w	rodzinne	strony,	by	spokoju	na	sta re	la ta	za żyć	i	na	dzier ża wie	za -
siąść.	Dość	mi	już	wojny,	bom	ją	wyrostkiem14	praktykować	począł,	a	te raz	mam	już



wie chy15	siwe.	Chyba	że bym	całkiem	wysie dzieć	nie	mógł,	to	jesz cze	pod	ja ką	cho-
rą giew	ruszę;	aleć	owe	związ ki	wojskowe	z	krzywdą	ojczyzny,	a	na	pocie chę	nie -
przyja ciół	erygowa ne16	 i	 owe	domowe	wojny	do	 resz ty	mi	Bellonę17	 zbrzydziły...
Miły	Boże!	Pe likan	krwią	dzie ci	kar mi,	prawda!	Ale	tej	ojczyź nie	już	i	krwi	w	pier -
siach	nie	sta je.	Świder ski	był	wielki	żołnierz...	Niech	go	tam	Bóg	są dzi!...

—	Moja	Anulu	najmilsza!	—	prze rwa ła	z	pła czem	pa ni	Kmicicowa	—	toć	że by	nie
ty,	co	by	się	ze	mną	i	z	na mi	wszystkimi	sta ło?...	Uciecz ką	mi	była	i	obroną!	Moja
Anulu	kocha na!

Słysząc	to	Char łamp	ryknął	znowu,	ale	na	krótko,	bo	mu	Kmicic	prze rwał	pyta -
niem:

—	A	Wołodyjowskie go	gdzieś	waść	spotkał?
—	 Wołodyjowskie go	 spotka łem	 ta koż	 w	 Czę stochowie,	 gdzie	 oboje	 spoczynek

umyślili,	bo	się	tam	po	drodze	ofia rowa li.	Za raz	mi	powie dział,	 ja ko	z	na rze czoną
z	wa szych	stron	do	Kra kowa	je dzie,	do	księż nej	Gryzeldy	Wiśniowieckiej,	bez	któ-
rej	pozwole nia	 i	błogosła wieństwa	panna	żadną	mia rą	ślubu	wziąść18	nie	chcia ła.
Dziewczyna	była	jesz cze	wonczas	zdrowa,	a	on	we sół	jak	ptak.	„Ot	—	powia da	—
dał	mi	Pan	Bóg	za	moją	pra cę	na grodę!”	Chełpił	się	też	Wołodyjowski	(Boże	go	po-
ciesz)	nie ma ło	i	dworował	ze	mnie,	że	tośmy	się,	widzicie	wasz mość	państwo,	o	tę
pannę	cza su	swe go	wa dzili	i	mie liśmy	się	sie kać.	Gdzie	ona	te raz,	nie boga?

Tu	ryknął	znowu	pan	Char łamp,	ale	na	krótko,	bo	Kmicic	znów	mu	prze rwał:
—	Mówisz	wasz mość,	że	ona	była	zdrowa?	Skąd	jej	tak	na gle	przyszło?
—	Że	na gle,	to	na gle.	Miesz ka ła	u	pa ni	Mar cinowej	Za moyskiej,	która	na onczas

z	mę żem	w	Czę stochowie	ba wiła.	Wołodyjowski	ca ły	dzień	u	niej	prze sia dywał,	tro-
chę	na	mitrę gę	na rze kał	i	mówił,	że	chyba	za	rok	do	Kra kowa	doja dą,	bo	ich	wszy-
scy	po	drodze	za trzymują.	 I	nie	dziwota!	Ta kie go	żołnie rza	 jak	pan	Wołodyjowski
każ dy	rad	ugościć,	a	kto	zła pie,	 to	 trzyma.	Mnie	 też	do	panny	prowa dzał	 i	groził
śmie jąc	się,	że	usie cze,	gdybym	ją	roza morował...	Ale	ona	za	nim	świa ta	nie	widzia -
ła.	Mnie	też	 istotnie	ckliwo	się	cza sem	czyniło,	że	to	człek	na	sta rość	 ja ko	ćwiek
w	ścia nie.	Nic	to!	Aż	pewnej	nocy	wpa da	do	mnie	Wołodyjowski	w	konfuzji19	wiel-
kiej.	 „Na	 Boga!	 Nie	 wiesz	 gdzie	 ja kie go	me dyka?”	 —	 „Co	 się	 sta ło?”	 —	 „Chora
świa ta	 nie	 pozna je!”	 Pytam,	 kie dy	 za chorowa ła,	 powia da,	 że	 dopie ro	 co	 da li	 mu
znać	od	pa ni	Za moyskiej.	A	tu	noc!	Gdzie	szukać	me dyka,	kie dy	tam	je no	klasz tor
ca ły,	a	w	mie ście	wię cej	jesz cze	zglisz czów20	niż	ludzi.	Wyna la złem	wresz cie	felcze -
ra,	a	i	to	nie	chciał	iść!	Musia łem	go	obusz kiem	przygnać	na	sa mo	miejsce.	Ale	tam
już	był	ksiądz	potrzeb niejszy	niż	felczer;	ja koż	za sta liśmy	godne go	paulina,	któren
modlitwą	 ją	 do	 przytomności	 przyprowa dził,	 tak	 że	 mogła	 sa kra menta	 przyjąć



i	z	pa nem	Micha łem	czule	się	poże gnać.	Na	drugi	dzień	z	południa	już	było	po	niej!
Felczer	mówił,	że	jej	kto	musiał	coś	za dać,	luboć	to	nie podob na,	bo	w	Czę stochowie
cza ry	się	nie	chwyta ją.	Ale	co	się	z	pa nem	Wołodyjowskim	dzia ło,	co	wyga dywał,	te -
go	ufam,	że	mu	Pan	Je zus	nie	za kar buje21,	bo	człek	się	ze	słowa mi	nie	liczy,	gdy	go
boleść	tar ga...	Ot,	mówię	wasz mości	—	tu	pan	Char łamp	zniżył	głos	—	bluź nił	w	za -
pa mię ta niu!

—	Dla	Boga!	Bluź nił?	—	powtórzył	cicho	Kmicic.
—	Wypadł	od	jej	cia ła	na	sień,	z	sie ni	na	podwórzec	i	ta czał	się	jak	pija ny.	Tam

pię ści	do	góry	podniósłszy	począł	okropnym	głosem	wołać:	 „Ta każ	mi	na groda	za
moje	ra ny,	za	moje	trudy,	za	moję22	krew,	za	moję	dla	ojczyzny	przychylność?!...”
„Jedno	ja gnię	(powia da)	mia łem,	i	to	mi,	Pa nie,	za bra łeś.	Zbrojne go	mę ża	(powia da)
powa lić,	któren	w	har dości	po	zie mi	stą pa,	godna	 (powia da)	boskiej	 rę ki	 spra wa,
ale	gołę bia	nie winne go	potra fi	za dusić	i	kot,	i	ja strząb,	i	ka nia!...	i...”

—	Na	 ra ny	boskie!	—	za krzyknę ła	pa ni	Andrze jowa	—	nie	powta rzaj	waść,	bo
nie szczę ście	na	dom	ścią gniesz!

Char łamp	prze że gnał	się	i	da lej	mówił:
—	Myśla ło	żołnie rzysko,	że	się	dosłużyło,	a	ot	mu	na groda!	Ha!	Bóg	najle piej	wie,

co	 robi,	 choć	 te go	 ni	 rozumem	 ludz kim	pojąć,	 ni	 spra wie dliwością	 ludz ką	 odmie -
rzyć!	Za raz	te dy	po	onych	bluź nier stwach	stę żał	i	na	zie mię	upadł,	a	ksiądz	nad	nim
egzor cyzma	odpra wował,	że by	sprośne	duchy	w	nie go	nie	wstą piły,	które	mogły	na
bluź nier stwa	się	zwa bić.

—	Prędkoże	przyszedł	do	sie bie?
—	Z	godzinę	le żał	jak	nie żywy,	potem	za sie	się	ocknął	i	wróciwszy	do	swojej	kwa -

te ry	nikogo	widzieć	nie	chciał.	W	cza sie	pogrze bu	prze mówiłem	do	nie go:	„Pa nie
Micha le	 (powia dam)	 miej	 Boga	 w	 ser cu!”	 On	 nic!	 Trzy	 dni	 sie dzia łem	 jesz cze
w	Czę stochowie,	bo	mi	go	żal	było	odjeż dżać,	alem	na	próż no	we	drzwi	koła tał.	Nie
chciał	mnie!	Biłem	się	z	myśla mi,	co	czynić,	czy	tentować23	dłużej	u	drzwi,	czy	je -
chać?...	Jakże	tak	człe ka	bez	nija kiej	pocie chy	zosta wić?	Wsze la ko	poznawszy,	że
nic	nie	wskóram,	posta nowiłem	je chać	do	Skrze tuskie go.	On	prze cie	najlepszy	je go
przyja ciel,	a	pan	Za głoba	drugi;	może	mu	ja ko	do	ser ca	tra fią,	a	zwłasz cza	pan	Za -
głoba,	któren	jest	człowiek	bystry	i	wie,	jak	do	kogo	prze mówić.

—	I	byłeś	waść	u	Skrze tuskich?
—	Byłem,	ale	i	tu	Bóg	nie	pofor tunił24,	bo	oboje	z	pa nem	Za głobą	wyje cha li	w	Ka -

liskie,	 do	 pa na	 Sta nisła wa,	 rotmistrza.	 Nie	 umiał	 nikt	 powie dzieć,	 kie dy	 wrócą.
Wówczas	 ja	sobie	pomyśla łem:	 i	 tak	mi	droga	na	Żmudź,	wstą pię	do	waćpaństwa
dobrodziejstwa	i	opowiem,	co	się	sta ło.



—	Wie dzia łem	to	dawno,	że	godny	z	wa ści	ka wa ler	—	rzekł	Kmicic.
—	Nie	o	mnie	tu	chodzi,	 je no	o	Wołodyjowskie go	—	odparł	Char łamp	—	i	przy-

znam	się	waćpaństwu,	że	się	wielce	o	nie go	oba wiam,	aby	umysł	mu	się	nie	pomie -
szał...

—	Bóg	go	od	te go	ochroni	—	rze kła	pa ni	Andrze jowa.
—	Je śli	go	uchroni,	to	pewnikiem	ha bit	wdzie je,	bo	powia dam	waćpaństwu,	że	ta -

kiej	ża łości,	ja kom	żyw,	nie	widzia łem...	A	szkoda	żołnie rza!	Szkoda!
—	Jak	to	szkoda?	To	chwa ły	bożej	przybę dzie!	—	ozwa ła	się	znów	Kmicicowa.
Char łamp	począł	wą sa mi	ruszać	i	trzeć	czoło.
—	Owóż,	mościa	dobrodziko...	albo	przybę dzie,	albo	i	nie	przybę dzie.	Policz cie

no	waćpaństwo,	ilu	to	on	pogan	i	he re tyków	w	życiu	zgła dził,	czym	pewnie	wię cej
Zba wicie la	na sze go	i	je go	Najświętszą	Matkę	ude lektował25	niż	nie je den	ksiądz	ka -
za nia mi.	Hm!	Rzecz	na mysłu	godna!	Każ dy	niech	służy	chwa le	bożej,	jak	najle piej
umie...	Owóż,	widzicie	państwo,	mię dzy	je zuita mi	znajdzie	się	za wsze	siła	od	nie go
mą drzejszych,	a	ta kiej	drugiej	sza bli	w	Rze czypospolitej	nie	masz...

—	Prawda	jest,	jak	mi	Bóg	miły!	—	ozwał	się	Kmicic.	—	Nie	wiesz	wasz mość,	czy-
li	on	został	w	Czę stochowie,	czy	poje chał?

—	Był	do	chwili	me go	wyjaz du.	Co	potem	uczynił,	nie	wiem.	Wiem	je no,	że	broń
Boże	za pa mię ta nia,	broń	Boże	choroby,	która	czę sto	z	de spe ra cją	 idzie	w	pa rze,
sam	on	tam	bę dzie,	bez	pomocy,	bez	krewne go,	bez	przyja cie la,	bez	pocie chy.

—	Niechże	cię	Najświętsza	Panna	w	cudownym	miejscu	ra tuje,	wier ny	przyja cie -
lu!	—	za wołał	na gle	Kmicic	—	któryś	mi	 tyle	wyświadczył,	że	 i	brat	nie	uczyniłby
wię cej!

