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PRZEDMOWA
Pomysł napisania utworu obdarzonego później tytułem
Geniusz sierocy powstał w grudniu 1938 roku po nie wiem
już którym przeczytaniu Ogniem i mieczem Sienkiewicza.
Owładnęła mną wtedy nieodparta, natrętna chęć pokaza
nia innej strony ówczesnego dramatu dziejowego w akcji,
której sceną byłaby Warszawa w latach 1646—1648.
W styczniu 1939 roku przystąpiłam do studiowania źródeł
z epoki, których ogromną ilość (co prawda mało kry
tycznie) wydano w tak bardzo pracowitym, chociaż tak
dla nas nieszczęśliwym XIX wieku. Studia te ukończyłam
w marcu 1939 roku. Źródłami, z jakich korzystałam nade
wszystko, były: diariusze sejmów z 1646 i 1648 roku, Pa
miętniki Albrechta Radziwiłła, raporty nuncjuszów pa
pieskich z czasu panowania Władysława IV, diariusz
Stanisława Oświęcima, listy Adama Kisiela, tudzież wszel
kie inne listy i pamiętniki, na jakie udało mi się trafić.
Znaczna część Geniusza sierocego to autentyczne teksty
przekazów historycznych.
Pod koniec marca 1939 roku przystąpiłam do pisania
brulionu. W ciągu kwietnia dramat był gotów. Geniusz
sierocy jest więc książką, którą napisałam szybciej niż
jakikolwiek inny z moich utworów. Nawet bowiem nie
które nowele zabierały mi więcej niż miesiąc czasu. Jest
też jedynym utworem, nad którym pracowałam również
nocami, rzecz zupełnie wyjątkowa w moich zwyczajach
pisarskich. Może rosnące napięcie ówczesnej sytuacji
europejskiej było tu bodźcem nakazującym pośpiech. Może
spiętrzenie dręczących nas wtedy zagadnień wewnętrznie

polskich, d;a których temat i jego; źródła historyczne oka
zały się — dla mnie samej — wstrząsającą aluzją, przy
nagliły rytm inspiracji.
Język dramatu wymaga paru słów komentarza. Na ogół,
wedle mego przekonania, autor powinien pisać językiem
swego czasu bez względu na to, jaką epokę w swym utwo
rze przedstawia. Są jednak rzeczy silniejsze od przekonań.
Żyjąc przez trzy miesiące źródłami z XVII wieku, a więc
i językiem tego czasu, tylko tym językiem w czasie pracy
myślałam i wszystkie powołane do życia literackiego positacie słyszałam tylko tym językiem mówiącymi. Korektą
łatynizowanej prozy XVII wieku była mi jego poezja,
zwłaszcza Samuel ze Skrzypny Twardowski oraz Wacław
Potocki. Poezja owoczesna wydała mi się znacznie bliższa
mowy potocznej (choć toi zakrawa na paradoks) niż proza
oratorska czy epistolarna. Z poezji też zaczerpnęłam więk
szość przysłów i charakterystycznych powiedzonek. W tej
mocno i spontanicznie archaizowanej postaci Geniusz sie
rocy ukazał się w roku 1939. Teraz oddając go ponownie
do druku złagodziłam i stuszowałam pierwotną archaizację, usuwając takie zwroty, słowa i formy składniowe,
które nie byłyby zrozumiałe dla dzisiejszego czytelnika
lub wydawałyby mu się dziwaczne. Ale istota mojej
archaizacji, którą jest siedemnastowieczny tok myślenia,
pozostała nietknięta.
Pomysł Geniusza sierocego zrodził się od razu w formie
dramatu i nigdy ani przez chwilę nie próbowałam oblec
go w kształt powieści, mimo że ten rodzaj literacki bar
dziej odpowiada moim upodobaniom i możliwościom pi
sarskim. Geniusz sierocy urąga nadto1 (tak samo, jak póź
niejszy o lat sześć dramat Stanisław i Bogumił) wszelkim
tradycyjnym konwencjom, wedle których dramat histo
ryczny winien być pisany wierszem. Tego nie potrafiłam,
a jednak z niezupełnie jasnych dla mnie powodów uparłam
się przy formie dramatycznej.
W pierwszych dniach maja 1939 roku pani Janina
Mortkowieżowa przeczytała Geniusza sierocego i natych
miast po przeczytaniu oddała go do druku. Postanowi
łyśmy wydać go na razie tylko w pięciuset egzemplarzach.
Normalny nakład przewidziany był po ewentualnym wy
stawieniu dramatu w teatrze.
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Wydanie książki nie podlegało wówczas tylu zawiłym
praktykom co> teraz. W dniu 20 maja 1939 roku dramat
ukazał się już w oknach księgarni firmy J. Mortkowicz,
na Mazowieckiej 12. Mimo tak małego nakładu wzbu
dził gwałtowne zainteresowanie w świecie literackim,
a zwłaszcza — teatralnym. Kilku na raz dyrektorów i kie
rowników literackich teatru zwróciło się do mnie z pro
pozycją wystawienia go na scenie. Pierwszy, bo już po
wydrukowaniu fragmentu w „Wiadomościach Literackich",
zwrócił się dyrektor Arnold Szyfman, niebawem zgłosił
się Władysław Zawistowski. Teatry warszawskie były już
wtedy upaństwowione i prowadziły „wspólną politykę
teatralną". Po kilku naradach zdecydowano, że grać to
będzie nie Teatr Polski, lecz Teatr Narodowy, na co dy
rektor Arnold Szyfman się zgodził. W lipcu 1939 roku
zawarłam tedy umowę z Teatrem Narodowym i odbyłam
rozmowę z Aleksandrem Zelwerowiczem, który miał sztu
kę reżyserować. Omawialiśmy między innymi kwestię
adaptacji scenicznej. Rolę Władysława IV zamierzano po
wierzyć Junoszy Stępowskiemu. Kostiumy i dekoracje
miały być dziełem Teresy Roszkowskiej. Premiery spo
dziewano się na marzec 1940 roku. Przeszkodziła wysta
wieniu Geniusza sierocego historia powszechna, która bo
daj mu i dotąd nie sprzyja.
Ponieważ dramat Geniusz sierocy nie był nigdy oma
wiany, czułam się w obowiązku podać o jego dziejach
tych kilka informacyj.
Maria Dąbrowska
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OSOBY DRAMATU

W ł a d y s ł a w IV, k r ó l p o l s k i — lat 51
Jerzy Ossoliński — kanclerz wielki koronny, lat 51
Adam Kisiel — wojewoda bracławski, lat 48
Jerzy Ndemirycz — podkomorzy kijowski, w sile wieku
Jędrzej Leszczyński — biskup hełmiński, podkanclerzy koronny, w sile wieku
Osoby

podłoże

dramatu stanowiące

J a k u b S o b i e s k i — kasztelan krakowski
Albrecht Radziwiłł — kanclerz wielki litewski, lat 54
Aleksander Radziwiłł — marszałek wielki litewski,
lat 52
J a n u s z R a d z i w i ł ł — hetman polny litewski, lat 36
Łukasz Opaliński — marszałek wielki koronny, lat 70
Adam Kazanowski — marszałek nadworny koronny,
lat 51
M i k o ł a j O s t r o r ó g — podczaszy koronny
Filip Kazimierz Obuchowicz — wojski mozyrski
Jerzy Ponętowski — poseł województwa czernichow
skiego
S t a n i s ł a w O ś w i ę c i m — lat 42
Wojciech Gniewosz — biskup kujawski
Jan Mikołaj Stankiewicz — marszałek izby posel
skiej w r. 1646
B o g u s ł a w L e s z c z y ń s k i — marszałek izby poselskiej
w r. 1648
B i s k u p Łagodny — senator
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Poseł Różnowierca I
P o s e ł R ó ż n o w i e r c a XI
Poseł Prawosławny
Poseł Mazowiecki
Poseł województwa ruskiego
Poseł województwa kijowskiego
Poseł Jowialny
Poseł Czupurny
Poseł Gniewny
Poseł Przerażony
Poseł Rozważny
Poseł Zdeterminowany
Żona Posła Jowialnego
M a r i a L u d w i k a , k r ó l o w a p o l s k a — księżna Mantui, lat 34
J a n Tiepolo — poseł wenecki
Jan de Torres — nuncjusz apostolski
Omelian — kozaczek króla Władysława
Zygmunt Kazimierz — królewicz, lat 6
Dworzanin króla Władysława
Dworzanin Ossolińskiego
Posłaniec z dalekiej drogi
Wysłaniec z senatu
Kozak w służbie Kisiela
Pachołek w służbie Ossolińskiego
Iwan Pietruszenko — pisarz wojska zaporożskiego
Poko jowiec
P a c h(o l i k I
Pacholik II
Pacholik III
S e n a t o r o w i e , p r y m a s l a t 80, p o s ł o w i e , p o k o 
j o w ey, d a m y idworu, posłowie kozaccy, pa
chołkowie
Akt pierwszy w pałacu w Ujazdowie, w maju r. 1646
Altt drugi na zamku królewskim w Warszawie
Obraz pierwszy — początek sejmu, październik r. 1646
Obraz drugi — koniec sejmu; grudzień r. 1646
Akt trzeci na Zamku królewskim w Warszawie, sejm konwokacyjny, lipiec—sierpień r. 1648

AKT PIERWSZY
M a j 1646 r.
Pokój w apartamentach królewskich pałacu w Ujazdowie.
Troje drzwi, uchylone okno, smuga rannego słońca. Z zewnątrz
słychać kiedy niekiedy na przemian odgłosy komendy, marszu,
werblów i trąbek. Gdy cichną, z drzew koło pałacu rozlega
się kukanie kukułki. Po odsłonięciu kurtyny scena przez
chwilę pusta.

Król

wchodzi z bocznych drzwi swej sypialni. Wygląda oknem,
nasłuchuje odgłosów musztry. Zamyślony, niespokojny i niecierpliwy

A toś mnie, Koniecpolski, szkodę wyrządził, żeś mnie
w takim czasie na tamten świat odbieżał! (w zadumie)
Jest-li szkodą ta śmierć albo nie jest?
Za sceną słychać nadjeżdżanie karety, komendę warty, pre
zentowanie broni, rozmowę i kroki na schodach. Przeciwległa
d o sypialni królewskiej drzwi otwierają się, wpada P o k o j owiec.

Pako jowiec
niepewnie

Wasza królewska mość — jego wysokość książę kan
clerz...
Ossoliński

wchodzi wpół słowa Pokojowe a, mija go, śpieszy z po
bieżnym ukłonem do K r ó l a

Darujcie, miłościwy panie, że wa's ośmielam się turbować o tak wczesnej godzinie...

Geniusz sierocy

Król

zdziwiony, lecz wesoło

Bywajcie, wasza miłość. A cóż to wasi po niespanej
weselnej nocy tak rano 3 loża wygnało i aż tutaj
przywiodło?
Ossoliński
Mnie rano wstawać nie dziwota. A prawdę rzekłszy,
tom dzisiaj zgoła nie spał, bośmy po wyjściu waszych
królewskich mościi bez mała do drugiej po północy
tańcami się bawili. A zaś myśli tak łeb obsiadły, żem
je co najpilniejszych listów pieczętowaniem odganiał
do białego dnia.
Król

z żartobliwą ironią .

A nie popieczętowaliście mi niechcący tych listów
przypowiednich na wojskowe zaciągi, którym tak sro
go wielkiej pieczęci odmawiacie?
Ossoliński
posępnie

Waszą królewska mość dworujecie sobie ze mnie. Toć
o tym wróble już ćwirczą, że listy przypowiednie na
wojnę turecką wyszły z małą pieczęcią królewską!
W tych też dziwnych sprawach jam tu przybieżał.
Bom w haniebnym zakłopotaniu z racji tego szaleń
stwa, którym wasza królewska mość chcecie Rzeczpo
spolitą niebezpiecznie zamieszać.
Król

żartuje smutno

Nie zakłopotanie, jeno zgryzota sumienia sen wam
z oczu odpędza...
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Akt pjerwszy

Ossoliński
•przerywa

Komu zgryzota, a komu niewczesny animusz spać nie
daje. Snać nie posiadacie się już, miłościwy panie,
z wojennej ochoty, że o tej godzinie na nogach was
już zastaję. Rzekłbyś — już w polu i w obozie, a nie
na wczasach w Ujazdowie. Tak mnie i powiedziano,
iżie zamierzacie, panie, i dziś całe rano arsenał lustro
wać...
Król

A to wam się ono prędko dostało wiedzieć. Łubom się
też i nie krył. Alboż lustrowanie arsenałów nie jest
powinnością królewską?
Ossoliński

Toż i działa w pole już wyprawiacie. Temu ja chcę
zapobiec. Lepiej byście, panie, na mszę świętą z kró
lową poszli. Nie czas dziś rozdrażniać opinię i tak nad
miarę poburzoną. Raczcie wysłuchać sługę najwier
niejszego!...
Kukułka.

Król

krotochwilnie, palec podnosząc i nasłuchując

A mnie kukułka zazuleczka z łoża raniutko wyciągnę
ła. I w samej rzeczy animuje mnie miluchnym swoim
głosem.
Ossoliński
porywczo

Nie tak ta kukułeczka, jak te werble i trąby a wrzaski
żołdackie. Istny obóz wojenny uczyniliście, miłościwy
Panie, z Warszawy. Jakie stąd wszystkich poczciwych
umysłów zamieszanie, raczylibyście uważać. To tak.
- 15 -

Geniusz

sierocy

Król

wciąż jeszcze żartując, ale już z gniewem hamowanym

Leniwych, rzeklibyście, a nie — poczciwych, (grożąc
palcem) Zdradziłeś mnie, Ossoliński, jak Judasz Pana
Jezusa. Albo nie wiem, że) cię kanclerz litewski na
swoje kopyto przerobił? On wam to naszeptał, byście
mi zwołanie senatorów na radę wojenną perswado
wali. (pojednawczo) Ani się przecie gniewam, bo tak
rozumiem, ,żie nie z nienawiści, nie ze złości odstąpi
liście naszego zamysłu. Wżdyć żal, bośmy go wszak
razem tak cudnie wygotowali. Ano, ja dobry król. Ja
słucham wiernych ministrów i senatorów, (pożądliwie)
Tociem odłożył radę wojenną do koronacji królowej,
za cóż mnie jeszcze dręczycie? (po chwili z groźbą) A ja
mimo wszystko, co wszczynacie, zamysłów moich się
nie wyrzekę i wojnę turecką poprowadzę. A was, lubo
nie chcecie, najpierwszym państwem świata, obaczy•cie, że uczynię.
Ossoliński
woła -

Jakże ma wojna być, kiedy naród chce pokoju?!
Król

Jeśliby naród chciał usnąć i gnuśnym snem historię
swoją przespać, zalibym go i wtedy miał nie trząść
za ramiona i nie budzić do życia?...
Ossoliński

Nie sama tylko wojna życiem jest na tym świecie.
Życie jest i w pokoju. Owo zgoła może tylko w po
koju. To tak.
Król

śmieje się urągliwie

Ba, toć i czasu pokoju dajecież mi się to wołać ku jakim
- 16 -

Akt pierwszy

wielkim rzeczom? Wspomnijcie jeno niektóre okazje,
którem wciążl niechać musiał dla ospałości szlachty
i oporności panów...
Ossoliński

Bo sposobów odpowiednich wasza królewska mość nie
dobieracie, jeno takie...
Król
przerywa

Nie, nie... Wy coś mylicie się, mój mości kanclerzeńku... Ejże, ejże... Nie sprzeciwią mi się w tym razie
ni szlachta, ni panowie... Niech no wspomną przewagi
nasze pod Smoleńskiem, w pruskiej wojnie ze Szwedy, pod Sasowym Rogiem, pod Ochmatowem... A cza
su ślubu naszego teraźniejszego, małoż mi serca stany
pokazywały? A zdroje naszych łask, hojności, dobroci,
którą jak żywiłem, tak żywię i żywić będę przeciwko
temu narodowi?... Miałżebym chwałę i dobro siejąc
zebrać niemiłość, nieposłuszeństwo na jchwalebniejszym zamysłom? Nie podobna to rzecz... Jest jeszcze
niejaka miłość i ufność do naszej osoby w narodach
Rzeczypospolitej...
Ossoliński
zimno

Tej miłości, wasza królewska mość, nie ufajcie, którą
ku wam żywili za czyny pierwszych lat panowania.
1 na tym nic nie fundujcie. Nie bowiem prędzej się
nie odmienia jak afekta pospolitej rzeszy. Tłumna mi
łość na bystrym koniu jeździ i łatwiej we wzgardę
się odmienia niźli dzień w noc. To tak.
Król

Jak to? Cokolwiek dobrego i wielkiegom uczynił, za
2
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Geniusz sierocy

psa to wszystko ma być? Toć jeno tyle spodziewam się
i żądam, byście w gwiazdę moją wierzyli i w prawość
moich intencji. Byście do wielkich czynów prowadzić
się dawali...
Ossoliński

Stany, tej Rzeczypospolitej nie wytrzymują długo
wielkich czynów ani też wielkich myśli. To tak.
Szlachta w mierności się kocha, a ninie pługiem wo
jować chce, nie mieczem. A duchem tym najmniej.
Dobryś im, panie, póki miód jako pszczoła sączysz.
Ale kiedy tak przytrudne rzeczy proponujecie, kiedy
samym zamysłem waszym przyganiacie powszechnym
upodobaniom, tedy, wierząjcie, żądło wam raczej wyr
wą i skrzydeł przytną, niżby mieli z wami w niebez
pieczne hazardy latać.
Król

Tak prawicie, byście wasze małoduszne odstępstwo
racjami zasłonili.
Ossoliński

Łaska to była wielka waszej królewskiej mości, (ukłon)
żeście moją odmowę pieczętowania listów przypowiednich na wojnę turecką cnotliwym intencjom raczyli
przypisać. Tym więcej boli niemiłość, z jaką mi od
stępstwo, miłościwy panie, zarzucacie i do oczu mi
z tym ciężkim słowem stajecie. Nie byłem ci ja nigdy
odstępcą. Broniłem i zawsze bronić będę propozytów
królewskich, jak długo z prawem Rzeczypospolitej bę
dą zgodne.
Król

Pierwej gnuśność narodu, teraz prawa znów stoją wam
- 18 -

Akt pierwszy
na zawadzie. Jak tej złej tanecznicy... A nie złą prze
cie bywaliście tanecznicą w służbie ojczyzny. I mv
z czułością wspominamy, jakoście gorliwie stawali
przy nas, kiedyśmy cła na Bałtyku zaprowadzali, wła
dzę polską na morzu chcieli utwierdzać. Choć i wtenczas
wszyscy krzyczeli, że gwałt się dzieje prawom i przy
wilejom. (chwila obopólnego zjeżonego milczenia — odgłosy
musztry) Nie ciskajcież mi w dzisiejszym razie piachu
w oczy. Tocieście nam służyli, bywało, w twardych ma
teriach, kiedyśmy dla dobra Rzeczypospolitej zgoła no
we rzeczy gruntować chcieli, wcale przeciwne rozumie
niu wiela naszych poddanych. A pono i waszemu sercu
nie w smak będące. Zawziętym jesteście, jako wiem, ka
tolikiem i gorliwcem Kościoła, a nie jechaliście to do
papieża zi poselstwem, haniebnie Rzymowi pod włos
idącym? Kiedyśmy to unię znosić chcieli i schizmatykom cerkwie przywracać... Nie jednaliście to papieża,
nieboszczyka Urbana, dla tych zamysłów? Zapomnie
liście już, mości kanclerzu, te okazje, w których nie
martwe prawo, ale żywe dobro pospolite mieliście na
uwadze.
Ossoliński

Wdzięcznym waszej królewskiej mości, że moje ubo
gie zasługi raczycie tak expedite pamiętać...
Król

popędliwie

Którem też wam aż do zbytku nagrodził starostwami,
dostojeństwami was obsypując, aż drudzy koso mi na
to patrzą...
Ossoliński
urażony

Czy pięknie jest słuszną nagrodę wypominać, zostawiam
2*
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to waszej, miłościwy panie, konsyderacji. To tak. Wra
cajmy do rzeczy. Służyłem waszej królewskiej mości
we wszystkim, w czymem upatrywał interes Rzeczy
pospolitej. A tom jest na urzędzie i strażnikiem jej praw.
A co Kościoła tyczy, tom zawżdy miał na uwadze, czy
zamysły wasze, bodajby grubo świeckie, po staremu
z dobrem Kościoła, który jest najwyższą instancją rze
czy, zgodzić podołam...
Król

bardzo gniewny

A cóż ja dziś tak występnego zamyślam, że ni z pra
wem, ni z dobrem Polski czy tam Kościoła zgodzić tego
nie możecie? (ze iskargą) Jakże to niewcześnie Bóg mx
wydarł Koniecpolskiego!
Ossoliński

I Koniecpolski nie był za nagłością tak zgubną...
Król
po chwili namysłu

Za nagłością nie był. I dlatego ani sam wiem, czy jego
śmierć szkodą niepowetowaną, czy pomocą jest w mo
im przedsięwzięciu. Tak bo rozumiem, że na tamtym
świecie, duchem będąc, łatwiej potrzebę nagłości roz
pozna i dobry skutek mnie u Boga wyjedna. Wszelako
choć wstrzymywał, jako nikt mnie już teraz nie
wstrzyma, to nie był tylko statystą racjami nabitym,
ale i mężem wojennym. I nie opuściłby mnie w takim
terminie, jakoście wy mnie, kanclerzu, opuścili.
Ossoliński

z utratą cierpliwości
Tedy gadajmy bez ogródek i nie klucząc po stronach.
Wyście mnie to, miłościwy panie, opuścili, a nie ja was
- 20 -

Akt pierwszy

w tym odmęcie! Wyście to sami całą rzecz popsowali.
(Król zaskoczony, gest bezradnego zdziwienia) Byłbym ja
wam tę imprezę doprowadził do szczęśliwego końca, że
byście, panie, milczeli i gwałtu nie wszczynali. To nie
wiecie, że gdzie demokracki porządek państwem rządzi,
żaden zamysł, choćby rzecz była największej wagi, bez
wysłuchania opinii stanów jawnie głoszony być nie mo^
że? Że wszystko muszą wprzódy przedeliberować, a choć
i pójdą za wielkiego człowieka przewodem, to po sobie
mieć muszą, że wrzekomo sami tak chcieli. To tak, a nie
inaczej.
Król
Ani wiem, czemuście się tak rozjuszyli. Tociem na to
wojnę ogłosił, żeby stany mogły...
Ossoliński
podchwytuje

...żeby stany furią waszą znienacka porwać. A tu dy
plomacją przekonać było trzeba. Kto przeciw prawu
idzie, czyli w złych, czy w chlubnych, jako wy, panie,
zamiarach, jednako milczkiem i chyłkiem zdobycz pod
chodzić musi, a krzyku przed czasem nie podnosić.
Wyście bardzo myśliwy, a tego to nie wiecie? Po cichu,
okrężnymi drogami, nim się animusze poburzą, ugłaska
libyśmy szlachtę i osiodłali opornych. Aniby się sejmu
jąca zgraja nie opatrzyła, kiedyby się dała skaptować,
a wy, miłościwy panie, już byście byli gdzieś podle
Dunaju, (chwila milczenia)Nasza pierwsza rezolucja, by aż
do sejmu na obronę tylko wołać od tatarskich zagonów,
mądra była i przy tym należało nam trwać. Wojna tu
recka stąd by za czasem sama do skutku przyszła. Ale
- 21 -
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wyście, panie, gorąco kąpany. Nie zdzierżyliście. Roz
głosiliście, że wstępną wojnę podnosicie... ano teraz się
próbujcie z bracią-szlachtą na siłę. Jeśli wasz głodny
geniusz, czyli ich syta mierność przeważy. To tak.
Król
hardo

Tedy się będziem probować na wytrwaną! (upadając na
duchu) Może to być, żebym w tych fluktach potonął?
(znacząco) Z takim jak Ossoliński towarzyszem?
Ossoliński
pochmurnie

Lubo złymi usty i aby kąsać mnie mówicie, to jużci, że
nie poniecham zamysłu, w którym zbawienia ojczyzny
bynajmniej widzieć nie przestałem. Byście tylko, panie,
ryb, jakcf potąd, przed niewodem nie chcieli łowić.
Byście dali mnie pomaluśku rozwiązywać tę nić, coście
jej nasupłali. To tak. Wszelako jawnie i z hukiem sta
wać przy was nie mogę i tego po mnie ani czekajcie,
bo i siebie bym zgubił, i wam nie pomógł ani Rzeczy
pospolitej.
Król
żartując

Strach was oblatuje, mości kanclerzu. Boicie się szla
checkich języków, które ostrzejsze mają niżeli szable
w pochwach.
Ossoliński

I wy drżeliście nieraz przed naszym sejmem i opinią
szlachecką. Straszna to pani, co i najzacniejszego w oka
mgnieniu ze czci i sławy obierze... Jam tego zaznał...

W czasie tej wymiany zdań słychać odgłos nadjeżdżającego po
jazdu i czyjeś wejście do pałacu przy prezentowaniu broni wart.
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Pokojowiec

oznajmia wchodząc

Jego miłość książę kanclerz litewski.
Król

Ano, to próba się zaczyna.
Ossoliński
spiesząc się

Nie jedźcie, miłościwy panie, do arsenału! I wstrzymaj
cie wyprawienie armaty ku Lwowu...
Król

markotnie

A toż mi tu trzech wnet koleją na głowę siędzie
i w sumieniu wiercić mi będą. Ani czasu bym nie miał...
Ossoliński
innym tonem

Nieżyczliwość waszej królewskiej mości ku mnie
uważając nie śmiem zgoła przypominać, że ichmość
królestwo z królewiczkiem i dziś na wesele mojej
córuchny obiecać mi się raczyli. Z południa bankiet
zaczynamy...
Król

Gdzieżbym zapomniał. (bierze Ossolińskiego w ramio
na) Z przyjacielem przemówić się, to bywa. Ale ja
wiem, że te barki pod niczym się nie ugną, bym i górę
kłopotu na nie zwalił. A co tam z gęby nam spadło,
to i z serca odeszło, (poufnym gestem, wskazując trzecie
drzwi) Raczcie tędy. (zostawszy sam, nabiera tchu i woła)
Dawać sam księcia Radziwiłła! (wchodzi książę A l b r e c h t
R a d z i w i ł ł , kanclerz litewski. K r ó l
- 23 -
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w i l ł a podchodzi ku niemu, wyciąga rękę, a gdy kanclerz
chce ją pocałować, obejmuje go za ramiona, przyciąga i całuje)

Nie urażajcie się, mości książę, że was nie ze splendo
rem przyjmuję... Żem w stroju... (śmieje się) w którym
za to lepiej przystoi starych przyjaciół w gębę mile
całować niżeli ceremonią ich trudzić. Od czego sam
też z zamku w Ujazdów rad, jak mogę, uciekam. Sia
dajcież, mości książę.
Obaj siadają.