Pa ni	Andrze jowa	za myśliła	 się	głę boko	 i	długi	czas	 trwa ło	milcze nie,	na	koniec
podniosła	swą	ja sną	głowę	i	rze kła:

—	Ję drek,	czy	ty	pa mię tasz,	ile śmy	mu	winni?
—	Je śli	za pomnę,	to	od	psa	oczu	pożyczę,	bo	swoimi	nie	bę dę	śmiał	na	uczciwe go

człe ka	spojrzeć!
—	Ję drek,	ty	go	nie	możesz	tak	osta wić.
—	Jakże	to?
—	Jedź	do	nie go.
—	Oto	za cne	bia łogłowskie	ser ce,	oto	za cna	pa ni!	—	za wołał	Char łamp	chwyta jąc

rę ce	Kmicicowej	i	pokrywa jąc	je	poca łunka mi.
Ale	Kmicicowi	nie	w	smak	była	ra da,	więc	począł	głową	krę cić	i	rzekł:
—	Ja	bym	dla	nie go	na	koniec	świa ta	poje chał,	ale...	sa ma	wiesz...	że byś	to	była

zdrowa,	nie	mówię...	ale	sa ma	wiesz!	Broń	Boże	stra chu	ja kie go,	ja kiej	przygody...



Use chłbym	 z	 nie spokojności...	 Żona	 pierwsza	 niż	 najlepszy	 przyja ciel...	 Pa na	Mi-
cha ła	mi	żal	ale...	sa ma	wiesz!...

—	Ja	się	pod	opie ką	laudańskich	ojców	zosta nę.	Te raz	tu	spokojnie,	nie	byle	cze -
go	też	się	ulęknę.	Bez	woli	bożej	włos	mi	nie	spadnie...	A	tam	pan	Michał	ra tunku
może	potrze buje...

—	Oj,	potrze buje!	—	wtrą cił	Char łamp.
—	Słyszysz,	Ję drek.	Ja	zdrowa.	Krzywda	mnie	od	nikogo	nie	spotka...	Wiem	ja,	że

ci	nie sporo	odjeż dżać...
—	Wolałbym	na	ar ma ty	z	kociubą	iść!	—	prze rwał	Kmicic.
—	Za li	to	myślisz,	że	jak	osta niesz,	nie	bę dzie	ci	gorz ko,	ile kroć	pomyślisz:	przy-

ja cie lam	za nie chał!	A	jesz cze	i	Pan	Bóg	w	gnie wie	słusz nym	ła two	błogosła wieństwa
może	umknąć!

—	Sęk	mi	w	głowę	wbijasz.	Powia dasz,	że	może	błogosła wieństwa	umknąć?	Te go
się	boję!

—	Ta ki	przyja ciel	jak	pan	Michał,	toż	to	świę ty	obowią zek	go	ra tować!
—	Jać	Micha ła	kocham	ca łym	ser cem.	Trudno!...	Kie dy	trze ba,	to	rychło	trze ba,

bo	tu	każ da	godzina	zna czy!	Za raz	do	sta jen	idę...	Przez	Bóg	żywy,	czy	już	nie	ma
innej	ra dy?	Licho	tamtych	nada ło	w	Ka liskie	je chać!	Toć	mi	nie	o	sie bie	chodzi,	ale
o	cie bie,	krociu	najmilszy!	Wolałbym	ma jętności	stra cić	niż	bez	cie bie	je den	dzień
dychać.	Kto	by	mi	powie dział,	że	nie	dla	służ by	publicz nej	cie bie	odja dę,	to	bym	mu
rę kojeść	po	krzyżyk	w	gę bę	wsa dził.	Obowią zek	—	mówisz?	Niechże	bę dzie!	Kiep,
kto	się	oglą da!	Że by	dla	kogo	inne go,	nie	dla	Micha ła,	nigdy	bym	te go	nie	uczynił!

Tu	zwrócił	się	do	Char łampa:
—	Mości	pa nie,	proszę	ze	mną	do	sta jen,	konie	opa trzym.	A	ty,	Oleńka,	każ	mi	łu-

by26	 pa kować.	 Niech	 tam	 który	 z	 laudańskich	 omłotu	 pilnuje...	 Pa nie	 Char łamp,
choć	ze	dwie	nie dzie le	musisz	waćpan	u	nas	posie dzieć,	żony	mi	dopilnujesz.	Może
też	się	tu	w	okolicy	ja ka	dzier ża wa	znajdzie.	Bierz	Lubicz!	Co?	Chodź	waćpan	do
stajni!	Za	godzinę	ruszam!	Kie dy	trze ba,	to	trze ba!...



Roz dział	II

Ja koż	 dobrze	 jesz cze	 przed	 za chodem	 słońca	 ruszył	 rycerz,	 że gna ny	 przez	 żonę
łza mi	i	krzyżem,	w	którym	drza zgi	świę te go	drze wa	kunsz townie	w	złoto	były	osa -
dzone.	A	 że	 z	dawnych	 lat	bar dzo	był	pan	Kmicic	do	na głych	pochodów	na wykły,
więc	ruszywszy	gnał,	jakby	chodziło	o	doścignię cie	umyka ją cych	z	łupem	Ta ta rów.

Dobrawszy	się	do	Wilna,	 je chał	na	Grodno,	Bia łystok,	a	stamtąd	do	Sie dlec	się
prze bie rał.	 Prze jeż dża jąc	 przez	 Łuków	 dowie dział	 się,	 że	 państwo	 Skrze tuscy
z	dziećmi	i	pa nem	Za głobą	dniem	przedtem	powrócili	wła śnie	z	Ka liskie go,	więc	po-
sta nowił	do	nich	wstą pić,	bo	z	kimże	mógł	nad	ra towa niem	Wołodyjowskie go	sku-
tecz niej	się	na ra dzić?

Przyję li	go	te dy	ze	zdziwie niem	i	ra dością,	która	jednak	za raz	w	cięż ki	płacz	się
zmie niła,	gdy	im	cel	swe go	przybycia	oznajmił.

Pan	Za głoba	ca ły	dzień	uspokoić	się	nie	mógł	i	nad	sta wem	wciąż	pła kał	tak	rzew-
nie,	że	jak	sam	póź niej	powia dał:	aż	staw	wez brał	i	sta widła	trze ba	było	otwie rać.
Ale	wypła kawszy	się	poszedł	po	rozum	do	głowy	i	oto	co	mówił	na	na ra dzie:

—	Jan	nie	może	je chać,	bo	do	kapturu	ob ran,	spraw	zaś	bę dzie	siła,	ja ko	że	po	ty-
lu	wojnach	pełno	jest	duchów	nie spokojnych.	Z	te go,	co	je gomość	pan	Kmicic	powia -
da,	widać,	że	bocia ny	na	zimę	w	Wodoktach	zosta ną,	bo	je	tam	do	inwenta rza	robo-
cze go	policzono	i	funkcję	spełnić	muszą.	Nie	dziwota,	że	przy	ta kim	gospodar stwie
nie sporo	waćpa nu	wyruszać	w	drogę,	zwłasz cza	że	nie	wia domo,	jak	długo	ona	mo-
że	potrwać.	Wielkie goś	ser ca	dowiódł,	żeś	wyje chał,	ale	mamli	szcze rze	ra dzić,	toć
powiem:	wra caj,	gdyż	tam	bliż sze go	jesz cze	konfidenta	potrze ba,	który	by	do	ser ca
nie	 brał,	 choćby	 go	 i	 ofuknię to,	 i	widzieć	 nie	 chcia no.	Pa tien tia27	 tam	 potrzeb na
i	doświadcze nie	wielkie,	a	wasz mość	masz	tylko	przyjaźń	dla	Micha ła,	która	w	ta ko-
wym	wypadku	non	sufficit28.	Nie	gnie waj	się	 je no	waść,	bo	sam	przyznać	musisz,
że śmy	obaj	z	Ja nem	dawniejsi	przyja cie le	i	wię cejśmy	ra zem	przygód	prze byli.	Miły
Boże!	Ileż	to	ra zy	on	mnie,	a	ja	je go	w	opre sji	ra towa łem!

—	Gdybym	się	też	zrzekł	funkcji	de puta ta?	—	prze rwał	Skrze tuski.
—	Ja nie,	to	służ ba	publicz na!	—	odparł	surowo	Za głoba.
—	Bóg	widzi	—	mówił	stra piony	Skrze tuski	—	że	stryjecz ne go	me go,	Sta nisła wa,

miłuję	szcze rym	bra ter skim	afektem,	ale	Michał	bliż szy	mi	niż	brat.
—	Mnie	on	i	od	rodzone go	bliż szy,	tym	bar dziej	że	rodzone go	nigdy	nie	mia łem.

Nie	czas	się	o	afekta	spie rać!	Widzisz,	Ja nie,	że by	to	nie szczę ście	świe żo	w	Micha -



ła	ude rzyło,	może	sam	bym	ci	powie dział:	daj	ka tu	kaptur	i	jedź!	Ale	policz my,	ile	to
już	cza su	upłynę ło,	nim	Char łamp	z	Czę stochowy	na	Żmudź	zdą żył,	a	pan	Andrzej	ze
Żmudzi	do	nas.	Te raz	nie	tylko	trze ba	do	Micha ła	je chać,	ale	przy	nim	zostać,	nie
tylko	z	nim	pła kać,	ale	per swa dować29;	nie	tylko	mu	Ukrzyżowa ne go	ja ko	przykład
poka zywać,	ale	uciesz nymi	krotochwila mi	myśl	 i	ser ce	roz we se lić.	Ot,	wie cie,	kto
powinien	je chać?	—	Ja!	I	poja dę!	Tak	mi	dopomóż	Bóg!	Znajdę	go	w	Czę stochowie,
to	go	tu	przywiozę;	nie	znajdę,	to	choćby	na	Multa ny	za	nim	się	powlokę	i	póty	go
szukać	nie	prze sta nę,	póki	 o	wła snej	mocy	 szczyptę	 ta ba ki	 sobie	do	noz drzech30

podnieść	zdołam.
Usłyszawszy	to	dwaj	ryce rze	poczę li	brać	w	ob ję cia	pa na	Za głobę,	a	on	się	roz -

czulił	 nie co	 i	 nad	pa na	Micha ła	nie szczę ściem,	 i	 nad	wła snymi	przyszłymi	 fa tyga -
mi31.	Prze to	łzy	ronić	począł,	a	wresz cie,	gdy	już	miał	uścisków	dość,	rzekł:

—	Je no	mi	za	Micha ła	nie	dzię kujcie,	boście	mu	nie	bliż si	ode	mnie!
Na	to	Kmicic:
—	Nie	za	Wołodyjowskie go	my	dzię kuje my,	ale	że la zne	lub	też	zgoła	nie człowie -

cze	ser ce	musiałby	mieć	ten,	kto	by	się	tą	gotowością	waćpa na	nie	wzruszył,	która
w	przyja cielskiej	potrze bie	na	fa tygi	nie	dba	i	na	wiek	wzglę du	nie	ma.	Inni	w	tym
wie ku	o	przypiecku	cie płym	 je no	myślą,	a	waćpan	 tak	sobie	o	długiej	drodze	mó-
wisz,	jakbyś	moje	albo	pa na	Skrze tuskie go	miał	la ta.

Pan	Za głoba	nie	ukrywał	wprawdzie	swych	lat,	ale	nie	lubił	w	ogóle,	aby	przy	nim
o	sta rości	ja ko	o	towa rzysz ce	nie dołę stwa	wspomina no;	więc	choć	miał	oczy	jesz -
cze	czer wone,	spojrzał	bystro	z	pewnym	nie za dowole niem	na	Kmicica	i	odparł:

—	Mój	mospa nie!	Kie dym	siedmdzie sią ty32	siódmy	rok	począł,	ckliwo	mi	ja koś	by-
ło	na	ser cu,	że	to	dwie	sie kie ry	nad	kar kiem	wisia ły;	ale	gdy	mi	ośmdzie sią ty33	mi-
nął,	ta ki	duch	we	mnie	wstą pił,	że	jesz cze	mi	że niacz ka	po	głowie	chodziła.	I	widzie -
libyśmy,	kto	by	z	nas	pierwszy	miał	się	z	czym	pochwa lić!