Albrecht Radziwiłł

rozjaśniając posępną zrazu twarz mówi z litewska

Ano, tom i ja rad, że wasza miłość, pana mojego, w do
brej kondycji widzę, wesołym, a snadź i zdrowszym.
Bom prędzej (z poufałą przymówką) własne ucho, Panie
odpuść, oglądać się spodziewał, niż waszą królewską
mość nie w łożnicy o tej godzinie posłuchania dającym.
(znienacka) A k s i ą ,żi ę (ironiczny akcent na „książę") Osso
liński już poszli?
Król

Już poszli, (z gestem żartobliwej gotowości) Mam kazać,
żeby się nazad wrócili?
Albrecht Radziwiłł

Nie w tej myśli pytawszy. Jeno że karetę i ludzi jego
u podjazdu widziałem, tom rozumiał, że się może jaka
rada senatorska odbywa.
Król
Wszak wzbroniliście mi radę senatorską zbierać. A jam
posłuszny jak paczek, (mrugnąwszy okiem żartobliwie>
Nie alterujcie się, mości książę. Ossoliński nie nama
wiał mnie na wojnę z Turkami, (poufnie) Nawet mi do
arsenału nie dał jechać, (zagadując) Ale, bym nie za- 24 -
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pomniał. Nie mruczno wam j\aż na mnie za te wakanse..
co mi się to z ich rozdaniem tak szpetnie pomyliło?'
Dostałże już, jak tuszę, Chreptowicz owo chorążstwo«
litewskie, a Gąsiewski —• województwo nowogródzkie?
Nie chowacie urazy, żem te godności niebacznie innym,
konferował?
Albrecht Radziwiłł
zgorszony

Albom ja się przesłyszał, albo wasza królewska mość
od myśli sfatygowany raczyliście się przemówić. W ca
le bowiem opak to bywszy. Gąsiewskiego na chorążstwo
litewskie, a Chreptowicza na województwo nowogródz
kie prosiłem. I miałem to na piśmie od waszegomajestatu przyrzeczone, choć potem inaczej się stało.
Król
A to konfuzja! Prawda to, prawda, żem Paca dał na.
owo chorążstwo, bo mnie za nim prosił... Któż to mnie
prosił, u diaska?... Ano... Toż drugi Pac, brat onego, mój
pokojowy. Mam tych Paców bez liku. Ale tego dru
giego, co z Chreptowiczem na jednym stołku wojewódz
kim chciał sieść, udało mi się, wam gwoli, na czym.
inszym posadzić? (niepewnie) Tak mi się widzi... czylim
znów coś pomylił?
Albrecht Radziwiłł

obrażony, tłumaczy dobitnie

Tak i było, Panie odpuść, że wasza królewska mość,
będąc dobrej natury, zastanowiliście się i odmienili
to, co wam cholera dyktowała. Chreptowiczowi woje
wództwo już jest konferowane, Pacowie mnie przepro
sili względem chorążstwa, zaś Gąsiewskiemu, jakoście
obiecali czym inszym nadgrodzić, tak i daliście jeszcze
w kwietniu stolnikostwo litewskie, Panie odpuść.
- 25 -
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Król
roztargniony

Aha... aha... No, widzicie... To wam już na nas nie
gniewno i nie będziecie mi więcej swoją niełaską
grozić?
Albrecht Radziwiłł

0 mojej niełasce i nie godzi się mówić, chyba drwiąc
z ubogiego robaka i pokornego sługi. Jam też nie gro
ził, jeno widząc niełaskę królewską ku mnie, chciałem
•odejść od dworu i zamknąć się w mojej Ołyce. Ale
skoro wesołą ku mnie twarzą waszą królewską mość
najduję, to i lepiej, że tak. Bym jeno znów uprzejmości
waszej cofnioną sobie nie obaczył. Odmieniacie bo,
miłościwy panie, jako miesiąc wasze intencje, (karcąco)
Niejeden już i sarka i siła przez to malkontentów, że
— prawią — słowo królewskie się poniewiera. Jednemu
obiecacie, drugiemu dacie, wedle tego, co lada kto
w pańskie uszy nakładzie. A bywa, że i trzem, i czterem
jeden wakans, Panie odpuść, konferujecie.
Król
ze smutnym urąganiem

A nie widzieliście wy nigdy człowieka, co w ogromnych
myślach pogrążon, w małych rzeczach siebie samego
nie pomni? Wielaż się was ciśnie do każdego wakansu.
1 czort by nie spamiętał... Dajmy temu pokój... Nie
inkomodowałem was dla takich poswarków...
A l b r e c h t R . a d z i w i1 1

Tak i ja myślę, że nie na tę rozmowęśmy się zeszli.
Jeno skorom jest od was przywołany, tedy rzeknijcie,
miłościwy panie, czy sami raczycie zacząć albo ja mam
do rzeczy przystąpić?
- 26 -
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Król

Ano, to krótko powiem. Jest-li to wasza ostateczna
rezolucja, żeby listów przypowiednich na wojnę tu
recką nie pieczętować, czy skłonni bylibyście odmienić
•chęci, a oną pieczęć przyłożyć?
Albrecht Radziwiłł

To jest moja ostateczna rezolucja. I więcej powiem.
Prędzej bym rękę sobie dał uciąć, ni,żi dopuszczę pie
częci Wielkiego Księstwa Litewskiego. Com i kancle
rzowi koronnemu powiadał, i zgodziliśmy się, Panie
odpuść.
Król
dudki strojąc

Tedy wystawicie mi bodaj chorągiewkę, dobrze okry
tą, albo ze dwie, ze trzy? Suponuję, że bez uszczerbku
łacno dać byście mogli choć sto dwadzieścia ludzi...
Albrecht Radziwiłł

Ja tej sprawie ni radą, ni pomocą, Panie odpuść, słu
żył nie będę.
Król

A to czemu?
Albrecht Radziwiłł

Temu, żeście to, miłościwy panie, podjęli, nie czekając
sentencji stanów, a to się sprzeciwia prawom Rzeczy
pospolitej.
Król'
Tę śpiewkę już mi drudzy śpiewali.
Za oknami rozlega się i przemija z marszem oddziału obca
szkocka kapela z kobzą, piszczałkami i bębenkami.
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Albrecht Radziwiłł
na okno wskazując

Wy zaś, panie, jako widzę, owej słuchać wolicie, którą
najemne żołdactwo uszy narodu kaleczy.
Król

Wierę, milej mi słuchać tej żołnierskiej ochoty niż
waszych utyskiwań,
Albrecht Radziwiłł

Wojna ochotą cudzoziemców, a przeciw ochocie narodu
podniesiona szczęścia ni wam, ni ojczyźnie przynieść
nie może.
Król

popędliwie

A skąd,żie mam w ojczyźnie ochotę i wojsko na wojnę
brać? Sami już stawać nie chcecie. Chłopa nie dacie,
i grosza od was nie wyżebram.
Albrecht Radziwiłł

Na wojnę, co za radą i subsydiami postronnych ma się
toczyć, pewna, że nic, Panie odpuść, nie damy.
Król
wzburzony

Radziwiłł, pomiarkujcie się w mowie. Z niczyjej rady
ja nie działam. Sam żiem radą jest i wybawieniem dla
książąt postronnych. Na mnie się państwa świata oglą
dają. Za moim, a przeze mnie za Rzeczypospolitej
przewodem w ogień i wodę gotowe skakać.
#.

Albrecht Radziwiłł
żegna się prędko

Szatan to niepobożnej pychy przez usta wasze, panie
mój, gada. W rzeczy zaś Wenecja w Polskę chce
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wojnę, co im jest niedogodna, z własnych pieleszy
przenieść i naszymi rękoma kasztany z popiołu wyjmo
wać. Dla naszego jeno pożytku pomocy by nie dawali.
Król

Wszelka pomoc wzajemne pożytki ma na widoku. A wy
ciągle tylko, dokoła Wojtek, jedno w gębach macie.
Nijakiej kointeligencji, nijakich porozumień z postron
nymi! Ni o pokoju, ni o wojnie z nikim nie gadać,
chrustami się ogrodzić, jak mysz pod miotłą siedzieć,
ni be, ni me, w .żadnej sprawie, świata dotyczącej, by
stąd jakie zakłopotanie dla sytych waszych wczasów
nie przyszło. A ja was chcę z dziejami świata sprzęgnąć,
tak by w nich Rzeczpospolita kozyrą była, a bodaj
choćby kartą w grach wielkiej wagi drugim równą.
Albrecht Radziwiłł

Rzeczpospolitę kozyrą... czy raczej siebie samego i dom
swój tuzem na onym świecie widzieć żądacie?...
Król

A nuż i tego bym żądał! Nie jest-li mój dom i moja
osoba widomym znakiem waszej własnej potęgi? Czym
ja kondotier najemny, że mam być wiecznie w podej
rzeniu? Że do kogo jeno zagadam, już śledzicie, zali nie
przeciw dobru Polski się zmawiam? Za cóż mnie taka
zniewaga?
'

Albrecht Radziwiłł

Bożie nas broń, żebyśmy majestat króla naszego znie
ważać mieli. Was to, panie, od zniewagi chcemy
ochronić, która snadnie was może spotkać, gdy wojną
zaczepną chcecie bić nieprzyjaciela, mimo że pokój
z nim stoi, dopiero co przez nowych posłów stwier
dzony.
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Król

I wy to zwiecie pokojem? A toż jakoby kto lice zakrył
i krzyczał w biały dzień, że noc na dworze, bo jemu
za paluchami ciemno. Aleć nie do spania ta noc. Toć
nie ma roku — co mówię — nie ma pory roku,
byśmy od najazdów tatarskich nie cierpieli, wielkich
wojen z Portą nie licząc. Turek nam się już pod
drzwiami usadowił, a onże pokój wrzekomy czymżeokupujemy? Wieczną trwogą, dziesiątkami tysięcy
dusz chrześcijańskich w jasyrze jęczących, nieprze
branymi sumami wykupów! A on,żie haracz doroczny,
każdemu zacnemu państwu haniebny, który my poli
tycznie u-po-min-ka-mi zowiemy? Prawicie mi o pak
tach... Toż jak wszystkie łamali, tak i ostatnie pakta
już od Porty złamane, bo Tatarów budziackich, jako
przysię.gli, na Krym nie wysiedlili i Ukraina od nich
po staremu gwałt cierpi. One pakta i tyle nie warte,,
co papier, na którym je pisano.
Albrecht Radziwiłł
niepewnie

Wojna z pohańcem jako katolikowi pewno wstrętną,
mi nie jest, a jako urzędnik i wierny syn ojczyzny, też
bym na nią mógł przystać, byłem rzecz w sumieniu
moim rozpatrzył i zważył. A i wy, miłościwy panie,,
raczylibyście lepiej się nad owym przedsięwzięciem
zastanowić. Bo jak mnie Ossoliński powiadał, to i dwu
niedziel nie ma, jakoście na łowach miasto zwierza
okazję do wojny z Turkiem uszczwali. Przyjeżdżam ja
do Warszawy, słyszę wojna, wojna, widzę — żołnierzów huk, pytam — co za wojna, ,żie o niej senatorowienic nie wiedzą. Chyba, myślę, Szwedzi na nas ude
rzyli, albo co. Dopieroż ludzie — że to my sami cale
niepolskim obyczajem zaczepną wojną mamy stawać..
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I że to nagle ta impreza na łowach z posłem wenec
kim wyskoczyła. Choć mnie się widzi, że owa niespodzianość zamysłu, to jeno żarty ze mnie durnego były.
Boć nie bez tego, by się te rzeczy dawniej nie kno
wały i by ci, co dworu lepiej pilnują, nie wiedzieli.
Król

Tum cię czekał! Możem i Turków miał zaprosić, b y
moje działa i zaciągi porachowali? Przed Turczynem,
nie zaś przed wami taiłem. Z Koniecpolskim jeno ga
dałem jako z hetmanem wojennym. Ossoliński pod bo
kiem, to nie dziwota, że prędzej mu co powiem, niż dru
gim przez listy zdążę. I to uważcie, że jak zamysł nowy
urodzę, zawżdyć musi być ktosi, kto się pierwszy do
wiedział. Miałżem senatorów zwoływać, niżem sami
jasno rozumiał, co mi się we łbie kluje? Albom niewezwał senatorów, kiedy czas przyszedł, |ż|e> już od
powiednio mogę swój zamysł i swoją wolę przedłożyć?"
To nie kto drugi, tylko wy, mości książę, poburzyliście mi panów przeciwko wezwaniu na radę senator
ską...
Albrecht

Radziwiłł

udobruchany

Com uczynił, to ex ratione, że na nas by to spadło,,
a jakbyśmy się przed sejmem wymówili? Rzekliby
szlachta, żeśmy od króla przymuszeni na wojnę zezwo
lili. A tak, wiarę u posłów straciwszy, lubobyśmy
i chcieli, nie moglibyśmy na sejmie waszych zamysłów,,
panie, bronić. W Krakowie łacniej taka rada może
stanąć, jako że koronacja królowej jest akt publiczny,.
ex re którego i publiczne rzeczy mogą być rozważanebez naruszenia prawa.
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Król

"Znowu prawami oczy mi wykluwacie. A jeśliby dla
zbawienia ojczyzny król jaki albo inszy zacny mąż
prawo przestąpił?... A może nie tak przestąpił, jak
ponad prawa się wyniósł i nowe drogi pokazał, i, wtedy
przeciwilibyście się w imię całości niedotykalnych
praw?
Albrecht Radziwiłł

I wtedy bym się przeciwił. Jako że intencja może być
zbawienna, ale skutek zbawienny z dzieła podjętego
przeciwko prawu żadnym sposobem być, Panie odpuść,
nie może.
Król
z utratą cierpliwości

A toż prawo może być złe albo zwietrzałe od starości

i w odmienionym aspekcie rzeczy ni k'czemu niespo-sobne!
Albrecht Radziwiłł

Tedy kto je stanowił, ten je winien odmienić.
Król

A jeśli ten, kto je stanowił, tak jest skościały, że nie
poradzi rozeznać, czy prawo jest jeszcze żywe, jakoż
je ma odmieniać?!
Albrecht Radziwiłł

Tak źle jeszcze o stanach Rzeczypospolitej nie trzy
mam, żebym je rozumiał niesposobnymi prawa odmie
niać i gorsze lepszymi naprawiać.
Król

A jeśli czasu nie staje? A jeśli grunt pod nogami się

pali? Bodaj was kaci z takim prawem! Dla prywaty
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zawżdy je przestąpicie, a kiedy o wielkie dzieła idzie,
jakoby głazem ducha nim przywalicie.
Albrecht Radziwiłł

Nie widzę ja onego pożaru pod naszymi nogami. I tak
myślę, że jeno serce waszej królewskiej mości żądzą
sławy gorzeje. A w takim ogniu można-li z rozmy
słem postępować? Nadmienię jeszcze i to, że stanom
Rzeczypospolitej przystoi mieć na uwadze nie samą
chwalebność, ale i skuteczność zamiarów. Tedy raczcie
powiedzieć, panie, maciążi wy jakie widoki na powo
dzenie tej tak szalonej transakcji?
Król

zrywa się, obaj wstają

^

Czy mam widoki? I wy jeszcze pytacie? A byłaż która
z mpich wypraw nieszczęśliwa dla Polski? Zatrzyma
łem całość ojczyzny od wschodu, przywróciłem stra
cone ziemie w Prusiech, zwojowałem Koniecpolskim
Turczyna. Małoż mam dowodów, że mi Bellona sprzyja?
Albrecht Radziwiłł

Szczęście wojenne jak szkło. Czym świetniejsze, tym
kruchsze.
Król

nie słuchając chodzi w myślach

A o ileż wtedy gorsze bywały widoki, niż je mam
w teraźniejszym czasie. Toż przymierze z Moskwą
przeciw Turkom stanęło. Hospodarów multańskiego
i wołoskiego zjednałem. Biskupowie wschodni zarę
czyli mi, że abym tylko wojnę zaczął, cała Grecja
i wszystkie ludy słowiańskie porwą się do broni. Chorwatowie pieśni o mnie śpiewają i poematy na mnie
piszą, każdy dzień gotowi stanąć pod moimi znakami.
3 — Dąbrowska — Dramaty
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Albrecht Radziwiłł