—	Jać	się	nie	chwa lę,	ale	wasz mości	bym	pochwa ły	nie	poską pił.
—	I	pewnie	bym	waćpa na	skonfundował,	ja kom	pa na	hetma na	Potockie go	w	ob li-

czu	króla	skonfundował,	któren	gdy	mi	do	wie ku	przytyki	da wał,	wyzwa łem	go:	kto
wię cej	kozłów	od	ra zu	machnie34.	I	cóż	się	poka za ło?	Oto	pan	Re we ra	machnął	trzy
i	hajducy	musie li	go	podnosić,	bo	sam	wstać	nie	mógł,	a	ja	go	na okolusieńko	ob je -
cha łem,	ma ło	 trzydzie ści	 pięć	 ra zy	 fiknąwszy.	 Spytaj	 się	 Skrze tuskie go,	 który	 na
wła sne	oczy	na	to	pa trzył.

Skrze tuski	wie dział,	że	od	pewne go	cza su	pan	Za głoba	miał	zwyczaj	na	nie go	się
we	wszystkim	ja ko	na	na ocz ne go	świadka	powoływać;	więc	ani	okiem	nie	mrugnął,
je no	o	Wołodyjowskim	znów	mówić	począł.



Za głoba,	pogrą żywszy	się	w	milcze niu,	za myślił	się	o	czymś	głę boko;	na	koniec
po	wie cze rzy	wpadł	w	lepszy	humor	i	tak	ozwał	się	do	towa rzyszów:

—	Powiem	wam	to,	w	co	by	nie	każ dy	rozum	umiał	ugodzić.	Oto	mam	w	Bogu	na -
dzie ję,	że	nasz	Michał	wyliże	się	ła twiej	z	te go	postrza łu,	niż	nam	się	na	początku
zda ło.

—	Dałby	Bóg,	ale	skądże	to	wasz mości	do	głowy	przyszło?	—	pytał	Kmicic.
—	Hm!	Tu	trze ba	i	bystre go	dowcipu,	który	z	przyrodze nia	jest	da ny,	i	ekspe rien-

cji35	wielkiej,	której	w	wa szych	la tach	mieć	nie	może cie,	i	zna jomości	Micha ła.	Każ -
den	ma	inną	na turę.	W	jedne go,	owo,	tak	nie szczę ście	ude rzy,	ja kobyś,	figu ra liter
mówiąc,	ka mień	w	rze kę	wrzucił.	Nibyć	to	woda	po	wierz chu	ta cite	płynie,	a	prze -
cie	on	tam	na	dnie	le ży,	a	bieg	przyrodzony	ha muje,	a	za wa dza,	a	tak	okrutnie	roz -
dzie ra,	i	bę dzie	le żał,	bę dzie	roz dzie rał,	póki	wszystka	woda	do	Styksu	nie	spłynie!
Ty,	Ja nie,	do	ta kich	za liczon	być	możesz;	ale	ta kim	gorzej	na	świe cie,	bo	w	nich	i	bo-
leść,	i	pa mięć	nie	mija.	Inny	za się,	eo	modo36	klę skę	przyjmie,	 ja kobyś	go	pię ścią
w	kark	huknął.	Za mroczy	go	zra zu,	potem	przyjdzie	do	sie bie,	a	gdy	się	siniec	zgoi,
to	i	za pomni.	Oj,	lepsza	ta ka	na tura	na	tym	pełnym	przygód	świe cie.

Słucha li	ryce rze	ze	skupie niem	mą drych	słów	pa na	Za głoby,	a	on	rad	widział,	że
go	z	ta ką	uwa gą	słucha ją,	i	da lej	mówił:

—	Ja	Micha ła	na	wskroś	prze zna łem	i	Bóg	mi	świadkiem,	że	nie	chcę	mu	tu	przy-
ma wiać,	ale	tak	mi	się	widzi,	że	on	wię cej	ożenku	niż	onej	dziewczyny	ża łował.	Nic
to,	że	de spe ra cja	chwyciła	go	okrutna,	boć	i	to	nie szczę ście,	zwłasz cza	dla	nie go,
nad	nie szczę ścia mi.	Nie	wyima ginuje cie	sobie	na wet,	ja ką	ten	chłop	miał	ochotę	do
ożenku.	Nie	masz	w	nim	chciwości	 żadnej	ni	 ambicji,	 ni	prywa ty;	 swoje go	odbie -
żał37,	for tunę	tak	dobrze	jak	utra cił,	o	żołd	się	nie	upominał;	ale	za	wszystkie	pra ce,
za	wszystkie	za sługi	nicze go	od	Pa na	Boga	i	Rze czypospolitej	nie	wyglą dał,	je no	żo-
ny.	 I	 to	sobie	w	duszy	wykalkulował,	że	mu	się	ta ki	chleb	na le ży;	 już,	 już	miał	go
w	 gę bę	wziąść,	 aż	 tu	 ja koby	mu	 kto	w	wą sy	 dmuchnął!	Ma szże	 te raz!	 Jedz!	 Co
i	dziwne go,	że	go	de spe ra cja	chwyciła?	Nie	mówię,	że by	i	dziewki	nie	ża łował,	ale
jak	mi	Bóg	miły,	tak	ożenku	wię cej	ża łuje,	choć	sam	przysiągłby,	że	jest	prze ciwnie.

—	Dałby	Bóg!	—	powtórzył	Skrze tuski.
—	Pocze kajcie,	niech	je no	owe	ra ny	dusz ne38	mu	się	za mkną	i	świe żą	skórą	po-

kryją,	a	oba czym,	czy	mu	dawna	ochota	nie	powróci.	Pe ricu lum39	w	tym	tylko,	by
te raz	sub	one re40	de spe ra cji41	cze goś	nie	uczynił	albo	nie	posta nowił,	cze go	by	po-
tem	sam	ża łował.	Ale	co	się	mia ło	stać,	to	się	już	sta ło,	bo	w	nie szczę ściu	prędka
re zolucja.	Mój	wyrostek	już	szatki	ze	skrzyń	wyjmuje	i	ukła da,	więc	nie	mówię	te go,
że by	nie	je chać,	chcia łem	tylko	wasz mościów	pocie szyć.



—	Znowu	pla strem	ojciec	Micha łowi	bę dziesz!	—	rzekł	Jan	Skrze tuski.
—	Ja ko	i	tobie	byłem.	Pa mię tasz?	Bylem	go	tylko	prędko	zna lazł,	bo	się	boję,	że

się	w	ja kowejś	pustelni	przytai	albo	gdzie	w	da le kich	ste pach	za padnie,	do	których
od	młodu	na wykł.	Wasz mość,	pa nie	Kmicic,	przyma wia łeś	mi	do	wie ku,	a	 ja	ci	po-
wiem,	że	je śli	kie dy	gończy	bojar	tak	z	listem	sunął,	ja ko	ja	bę dę	sunął,	to	mi	każ cie
za	powrotem	nitki	ze	sta rych	bła wa tów	wycią gać,	groch	 łusz czyć	albo	mi	ką dziel
dajcie.	Ani	mnie	nie wygody	nie	za trzyma ją,	ani	cudza	gościnność	skusi,	ani	ja dło	lub
też	na pitek	w	pę dzie	za ha muje.	Jesz cze ście	ta kie go	pochodu	nie	widzie li!	Już	te raz
le dwie	usie dzieć	mogę,	wła śnie	ja koby	mnie	kto	szydłem	spod	ła wy	ekscytował:	już
i	 koszulę	 podróż ną	 ka za łem	 sobie	 łojem	 kozłowym	dla	wstrę tu	 ga dowi	wysma ro-
wać...



Roz dział	III

Jednakże	nie	je chał	tak	szyb ko	pan	Za głoba,	jak	to	sobie	i	towa rzyszom	obie cywał.
Im	zaś	był	bliżej	War sza wy,	tym	je chał	wolniej.	Był	to	czas,	w	którym	Jan	Ka zimierz,
król,	polityk	i	wódz	wielki,	poga siwszy	poża ry	postronne	i	wywiódłszy	Rzecz pospoli-
tą	ja koby	z	toni	potopu42,	zrzekł	się	pa nowa nia.	Wszystko	on	prze cier piał,	wszystko
prze trwał,	wszystkim	tym	ciosom	pier si	nadsta wił,	które	szły	od	ze wnętrz ne go	nie -
przyja cie la;	ale	gdy	potem	we wnętrz ne	re for my	za mie rzył	i	za miast	pomocy	od	na -
rodu,	oporu	tylko	i	nie wdzięcz ności	doznał,	wówczas	dobrowolnie	zdjął	z	poświę co-
nych	skroni	tę	koronę,	która	nie znośnym	cię ża rem	mu	się	sta ła.

Sejmiki	powia towe	 i	ge ne ra ły	 już	 się	były	poodpra wia ły,	 a	ksiądz	prymas	Praż -
mowski	konwoka cję	na	5	listopa da	ozna czył.

Wielkie	 były	 wcze śnie	 róż nych	 kandyda tów	 sta ra nia,	 wielkie	 par tii	 roz ma itych
współza wodnictwa,	 a	 choć	 to	 elekcja43	 mia ła	 dopie ro	 roz strzygnąć,	 rozumiał
wszakże	każ dy	nie zwykłą	sejmu	konwoka cyjne go	waż ność.	Je cha li	te dy	posłowie	do
War sza wy	kole śno44	i	konno,	z	cze la dzią	i	pa chołka mi,	je cha li	se na torowie,	a	przy
każ dym	dwór	wspa nia ły.	Po	drogach	było	cia sno,	gospody	za ję te,	a	wyna le zie nie	so-
bie	nocle gu	z	wielką	połą czone	mitrę gą.	Wszakże	ustę powa no	pa nu	Za głobie	miej-
sca	ze	wzglę du	na	je go	wiek,	ale	na tomiast	nie zmier na	je go	sła wa	nie raz	wła śnie
na ra ża ła	go	na	stra tę	cza su.

Bywa ło,	 za je dzie	do	 ja kiej	karcz my,	a	 tam	ani	 już	palca	wścibić,	 to	per sonat45,
który	ją	wraz	z	dworem	zajmował,	wyjdzie	przez	cie ka wość	zoba czyć,	kto	przyje -
chał,	a	widząc	star ca	z	bia łymi	jak	mle ko	wą sa mi	i	brodą,	rze cze	na	widok	ta kiej
powa gi:

—	Proszę	wasz mości	dobrodzie ja	ze	mną	do	stancji	na	przygodną	za ką skę.
Pan	Za głoba	 grubia ninem	nie	 był	 i	 nie	 odma wiał	wie dząc,	 że	 zna jomość	 z	 nim

każ de mu	miłą	bę dzie.	Gdy	więc	gospodarz	przez	próg	go	prze puściwszy	pytał	na -
stępnie:	„kogóż	mam	honor?”	—	on	się	tylko	w	boki	brał	i	pe wien	efektu	odpowia dał
dwoma	słowa mi:

—	Za głoba	sum!46

Ja koż	nie	zda rzyło	się	nigdy,	aby	po	owych	dwóch	słowach	nie	na stą piło	wielkie
ra mion	otwie ra nie,	okrzyki:	„do	najfor tunniejszych	dni	ten	za piszę!”,	i	na woływa nia
towa rzyszów	albo	dworzan:	„pa trz cie!	ów	jest	wzór,	gloria	et	de cus47	wszystkie go
Rze czypospolitej	ka wa ler stwa!”	Zbie ga li	się	te dy	podziwiać	pa na	Za głobę,	a	młodsi



przychodzili	ca łować	poły48	je go	podróż ne go	żupa na49.	Za	czym	ścią ga no	z	wozów
be czułki	i	anka ry	i	na stę powa ło	gau dium50	trwa ją ce	cza sem	i	kilka	dni.

Powszechnie	myśla no,	że	 ja ko	poseł	na	konwoka cję	 je dzie,	a	gdy	mówił,	że	nie,
zdziwie nie	 bywa ło	 powszechne.	 Ale	 on	 tłuma czył	 się,	 że	 pa nu	 Doma szewskie mu
manda tu	ustą pił,	aby	za się	i	młodsi	do	spraw	publicz nych	przykła dać	się	mogli.	Jed-
nym	też	powia dał	prawdziwą	przyczynę,	dla	której	w	drogę	wyruszył;	 innych	zaś,
gdy	się	dopytywa li,	zbywał	słowa mi:

—	Ot,	z	ma łe gom	do	wojny	przywykł,	toć	za chcia ło	się	jesz cze	na	sta re	la ta	z	Do-
roszeńką	poha ła sować.