Pieśni? Poematy? A to,żs wy, panie, jak na marcowym
lodzie budujecie!
Król

Cesarz, Hiszpania na sojuszników mi się proszą.
Siedmiogrodzianin i włoscy książęta gotowi dać i ludzi,
i pieniędzy. Z Wenecją się namówiłem. Król perski
znać mi daje, że się do wojny z Turcją rad nakłania.
Cesarz marokański posłów mi szle, błaga o wojnę
z Turcją. Zważcie, czy było kiedy tak, by świat Polskę
o wzięcie w ręce jego losów upraszał? Będzież kiedy
pora sposobniejsza ku temu, by Polska zajaśniała, jak
dziś może zajaśnieć? Mamże stracić darmo tę wielką
godzinę przez to, że się w jej wielkości ani postrzec
możecie? A nie mówiąc ju,żi o ziemskich tych wido
kach, toć i matematykowie moi z gwiazd wielkie rzeczy
wróżą mi na tym świecie. A sama nasza teraźniejsza
królowa, nie jestże dobrą wróżką? Ostatnia dziedziczka
wielkiego rodu Paleologów... Nie prognostyku jeż mi
to, że do Konstantynopola wnijdę i nieprzyjaciół
Krzyża w samym ich gnieździe zetrę?
Albrecht Radziwiłł

Dziwuję się, że wasza królewska mość, dobry, acz nie
gorliwy katolik i tyle w naukach ćwiczony, wiarę
chimerom takowych zabobonów dajecie, jakoby
dziecko baśniom... Panie odpuść.
i

Król

Dziecko bliższe bywa utajonej prawdy wieku niżeli
stary, co tyle rozumów pojadł, że omal nie pęknie.
Wszelako nie w samych prognostykach rzecz, jeno
w tym, że mi ziemia i niebo zgodnie ręce podają, fatum
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prawdziwe na tę wojnę mnie woła, tylko własny naród
odwrócił się ode mnie, tył mi podaje, oczy i uszy zaty
ka, przeznaczeń swoich znać nie chce. (po chwili) Żeby
nie Kozacy, to bym zwątpił o przyszłości ojczyzny.
W Ukrainie jeszcze tylko resztki ducha rycerskiego się
skryły. I kiedy u was, panowie, i u wielmożnych sejmi
ków pięciuset ludzi w potrzebie dobłagać się nie po
dobna, Kozacy staną mi na tę wojnę w pięćdziesiąt
tysięcy, a mało-li będzie, to w sto tysięcy ludzi.
Albrecht Radziwiłł
gwałtownie poruszony

Tuśmy pono dobrali się do sedna. Jeno, co was, panie,
cieszy, to nas boleścią trapi. Byśmy Kozaków ukrócili
i te ich wieczne chadzki na Czarne Morze powściągnęli,
pewnie byśmy od Tatarów na zawsze pokój mieli.
Kozaków to bitność łupieska jak powodem, tak i głów
ną podnietą jest ku wojnie, którąście sobie umyślili.
Król
Tocieście już znosili Kozaków regestrowych i w chłopstwoście ich obracali. A jakiż stąd pożytek Rzeczpo
spolita odniosła? Jeno zyski prywatnych, a państwu —
szkoda nieobrachowana. Miasto czujnej straży koza
ckiej, co nas grosz kosztowała, będziem żywić w Ukrai
nie wojska zaciężne, na co grube pobory ściągać
przyjdzie, jeśli mamy bez obrony nie zostać. Nie jestże
słusznym, że chcę wznowić kozacki zapał rycerski,
zawsze gotowy nam i ojczyźnie służyć? Jużci, że tego
chcę i będę się przy tym upierał. Zwykliście nazywać
Polskę przedmurzem chrześcijaństwa, ale w czasie
teraźniejszym już tylko jedni Kozacy przedmurzem
wiary świętej mogą być mianowani.
3*
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Albrecht Radziwiłł

Wiary świętej? Żadnej w nich wiary nie ma i żadnej
nikomu, choćby i sobie samym, nie dochowują. Zbóje
oni są nieobyczajni od Tatarów gorsi, w których sami
się już bez mała obróciwszy.
Król

A wszelako respektują mnie oni i miłują lepiej niż
drudzy nasi poddani. Samopas to jest zbłąkany żywioł,
którym przytomna wola Rzeczypospolitej winna kie
rować. A wola stanów jestże przytomna w tej rzeczy
i wielką a przewidującą myślą natchniona? Jak wam
Kozacy na wojnie wygodzą, to ich głaskacie, obiecanki
cacanki na sejmach im dajecie, a wnet w niepamięć to
puściwszy, nuże chłostać im grzbiety. Wiarę łamią,
prawicie. A my, tośmy im wiary dochowali, kiedyśmy
Pawluka wbrew poręce Kisiela głową kaźnili albo
kiedy pan Potocki pod Borowicą po zaszłym rozejmie
wyciął w pień tak zbuntowanych jak i wiernych wła
snych Kozaków? A przecie ich zasługi dla Rzeczypo
spolitej są wielkie i nieśmiertelnej pamięci. Nie stawaliż to jako lwy pod Cecorą? Nie byłoż ich czter
dzieści na naszych trzydzieści tysięcy pod Chocimem
i nie ichże to przewaga wygrała sławną tę bitwę?
Albrecht Radziwiłł

z wahaniem

Nie neguję, ,żle ich zasługi wojenne są niemałe. Też
i w ostatniej wojnie moskiewskiej wielkich cnót ry
cerskich znak pokazali...
Król
A pod Pilawą, kiedy czajkami w Bałtyk poszli... Jakiż
to popłoch tymi wątłymi czółny między Szwedami
sprawili?...
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Albrecht Radziwiłł
z mimowolnym zapałem

Pod panem Wołkiem, pomnę. Toć ja ich sam w Kownie
natenczas wódką i miodem podejmowałem; i przy
znaję, że prowidowali się wszędy z rzadką u żołnierzów skromnością. Ale, miłościwy panie, przeszłe te
swoje zasługi wymazali oni późniejszymi zdradami
i buntami. A też publicznych rad mieszaniem przez
ustawiczne żale i pretensje swojej religii greckiej.
Czemu wyście, panie, aż nadto pobłażali. Acz się to
dobru Kościoła i Rzeczypospolitej przeciwiło.
Król

A toż ja dla dobra Rzeczypospolitej o schizmatyków
stoję, których wiara i tej wymówki u was nie może
mieć, żie nowinką jest obcą jak dysydenci, bo taka
stara jak i nasza. A interesom Kościoła unia podobno
więcej zaszkodziła, niźli pomogła. Przed unią ileż to
szlachty ruskiej katolikami dobrowolnie zostało, a za
czasem poszłoby i chłopstwo tymi ślady. Uciski je
zuickie i nawracanie gwałtem jeno ich zatwardziło
w oporze i w onym, jako wy zwiecie, odszczepieństwie. Co by na tym Kościół zyskał, nie rozumiem.
A Rzeczpospolita tym bardziej. Tylko Moskwie pozór
daliśmy do wdawania się w nasze sprawy. A ja w tym
zginienie nasze upatruję, by trzeci miał się w to wda
wać. I serce mi się krwawi, jak wspomnę, że wyście
byli pierwsi, by mi w uspokojeniu skarg Wschodniej
Cerkwi przeszkadzać...
Albrecht Radziwiłł

Uciśnienia i zdzierstwa, jakie lud ukrainny cierpi od
wielu panów swoich, ja nie pochwalam. Ale w rze
czach wiary świętej ni na krok nie ustąpię, choćbym
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po trzykroć miał niełaskę królewską cierpieć. Sumie
nie tego mi nie pozwala.
Król

Sumienie, sumienie. Wiecznie się tym sumieniem za
słaniacie. Słów buchastych to wam już w gębach nie
brak. U mnie sumienie tak samo dobre jako i u was.
Albrecht Radziwiłł

Cudzego sumienia stróżem nie jestem, ale własne mieć
będę, Panie odpuść, póki życia na pieczy.
Pokojowiec
oznajmia

Książę marszałek litewski z panem krakowskim.
Adam Kazanowski
wchod z i w p ó ł słowa P o k o j o w e a, ukłony

Wasza królewska mość — mości książę — darujcie, że
przeszkodzę. Późno już się zrobiło. Czas by wam się,
miłościwy panie, przeodziać. Królowa i królewicz już
przybrani. Orszak czeka. Pozwólcie zatrzymać chwilę
księcia marszałka i pana krakowskiego, byście stroju
mogli odmienić. Bo na koń już tego rana chyba że nie
siądziecie?
Król

Nie, kochasiu, mnie tutaj dosiadają, (łaskawie) Zatrzymajże, kochanku, ichmościów, a pośpiesz do nich, b y
się nie zagniewali, (do R a d z i w i ł ł a , po wyjściu K azanowskiego) Mości książę! Wiele się tu mówiło
z prędkości, o co nie macie żywić żalu. Toć znam waszą
naturę, wiem, że się prędko poburzy, ale i wnet się
uspokaja. Rozwagi macie dość, tedy ufam, że nie dacie
się zwieść tumultom i plotkom ludzkiej złości i sen
tencję waszą za mną dacie. Ja się też na was nie gnie- 38 -
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wam, bo wiem, że w dobrej wierze mnie strofujecie.
Tego po prawdzie znieść nie mogę, kiedy zaostrzonymi
zębami kąszą. Ale od przyjaciela jako wy i to z boską
pomocą ścierpię.
Albrecht Radziwiłł

Na tym się, wasza królewska mość, nie omylicie, że
jeśli wasze zamysły z wolą powszechną i z prawem
dadzą się zgodzić, ja się im nie sprzeciwię. Wszelako
jeśli szkoda jaka ojczyźnie stany w nich upatrzą, z pła
czem, Panie odpuść, woli królewskiej przeciwić się
będę musiał.
Król
Śmieje się.

Byleście tego nie uczynili tak jadowitym sercem jak
wtedy, com to wam dla nieboszczki królowej intrat
z tucholskiego starostwa ujął, a wyście na mnie sejmi
ki pobuntowali.
Albrecht Radziwiłł

Nie przez złość żem buntował, jeno by pokazać, że
poradzę, Panie odpuść, zaszkodzić.
Król

Zaśbym o tym nie wiedział i bez pokazowania. Jeśli
wy za mną nie staniecie, to jakby jakie państwo w so
juszu z nami będące od nas odpadło. A niech wam
jeszcze wasz teść Lubomirski zasekunduje, to jakby
dwa. (grozi palcem) A wtedy górze wam, bo wesprę
się na chłopach i Kozakach.
Albrecht Radziwiłł

Nie daj Boże, by król polski nie doznał wsparcia od
wolnych obywatelów i musiał go szukać w pospólstwie.
Byle tylko zamiary wasze były stateczne...
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Król

przekomarza się drwiąco

A pamiętacie, jakom po elekcji przysięgał w paktach,
że pokój będę czynił między różnowiercami? Szepnę
liście mi wtenczas do ucha: (udając szept) „Nie miejcie,
panie, tej intencji." Jam, pomnę, rzekł: „Jaką intencję
usty przysięgam, taką i sercem." Tak mi moja bezbożna
świecka poczciwość kazała. Ale wy, jezuitów przyja
ciel, ich siq mądrością kierujecie. A cóż wy na to,
żebym, ja wam tak szepnął, jak mi się publicznie
sprzeciwicie: „Nie miejcie, panie, tej intencji."
Śmieje się.

Albrecht Radziwiłł
śmieje się z przymusem

Trefnieście to, miłościwy panie, wywiedli... Ale niech
mnie Bóg broni, bym się musiał względem pana mo
jego uciekać do tej ostateczności, dozwolonej, ale nie
za-le-ca-nej przez Kościół. Tak i tuszę, żie do tego nie
przyjdzie, bym się miał wam publicznie przeciwiać,
gdyż ufam, że pomiarkujecie niestatek i płakać na
siebie stanom nie dopuścicie.
Król

Baczcież, by nad ruiną moich zamysłów nie płakała
Rzeczpospolita, bo jak zapłacze, to płakać będzie przez
wieki. I to rozważcie, że dziś tę wojnę z największym
pożytkiem dla siebie stoczyć możemy. Jeśli tej okazji
zaniedbamy, kiedyś tę samą wojnę na cudzy pożytek
toczyć nam przyjdzie. Ale dość na tem. Vale et
me ama, kanclerzu, (żartobliwy ukłon ręką od ust) Bo
to pono wnet się obaczym na weselu Orszulki Osso
lińskiej. (wychodzi w lewo, za sceną klaszcze i woła) Po
kojowy!
Na scenę Kazanów ski wprowadza księcia Aleksandra
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R a d z i w i ł ł a , marszałka wielkiego litewskiego, i J a k u b a
Sobieskiego, kasztelana krakowskiego. Ukłony. Radzi
wiłłowie witają się pocałunkiem.

Kazanowski

Raczcie, moi mości panowie, jeszcze mały kąs czasu
poczekać, (do Albrechta Radziwiłła) Z waszą mi
łością, książę, jak się pan miłościwy zeńdą, to się
i nagadać nie mogą. (spogląda po obecnych) Jeno coś mi
za bardzo, moi mości panowie, smutno wszyscy patrzy
cie. Alboż wam co krzywo w stolicy? Gospody orsza
kom niewygodne?
Albrecht Radziwiłł

Warszawa gospodą żołdactwu i cudzoziemcom, to nie
dziwota, że domowym gościom niewygodnie. A wnet
pono będzie i niebezpiecznie, Panie odpuść.
Kazanowski

Na wiosnę soki się burzą i nawałnice niebem prze
latują. (glos kukułki) A kukułka po staremu kuka. I ża
den rozruch nie wadzi cudności wiosny i świata. Życie
to dobra rzecz, jednako lube, czyli wojna, czy pokój.
I nie tak wielkiej wagi, by sobie o nie krew psować.
Verius dicam — ucieszne widowisko w miarę traiczne,
w miarę trefne. Dajcież mu, mili bracia, niechaj się so
bie toczy.
Śmieje się.

Jakub Sobieski
dobrodusznie

Pan Kazanowski to magik. Wszelką rzecz tak obróci,
że i najchropawsza gładziuchną i smarowną się wyda.
Prawie, jak to mówią, na weselu swat, na stypie dziad.
K a z a n o w s k i zagląda na chwilę do
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Albrecht Radziwiłł
patrząc za nim

Podobno i na stypie, i na weselu jednako — błazen.
I nadto w pierze porosły.
Kazanowski

wraca.

Królowa
za sceną

N'est il pas deja 1'heure de partir? (otwiera drzwi, pano
wie składają ukłon)

•Oh, pardon...

Cofa się.
Kazanowski
tłumi wesołość, poufnie

Nasze nowe przymierze z Francją. Imaginujecie sobie,
mości panowie, Francuziki wmówili w niebogę, że
w Polsce za tydzień zbierze więcej skarbów niżeli we
Francji za lata. Że tu złotko jeno się turla po po
dłogach, a pereł i diamentów jak dżdżu. Jejmość aże
rączkami plaskała, aliści ledwieśmy kołaczów ślubnych
•dojedli, król od niej pięćset tysięcy na one swoje fa
tum wojenne wytargował i pono jeszcze o dwieście na
nią nastaje.
Panowie parskają tłumionym śmiechem.
Albrecht Radziwiłł
opamiętywa się, hamując gestami ich wesołość

Wszelako niewiasta jest snać tęgiego ducha, bo męż
nym animuszem to ścierpiała, i sama nawet, słyszę,
vota na tę nieszczęsną imprezę kaptuje.
Sobieski

Nie wiem, jakim to animuszem ścierpiała, ale jakeśmy
do pocałowania ręki się oznajmili, to nas przyjąć nie
mogła, a pan Adam powiada, że srodze płakała.
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Kazanowski

Przemówili się z królem o porękę na te dwieście ty
sięcy, że od posła weneckiego miała być dana, czego
królowa nie chce. W świeżym stadle małe niesnaski
rzecz zwyczajna. Król i nieboszczki królowej zrazu nie
lubił...
Panie Adamie!

Król
za sceną
K a z a n o w s k i wybiega.

Aleksander Radziwiłł
do Albrechta

Cóż wam, bracie, król tak długo przekładał?
Albrecht Radziwiłł
jakby tylko to zapamiętał

Powiadał, że jak z nim w sforze nie pójdziemy, to na
chłopach i na Kozakach się wesprze, (ze zgrozą) Że z ni
mi będzie Rzecząpospolitą rządził, (żegna się) Boże,
umniejszaj grzechy nasze.
Aleksander

Radziwiłł

Jakbym go słyszał. Jemu i o to jedno idzie. Nie tak
o ligę państw przeciw Turkom jak o Kozaków. Łaska
mi chce ich zjednać i tak spraktykować, by mu instru
mentem byli do zgniecenia wolności obywatelów. A po
no, że nie na Turka, a na rebelię przeciw panom
lubych swoich mołojców przysposobi.
Sobieski
chrząka z dobrodusznym wahaniem

2e Kozaków z Rzecząpospolitą chce jednać, tego mu,
panowie bracia, za złe nie miejcie. Wszelako mogłoby
to być, jak rozumiem, i bez wojny tureckiej. A co się
onej wojny tyczy... (nagle do Albrechta Radziwil- 43 -
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l a ) Ale, ale... mości książę kanclerzu, byłbym przepomniał. Jakem wchodził, pachołka waszego spotkałem,
któren aż tu was szukał. Pilne! pismo od wojewody
krakowskiego do was przyszło. Prosił, żeby wam oddać.
Wręcza mu list.

Albrecht Radziwiłł

Kiedy pilne, to darujcie, panowie... (rozrywa pieczęcie, czy
ta z rosnącym zdumieniem i przerażeniem) Boże wszechmo
gący, umniejszaj grzechy moje! Pan teść Lubomir
ski w głowę zaszli, czylim ja zbył rozumu? Przestrzega
mnie, żem ja był pierwszą przyczyną i zbudzicielem
onej wojny i że to już rozgłoszone jest po województwie
krakowskim. Za cóż to niewinnego człowieka udać
mogą nienawistne języki!
Aleksander Radziwiłł

Brykać szlachta zaczyna i na kieł bierze. Boć to między
drobnym ziemiaństwem takowe plotki się lęgną,
a paskwile na senatorów u nich migiem posłuch znaj
dują. Nauczymy ich stępa chodzić!
Sobieski

pojednawczo

Toć lada słówko wróblem wylata, a wraca srogim
wołem. Zanim wieść o wojnie w krakowskie strony
się dotoczyła, co tam do niej przyrosło i jak przyrosło,
wiatru by w polu pytać. Śmiechu to jeno warte.
Albrecht Radziwiłł

Ja też i śmieję się. Ale respons tejże chwili dać muszę.
Nic tu po mnie. W Litwę mi trzeba wracać bodajby
jeszcze dziś. Zostańcie, moi mości panowie, z Bogiem.
(żegnają się naprędce) Licho wie, co tam i we Wilnie
już o mnie głoszą, (do Aleksandra) Was, panie bra- 44 -
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cie, z wesela Orszulki Ossolińskiej do' siebie jeszcze
będę prosił. Moje służby kasztelanowi.
Aleksander Radziwiłł
po wyjściu kanclerza litewskiego

Jegomość brat się zalterował. (zgryźliwie) Szpakami
karmiony, a tego nie wie, że na tym świecie każdy od
ludzi za inszego podany chodzi.
Król
za sceną

Proszę kapelusz. Rękawice. (wchodzi z Kazanowskim,
strojnie przyodziany) Witam
uprzejmie mnie miłych
mości panów, (ukłony) Dziś od rana ciągle ktoś na mnie
się gniewa i ustawnie kogoś przepraszam. Tedy i wy nie
mruczcie, żeście krzynę czekali. Dworskie zwyczaje nie
mniej wymagają od króla niż jego wierni poddani.(śmieje
się) Ano, tom się wysmuknął. (wesoło — ironicznym gestem
prezentuje swój strój) I słucham teraz ichmościów, bo
tak myślę, że nie na samo dzień dobry prosiliście się
do mnie. Ale długo mówić nie raczcie, bo mnie wołają
na wesele kanclerzanki i królowa już niecierpliwa.
(do Kazanowskiego) Panie Adamie, idź, kochanku,
daj znać królowej, żem wnet gotów.
K a z a n ó w s k i wychodzi.

Król

siada i

gestem zaprasza

obu panów, by siedli.
Aleksander Radziwiłł

Długo uszu waszej królewskiej mości nie będziem
trudzić. Tyle tylko, że choć jednymi usty powiem, nie
wątpić, że tysiące serc obywatelskich przeze mnie gada.
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Król

gest i uśmiech drwiącego pytania

Tacyście tego pewni?
Aleksander Radziwiłł

Odprawcie, miłościwy panie, na rany Boskie, te najęte
zaciągi. Nie wołajcie na wojnę wstępną, która, jako
znacie, wstrętna jest bardzo narodowi polskiemu. Do
piero# kiedy nieprzyjaciel ugłaskany, pokojem nas
traktuje...
Król

humorem pokrywa znużenie

A wiecież wy, czemu Turczyn pokój nam proponuje?
Bo mędrszy od nas.

(niby zwierzając tajemnicą)
i

Aleksander Radziwiłł

Snadź rozum nasz za miałki, bo się go te żarty nie
chwytają.
Król
serio

Ja nie fraszki wam plotę. Ja one rzeczy przezieram aż
het precz, prawie jakobym przez perspektywę patrzał..
I Porta, i Krym będą teraz czausa za czausem do nasposyłać z deklaracjami pokoju. Wiedzą tam oni dobrze,,
co się u nas dzieje. I jużcić nie mojej wojennej ocho
cie, tylko szlacheckiej opieszałości będą podbijać bę
benka. Im w to graj, by mnie z narodem, zwadzie, że
niby i Polska nie chce, i nieprzyjaciel nie chce, sam
król tylko do wojny się kwapi, nuże tedy, na dudka
go wystrychnąć. A ja wiem k'czemu idę. Nie dopieroż.
ich bić, kiedy będą gotowi. Turkowi pora niedogodna?
Ano! Mnie tym dogodniejsza.
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Jakub Sobieski
łagodnie

Szlacheckiemu narodowi przytrudno to, miłościwy
panie, wytłumaczyć. Wy im o wojnie, a oni o żniwach
i sianożęci. Dopieroż, gdy wojna ma być zaczepna,
która jak jest niemiła i niecnotliwa każdemu, lekuchno to sami, miłościwy panie, raczycie wyrozumieć.
Król

Niemiła. Niemiła. Kiedy medykowie kamień ze mnie
Wyprowadzają, tedy zaczepną wojną na mnie godzą,
a wżdyć ich za to chwalę, bo wojna zaczepna z moim
Pęcherzem życie mi ratuje. I uważajcie, moi mości
panowie, co rzeknę. Bywa chwila i pora, kiedy wojna
zaczepna obronną jest i wszcząć ją nie już można, ale
święta powinność. Taki sposobny czas krótki bywa,
gdy zaś minie, spuchniem od tego niewyjętego kamie
nia i sczeźniem.
Aleksander Radziwiłł

Nie zagraża to państwu, takiej wolności, a za przy
czyną męstwa waszej królewskiej mości, takiej sławy
i potęgi zażywającemu. Cośmy dobrze osiedli, na tym
i siedźmy, a guza nie szukajmy, bo kto niepewne
chwyta, i to puści, co trzyma. Żartami nas, miłościwy
panie, raczycie bawić, tedy niech i ja krotochwilą od
powiem, żeście już ten kamień wypuścili i spłynął. Bo
jak słychać, Kozacy ju,ż wyszli na morze.
Sobieski
zastraszony

Kozacy wyszli na morze?! Tegom nie wiedział. To*
rzecz straszliwej wagi!
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Król
z humorem

Tedy nie będą łupili waszych włości. Dajcież na mszę,
by nierychło wracali.
Aleksander Radziwiłł
szydząc

Prawdę rzekliście, panie, że oni kogokolwiek, a zawżdy
łupić muszą.
t
Król

błaznując

A bo im z żołdem zalegacie i płacić onego nie dajecie.
Aleksander Radziwiłł
zjadliwie

Kiedy się pokazuje, że wasza królewska mość rad tej
swawoli, a może i za waszą zachętą do tego przyszło,
tedy pomnijcie, panie, że się to prędko nie uspokoi, na
co się zaniosło.
Król
dudki strojąc

A na co się zaniosło?
Aleksander Radziwiłł

O to my was, miłościwy panie, i pytamy. Radzi byśmy
wiedzieć, coście wasza królewska mość sekretnie po
nocy na pokojach swoich z posłami kozackimi za konfidencję mieli. I tegośmy żałośni, żle nie wiemy.
Król

A ja sekretnie po nocy z Kozakami na pokojach moich
śpiewkę jedną śpiewałem... O Bajdzie Wiśniowieckim,
co go cesarz turecki powiesił na haczeczku. (rzekomo
rozbawiony) Życzycie, waszmościowie, posłuchać? Mam
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tu kozaczka przy sokołach, który ją przednio śpiewa.
Dawaj no mi sam Omeliana. Tylko zwijaj się... Duchem.

(klaszcze, wpada Pokojowiec)

P o k o j o w i e c wybiega.

Aleksander Radziwiłł
stropiony

Wasza królewska mość... Czasu na one fraszki szkoda.
Król

Szkoda czasu? Rozumiałem, że go wam szkoda na
wojnę. Zaś byście go i na fraszki żałowali? Czymże tak
pracowici moi poddani, że na nic czasu nie mają? Samą
tylko zwadą z królem i z chłopkami swoimi zatrud
nieni? A cha, cha...
Sobieski

dobrodusznie

Pienia grzecznego posłuchać z łaski królewskiej ni
wczem nie wadzi. Baj bardzo posłuchamy.
Pokojowiec

wprovsadza O m e l i a n a

Do usług waszej królewskiej mości.
O m e l i a n — miody chłopiec, składa czapką do ziemi niskie
ukłony.

Król

podbiega, ściska mu głowę

Bodajś zdrów, Omelian. Nie strachaj się. Zaśpiewaj
nam piosneczkę o Bajdzie, (do panów) Duże harno
spiwaje. Omelian! Śpiewaj, kochanku. Król każe.
A nu...
4 — Dąbrowska — Dramaty
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Omelian
śpiewa

W Carihradi na rynoczku
Ta pje Bajda med-hcsryłoczku,
Oj, pje Bajda ta ne deń, ne dwa,
Ne odnu niczku taj ne hodynoczku„
Król

Puść to mimo. Zaczynaj z tego, jak się cesarz roz
gniewał. (nuci)
Oj, kryknuw car na swoi hajduki...
Omelian
podejmuje

Oj, kryknuw car na swoi hajduki:.
Woźmit Bajdu dobre w ruki
Na hak zaczepyte.
Oj, wysyt Bajda taj hadaje
Ta na swoho ciuru spohladaje,
Ta na swoho ciuru mołodoho,
Ta na swoho konia woronoho.
Oj, ciuroż mij mołodesenkyj,
Podaj meni łuczek tuheseńkyj„
Podaj meni tuhyj łuczok
I striłoczok ciłyj puczok...
Aleksander

Radziwiłł

Wasza królewska mość, raczcież...
S o b i e s k i słucha z lubością.

Król

gestykulujący w rytm pieśni, budzi się z zadumy

A prawda. Czasu nie staje. Królowa czeka. Ważne ma- 50 -
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terie traktujemy. Omelian, idy z Bohom. Panowie na
nas gniewni. Idy.
Omelian

k ł a n i a się i wychodzi, zerknąwszy na
i tłumiąc garścią śmiech.

panów

Aleksander Radziwiłł

Nie wiem, zali sprawiedliwa jest, miłościwy panie, po
wolne sługi wasze takimi żarty...
Król
zdrączony i rozśmieszony

Jeno posłuchajcie, jaki jest dalszy tenor tej piosenki.
Bajda na haku wiszący uźrzy dwa gołąbeczki. Łuk
sobie każe dać, by je ustrzelił. I jak striływ — caria
wciływ, a caryciu w potyłyciu, jeho dońko w hołowońku. Cha, cha... Baczcie, panowie. Jeniec na haku
wiszący i w śmiertelnych już potach, jeszcze razi swo
jego wroga i oprawcę. To był ten Bajda Wiszniowiecki.
Prawy Kozak i prawy Polak. A my dziś co? Wolności,
sławy i potęgi zażywa to państwo, jako powiada jego
mość książę marszałek, mój miły powinowaty. I w tej
potędze razić wrogów odwiecznych nie śmie. A w intratach i wczasach jeno się kochając, wierę, pono
bliższe jest zgnicia z tej pieszczonej potęgi niźli ów
Bajda na tureckim haku. A cha, cha!...
Aleksander Radziwiłł

Wasza królewska mość obrążiacie wolny naród, dzikie
głupstwo ciemnego chłopa nadeń wynosząc.
Król

Cha, cha, cha... Przepomniało mi się, że u nas jeno
królów i chłopów bez kary przystoi obrażać. Zawini
łem, wasze miłoście, (ukłon kapeluszem do ziemi, panowie
skonsternowani) krnąbrny sługa powolnych moich
4*
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sług. (znienacka) A pan Sobieski czemu sowę zadął i nie
raczy swoich racyj wyłożyć? Macie co jeszcze na wnątrzu?
Sobieski
niepewnie

Ani wiem, zali, tak potraktowani, możemy jeszcze co
mówić. Wszelako wolno jest senatorowi prosić Boga
i do waszej królewskiej mości pokorniuchno prośby
zanosić, żebyście raczyli wielkie i sławne panowanie
swoje najświetniejszym czynem uwieńczyć... którym
jest, nieprzyjaciół tyla zwyciężywszy, siebie samego
zwyciężyć i na ołtarzu ojczyzny ambitne zamysły
złożyć...
Król
gwałtownie

Mam w sobie pokonać to, czym ojczyznę wielką i bez
pieczną na wieki mogę uczynić? Wolicie raczej, bym
folgę sobie dawał w gnuśnych ucztach i łowach, a bo
daj w łoża sprośnościach niżeli w dziełach zbawieniu
świata i Polski służących? (z innego tonu) Wiedzcież
tedy, żem Kozaków mając na owych moich pokojach,
ich spiski z Ordą zażegnał, które już się knowały.
Sobieski

i Radziwiłł

Spiski z Ordą? Nie podobna to rzecz. Trudno temu
dać wiarę...
Król

A komuż dacie wiarę, gdy jej nam nie dajecie? Nie
rozumiecie to, że czyniąc Kozaków naszymi nieprzy
jaciółmi, czynicie ich przyjaciółmi naszych wrogów?
Bym ja wiedział, że tym żądaniem pokoju za wszelką
cenę wojny unikniecie, przyklasnąłbym tak pięknej
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pacyfikacji animuszów. Ale wy pono bez żadnych do
brych racyj spodziewacie się tego, czego pożądacie,
a owo zgoła cale przeciwne waszym życzeniom nadC1
3gają przypadki. Uchylacie się od wojny przeznacze
niem żądanej, a będziecie ponosić wojnę z przymusu,
nie w porę na łeb wam spadłą. I nie już z samym
Postronnym nieprzyjacielem, ale z najstraszniejszym —
domowym.
Chwila ciężkiego milczenia.