Po	których	słowach	podziwia no	go	jesz cze	wię cej.	A	nikomu	przez	to	nie	był	tań-
szym,	że	nie	ja ko	poseł	je chał,	wie dzia no	bowiem,	że	i	mię dzy	ar bitra mi	znajdują	się
ta cy,	którzy	wię cej	od	sa mych	posłów	mogą.	Zresz tą	ba czył51	każ den	se na tor,	choć-
by	i	najzna mie nitszy,	na	to,	że	po	pa ru	mie sią cach	na stą pi	elekcja,	a	wówczas	każ de
słowo	 mę ża	 tak	 mię dzy	 rycer stwem	 wsła wione go	 nie osza cowa ną	 wa gę	 mieć	 bę -
dzie.

Bra li	też	w	ra miona	pa na	Za głobę	i	czapkowa li	mu	by	i	najwięksi	pa nowie.	Pan
podla ski	trzy	dni	go	poił;	pa nowie	Pa cowie,	których	w	Ka łuszynie	na potkał,	na	rę -
kach	go	nosili.

Nie je den	i	da ry	znacz ne	ka zał	po	cichu	w	wa sąg52	mu	wsuwać:	od	wódek,	win	do
se pe cików53	kosz townie	oprawnych,	sza bel	i	pistole tów.

Mia ła	się	z	te go	dobrze	i	służ ba	pa na	Za głoby,	ale	on	sam,	wbrew	posta nowie niu
i	obietnicy,	je chał	tak	wolno,	że	trze cie go	tygodnia	dopie ro	w	Mińsku	sta nął.

Za	to	w	Mińsku	nie	popa sał.	Wje chawszy	na	rynek	ujrzał	dwór	tak	znacz ny	i	pięk-
ny,	ja kie go	dotąd	po	drodze	nie	spotkał:	dworza nie	w	szumnej	bar wie;	pół	re gimen-
tu	je no	pie choty,	bo	na	konwoka cję	zbrojno	nie	jeż dżono,	ale	tak	strojnej,	że	i	król
szwedz ki	strojniejszej	gwar dii	nie	miał;	pełno	ka ret	pozłocistych,	wozów	z	ma ka ta -
mi	i	kobier ca mi	dla	obija nia	kar czem	po	drogach,	wozów	z	kre densem	i	za pa sa mi
żywności;	przy	tym	służ ba	ca ła	nie mal	cudzoziemska,	tak	że	ma ło	kto	się	zrozumia -
łym	ję zykiem	w	tej	ciż bie	ode zwał.

Pan	Za głoba	dopa trzył	wresz cie	jedne go	z	dworzan	po	polsku	ubra ne go,	więc	ka -
zał	sta nąć	i	pe wien	dobre go	popa su,	wysa dził	już	jedną	nogę	z	wa są gu,	a	jednocze -
śnie	spytał:

—	A	czyj	to	dwór	ta ki	foremny,	że	i	król	foremniejsze go	mieć	nie	może?
—	Czyjże	ma	być	—	odpowie dział	dworza nin	—	jak	nie	pa na	na sze go,	księ cia	ko-

niusze go	litewskie go?
—	Kogo?	—	powtórzył	Za głoba.



—	Czyś	waść	głuchy?	Księ cia	Bogusła wa	Ra dziwiłła,	który	posłem	na	konwoka cję
je dzie,	ale	—	da	Bóg!	—	po	elekcji	elektem	zosta nie.

Za głoba	schował	prędko	nogę	w	wa sąg.
—	Jedź!	—	krzyknął	na	woź nicę.	—	Nic	tu	po	nas!
I	poje chał	trzę sąc	się	z	oburze nia.
—	Wielki	Boże!	—	mówił	—	nie zba da ne	Twoje	wyroki	i	je śli	te go	zdrajcy	pioru-

nem	w	kark	nie	trza śniesz,	to	masz	w	tym	ja koweś	ukryte	intencje,	których	się	ro-
zumem	dochodzić	nie	godzi,	choć	po	ludz ku	rze czy	biorąc,	na le ża ła by	się	ta kie mu
skur czybykowi	dobra	chłosta.	Ale	widać,	źle	się	dzie je	w	tej	prze świetnej	Rze czypo-
spolitej,	je śli	podob ni	przedawczykowie,	bez	czci	i	sumie nia,	nie	tylko	ka ry	nie	od-
noszą,	ale	w	bez piecz ności	i	potę dze	jeż dżą,	ba!	jesz cze	obywa telskie	funkcje	spra -
wują.	Chyba	 że	 zginiem,	 bo	 gdzież,	w	 ja kim	kra ju,	w	 ja kim	 innym	państwie	 ta ka
rzecz	przygodzie	by	się	mogła?	Dobry	był	król	Joan nes	Ca simirus,	ale	nadto	prze -
ba czał	i	przyuczył	najgor szych	dufać	w	bez kar ność	i	prze zpie czeństwo54.	Wsze la ko
nie	je go	to	tylko	wina.	Widać,	że	i	w	na rodzie	sumie nie	obywa telskie	i	czułość	na
cnotę	do	resz ty	za ginę ła.	Tfu!	tfu!	On	posłem!	W	je go	be zecne	rę ce	obywa te le	ca -
łość	 i	 bez pie czeństwo	 ojczyzny	 skła da ją,	 w	 te	 sa me	 rę ce,	 którymi	 ją	 roz dzie rał
i	w	szwedz kie	łańcuchy	okuwał!	Zginie my,	nie	może	ina czej	być!	Jesz cze	go	i	na	kró-
la	ra ją...	A	cóż!	wszystko,	widać,	w	ta kim	na rodzie	moż liwe.	On	posłem!	Dla	Boga!
Prze cież	pra wo	wyraź nie	mówi,	że	nie	może	być	posłem	ów,	który	w	ob cych	kra jach
urzę dy	 spra wuje,	 a	 prze cie	 on	 jest	 ge ne ralnym,	 u	 swe go	 par szywe go	wuja,	 Prus
Ksią żę cych	guber na torem!	Aha!	Cze kajże,	mam	cię!	A	 rugi55	 sejmowe	od	cze go?
Je śli	do	sa li	nie	pójdę	 i	 tej	ma te rii,	 chociaż	 tylko	ar bitrem	bę dąc,	nie	poruszę,	 to
niech	się	tu	za raz	w	skopa56	zmie nię,	a	mój	woź nica	w	rzeź nika.	Znajdą	się	prze cie
mię dzy	posła mi,	którzy	mnie	poprą.	Nie	wiem,	czyli	ci,	zdrajco,	ja ko	ta kie mu	poten-
ta towi,	dam	ra dy	i	z	poselstwa	wyrugować	zdołam,	ale	że	ci	to	do	elekcji	nie	posłuży
—	to	pewna!	I	Michał,	nie bożę,	pocze kać	na	mnie	musi,	bo	to	bę dzie	pro	pu blico
bono	uczynek.

Tak	roz myślał	pan	Za głoba	przyrze ka jąc	sobie	koło	tej	spra wy	rugów	pilnie	cho-
dzić	i	posłów	prywatnie	dla	niej	kaptować.	Z	te go	powodu	od	Mińska	spiesz niej	już
do	War sza wy	dą żył	bojąc	się	na	otwar cie	konwoka cji	za póź nić.

Przyje chał	 jednak	dość	wcze śnie.	Posłów	 i	postronnych	zjazd	był	 tak	wielki,	 że
gospody	ni	w	sa mej	War sza wie,	ni	na	Pra dze,	ni	na wet	za	mia stem	wca le	nie	moż na
było	dostać;	trudno	się	było	też	do	kogo	za prosić,	bo	w	jednej	izbie	po	trzech	i	czte -
rech	się	mie ściło.	Pierwszą	noc	prze pę dził	pan	Za głoba	w	handlu	u	Fukie ra	i	ze szła
ja koś	dość	gładko;	ale	na za jutrz,	wytrzeź wiawszy	na	swym	wa są gu,	sam	dobrze	nie



wie dział,	co	ma	czynić.
—	Boże!	Boże!	—	mówił	wpadłszy	w	zły	humor	i	roz glą da jąc	się	po	Kra kowskim

Przedmie ściu,	które	wła śnie	prze jeż dżał	—	oto	Ber nar dyni,	a	oto	ruina	pa ła cu	Ka -
za nowskich!	Nie wdzięcz ne	mia sto!	Wła sną	krwią	 i	 trudem	musia łem	 je	nie przyja -
cie lowi	wydzie rać,	a	te raz	mi	ką ta	dla	siwej	głowy	ża łuje.

Mia sto	wsze la ko	nie	ża łowa ło	wca le	ką ta	dla	siwej	głowy,	tylko	go	po	prostu	nie
mia ło.

Na tomiast	czuwa ła	nad	pa nem	Za głobą	szczę śliwa	gwiaz da,	bo	le dwie	do	pa ła cu
Koniecpolskich	doje chał,	gdy	ja kiś	głos	krzyknął	z	boku	na	woź nicę:

—	Stój!
Cze ladnik	powstrzymał	konie;	wtem	nie zna jomy	szlachcic	zbliżył	się	z	roz ja śnio-

nym	ob liczem	do	wa są gu	i	za wołał:
—	Pa nie	Za głoba!	Nie	pozna jesz	mnie	wasz mość?
Za głoba	ujrzał	przed	sobą	mę ża	ma ją ce go	koło	trzydzie stu	kilku	lat,	przybra ne go

w	 kołpak	 rysi	 z	 piór kiem,	 znak	 nie chyb ny	 wojskowej	 służ by,	 w	 ma kowy	 żupan
i	ciemnoczer wony	kontusz	prze pa sa ny	pozłocistym	pa sem.	Twarz	nie zna jome go	by-
ła	nadzwyczajnej	piękności.	Ce rę	miał	ów	bla dą,	nie co	tylko	w	polach	wichrem	na
złota wo	opa loną,	oczy	błę kitne,	pełne	ja kowe goś	smutku	i	za myśle nia,	rysy	twa rzy
nadzwyczaj	foremne,	pra wie	—	jak	na	mę ża	—	zbyt	piękne;	pomimo	polskie go	stro-
ju	nosił	on	długie	włosy	i	brodę	z	cudzoziemska	przycię tą.	Sta nąwszy	przy	wa są gu
otworzył	sze roko	ra miona,	a	pan	Za głoba,	lubo57	nie	mógł	go	sobie	na	ra zie	przypo-
mnieć,	prze chylił	się	i	ob jął	go	za	szyję.

Ściska li	się	te dy	ser decz nie,	a	chwila mi	je den	odsuwał	drugie go,	aby	mu	się	le piej
przypa trzeć;	na	koniec	Za głoba	rzekł:

—	Wyba czaj	wasz mość,	ale	jesz cze	nie	mogę	sobie	przypomnieć...
—	Hassling-Ke tling!
—	Dla	Boga!	Twarz	wyda ła	mi	się	zna jomą,	ale	strój	całkiem	waćpa na	odmie nił,

bom	cię	dawniej	w	kole cie	rajtar skim	widywał.	To	już	i	po	polsku	chodzisz?
—	Bom	tę	Rzecz pospolitą,	która	mnie	tuła cza	pa cholę ciem	jesz cze	nie mal	bę dą -

ce go	przygar nę ła	i	dostatnim	chle bem	opa trzyła,	za	swoją	matkę	uznał	i	innej	mieć
nie	chcę.	Waćpan	nie	wiesz	o	tym,	żem	indyge nat58	po	wojnie	otrzymał?

—	A	to	mi	słodką	nowinę	zwia stujesz!	Także	ci	się	to	poszczę ściło?
—	 I	w	 tym,	 i	w	 czym	 innym,	bom	w	Kur landii,	 na	 sa mej	gra nicy	 żmudz kiej,	 na

człe ka	ta kie go	sa me go	na zwiska,	ja ko	jest	moje,	na tra fił,	któren	mnie	adoptował,	do
her bu	przyjął	i	for tuną	ob da rzył.	Miesz ka	on	w	Świę tej,	w	Kur landii,	ale	i	z	tej	stro-
ny	ma	ma jętność	Szkudy,	którą	mnie	puścił.



—	Szczęść	ci	Boże!	Toś	te dy	wojnę	porzucił?
—	Niech	się	je no	ja ka kolwiek	zda rzy,	sta wię	się	nie za wodnie.	Dla te go	to	i	wioskę

w	dzier ża wę	odda łem,	a	tu	cze kam	oka zji.
—	To	mi	ka wa ler ska	fanta zja!	Zupełnie	jak	ja,	kie dym	był	młody,	choć	i	dziś	jesz -

cze	wigor	w	kościach	jest!	Co	te dy	pora biasz	w	War sza wie?
—	Posłuję	na	konwoka cję.
—	Ra ny	boskie!	Toś	już	z	kościa mi	Polak!
Młody	rycerz	uśmiechnął	się.
—	I	duszą,	a	to	wię cej!
—	Żona tyś?
Ke tling	westchnął.
—	Nie!
—	Te go	ci	tylko	bra kuje.	A	wie rę!	Cze kaj	je no!	Za liby	ci	dotąd	dawny	sentyment

do	Bille wiczówny	nie	wyszedł	z	pa mię ci?
—	Skoro	waćpan	o	tym	wie dzia łeś,	com	moją	są dził	być	tylko	ta jemnicą,	to	wiedz,

że	ża den	nowy	nie	przyszedł...
—	Daj	spokój!	Ona	nie długo	ma łe go	Kmicica	świa tu	przyrzuci.	Daj	sobie	spokój!

Coć	 za	 robota	wzdychać,	 gdy	 kto	 inny	w	 lepszej	 konfidencji	 z	 nią	 żyje.	 Powiemć
prawdę,	że	to	i	śmiesz no.

Ke tling	podniósł	swe	smutne	oczy	w	górę.
—	Rze kłem	tylko,	iż	nowy	sentyment	nie	przyszedł.
—	Przyjdzie,	nie	bój	się!	Oże nim	cię!	Wiem	to	z	wła snej	ekspe riencji,	że	zbytnia

sta łość	w	amorach	tylko	zgryzot	przyczynia.	Żem	to	był	swe go	cza su	sta ły	ja ko	Tro-
ilus,	siła	de licyj,	siła	dobrych	oka zji	ponie cha łem,	a	com	się	na gryzł!

—	Daj	Boże	każ de mu	za chować	tak	jowialny	humor,	ja ko	wasz mość	za chowa łeś!
—	Bom	w	mode stii	żył	za wsze,	prze to	mi	w	kościach	nie	strzyka!	Gdzie	miesz -

kasz,	za li	zna la złeś	gospodę?
—	Mam	dworek	wygodny	ku	Mokotowu59,	który	po	wojnie	już	wybudowa łem.
—	Toś	szczę śliwy;	ja	zaś	od	wczoraj	na	próż no	po	ca łym	mie ście	jeż dżę!
—	Dla	Boga!	Dobrodzie ju!	Już że	mi	te go	nie	odmówisz,	że byś	u	mnie	sta nął;	miej-

sca	 jest	dosyć;	prócz	dwor ku	oficyna	 i	 stajnia	wygodna.	Znajdzie	 się	dla	cze la dzi
i	koni	pomiesz cze nie.

—	Toś	mi	z	nie ba	spadł,	jak	mnie	Bóg	miły!
Ke tling	siadł	na	wa sąg	i	ruszyli.
Po	drodze	opowia dał	mu	Za głoba	o	nie szczę ściu,	ja kie	w	pa na	Wołodyjowskie go

ugodziło,	a	on	rę ce	nad	nim	ła mał,	bo	nic	był	dotąd	nie	wie dział.



—	Tym	to	ostrzejszy	grot	i	dla	mnie	—	rzekł	wresz cie	—	że	może	wasz mość	i	nie
wiesz,	ja ka	mię dzy	na mi	w	ostatnich	cza sach	przyjaźń	powsta ła.	Wszystkie	póź niej-
sze	wojny	w	Prusiech,	przy	ob lę że niu	zamków,	gdzie	tylko	były	jesz cze	szwedz kie
za łogi,	odpra wowa liśmy	ra zem.	Chodziliśmy	i	na	Ukra inę,	i	na	pa na	Lubomir skie go,
i	znów	na	Ukra inę,	już	po	śmier ci	ruskie go	woje wody,	pod	pa nem	mar szałkiem	ko-
ronnym	Sobie skim.	Jedna	kulba ka	nam	za	podusz kę	służyła,	z	jednej	ja da liśmy	misy;
Ka storem	i	Polluksem	nas	zwa no.	I	dopie ro	gdy	on	po	pannę	Borzoboha tą	na	Żmudź
je chał,	na de szła	chwila	se pa ra tionis60;	któż	by	się	spodzie wał,	że	najlepsze	je go	na -
dzie je	tak	prędko	prze miną	ja ko	strza ła	na	powie trzu?

—	Nic	sta łe go	na	tym	pa dole	pła czu	nie	masz	—	odpowie dział	Za głoba.
—	Prócz	przyjaź ni	sta tecz nej...	Trze ba	bę dzie	ra dzić	i	dowia dywać	się,	gdzie	on

te raz.	Może	od	pa na	mar szałka	koronne go	cze goś	się	dowie my,	który	Wołodyjow-
skie go	jak	źre nicę	oka	miłuje.	A	nie,	toć	tu	są	posłowie	ze	wszystkich	stron.	Nie po-
dob na,	aby	który	o	ta kim	ryce rzu	nie	słyszał.	W	czym	bę dę	mógł,	w	tym	wasz mości
posłużę,	le piej	jak	gdyby	o	mnie	sa me go	chodziło.

Tak	roz ma wia jąc	przybyli	na	koniec	do	Ke tlingowe go	dwor ku,	który	dworem	się
być	oka zał.	W	środku	były	porządki	wszelkie	i	nie ma ło	sprzę tów	kosz townych	bądź
kupionych,	bądź	ze	zdobyczy	pochodzą cych.	Broni	zwłasz cza	wybór	był	zna mie nity.
Ucie szył	się	pan	Za głoba	na	ten	widok	i	rzekł:

—	O!	toż	waćpan	mógłbyś	tu	i	dwa dzie ścia	osób	pomie ścić.	Szczę ście	to	dla	mnie,
żem	cię	spotkał.	Mogłem	pa na	Antonie go	Chra powickie go	gospodę	za jąć,	bo	to	mój
zna jomy	i	przyja ciel.	Cią gnę li	mnie	i	Pa cowie,	którzy	prze ciw	Ra dziwiłłom	par tyzan-
tów	szuka ją,	ale	u	cie bie	wolę.

—	Słysza łem	mię dzy	posła mi	litewskimi	—	odrzekł	Ke tling	—	że	ponie waż	te raz
na	Litwę	kolej	przypa da,	chcą	koniecz nie	pa na	Chra powickie go	mar szałkiem	sejmu
posta nowić.

—	I	słusz nie.	Człek	to	za cny	i	re alista,	je no	nie co	dobrowolny.	Dla	nie go	nie	masz
nad	zgodę;	tylko	pa trzy,	gdzie	by	kogo	z	kim	pogodzić,	a	to	na	nic.	Ale!	Powiedz	no
szcze rze,	czymć	jest	Bogusław	Ra dziwiłł?

—	Od	cza su,	jak	mnie	Ta ta rzy	pa na	Kmicicowi	pod	War sza wą	w	nie wolę	wzię li	—
niczym.	Porzuciłem	tę	służ bę	i	nie	za bie ga łem	o	nią	wię cej,	bo	choć	to	moż ny	pan,
ale	zły	 i	prze wrotny	człowiek.	Na pa trzyłem	ja	mu	się	dosyć,	gdy	w	Taurogach	na
cnotę	tej	nadziemskiej	istoty	na sta wał.

—	Ja kiej	nadziemskiej?	Człe ku,	co	ga dasz?	Z	gliny	ona	jest	i	tak	jak	pierwsza	lep-
sza	far fur ka	stłuc	się	może.	—	Wsze la ko	mniejsza	z	tym!

Tu	za czer wie nił	się	pan	Za głoba	z	gnie wu,	aż	mu	oczy	na	wierzch	wyszły.



—	Wyobraź	sobie,	ta	szelma	posłem	jest!
—	Kto	ta ki?	—	pytał	zdumiony	Ke tling,	które go	myśl	była	jesz cze	przy	Oleńce.
—	Bogusław	Ra dziwiłł!	Ale	 rugi!	Rugi	od	cze go?!	Słuchaj,	 tyś	poseł,	możesz	 tę

ma te rię	poruszyć,	a	już	ja	ci	z	ga le rii	ryknę	do	wtóru,	nie	bój	się!	Pra wo	za	na mi,
a	ze chcą li	pra wo	pominąć,	to	moż na	by	mię dzy	ar bitra mi	tumulcik61	uczynić	tak	za -
cny,	że by	się	i	bez	krwi	nie	obyło.

—	Nie	czyń	te go	waść,	na	miłosier dzie	boże.	Ma te rię	ja	wniosę,	bo	słusz na,	ale
Boże	uchowaj	sejm	za mie szać.

—	Pójdę	i	do	Chra powickie go,	choć	to	cie pła	woda,	co	ze	szkodą	jest,	bo	od	nie go,
ja ko	od	przyszłe go	mar szałka,	siła	za le ży.	Podszczuję	Pa ców.	Przynajmniej	wszyst-
kie	je go	praktyki	publice	przypomnimy.	Prze cie	słysza łem	po	drodze,	że	ta	szelma
o	koronę	dla	sie bie	myśli	się	sta rać!

—	Chyba by	na ród	do	ostatnie go	upadku	przyszedł	i	nie	był	żywota	godny,	gdyby
ta cy	króla mi	je go	mie li	zosta wać	—	odrzekł	Ke tling.	—	Ale	wypocz nij	waść	te raz,
a	póź niej	 które gokolwiek	dnia	pójdziem	do	pa na	mar szałka	koronne go	o	na sze go
przyja cie la	wypytywać.



Roz dział	IV

Sejm	konwoka cyjny62	w	kilka	dni	póź niej	został	otwar ty,	na	którym,	jak	prze widy-
wał	 Ke tling,	 powoła no	 do	 la ski63	 pa na	 Chra powickie go,	 na ówczas	 podkomorze go
smoleńskie go,	a	póź niejsze go	woje wodę	witeb skie go.	Ponie waż	chodziło	tylko	o	wy-
zna cze nie	 ter minu	 elekcji	 i	 usta nowie nie	wyż sze go	 kapturu,	 a	 intrygi	 roz ma itych
par tii	nie	mogły	w	ta kich	spra wach	zna leźć	dla	sie bie	pola,	prze to	konwoka cja	do-
syć	za powia da ła	się	spokojnie.	W	sa mym	początku	za burzyła	ją	tylko	nie co	ma te ria
rugów.	Bo	gdy	poseł	Ke tling	podał	w	wątpliwość	pra womocność	wyboru	pa na	pisa -
rza	bielskie go	i	je go	kole gi	księ cia	Bogusła wa	Ra dziwiłła,	za raz	ja kiś	potęż ny	głos
spomię dzy	ar bitrów	za krzyknął:	„Zdrajca!	Cudzoziemski	urzędnik!”	Za	tym	głosem
poszły	i	inne;	przyłą czyli	się	do	nich	ta koż	nie którzy	posłowie	i	nie spodzia nie	sejm
roz padł	 się	na	dwie	strony,	 z	których	 jedna	chcia ła	pa nów	posłów	bielskich	 rugo-
wać,	druga	zaś	uznać	ich	wybór.	Zgodzono	się	wresz cie	na	sąd,	który	spra wę	za ła -
godził	i	wybór	przyznał.

Nie mniej	był	to	jednak	cios	dla	księ cia	koniusze go	bar dzo	dotkliwy;	bo	już	to	sa -
mo,	że	roz wa ża no,	czy	ksią żę	godnym	jest	za siąść	w	izbie,	to	sa mo,	że	przypomnia -
no	coram	pu blico	wszystkie	je go	z	cza sów	wojny	szwedz kiej	zdra dy	i	prze nie wier -
stwa	—	okryło	 go	 świe żą	hańbą	w	oczach	Rze czypospolitej	 i	 podkopa ło	 z	 gruntu
wszystkie	je go	ambitne	za mia ry.

Liczył	on	bowiem,	że	gdy	stronnictwa	konde uszowe,	neubur skie	i	lota ryńskie,	nie
licząc	 innych	pomniejszych,	wza jem	 sobie	bę dą	prze szka dzać,	wybór	 ła two	może
paść	na	kra jowca.

Duma	zaś	i	pochleb cy	mówili	mu,	że	gdyby	się	to	mia ło	zda rzyć,	to	tym	kra jow-
cem	nie	mógłby	być	kto	inny,	je no	pan	najwyż szym	je niuszem64	ob da rzony,	najpotęż -
niejszy	i	z	najzna komitsze go	rodu,	a	ina czej	mówiąc	—	on	sam.