Sobieski

pojednawczo

Pewno, że nie nam to docierać natury królewskich
zamysłów. I radzi byśmy się do nich snadniusieńko
Przychylić. Ale wpierw, niż się to stanie, i prawo, i po
winność senatorska nakazują doradzać panu rozwagę,
Jako ją doradza i wojewoda krakowski...
Król

A, jest już i wojewoda krakowski. Komuż to pan Lu
bomirski do-ra-dza? Hę?...
Sobieski

Wielkiej to cnoty mąż i starusieńki wiekiem, którego
przestrogę, jako od ojca lubo starszego brata, i sam
król przyjąć może. A nie co inszego radzi, jeno nie
bezpiecznej nagłości powstrzymanie, żeby nie tylko
wedle praw, ale i wedla geniuszu polskiego ta rzecz
traktowana i nie naglona była. Jegomość pan woje
woda już po powiatach to zdanie swoje wytłumaczył
i sroga moc ludu za nim stoi. Do was też, miłościwy
panie, pismo takie słać myśli...
Król

Ejże, dobre to sobie... Jak wam geniusz w oczy za- 53 -
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świeci, to go prawami jak sokoła kapturem nakrywa
cie. A jak wam strach, że i prawo mo,żie się opamiętać
i wielkiej myśli posłużyć, to geniusz macie w zana
drzu. Al podpisałem ci ja Lubomirskiemu patent na
onże geniusz? Z jakiegoż to tytułu przypisuje on sobie
rozumienie, w czym się geniusz polski wykłada?
Aleksander Radziwiłł

Z tegoż, co i wy, mości królu. Spiritus flat, ubi vult.
Sobieski
zmartwiony

Tedy już nic więcej nie powiem. Chociaż nagle coś
robić, to jakby po powietrzu zamki kryślił. Czym wy
żej w niebo, panie, z tą wojną wylecimy, tym niżej
sturbowani upaść możemy. I mądrze pan wojewoda
rzecz swoją ciągnie, że wojna ciężką jest narodowi,
kiedyśmy dopierusieńko ledwie od tylu krwawych po
trzeb wytchnęli... Ano to chcielibyśmy cośkolwiek
lubym pokojem się bawić, w którym jeno cudzych
tak srogich po świecie zaburzeń spektatoramiśmy byli...
Król

z gniewem do S o b i e s k i e g o

Spektatorem to byliście pod Chocimem? Abo kiedyście
z nami na Szweda szli, na Moskwę? I wy mnie śmie
cie to mówić, kasztelanie krakowski? Wy, którego
ojca naszego łaska wyciągnęła z nicości, a nasza —
najwyższą świecką godnością ojczyzny obdarzyła?
A nie dla czego inszego, tylko z tej przyczyny, żeśmy
zacność rodu waszego i onże wasz geniusz polski
w skromnych kondycjach rozpoznali i na światło
dobyli. (następuje na Sobieskiego) Za to ty mnie
teraz w ciemność chcesz zepchnąć? Czarna to jest
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i haniebna niewdzięczność nam wielkich czynów bro
nić, kiedyśmy ciebie i twój ród na drogę wielkich
czynów wywiedli. Gotowym trupem paść od tych wa
szych morałów, (tupie nogą) Zamilczcież mi! Zamilcz
cież mi nareszcie!
Aleksander Radziwiłł

Mości królu! Raczcie uhamować swój gniew. Pan Ja
kub, mój powinowaty i zacny człek, obrażać go się
nie godzi!
Sobieski
ogłuszony

Miłościwy panie. Toć nie ja sam jeden, ale i drudzy
wam tej wojny nie życzą i sroższym niżli ja sercem
nie życzą. Za cóż mnie taka wzgarda? Radzili inni, no
to i ja też swoje — pomaluśku...
Król
Tom się też już umęczył. Dość mam już waszych
rnownych gąb. Na dziwne rzeczy w końcu się z wami
odważę! (wola) Na dziwne rzeczy... W cugle was we
zmę takie, że ani tchniecie... w cugle was... a siebie
w diaski... w diaski... Idźcie mi z oczu, precz, mości
panie Sobieski, bo melankolia mnie zabije!...
Panowie strwożeni chcą się żegnać. Król podaje rękę R a•dziwiłłowi, a umknąwszy jej Sobieskiemu, odwraca
się i wychodzi.
Sobieski
nie pomnąc się ze zdumionej rozpaczy

Za co na mnie to padło? Za co mnie zelżył?... Ręki...
mi... umknął... Czarniejszą ty mnie, królu, zabiłeś melankolią... (chwieje się) Jako mam jeszcze żyć? Z taką
w sercu zniewagą... Z takim cierniem... Nie masz
ucieczki... Tylko w śmierć...
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Aleksander Radziwiłł
podtrzymuje go

Bracie miły, panie Jakubie. Opamiętajcie się. Toć wi
dać, że król szaleństwem rażony, (woła) Hej no tam
kto!
Wpada Pokojowiec, we dwu wyprowadzają na pół przy
tomnego Sobieskiego. Chwiłę pusto. Za oknem słychać
odjazdy panów. Potem człapią konie, oddział kozacki prze
ciąga. Tęskna pieśń.

Oj, na hori wohoń horyt,
Oj, na hori v)ohoń horyt,
A w dołyni Kozak leżyt
Nakryw oczi kytajkoju
Zasłuhoju kozackoju
Król zwabiony pieśnią wraca się, słucha.

Szczo w holowach woron kriacze
A w niżeńkach konyk płacze?...
Król
z żałosną goryczą

To... byli... przyjaciele... Czekajmyż teraz na wrogów...
(w smutnej lubej zadumie, słuchając ginącej pieśni, wyjmuje
z zanadrza zmięte pismo, czyta) „...Służyłyb, korolu Polsz

czy, po wiri i po prawdi... i Tatariw by wojowały i wo
wik wiczny ne złom, a dobrom ta mołytwoju swoho
pana wełykoho, korola Polszczy imenitoho, jak Bohab
szanowały..." (chowa pismo, łamie ręce) Ot, wam i polski
król...

Drzwi w przodzie sceny otwierają się, Kazanowski,
Królowa, orszak, królewicz Zygmunt Kazimierz pod
biega do ojca.
Kazanowski

Wasza królewska mość...
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Królowa
Votre Majeste... On vous attend... Cze-ka-mi...
Król

ukłon wesoły Królowej. Chwyta na ręce i wysoko unosi
królewicza

A toś mi tu, pociecho moja śliczna...

AKT DRUGI
w dwu obrazach
OBRAZ PIERWSZY
Październik 1646 r. Przed sesją sejmową.
Królewski Zamek w Warszawie. Na przodzie sceny część
pokoju, gdzie Król przyjmuje posłuchania. W głębi sceny
izba przechodnia. Szerokie drzwi oddziela ją tę izbę od pokoju
audiencjonalnego paru stopniami i kotarą, w chwili rozpo
częcia widowiska — odsłoniętą. W izbie przechodniej okno,
przez które widać katedrę Świętego Jana. W czasie podnie
sienia kurtyny słychać z katedry organy i chóralny śpiew
„Veni Creator Spiritus". Posłowie i senatorowie po kilku
i pojedynczo przechodzą głębią sceny do sejmu i senatu. Przy
stają po drodze, gestykulują, gwar rozmów. Niektórzy posło
wie wchodzą przez pokój na przodzie sceny od prawej strony.
Kilku spośród nich zatrzymuje się w toku zaczętej rozmowy.
Poseł

Czupurny

Król tak, a my... inak. A my nie damy się. By się nie
wiem jak żurzył — wojny nie pozwolimy. Prawa
i swobody krwią nabyte król nam chce wydrzeć? Ano
nie wydrze! On tak, a my — inak.
Poseł Gniewny

W naszych stronach to już, tandem tego, dawno gadają
o tej sławnej alchimii króla jegomości. Że to, pra
wią, chłopy w szlachtę, a szlachtę w chłopy, tandem
tego, przerabiać chce.
Pieśń i organy w katedrze cichną.
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Poseł Stroskany

Jużci, że chłopski to jest król, czasy, bo czasy. Mało
to razy starostów i ekonomów po królewszczyznach
cisnął o nic, jeno zawżdy o poddanych. Najbezecniejsze
ich swawoleństwa bierze w obronę. O samych tylko
ludzi z podłego stanu wiecznie ze szlachtą się wadzi.
•Jakby w pospólstwie, a nie w nas był fundament
•ojczyzny. Czasy, bo czasy...
Poseł Gniewny

Toż i z tą ochotką na Turka król jegomość pozór jeno
wojny daje. A w rzeczy, tandem tego, absolutum do
minium i dziedziczne panowanie chce zaprowadzać.
Nie dziwota, że mu pospólstwo pachnie, bo nie zwy
czajne wolności łacno, tandem tego, pod królewskie
jarzmo karki nagnie.
Mo,żie to bardzo być!
Tak ono i jest!
Prawda żywa!
Pewnie, pewnie... itp.

Głosy

Poseł Gniewny

W tym i wyniesienie Kozaków ma przyczynę, jako że
to plemię jest nie już na wolność naszą, ale owo zgoła
na krew szlachecką chciwe. Za to ich też król przy
wilejami obsyła i obietnicami kusi. A potem z nimi,
tandem tego, na nas się porwie.
Poseł

Czupurny

Ochrostać Kozaków. Niech znają, że z nami nie wy
grają. Oni tak, a my inak! I po harapie!
Poseł Stroskany

Dla Boga, czasy, bo czasy. Jak się król uprze i udry
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na udry pójdzie, snadnie z tego rokosz i konfederacja
może wyrosnąć...
Poseł

Czupurny

A jakbyście wiedzieli, że może. Toć i my nie dla de
corum szablę przy boku nosimy. Albo tak, albo inak.
Poseł Rozważny

Żebyśmy ją na wroga nosili, a nie na rodzoną krew
się odgrażali, mater dei, lepiej by pono było na naszym
świecie, mater dei. Szkoda się, mości panowie bracia,
na to upijać!
Poseł

Czupurny

A wy, panie bracie, do kogo to pijecie?
Poseł Rozważny

Do was piję, a pewno, że się, mater dei, nie zlęknę
i wolnym głosem sentencję moją dam. Wcale inszą niż
wasza. Udanie to jest i złości ludzkiej szaleństwo, by
na ulubionego króla/ takie obelgi miotać. Król jego
mość zawsze jeno sławy i dobra Rzeczypospolitej przy
czyniał. Skąd te suspicja, mater dei, że w niniejszym,
razie miałby na wolność naszą godzić?
Poseł

Zdeterminowany

Jużci, że prawda, i niejednemu tak się widzi, jeno że
ozwać się nie śmiemy przeciwko rumorowi na króla
powstałemu. Straszna każdemu zda się wojna turecka,
powierzchownie okoliczności uważając. Ale jak z in
szej strony spojrzeć, to ja za łaską Bożą nic w niej,
niepodobnego, moiściewy, nie widzę.
Poseł Gniewny

A toż, tandem tego, z Turkami pokój stoi. W tym,
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Żeby go rwać, nic niepodobnego nie widzicie? Niepol

ska to jest rzecz pakty i przymierza łamać.
Poseł

Zdeterminowany

Żeby przymierza nie rwać? Prawda, Władysław III
rwał i przeto się obalił koło Warny. Aleć jemu Porta
żadnej okazji do zerwania przymierza nie dawała.
A nam Tatarowie za protekcją Turków mało to dają?
Ażeby ta wojna miała być nieszczęśliwa, ani rozu
miem, na co sobie tym zawczasu głowę psować. Chowa
nas Pan Bóg bezpiecznie w pokoju, zachowa i czasu
wojny.
Ponętowski

staje w drzwiach izby przechodniej

Waszmościowie po staremu o wojnie? Kto powiada,
żeby sobie o nią głowy nie psować? Czyli ta wojna
szczęśliwy czy nieszczęśliwy skutek weźmie, jednako
się w opresję nad wolnym narodem obróci. Bihme.
Porażonych Turek na arkan weźmie, a zwyciężywszy,
król, ile sam się wzmocni, tyle nas despotyzmem uciśnie. I nietrudno mu to przyjdzie, mając we wnętrznoś
ciach kraju tak wielkie siły wojska cudzoziemskiego.
Jeno że my tego żołdactwa w nasze województwo czer
nichowskie nie puścim! Ot, co.
Poseł Gniewny

Jakie uciemiężenie od wojska może być, tośmy już
nieraz doznali. Tylko pospolite ruszenie, tandem tego,
krajowi niestraszne.
Poseł Zdeterminowany

Bo się nie zbiera, choć i wołane.
Ogólny śmiech.
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Poseł Stroskany

Nie śmiejcie się, mości panowie, bo prawda! Już i na
szych panów hufce jaką przewagę mają. Widziałem
ja na: sejmikach taką liczbę towarzyszów i różnych
urzędników wojskowych, rzekłby kto, że się sejmik
obrócił w koło rycerskie. A stąd jaka się dzieje wiolencja wolności, kiedy szablą dobytą sprawy się roz
strzygają, a żołnierze statuta piszą? Dopieroż królew
skie wojska jak mogą nad nami dokazywać? Czasy,
bo czasy...
Poseł Rozważny