Trzyma jąc	więc	rze czy	do	cza su	w	ta jemnicy,	poroz cią gał	już	poprzednio	nie wo-
dy65	na	Litwie,	a	te raz	wła śnie	roz począł	za sta wiać	sieć	w	War sza wie,	gdy	na gle
spostrzegł,	że	za raz	z	początku	mu	ją	prze rwa no	i	uczyniono	dziurę	tak	wielką,	że
wszystkie	 ryby	 ujść	 nią	 ła two	 mogły.	 Zgrzytał	 też	 zę ba mi	 przez	 ca ły	 czas	 są du,
a	gdy	na	Ke tlingu,	 ja ko	na	pośle,	nie	mógł	ze msty	wywrzeć,	ogłosił	mię dzy	swymi
dworza na mi	na grodę	te mu,	kto	mu	wska że	owe go	ar bitra,	który	pierwszy	po	Ke tlin-
gowym	wniosku	za krzyknął:	„Zdrajca	i	przedawczyk!”

Pan	 Za głoba	 zbyt	 był	 zna ny,	 aby	 je go	 na zwisko	 długo	 mogło	 pozostać	 ukryte.



Zresz tą	nie	 ta ił	 się	wca le.	 Ja koż	ksią żę	za wrzał	 jesz cze	bar dziej,	ale	 i	 stropił	 się
nie ma ło,	 usłyszawszy,	 że	 mu	 na	 wstrę cie	 sta je66	 mąż	 tak	 popular ny,	 na	 które go
strach	było	się	porywać.

Wie dział	o	tej	swojej	mocy	i	pan	Za głoba,	bo	gdy	z	początku	pogróż ki	za czę ły	la -
tać,	ozwał	się	raz	na	wielkim	zgroma dze niu	szla checkim:

—	Nie	wiem,	je śliby	to	komu	było	bez piecz no,	gdyby	tu	je den	włos	miał	mi	spaść
z	głowy.	Elekcja	nie da le ko,	a	gdy	się	sto	tysię cy	bra ter skich	sza bel	zbie rze,	ła two
się	ja koweś	bigosowa nie	może	uczynić...

Słowa	te	doszły	do	księ cia,	który	tylko	war gi	za gryzł	i	uśmiechnął	się	wzgar dli-
wie,	ale	w	duszy	pomyślał,	że	pan	Za głoba	ma	słusz ność.

Na	drugi	dzień	odmie nił	też	widocz nie	wzglę dem	sta re go	ryce rza	za mia ry,	bo	gdy
na	uczcie	u	księ cia	krajcze go	ktoś	począł	o	nim	mówić,	Bogusław	rzekł:

—	Wielce	mi	jest	nie chętny,	ja ko	słysza łem,	ów	szlachcic,	ale	ja	się	tak	w	ludziach
rycer skich	kocham,	że	choćby	mi	i	da lej	szkodzić	nie	prze stał,	za wsze	go	bę dę	miło-
wał.

A	w	tydzień	póź niej	powtórzył	to	sa mo	wręcz	pa nu	Za głobie,	gdy	się	u	pa na	het-
ma na	wielkie go,	Sobie skie go,	spotka li.

Pa nu	Za głobie,	lubo	twarz	za chował	spokojną	i	pełną	fanta zji,	za biło	nie co	ser ce
w	pier si	na	widok	księ cia,	bo	to	był	prze cie	pan	o	da le ko	się ga ją cych	rę kach	i	ludo-
jad,	które go	się	wszyscy	oba wia li.	Ten	zaś	ode zwał	się	do	nie go	przez	ca ły	stół:

—	Mości	 pa nie	 Za głoba,	 doszło	 już	 do	mnie,	 żeś	waćpan,	 chocia żeś	 nie	 poseł,
chciał	mnie	nie winne go	z	sejmu	rugować,	ale	ja	to	waćpa nu	po	chrze ścijańsku	prze -
ba czam	i	promocją,	je śli	kie dy	bę dzie	trze ba,	służyć	nie	omiesz kam.

—	Przy	konstytucji	tylko	sta wa łem	—	odrzekł	Za głoba	—	co	szlachcic	czynić	po-
winien;	qu od	attinet	protekcji,	to	w	moim	wie ku	podob no	boska	najpotrzeb niejsza,
bo	mi	pod	dzie więćdzie siąt	lat.

—	Piękny	wiek,	je śli	był	tak	cnotliwy,	jak	długi,	o	czym	zresz tą	wca le	wątpić	nie
chcę.

—	Służyłem	ojczyź nie	i	swe mu	pa nu,	ob cych	bogów	nie	szuka jąc.
Ksią żę	zmarsz czył	się	nie co:
—	Służyłeś	wasz mość	i	prze ciw	mnie;	wiem	o	tym.	Ale	niechże	bę dzie	już	zgoda

mię dzy	na mi.	Wszystko	to	za pomnia ne,	na wet	i	to,	żeś	cudzą,	prywatną	za wiść	con -
tra	me67	prote gował.	Z	tamtym	prze śla dowcą	mam	jesz cze	ja koweś	ra chunki,	ale
wasz mości	rę kę	wycią gam	i	przyjaźń	ofia ruję.

—	Chudym	tylko	pa chołek	 i	 za	wysoka	 to	dla	mnie	amicycja.	Musiałbym	się	do
niej	wspinać	lub	podska kiwać,	a	to	już	na	sta rość	trudno.	Je śli	zaś	wa sza	ksią żę ca



mość	mówisz	o	ra chunkach	z	pa nem	Kmicicem,	moim	przyja cie lem,	te dy	ra dziłbym
z	ser ca	tej	arytme tyki	ponie chać.

—	Proszę,	a	cze mu	to?	—	spytał	ksią żę.
—	Bo	czte ry	w	arytme tyce	są	dzia ła nia.	Owóż,	lubo	pan	Kmicic	for tunę	ma	za cną,

prze cie	mucha	to	w	porówna niu	do	wa szej	ksią żę cej,	więc	na	dzie le nie	pan	Kmicic
nie	przysta nie;	mnoże niem	sam	się	zajmuje;	odjąć	sobie	nicze go	nie	pozwoli;	mógł-
by	chyba	coś	dodać,	a	nie	wiem,	czybyś	wa sza	ksią żę ca	mość	był	na	to	ła komy.

Jakkolwiek	Bogusław	ćwiczony	był	w	szer mier ce	na	słowa,	jednak	czy	to	wywód
pa na	Za głoby,	czy	je go	zuchwa łość	zdumia ła	go	tak	da le ce,	że	ję zyka	w	gę bie	za po-
mniał.	Przytomnym	poczę ły	się	brzuchy	trząść	ze	śmie chu,	a	pan	Sobie ski	roze śmiał
się	na	ca łe	gar dło	i	rzekł:

—	Sta ry	to	zba raż czyk!	Umie	ciąć	sza blą,	ale	i	na	ję zyki	gracz	nie	la da!	Le piej	go
zosta wić	w	spokoju.

Ja koż	Bogusław	widząc,	że	na	nie prze jedna ne go	tra fił,	nie	próbował	wię cej	pa na
Za głoby	skaptować,	tylko	począwszy	z	kim	innym	roz mowę,	ciskał	od	cza su	do	cza -
su	złe	spojrze nia	przez	stół	na	sta re go	ryce rza.

Ale	pan	hetman	Sobie ski	roz ochocił	się	i	mówił	da lej:
—	Mistrz	z	was,	pa nie	bra cie,	mistrz	prawdziwy.	Zna leź liście	też	kie dy	równe go

sobie	w	tej	Rze czypospolitej?
—	 W	 sza bli	 —	 odpowie dział	 za dowolony	 z	 pochwa ły	 Za głoba	 —	 Wołodyjowski

mnie	doszedł.	A	i	Kmicica	poduczyłem	też	nie źle.
To	rze kłszy	zer knął	na	Bogusła wa,	ale	ten	udał,	że	nie	słyszy,	i	roz ma wiał	pilnie

z	są sia dem.
—	Ba!	—	rzekł	hetman.	—	Wołodyjowskie go	nie raz	przy	robocie	widzia łem	i	rę -

czyłbym	za	nie go,	choćby	o	losy	ca łe go	chrze ścijaństwa	chodziło.	Szkoda,	że	w	ta -
kie go	żołnie rza	ja koby	piorun	ude rzył.

—	A	co	mu	się	sta ło?	—	spytał	Sar biewski,	miecz nik	cie cha nowiecki.
—	Dziewka	mu	umiłowa na	w	drodze,	w	Czę stochowie,	 zmar ła	—	 odpowie dział

Za głoba	—	 i	 to	 najgorzej,	 że	 znikąd	nie	mogę	dowie dzieć	 się,	 gdzie	 on	 się	 te raz
znajduje?

—	Przez	Bóg!	—	za wołał	na	to	pan	War szycki,	kasz te lan	kra kowski.	—	Toż	ja	cią -
gnąc	do	War sza wy	na potka łem	go	w	drodze	również	tu	ja dą ce go	i	przyznał	mi	się,
że	 obrzydziwszy	 ten	 świat	 i	 je go	 va nita tes68,	 na	 Mons	 re gius	 się	 wybie ra,	 aby
w	modlitwie	i	roz myśla niach	stroska ne go	żywota	dokończyć.

Za głoba	porwał	się	za	resztki	czupryny.
—	Ka me dułą	został,	jak	mi	Bóg	miły!	—	za krzyknął	w	największej	de spe ra cji.



Ja koż	wia domość	pa na	kasz te la na	na	wszystkich	nie ma łe	uczyniła	wra że nie.
Pan	Sobie ski,	który	żołnie rzy	kochał,	a	sam	najle piej	wie dział,	jak	ojczyzna	ta kich

potrze buje,	zmar twił	się	wielce	i	po	chwili	rzekł:
—	Wolnej	woli	ludz kiej	i	chwa le	boskiej	nie podob na	się	oponować69,	ale	szkoda

jest	i	trudno	mam	ukryć	wasz mościom,	że	mi	żal.	Ze	szkoły	księ cia	Je re mie go	to	był
żołnierz,	prze ciw	każ de mu	nie przyja cie lowi	wybor ny,	a	już	prze ciw	or dzie	i	hultaj-
stwu	nie zrówna ny.	Le dwie	kilku	jest	ta kich	w	ste pach	za gończyków,	ja ko	to	mię dzy
Koza ka mi	pan	Piwo,	a	w	kompucie	pan	Rusz czyc;	ale	i	ci	Wołodyjowskie go	nie	do-
szli.

—	Szczę ście,	że	cza sy	ja koś	spokojniejsze	—	odrzekł	pan	miecz nik	cie cha nowiec-
ki	—	i	że	pogaństwo	wier nie	trakta tów	podha jeckich	dotrzymuje,	wymożonych	nie -
zwycię żonym	mie czem	moje go	dobrodzie ja.

Tu	skłonił	się	miecz nik	pa nu	Sobie skie mu,	ów	zaś	ura dował	się	w	ser cu	z	publicz -
nej	pochwa ły	i	odpowie dział:

—	W	pierwszym	rzę dzie	boska	 to	dobroć	pozwoliła	mi	 się	wonczas	położyć	na
progu	Rze czypospolitej	i	nie przyja cie la	nie co	poką sać,	a	w	drugim,	dobrych	żołnie -
rzów	na	wszystko	gotowa	re zolucja.	Że	chan	rad	by	trakta tów	dotrzymać,	to	wiem;
ale	w	sa mym	Krymie	prze ciw	cha nowi	są	za burze nia,	a	bia łogrodz ka	or da	wca le	go
nie	słucha.	Ode bra łem	wła śnie	wia domość,	że	owo	się	tam	na	gra nicy	mołdawskiej
chmury	zbie ra ją	 i	że	za gony	wejść	mogą;	ka za łem	też	pilnie	na słuchiwać	na	szla -
kach,	ale	mi	żołnie rzy	nie sporo.	Co	gdzie	przyrzucą,	to	w	innym	miejscu	dziura	się
czyni.	Zwłasz cza	mi	praktyków	—	zna ją cych	or dzińskie	sposoby	—	brak	i	prze to	tak
ża łuję	Wołodyjowskie go.