Zaciężny żołnierz nikomu nie nowina i niejedną wojnę
zaciężnymi wygrawaliśmy. Zapłatę swoją weźmie i pój
dzie, mater dei, skąd przyszedł. A że możnych dwory
przez wojska swoje prywatne radami naszymi, mater
dei, rządzą, kto to powiedział, w sedno trafił. Jednego
króla słuchać nie chcemy, zasię na absolutum domi
nium onych królów powiatowych i wojewódzkich wy
dajemy się jako barany we wnyki do strzyżenia. Że
już bez mała każdy szlachcic służką jest, mater dei,
wielmoży lada jakiego, czapką, papką i szkapką znie
wolonym!
Poseł Czupurny

Ejże! Ejże! Byś własnej czapki, a bodaj ze łbem nie
postradał za mowy takie zelży we, panie, mater dei!
Poseł Gniewny

Jatki tu mogą z was być, regaliści, choć i pod bokiem
królewskim! Na cześć tu naszą następują!
Poseł Zdeterminowany

Spokój, mości panowie, spokój. Na radęśmy się zeszli,
a nie na zabijanie. O cześć do gardła stawać, święta
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rzecz, ale i na króla cześć wara tu następować! Wierę,,
nie kążdy król godzien jest ślepego posłuchu w demokrackim narodzie. Aleć i taki naród, moiściewy,
niegodzien demokrackich porządków, który ani wyro
zumieć nie może, gdzie opór dać potrzeba, a gdzie po
słuch okazać. Nie chcecie słuchać pana do rządów
sposobnego, baczcież, abyście w czasiech przyszłych nie
musieli słuchać głupich wodzów, dudków, sobie po
dobnych, którzy was w taką cieśnię wepchną, że się
w niej podusicie!
Poseł Czupurny

A toście wy są dudkowie, co w króla dudkę dmiecie;,.
Jeno że nie ma was takich dużo. Wy tak, a wszystka,
brać inak.
Poseł Gniewny

Mędrszego też mamy pana, niż nam potrzeba, jako że
nad mądrość stanów nikt się, tandem tego, nie powi
nien wynosić. Mawiali to już i starożytni, że tandem
tego, w głosie ludu — głos Boga. Za tym więc głosem
iść znaczy króla prawego i wielkiego. I to mi jedno
straszne, że król jegomość wymowy takiej jest, że nie
masz równego mu krasomówcy. Niech jeno gębę otwo
ry. gotów najlepsze sentencje ichmość panów
Wniwecz obrócić i niejednego na swoją stronę, tan
dem tego, pociągnie. Temu jam też i nierad, by roz
mowy z nim prosić...
Poseł Stroskany

Gniew jego wymowy straszny bywa. Jak tego doświad
czył i pan Sobieski, któren z przyczyny króla czarną
melankolią tknięty zmarł, świeć Panie, jego duszyCzasy, bo czasy.
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Poseł Czupurny

Tak i my pomrzeć gotowi, jak nas król gniewem ofuk
nie. Charakternik on jest i pono egzorcyzmy już nad
nim odprawiali. Tak, mówię, a nie inak!
Filip Kazimierz Obuchowicz
wchodzi z głębi

Wielkość to i geniusz z niego egzorcyzmami wyganiać
byście chcieli.
Poseł Przerażony
wchodząc z O b u c h o w i c z e m

Mości panowie, wy o rozmowie z królem zamyślacie?
Perswazjami chcecie się bawić, a tu mnie mówią, że
pono straszne rzeczy król z kanclerzem na nas gotuje.
Pono to jak ów Carolus francuski w noc świętego Bar
tłomieja, o rety, wysiekać wszystkich nas żąda.
Poseł Stroskany

Może to być, na rany Pana Jezusa. Siła wojska nasprowadzał. Zamek dragonami obstawia, pono bramy
łańcuchami ma zawrzeć. Górze nam, panowie bracia.
Górze nieszczęsnej ojczyźnie. O czasy, czasy, bo czasy!
Poseł Przerażony

Rata, rata, mości panowie. Jam słyszał, że z zamku król
chce nas wywieść, w polu między wały osadzić i tak
dopiero pod armatami sejm kążie składać, żeby tę żą
dzę wojny przemocą snadniej do skutku przywiódł.
Jakem jechał ku miastu, pokazywali mi one wały
w polu, gdzie sejm się ma w asystencji wojska od
prawiać.
Obuchowicz

Mości panowie, pomiarkujcie języki. A toż pleciecie,
jakbyście się szaleju najedli. Wały te i jam widział.
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Biskup to kijowski je usypał i dwór sobie między
nimi ma stawiać. Takiej to małej ufności jesteście
w dobroć króla? Wstyd słuchać bredni waszych.
Poseł Czupurny

Nie dobrocią to pachnie, jeno zdradą, co król z kancle
rzem przeciw świętym dobrom narodu knują. Naród
chce tak, a oni zasię inak. Jeśli król dobry, to kanclerz
szkodny, do złych rad pana przywodzi. Pycha go tak
rozparła, że cały naród szlachecki za nic sobie ma...
Mikołaj Ostroróg
Wchodzi z izby przechodniej, staje w progu, słucha. Surowo

Należałoby was policzyć, by nie nazywać narodem lu
dzi, co sieją podejrzenia, żyją strachem i nieufnością,
a bajkami mieszają Rzeczpospolitą. Takich niczym nie
Uspokoisz, nieprzyjaciele ojczyzny mają z nich tylko
pociechę. I nie dziwiłbym się, by król jegomość ani
na nich uważał.
Poseł Czupurny

Panowie dworacy zadość tu już naszej cierpliwości
próbują!...
Ponątowski
do Ostroroga

Gorszy ten, kto daje przyczynę do podejrzeń i nie
pokojów, niźli ten, co podejrzewa i o swoją wolność
i prawo słusznie się boi. Bihme!
Ostroróg

Próżny to strach. Król już wiele uczynił, by stanom
gwoli wojenne zapały pomiarkował. I więcej uczyni,
jeno tumultów nie wszczynajmy i zniewagi majestatu
się strzeżmy, którego gośćmi tu dziś jesteśmy i pod
królewskim dachem. Ja sam przeciwny wojnie jestem,
5 — Dąbrowska — Dramaty

_ 05 „
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a przedsię tak źle o królu nie sądzę, bym nie wierzył,
że się miłością i prośbą naszą od swego niestatku nie
da odwieść. Intencje króla dobre są; i to też myślę,
że dobremu o każdym dobrze mniemać należy.
Ponętowski

Można o kim dobrze rozumieć, ale zdrowia i wolności
na ;cudzą dyskrecję powierzać nie podobna. Lubo by
i na królewską. Króla najłacniej do złego przywieść,
ot co. Niech no mu tę słodką władzę absolutną domowi
i postronni źli radcy jak kotu sperkę pod nos wetkną.
Bihme!
Poseł Gniewny

Oto, to! Złych radców niech król oddali, cudzoziem
ców, tandem tego, niech zj pałacu wyżienie, a wnet
wszystko inny obrót weźmie. Wnet król przystępny
się stanie głosowi obywatelów, a my znów szczerym
sercem powiemy, że, jak zawżdy bywało, król polski
śmiele spać może na piersi każdego polskiego szla
chcica. A jeżeli nie ma być tak, to się i król, tandem
tego, zarzutom pokątnych knowań zdradzieckich nie
wybiega.
Głosy

Nie wybiega się!
Racja!
Bywały już nad królami sejmowe inkwizycje!
Gdy to mówią w drzwiach komnaty od lewej strony ukazuje
się Kr ó l, chwilę słucha nie postrzeżony i cofa się. Z głębi
sceny nadchodzi Ossoliński, szlachta się rozstępuje, wza
jemne ukłony. Pomału rozchodzą się.
Jan Mikołaj Stankiewicz
podbiega do O s s o l i ń s k i e g o

Mości kanclerzu, delegacja posłów prosi jego królewską
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mość o rozmową przed sesją. Panu marszałkowi Kazanowskiemu już oznajmialiśmy. Chcieliśmy przedsię
wiedzieć, raczy-li król...
Ossoliński

Król jegomość tylko co wstał i odziewa się. Wnet bę
dzie miłościom waszym służył. Jeno że na zdrowiu
szwankuje. Uwiadomcie delegacje, by hamowali coś
kolwiek animusze.
S t a n k i e w i c z cofa się na izbę przechodnią,
wiec zasuwa za nim kotarę.

Pokojo-

Ossoliński
sam. Pogląda w zwój papieru z nagotowaną mową. W rozterce
mnie brodę

Głośno rzec prawdę sprzeczną ze zdaniem powszech
nym... potężna to jest pokusa... Aleć gotowiśmy na to
w skrytej nadziei, że prawda niewątpliwa odmieni
Wszystkie serca i zyska poklask... Wszelako tak na
świecie nie bywa... A być zakrzyczanym, zekpanym,
o najgorsze pomówionym... nie w ludzkich siłach to
wytrwać... To... taak... Aplauz choćby i od motłochu
-— bawi nas i krzepi... A tom już syty obmowy i obo
lały od pocisków zawiści i ludzkiej złości... Gęba skrę
ca się na tę żółć i truciznę, co mi ją wnet podadzą...
A przedsię mus to wypić...
Król
staje we drzwiach, wsparty na lasce, kiwa ręką

Panie Jerzy.

(Ossoliński

podchodzi, Król

opiera się

Patrzcie, ilu to ich zje
chało. Posłów ani połowy... senatorów ledwie kilku.
o futrynę drzwi, sykając z bólu)

5*
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Ossoliński

Ano, już im i sejmy nadto ciężkie... To tak.
Król

Ani jednego Radziwiłła. Nie masz Lubomirskiego. Ani
młodego Koniecpolskiego. Kisiela nawet nie ma i pono
wcale nie przybędzie. Chorobą się wymówił. Ja też
chory, od wczora prawiem okaleczał, a szarpaniny nie
ujdę. Żeby choć jeden z tych, co bodaj tyle życzliwości
ku mnie mają, #e łagodziliby najgorzej pobuntowanych.
Przyjadą na podzwonne. To jedyna ich pomoc. Umy
wają ręce. Piłaty! Tak było i w Krakowie. Żaden
z tych, co mi tę radę w Krakowie odbyć kazali, nie
przybył...
Ossoliński

Nie desperujcie, wasza królewska mość, i nie stradajcie
ducha. Propozycje od tronu tak żem wygotował, że się
jako oliwa po wzburzonych falach sejmu rozleją. I tej
rozmowy, o którą proszą, lekce sobie, miłościwy królu,
nie ważcie. Nasza szlachta tyleż durna, co miętka.
I tam, gdzie ni z charty, ni z sokoły nie da się poj
mać, ręką pozwoli się brać, jak ją dobrym słowem za
serce chwycisz. To tak.
Król

Ja nic sobie lekce nie ważę i przez to siła czasu i okazyj, co mi w ręce same lezą, na darmo tracę. Jeno że
nic tu się już nie da uratować. Bo po tym sejmie za
mysły moje gonić, to jakby właśnie dnia wczorajszego
szukał. Jeśli nie zezwolą, cały plan wojny runie. Jeśli
zezwolą, drogo to u siebie kupić będą kazali łaskami,
darami, starostwami. Co na jedno z kosztami wojny
wyniesie. A po drugie — ich gnuśna chęć wywczasów,
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jawność i rozwlekłość sejmu, tak są sprzeczne z po
trzebą zapału, pośpiechu i tajemnicy przedsięwzięcia,
że cokolwiek uchwalą, zgubią moje zamysły. Których
że jeszcze się trzymam, prawdziwe to moje szaleństwo.
Pół roku to ju,ż, zbiegło od onej wiosny, kiedy czas był
uderzyć.
Ossoliński
Zważywszy, że Porta wojną z Wenecjanami zajęta i ża
Bałkany się burzą... może jeszcze nie być za późno.
Król

zamyślony

Zasłyszałem ja tu, co o mnie szlachta gadali. Jeśli
poddam się poddanym moim, tedy, powiadają, król bę
dzie mógł spać bezpiecznie na piersi każdego szlachci
ca. Cha, cha! (porywczo) A jeśli król spać nie chce? Jeśli
chce być jak ów Bolesław Krzywousty, co nie spał
nigdy? I za te piersi, snem zdjęte, chce targać, a czuj
o sobie! — wołać, (syka z bólu) I to jeszcze mówili,
że jak nie, to się i król zarzutom zdrady nie wybiega.
Jużci, że się nie wybiega. Nikt zacny, mężny i prawdę
gadający od zarzutu zdrady nie wybiega się na tym
szkaradnym świecie. Pochlebca tylko, infamis i zbrodzień od wszelkiej pomowy i wszelkiej kary się wy
biega. O to mi się serce na kęsy targa, bo stąd zginienie nasze przyjdzie.
Z izby za kotarą odgłosy raz pogróżek, to znów rubasznych
gromadnych śmiechów.

Ossoliński
A to — tak, to tak. Wszelako roztropnie sobie poczy
nając, z bigosu owych pomylonych afektów| strawne
jadło przyrządzić mo/sna...
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Król
Jeno żem ja nie kuchmistrz... Dajmy temu pokój...
Każcież Kazanowskiemu prosić onych kapuścianych
sędziów mego sumienia. Jeno niech długo nie bawią,
bom ledwo żyw. Okrótne bole nocy mi ani przespać nie
dały.
Cofa się do swych komnat, skąd wnet wybiega Kazanówski.

Kazanowski

A macież, mości kanclerzu, barana siarką wypchanego?
Dla tych smoków, co was tu żywo będą jedli?
Ossoliński

Kińcie do licha krotochwile, panie Adamie, i proście no
ichmościów.
Kazanowski
poufnie

Tedy wam powiem, gotujcie się na ostre, bo i ksiądz
podkanclerzy ma być przytomny. Obleciały go strachy,
że delegaci królewskich argumentów nie wytrwają.
Srogi to jest spiritus movens opozycji sejmowej —
ksiądz podkanclerzy Leszczyński.
Wychodzi.

Ossoliński

słysząc nadciągające kroki

Głupie serce miota się, jakby z okrutną białogłową nie
pewnej schadzki czekało.
Wchodzi

Jędrzej Leszczyński, biskup
podkanclerzy koronny.

Jędrzej Leszczyński

wita się chłodnym ukłonem

Pomagaj Bóg, mości książę. Kłaniam.
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Ossoliński

Daj Boże zdrów, księżię podkanclerzy. (zjadliwie) Nie
wiedziałem, że i wasza wielebność w delegacji? Albo
jako urzędnik senatorski raczycie stanąć przy boku
króla jegomości?
Jędrzej Leszczyński
równie zjadliwie

Jest ano jeszcze trzecie. Simplex servus Dei, do usług
"Waszej miłości.
Wchodzą: podczaszy koronny Mikołaj Ostroróg, woj
ski mozyrski Filip Kazimierz Obuchowicz, poseł
czernichowski J e r z y P o n ę t o w s k i , P o s e ł C z u p u r n y ,
Poseł Gniewny, Poseł Stroskany, Poseł Roz
ważny, Poseł Przerażony i paru innych.