Na	to	Za głoba	odjął	od	skroni	pię ści,	którymi	sobie	głowę	ściskał,	i	za krzyknął:
—	Ależ	on	ka me dułą	nie	zosta nie,	choćbym	miał	na	Mon tem	re gium	za jazd	uczy-

nić	 i	 siłą	go	odjąć!	Dla	Boga!	 Jutro	za raz	do	nie go	się	udam.	Prze cie	może	mojej
per swa zji	 posłucha,	 a	 nie,	 to	 do	 księ dza	 pryma sa	 pójdę,	 do	 je ne ra ła	 ka me dułów!
Choćbym	też	do	Rzymu	miał	je chać	—	poja dę.	Nie	chcę	ja	chwa le	bożej	ujmować,
ale	co	z	nie go	za	ka me duła,	kie dy	je mu	i	włosy	na	brodzie	nie	rosną.	Tyle,	co	u	mnie
na	pię ści!	Jak	mi	Bóg	miły!	On	i	mszy	nie	potra fi	nigdy	za śpie wać,	a	je śli	i	za śpie wa,
to	szczury	z	klasz toru	poucie ka ją,	bo	bę dą	myśla ły,	że	koczur	miauczy	we se le	od-
pra wując.	Wasz mościowie,	wybacz cie,	że	mówię,	co	żal	na	 ję zyk	przynie sie!	Gdy-
bym	miał	syna,	to	bym	go	tak	nie	miłował,	ja ko	te go	chłopa	miłowa łem.	Bóg	z	nim!
Bóg	z	nim!	Że by	choć	ber nar dynem	został,	ale	ka me dułą!	Nie	może	z	te go	nic	być,
ja ko	żyw	tu	sie dzę!	Jutro	za raz	do	księ dza	pryma sa	za stukam,	aby	mi	dał	listy	do
prze ora.



—	Ślubów	prze cie	nie	mógł	jesz cze	wykonać	—	wtrą cił	pan	mar sza łek	—	ale	go
wasz mość	nie	na glij,	że by	się	wła śnie	nie	za ciął,	a	i	z	tym	się	trze ba	ra chować,	czy
się	wola	boska	w	je go	intencji	nie	ob ja wiła?

—	Wola	boska?	Wola	boska	nie	przychodzi	na gle,	ja ko	i	sta re	przysłowie	mówi,
że	co	na gle,	to	po	dia ble.	Mia ła by	być	wola	boska,	to	bym	był	z	dawna	inklina cję
w	nim	dostrzegł,	a	on	był	nie	ksiądz,	je no	dra gon.	Gdyby	pełnym	rozumem	władnąc,
ta kowe	posta nowie nie	w	spokoju	i	z	roz mysłem	uczynił,	nic	bym	nie	mówił;	ale	wola
boska	nie	ude rza	na	człe ka	w	de spe ra cji,	ja ko	wła śnie	ra róg	na	cyrankę.	Nie	bę dę
go	na glił.	Nim	pójdę,	dobrze	pier wej	sobie	ułożę,	co	mu	mam	powie dzieć,	aby	się	od
ra zu	nie	zlisił;	ale	w	Bogu	na dzie ja!	Konfidował	za wsze	żołnie rzysko	wię cej	me mu
dowcipowi	niż	swe mu;	tuszę,	że	i	te raz	tak	bę dzie,	chyba	że	się	całkiem	odmie nił.



Roz dział	V

Na za jutrz,	za opa trzywszy	się	w	listy	księ dza	pryma sa	i	ułożywszy	ca ły	plan	z	Has-
slingiem,	za dzwonił	pan	Za głoba	do	fur ty	klasz tor nej	na	Mons	re gius.	Ser ce	biło	mu
mocno	na	myśl,	jak	go	przyjmie	pan	Wołodyjowski,	i	sam	też,	choć	sobie	ułożył	z	gó-
ry,	co	mu	powie,	poznał,	że	dużo	za le ża ło	od	przyję cia,	ja kie go	dozna.	Tak	myśląc
pocią gnął	za	dzwonek	drugi	raz,	a	gdy	klucz	za skrzypiał	w	zamku	i	fur ta	odchyliła
się	nie co,	wpa kował	się	w	nią	za raz,	trochę	prze mocą,	i	rzekł	do	zmie sza ne go	mło-
de go	mnisz ka:

—	Wiem,	że	że by	wejść	tutaj,	osob ną	per misję70	mieć	trze ba,	ale	ja	mam	list	od
księ dza	ar cybiskupa,	któren	ze chciej,	ca rissime	fra ter71,	księ dzu	prze orowi	oddać.

—	Sta nie	się	we dle	woli	wasz mości	—	odpowie dział	 fur tian72	 skłoniwszy	się	na
widok	pryma sowskiej	pie czę ci.

To	rze kłszy,	pocią gnął	za	rze mień	wiszą cy	u	ser ca	dzwonka	i	dwa	ra zy	ude rzył,
aby	kogoś	przywołać,	bo	sam	nie	miał	pra wa	odejść	od	fur ty.	Na	on	głos	poja wił	się
drugi	mnich	i	za brawszy	list,	odda lił	się	z	nim	w	milcze niu,	pan	Za głoba	zaś	złożył
na	ławce	za winię cie,	które	miał	ze	sobą,	po	czym	siadł	sam	i	sa pać	począł	mocno.

—	Fra ter	—	rzekł	wresz cie	—	a	jak	dawno	w	za konie?
—	Pią ty	rok	—	odrzekł	fur tian.
—	Proszę,	ta ki	młody,	a	już	pią ty	rok!	To	już,	choćby	się	chcia ło	wyjść,	za	póź no!

A	musia ło	się	nie raz	za tę sknić	za	świa tem,	bo	to,	moster dzie ju,	 jedne mu	wojenka
pachnie,	drugie mu	uczty,	trze cie mu	bia łogłowy...

—	Apa ge!	—	rzekł	mniszek	że gna jąc	się	poboż nie.
—	Jakże?	Nie	bra ła	pokusa	wyjść?	—	powtórzył	Za głoba.
Lecz	mniszek	spojrzał	 z	nie ufnością	na	 roz ma wia ją ce go	 tak	dziwnie	ar cybisku-

pie go	wysłańca	i	odrzekł:
—	Za	kim	się	tu	drzwi	za mkną,	ten	już	nie	wychodzi.
—	To	oba czym	jesz cze!	Co	tam	z	pa nem	Wołodyjowskim	się	dzie je?	Zdrów?
—	Nie	masz	tu	nikogo,	co	by	się	tak	na zywał.
—	Brat	Michał?	—	rzekł	na	próbę	pan	Za głoba.	—	Dawny	pułkownik	dra goński,

który	tu	wszedł	nie dawno?
—	Te go	bra tem	Je rzym	na zywa my,	ale	on	dotąd	ślubów	nie	wykonał	i	wykonać	ich

przed	ter minem	nie	może.
—	I	pewno	nie	wykona,	bo	nie	uwie rzysz,	fra ter,	co	to	był	za	podwikarz73!	Dru-



gie go	tak	na	bia łogłowską	cnotę	za wzię te go	nie	zna la złbyś	we	wszystkich	za ko...
chcia łem	powie dzieć:	we	wszystkich	pułkach	z	ca łe go	komputu...

—	 Mnie	 się	 te go	 słuchać	 nie	 godzi	 —	 odparł	 z	 coraz	 większym	 zdziwie niem
i	zgor sze niem	mnich.

—	Słuchajże,	fra ter.	Nie	wiem,	gdzie	u	was	moda	przyjmować,	ale	je śli	tu,	na	tym
miejscu,	to	ra dzęć,	jak	tu	przyjdzie	brat	Je rzy,	odejść	le piej,	ot,	do	tej	izby	przy	fur -
cie,	bo	my	tu	o	na der	świa towych	rze czach	bę dzie my	roz ma wia li.

—	Ja	i	za raz	wolę	odejść	—	rzekł	mnich.
Tymcza sem	poka zał	się	Wołodyjowski,	czyli	ra czej	brat	Je rzy,	ale	Za głoba	nie	po-

znał	nadchodzą ce go,	bo	pan	Michał	zmie nił	się	wielce.
Na przód,	w	długim	bia łym	ha bicie	wyda wał	się	wyż szy	niż	w	dra gońskim	kole cie;

po	wtóre,	ster czą ce	dawniej	ku	oczom	wą siki	nosił	te raz	ku	dołowi	i	brodę	usiłował
za puścić,	która	tworzyła	dwa	żółte	kosmycz ki	nie	dłuż sze	nad	pół	palca;	na	koniec
wychudł	 i	wymizer niał	bar dzo,	oczy	 je go	stra ciły	dawny	blask	 i	zbliżał	się	powoli,
ma jąc	rę ce	ukryte	na	pier siach	pod	ha bitem	i	spusz czoną	głowę.

Za głoba	nie	poznawszy	go	myślał,	że	to	może	sam	prze or	nadchodzi,	więc	pod-
niósł	się	z	ła wy	i	za czął	mówić:

—	Lau de tur74...
Na gle	spojrzał	bliżej,	rę ce	roz tworzył	i	za krzyknął:
—	Pa nie	Micha le!	Pa nie	Micha le!
Brat	Je rzy	dał	się	porwać	w	ob ję cia,	coś	na	kształt	łka nia	wstrzą snę ło	mu	pier si,

ale	oczy	je go	pozosta ły	suche.	Za głoba	ściskał	go	długo,	na	koniec	począł	mówić:
—	Nie	 sam	nad	 swoim	nie szczę ściem	pła ka łeś.	 Pła ka łem	 ja,	 pła ka li	 Skrze tuscy

i	Kmicicowie.	Wola	boska!	Zgódź	się	z	nią,	Micha le!	Niechże	cię	Ojciec	Miłosier ny
pocie szy,	na grodzi!...	Dobrześ	uczynił,	żeś	na	czas	w	tych	oto	murach	się	za mknął.
Nie	masz	w	 nie szczę ściu	 nic	 lepsze go	 nad	modlitwę	 i	 poboż ne	 roz myśla nia.	Daj,
niech	cię	jesz cze	raz	uściskam.	Przez	łzy	le dwie	że	cię	dojrzeć	mogę!

I	pan	Za głoba	pła kał	na prawdę,	widokiem	Wołodyjowskie go	poruszony,	wresz cie
tak	mówił	da lej:

—	Wybacz,	żem	ci	twe	roz myśla nia	prze rwał,	ale	już że	nie	mogłem	ina czej	uczy-
nić,	i	sam	mi	słusz ność	przyznasz,	gdy	ci	ra cje	moje	przytoczę!	Ej,	Micha le!	Siła śmy
ze	sobą	złe go	i	dobre go	za żyli!	Zna la złeśże	za	tą	kra tą	ja kową	pocie chę?

—	Zna la złem	—	odrze cze	pan	Michał	—	w	tych	słowach,	które	tu	co	dzień	słyszę
i	powta rzam,	a	które	do	śmier ci	chcę	powta rzać:	me men to	mori75.	W	śmier ci	jest
dla	mnie	pocie cha.

—	Hm!	Śmierć	 ła twiej	 na	polu	bitwy	 zna leźć	niż	w	klasz torze,	 gdzie	 życie	 tak



idzie,	ja koby	kto	z	kłęb ka	powoli	nić	odwijał.
—	Nie	masz	tu	życia,	bo	nie	masz	spraw	ziemskich,	i	za nim	dusza	cia ło	opuści,	już

ja koby	na	innym	świe cie	żywię.
—	Kie dy	 tak,	 to	 już	ci	nie	powiem,	że	się	or da	bia łogrodz ka	na	Rzecz pospolitą

w	wielkiej	potę dze	gotuje,	bo	cóż	cię	to	ob chodzić	może?
Pan	Michał	wą sika mi	na gle	ruszył	i	pra wicą	mimo	woli	do	le we go	boku	się gnął,

ale	nie	zna la złszy	sza bli,	za raz	obie	rę ce	pod	ha bit	schował,	spuścił	głowę	i	rzekł:
—	Me men to	mori!
—	 Słusz nie,	 słusz nie!	—	 rzekł	 Za głoba	mruga jąc	 z	 pewnym	 znie cier pliwie niem

swoim	zdrowym	okiem.	—	Wczoraj	jesz cze	pan	Sobie ski,	hetman,	mówił:	„Niechby
Wołodyjowski	choć	przez	 tę	 jedną	na wałnicę	prze służył,	a	potem	do	 ja kie go	chce
klasz toru	szedł.	Bóg	by	się	o	to	nie	roz gnie wał,	owszem,	za sługę	miałby	ta ki	mnich
tym	większą”.	Ale	trudno	ci	się	i	dziwić,	że	wła sne	uspokoje nie	nad	szczę ście	ojczy-
zny	prze kła dasz,	bo	prze cie:	prima	cha ritas	ab	ego.

Na sta ła	długa	chwila	milcze nia,	tylko	wą sy	pa na	Micha ła	zje żyły	się	 ja koś	 i	po-
czę ły	się	szyb ko,	choć	lekko	poruszać.

—	Ślubów	jesz cze	nie	wykona łeś	—	spytał	wresz cie	Za głoba	—	i	wyjść	w	każ dej
chwili	możesz?

—	Nie	je stem	jesz cze	za konnikiem,	bom	cze kał	na	ła skę	bożą	i	na	to,	by	wszyst-
kie	ziemskie	myśli	bole sne	opuściły	duszę	moją.	Ale	ła ska	jest	na de	mną,	spokój	mi
wra ca,	wyjść	mogę,	ale	już	nie	chcę,	gdyż	zbliża	się	ter min,	w	którym	z	czystym	su-
mie niem	i	próżen	ziemskich	pożą dliwości,	bę dę	mógł	śluby	wykonać.

—	Nie	chcę	ja	cię	od	te go	odwodzić,	owszem,	chwa lę	re zolucję76,	chociaż	pa mię -
tam,	 że	gdy	Skrze tuski	 za mie rzył	 swe go	cza su	mnichem	zostać,	 to	 jednak	cze kał
z	tym,	póki	by	ojczyzna	od	na wałności	nie przyja cielskiej	wolna	nie	była.	Ale	czyń,
jak	chcesz.	Za iste	nie	ja	cię	bę dę	odwodził,	bom	i	sam	czuł	swe go	cza su	do	życia	za -
konne go	woka cję77.	Pięćdzie siąt	lat	te mu	za czą łem	już	na wet	nowicjat;	szelmą	je -
stem,	je śli	łżę!	No!	Bóg	ina czej	pokie rował...	To	ci	tylko	powiem,	Micha le,	że	te raz
musisz	wyjść	ze	mną	choć	na	pa rę	dni.

—	Cze mu	mam	wyjść?	Ostawcie	mnie	w	spokoju	—	odrzekł	Wołodyjowski.
Za głoba	podniósł	połę	od	kontusza	do	oczu	i	ślochać	począł.
—	Dla	sie bie	—	mówił	prze rywa nym	głosem	—	o	ra tunek	nie	proszę,	choć	mnie

ksią żę	Bogusław	Ra dziwiłł	ze mstą	ściga	i	mor der ców	na	mnie	za sa dza,	a	mnie	sta -
re go	nie	masz	komu	bronić	i	osła niać...	Myśla łem,	że	ty!	Mniejsza	z	tym!...	Ja	cię
za wsze	bę dę	miłował,	choćbyś	mnie	zgoła	znać	nie	chciał...	Módl	się	tylko	za	duszę
moją,	bo	ja	rąk	Bogusła wowych	nie	ujdę!...	Niech	mnie	spotka,	co	ma	spotkać.	
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Wydawnictwo	Psychoskok



Przypisy:

1.	mitrę ga	—	stra ta,	mar nowa nie	cza su,	utrudnie nie.
2.	 księż na	 Je re miowa	Wiśniowiecka	—	postać	hist.,	Gryzelda	Konstancja,	 zd.	Za -
moyska,	w	1639	r.	poślubiła	Je re mie go	Wiśniowieckie go.
3.	siła	(prze starz.)	—	dużo.
4.	sła wa	je go	imie niowi	—	dziś	popr.:	sła wa	je go	imie nia.
5.	gum no	(prze starz.)	—	stodoła;	kle pisko,	czyli	plac	w	stodole	z	twar do	ubitej	zie -
mi;	a.	podwórze	w	gospodar stwie	wraz	z	budynka mi	gospodar skimi.
6.	letnik	—	tu:	alta na.
7.	krotofilny	a.	krotochwilny	(sta rop.)	—	żar tobliwy,	dowcipny.
8.	umknąć	—	tu:	ode brać.
9.	zosta wu ję	—	dziś	popr.:	zosta wiam.
10.	ślu zy	a.	ślozy	(daw.)	—	łzy.
11.	dolor	(łac.)	—	smutek,	nie szczę ście.
12.	gą siorek	(daw.)	—	dzban.
13.	szwank	(z	niem.)	—	szkoda.
14.	wyrostek	(daw.)	—	kilkuna stoletni	chłopiec.
15.	wie chy	(daw.)	—	włosy.
16.	erygować	(z	łac.)	—	ufundować.
17.	Bellona	(mit.	rzym.)	—	bogini	wojny.
18.	wziąść	—	dziś	popr.:	wziąć.
19.	kon fu zja	(z	łac.)	—	zmie sza nie,	za kłopota nie.
20.	zglisz czów	—	dziś	popr.:	zglisz czy.
21.	za kar bować	—	tu:	za pisać.
22.	moję	(for ma	B.	lp)	—	dziś	popr.:	moją.
23.	ten tować	—	sta rać	się,	próbować.
24.	pofor tu nić	—	poszczę ścić;	por.	for tuna:	los,	szczę ście.
25.	ude lektować	(sta rop.)	—	ucie szyć.



26.	łu by	—	kosze;	tu:	ba gaż	podróż ny.
27.	pa tien tia	(łac.)	—	cier pliwość.
28.	non	sufficit	(łac.)	—	nie	wystar czy.
29.	per swa dować	—	tłuma czyć,	prze konywać.
30.	do	noz drzech	(for ma	D.	lm)—	dziś	popr.	do	noz drzy.
31.	fa tyga	—	trud,	nie wygoda.
32.	siedm dzie sią ty	(prze starz.	for ma	liczeb nika)	—	dziś	popr.:	sie demdzie sią ty.
33.	ośm dzie sią ty	(prze starz.	for ma	liczeb nika)	—	dziś	popr.:	osiemdzie sią ty.
34.	mach nąć	kozła	—	fiknąć	koziołka,	zrobić	prze wrót	do	przodu.
35.	ekspe rien cja	—	doświadcze nie.
36.	eo	modo	(łac.)	—	na	swój	sposób.
37.	od bie żać	(prze starz.)	—	odejść,	opuścić.
38.	dusz ny	(prze starz.)	—	duchowy,	dotyczą cy	duszy.
39.	pe ricu lum	(łac.)	—	nie bez pie czeństwo.
40.	sub	one re	(łac.)	—	pod	cię ża rem.
41.	de spe ra cja	(z	łac.)	—	roz pacz.
42.	poga siwszy	poża ry	—	za	pa nowa nia	Ja na	Ka zimie rza	II	(1648–1668)	na	te re nie
Rze czypospolitej	 wybuchło	 powsta nie	 Chmielnickie go	 (1648–1649,	 1651–1654),
wojna	 polsko-rosyjska	 (1654–1667,	 prze rwa na	 w	 la tach	 1656–1660)	 oraz	 wojna
polsko-szwedz ka	(1655–1660).
43.	elekcja	—	sejm	elekcyjny	odbył	się	19	czerwca	1669	r.
44.	je cha li	(...)	kole śno	—	je cha li	kola sa mi,	czyli	ka re ta mi.
45.	per sonat	(daw.)	—	osobistość.
46.	sum	(łac.)	—	je stem.
47.	gloria	 et	 de cus	 (łac.)	 —	 chwa ła	 i	 ozdoba;	 gloria:	 sła wa,	 chwa ła;	 de cus:	 za -
szczyt,	ozdoba.
48.	poły	—	połowy	dolnej	czę ści	ubra nia	roz pina ją ce go	się	z	przodu.
49.	żu pan	—	noszony	przez	szlachtę	sta ropolski	ozdob ny	strój	mę ski,	za pina ny	z	ty-
łu	na	ha ftki	lub	guziki,	ze	stoją cym	kołnie rzykiem	i	wą skimi	rę ka wa mi.
50.	gau dium	(łac.)	—	ra dość,	przyjemność;	tu:	ucztowa nie.
51.	ba czyć	—	uwa żać.



52.	wa sąg	—	czte rokołowy	odkryty	powóz	z	boka mi	z	ple cionki	wiklinowej.
53.	se pet	(sta rop.)	—	kufer	a.	skrzynia	z	szufla da mi;	ozdob ny	me bel	do	prze chowy-
wa nia	kosz towności.
54.	prze zpie czeń stwo	—	bez pie czeństwo.	W	tekście	za stosowa no	licz ne	ar cha izmy,
używa jąc	 jednak	 nie konse kwentnie	 róż nych	 form,	 np.	 obok	 for my	 „prze zpie czeń-
stwo”,	poja wia	się	„bez piecz ność”,	a	także	współcze śnie	obowią zują ca	for ma.
55.	ru gi	(daw.;	z	niem.	Rüge:	na ga na,	sta roniem.	rouge:	oskar że nie)	—	proce dura
służą ca	kontrolowa niu	waż ności	manda tów	poselskich	w	sejmie.
56.	skop	(daw.)	—	ka strowa ny	ba ran.
57.	lu bo	(sta rop.)	—	chociaż.
58.	in dyge nat	(daw.)	—	przyzna nie	ob cokra jowcowi	obywa telstwa	kra ju,	w	którym
prze bywa.
59.	ku	Mokotowu	—	w	stronę	Mokotowa.
60.	chwila	se pa ra tionis	—	chwila	roz dzie le nia,	roz sta nia.
61.	tu mult	(daw.;	z	łac.	tu multus:	zgiełk,	roz ruch)	—	za miesz ki	(czę sto	na	tle	wy-
zna niowym);	za mie sza nie,	za męt;	tu	for ma	zdr.:	tumulcik.
62.	sejm	kon woka cyjny	—	zwoływa ny	w	okre sie	bez króle wia	sejm	poprze dza ją cy
wolną	elekcję;	usta la no	na	nim	ter min	i	miejsce	elekcji,	a	 także	kandyda tów,	spo-
śród	których	mia no	wybie rać	nowe go	władcę	i	pacta	conventa	ma ją ce	obowią zywać
króla.	Pierwszy	sejm	konwoka cyjny	odbył	się	w	1573	r.	po	śmier ci	Zygmunta	Augu-
sta.
63.	powołać	do	la ski	—	w	domyśle:	mar szałkowskiej;	wybrać	na	urząd	mar szałka
sejmu,	prze wodniczą ce go	ob ra dom.
64.	je niusz	(prze starz.)	—	ge niusz;	wybitny	umysł.
65.	nie wód	—	sieć	służą ca	do	połowu	ryb,	złożona	z	dwóch	skrzydeł	oraz	stoż kowa -
te go	wor ka	po	środku,	zw.	matnią;	ryby	na pę dza	się	do	matni,	prze cią ga jąc	nie wód
za	skrzydła	wzdłuż	akwe nu.
66.	sta wać	na	wstrę cie	—	sta wać	na	drodze,	prze szka dzać.
67.	con tra	me	(łac.)	—	prze ciwko	mnie.
68.	va nitas	(łac.)	—	mar ność;	tu	for ma	B	lm:	va nita tes.
69.	oponować	się	—	prze ciwsta wiać	się.
70.	per misja	(z	łac.)	—	zgoda.



71.	ca rissime	fra ter	(łac.)	—	najdroż szy	bra cie.
72.	fur tian	—	odźwier ny	w	klasz torze;	za konnik,	które go	za da niem	jest	ob sługiwa -
nie	fur ty	klasz tor nej:	pilnowa nie	kluczy	do	drzwi	prowa dzą cych	do	klasz toru,	otwie -
ra nie	i	za myka nie	ich,	przyjmowa nie	gości	itp.
73.	pod wikarz	—	kobie ciarz;	od	sta rop.	podwika:	noszona	przez	kobie ty	bia ła	płó-
cienna	chusta	osła nia ją ca	głowę	i	szyję	a.	młoda	dziewczyna.
74.	lau de tur	(łac.)	—	niech	bę dzie	pochwa lony;	for muła	powitalna	przyję ta	w	ka to-
licyzmie.
75.	me men to	mori	(łac.)	—	pa mię taj	o	śmier ci.
76.	re zolu cja	(daw.)	—	posta nowie nie.
77.	woka cja	(z	łac.	vox,	vocis:	głos)	—	powoła nie.
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