Ossoliński
po wymianie ukłonów powitalnych

Wasze miłoście raczą wziąć na uwagą, że król jegomość
chory. Bolenie nóg wielkie cierpi, ledwie tyle się prze
mógł, że sesję otwierać będzie. Nie utrudzajcież go
zbytnio przygrubymi mowami.
Poseł Czupurny

Wdzięczniśmy za upomnienie, mości kanclerzu, acz
i sami względów majestatowi należnych dobrze je
steśmy świadomi. Tak ono jest, a nie inak.
Poseł Gniewny

A i nie co inszego mamy na myśli, jeno za
teraz porozumieniem oszczędzić, tandem tego,
jegomości onych przygrubych mów na sejmie,
podobno nie tak pan miłościwy jak jego źli
bać się powinni.
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Ossoliński

puszcza to mimo uszu i daje znak uciszenia

Jego królewska mość!
Król

wchodzi wsparty na lasce, z twarzą bólem skrzywioną. Dwaj
pokojowcy pomagają mu usiąść w krześle i na znak oddalają
się

Witajcie w dobrym zdrowiu, moi mości panowie.
Ano, mnie, jako widzicie, ono słu,ż,bę
wypowiedziało. ( O s s o l i ń s k i staje przy boku K r ó l a ,
(uśmiecha się)

podkanclerzy Leszczyński, po chwilowym wahaniu, podle

Chcecie-li wszyscy razem mówić, albo jednego
wysadzić do przedłożenia, co macie?

niego)

Szlachta ogląda się po sobie, szeptami i gestami wystawia
O s t r o r o g a.

Ostroróg

Chcieliśmy jeno z ust własnych; waszej królewskiej
mości posłyszeć zdanie, którego się spodziewamy, że
łgarstwem są one plotki i paskwile, przez niebacznych
ludzi roznoszone, jakobyście, miłościwy panie, opresję
ciężką naszym wolnościom i przywilejom starożytnym
gotowali.
Król

z goryczą

Nie w tym najgorsze zło, mój miły panie podczaszy,
że zbrodnie i występki niepopełnione ludziom zacnym
i nam samym złe języki przypisują, ale w tym, że
dobre uczynki złymi niepoczciwi mianują i że to po
słuch najduje...
Ostroróg

Jakom ,żyw, nie wierzyłem ja żadnym plotkom, a za
czystość intencyj waszej królewskiej mości do gardłam
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stawać gotów. I drudzy to samo radzi by nie wierzyli.
Wszelako umysły się pomąciły i dużo jest nieprzekonanych, których jedno słowo waszej królewskiej mości
w mocy jest uspokoić, jak ojciec dzieci pozlękane
ucisza...
Król
idąc za biegiem swoich myśli

Chcieć zgody z ludem ruskim, którego Rzeczpospolita
matką być winna — zdrada narodu. Pokój między
religiami, stanami i fakcjami czynić — zdrada narodu.
Wojnę z nieprzyjacielem śmiertelnym i odwiecznym
głosić —• zdrada narodu. Chcieć królem być wszystkich,
stanów, a nie jednego tylko — zdrada narodu, (poPędliwie) A jakoż ostoi się naród, który mądrych i do
brych, a ojczyźnie oddanych mężów zdrajcami prze
zywa, a zło prawdziwe, ojczyznę we wnętrznościach
toczące, cnotą polską być mieni? A toż jakby na gło
wie porządek rzeczy naszych postawiono. Krew nasod tego zaleje, której kropli tak dziś uronić się wzdra
gacie.
Szlachta patrzy po sobie, nie bardzo rozumiejąc.
Ponętowski

Nie jedna kropla, miłościwy panie, ale potoki krwi
wyciekały ze szlachty, jak ojczyzna bywała w potrze
bie... Ot, co...
Obuchowicz

I to najgorzej boli, że wasza królewska mość tej ochoty
wojennej w nas widzieć nie chcecie, z którą my wszy
scy dla ojczyzny gotowi. A jeśli w niniejszym razie
miarkujemy zapał, to by Rzeczypospolitej nagłą krew
kością szkody miasto przysługi nie wyrządzić. Nie za
robiliśmy przez to jeszcze, byśmy za tchórzem pod- 73 -

Geniusz sierocy

.•szytych i małego serca domatorów od ulubionego
pana naszego poczytywani byli.
Król
.A wierę. Chcielibyście i na wojnę nie chodzić, i sławę
rycerskiego narodu nienaruszoną zachować. Nikogo nie
obrażając, wiecież, jak się to zwie? W cudze pióra się
stroić. A te pióra już dziś więcej Kozakom i chłopom
przystoją, bo z nimi pono króle i hetmany przeszłego
już wieku lepiej niżeli ze szlachtą na polu dokazywali.
Dopieroż teraz...
Poseł Stroskany

'Straszne słowa tu padły, po których żyć Polakowi nie
warto. Jeśli nie w gniewie padły, ani cofnione łaską
waszej królewskiej mości być mogą, tedy prawdą się
okazuje, że chcecie, miłościwy panie, porządek Rzeczy
pospolitej odmieniać. Że nasze prawa i wolności, któ
rymi z podziwieniem całego świata kwitnie Polska,
•chcecie uchylać i w barbarzyństwie rozwydrzonego po
spólstwa całą tę naszą sławną cywilizację topić. Czasy,
bo przyszły, czasy.
Król

Jużcić, że ucisków pracowitego ludu nie chcę mnożyć
i doli jego rad bym ulżyć, (miarkując się) Nie bierzcież
stąd miary, jakobym chłopstwo więcej kochał niż
wolne stany. Ale kto wyższe sprawy ma na pieczy,
ten winien im służyć w kążldym człowieku, (z ponownym
gniewem) I jeśliby najlichszy nędzarz tego kraju nie
miał mnie za ojca i opiekuna, tedybym nie królem był,
jeno błaznem gwoli zabawie sytych panów na tronie
.usadzonym!
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Ossoliński
zgryźliwie

My, szlachta, jak na wojnę nie chodząc chcielibyśmy
zażywać wszystkich przywilejów stanu rycerskiego,
tak w ziemi pazurami nie drapiąc radzi byśmy dostać
wszystkie urobki pracowitego kmiotka. Czego żadnym
sposobem nie może być, by wszystkich stanów prero
gatywy pod siebie garnąć, żadnego stanu powinności
nie spełniając.
Poseł Czupurny

A widział też kto pana kanclerza na wojnie? My zaś
Wszyscy w niej byli. Tak ono jest, a nie inak.
Poseł Gniewny
ku Ossolińskiemu

-Jawno teraz, kto na wolność naszą, tandem tego, na
staje.
Król

Wolności nikt wam nie zaprzecza, która nieoszacowanym jest darem przez ojców nam przekazanym. Dzi
wować się tylko trzeba, jak ją opacznie rozumiecie.
Wolność, która się drugim nie udziela, jeno się w sobie
zasklepia, wolność, co dla siebie hamulców nie zna,
a dla drugich, od niej wyłączonych, ma żelazne klesz
cze, nie wolnością jest cale, jeno zmową uprzywilejo
wanych. Chcecie krępować królów i Kozaków, i chło
pów, a siebie to nie łaska? Wolność dla siebie samej
najpierw hamulców potrzebuje, by ją jak obręcz
beczkę w kształcie trzymały i nie dawały się wolnym
klepkom rozlecieć, a temu winu cnoty, co go ta beczka
pełna, nie dały wyciec...
Poseł Stroskany

Wspaniale wywiedliście to. miłościwy panie, pod miarę
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wielkości waszego niepospolitego rozumu. Wszelako
darujcie, panie, my prości tak rozumiemy, a i staro
żytnych przykłady to pokazują, że tak zaw,żdy mawiali
władcy, kiedy tyranię w państwach swych mieli za
prowadzać.
Król
z gniewem.

Nie ja tyranem chcę być, jeno wy Polsce tyranami
uporu i nierozumu jesteście! Nie przeczę, że bywają
królowie, co władzy nadużywają i racje na to znajdują
wrzekomo poczciwe...
Ossoliński
przerywa zaniepokojony

Wszelako bywa i tak, że król, nie przez to, że królem,
jeno że Bóg mu tak dał, jak i drugim dać może, oko
ma bystre nad innych; a kiedyście takiego na tron
wzięli, czy nie lepiej on z wysokiego swojego miejsca
potrzeby całości waszej ogarnie i czy władzy swej nie
na to tylko użyje, by porwać naród ku niepodobnym
wysokościom? Tak niepomiernie szacujecie rozum oby
watelski stanów, a jakże to takiej rzeczy i takiego
człowieka wyrozumieć nim nie możecie? Ani poznać,
że takiego króla w naszym najmiłościwszym panu Bóg
nam zdarzył?
Król

Pan kanclerz zawstydza mnie pochlebną swoją mową.
Ja tam nie wiem, czym taki, czym nie taki. Ale to
pewnie wiem, że chcę wami zadziwić świat, byście
w nim zasłynęli potencją i geniuszem sprawiedliwych,
mądrych, wspaniałych czynów. Jeno że już wątpić
mnie przymuszacie, zali wielkie rzeczy mogą się dziać
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w kraju, gdzie po łbie dają każdemu, kto bodaj czu
bem ponad bliźnich wyroście.
Poseł Gniewny
do Posła Czupurne g o

Tak ono i powiada nasze przysłowie: kto z korca
głowę wyścibi, tego strychulcem w łeb.
Obuchowicz

Wasza królewska mość, raczcie zważyć, jeśli wielkie
rzeczy ojczyzny dotyczące mogą się dziać inaczej, jeno
za przyczyną wszystkich.
Król

Ja nic inszego nie życzę. Sprawcie to tylko.
Ossoliński

Mogą się dziać za przyczyną wszystkich, mogą się dziać
i za przyczyną jednego. Rozum stanu, a takoż zdrowy
rozsądek i geniusz narodu wtenczas się pokazuje, kiedy
człek pojedynczy wielkość ogółu postrzega, a zasię
ogół obywatelów wielkość pojedynczej osoby, skoro
wielką pośród siebie urodzi — uszanuje i rad jej po
słucha.
Poseł Stroskany

Ani my wielkości serca, ani wielkich czynów jego mi
łości króla nie negujemy, a rad, ba i rozkazów, naszego
pana słuchać byśmy zaw,żidy najradsi. Wszelako prócz
synowskich afektów ku tronowi ustawy nami rządzą,
które mieszane być nie mogą, bo na nich Rzeczpospo
lita jak na opoce stoi. A zruszywszy je — wszystko się
państwo rozsuje, czasy, bo czasy...
Król
niecierpliwie

A toż ustawy nie na to są, bym się ich jak pijany płota
- 77 -

Geniusz sierocy

trzymał, jeno bym z nich użytek czynił. Jest niejaki
luz w tej cieśni prawa i niejaka giętkość w sztywności
ustaw, co się człowiekowi pozwala ruszać i rosnąć.
Dość w naszych konstytucjach miejsca dla prywatnej
swawoli. Niechże będzie miejsce i dla nieobrachowanego publicznego natchnienia. Ja w ustawach tego
szukam, czyli w nich się żywy duch człowieczy po
mieści.
Obuchowicz

Wszelako myśmy docześni, jako i wy, miłościwy panie,
i jako każdy człowiek. Ustawy jeno i porządek Rzeczy
pospolitej są tym, co z nas wiecznego w pokolenia prze
chodzi. Przeto musi w nich być jakowaś boska siła,
która jest w każdej rzeczy na długie czasy mierzonej...
A powiadają, że nasze konstytucje najlepsze są na
świecie...
Król
Nie na tym rzecz, by najlepszy rząd mieć, jeno by go
na dobre używać. A pono największy grzech na tym,
co najlepsze prawa mając, jako my się pysznimy, prze
ciw słusznej sprawie je obraca...
Jędrzej Leszczyński
układnie

Rozumiem, że słuszną sprawą zamysł wojny tureckie}
mienicie. Raczcie tedy wyłożyć, miłościwy panie,
bośmy ciemni, jako może być słuszność tak wielkiego
zamieszania ojczyzny? Polska sama jedna najpiękniej
szego pokoju zażywa i w lubej obfitości jego owoców
się pławi. Dokoła cały świat we krwi, w zamęcie,
w wojnach okrutnych pogrążon. Miasto Bogu za szczę
ście pokoju naszego dziękować, mieliżbyśmy sami w ten
ogień skakać? I toż jest słuszna? Jam rzeczy wojny
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nie świadom, a i profesja mojego stanu jeno w pokoju
szczęście mi każe widzieć. Aleć i rycerstwo sprzeciwia
się tej wojnie.
Król

odwraca się o d L e s z c z y ń s k i e g o i m ó w i d o p o s ł ó w

Nie jest łatwo umysłowi ludzkiemu i sumieniu oby
watelskiemu rozeznać, kiedy nagła krewkość, jako tu
ktoś powiadał, i napastliwość, a kiedy wyższy nakaz
dobra publicznego na wojnę woła. Luboć na tym roze
znaniu mądrość geniuszu narodowego się zakłada..
Narodem pokój miłującym nie znaczy narodem być
hańbę nawet przenoszącym nad wojnę. Ja tą wojną od
hańby chcę was na wieki wiecznie uchronić. Od hańby
haraczu, od hańby najazdów tatarskich, od hańby ja
syru. Jeśli tę hańbę wybieracie miasto wojny, wojnę
i tak będziecie mieli. Ja chcę wam taki dać pokój, za
którym nie tylko bezpiecznie, ale z chlubą spoczywać
będziecie mogli. I sławę zbawicieli tylu narodów od
niewoli tureckiej nadto zyskacie.
Ponętowski
Wybaczcie, miłościwy panie, że o niecoś głosem wol
nego obywatela ośmielę się zapytać. Do sławy tej nas
poibudzając, nie własną to jeno chwałę i sławę domu
waszego macie spodem na myśli? Jakoście to, panie,
za nieboszczykiem królem i ojcem waszym dla chwały
rodu waszego we wojnę ze Szwedy nas wciągnęli?
Ot, co.
Król

ogląda się n a O s s o l i ń s k i e g o

Inkwizycja to widzę nade mną? Prawda, żem człowiek,
wolno i mnie coś swego mieć na myśli. Chciałem tron
szwedzki zachować, bo w Polsce gnić mi tylko dajecie,
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jak niemowlę w p'owijaki mnie krępujecie. A ja wiel
kie rzeczy zamierzałem czynić na świecie. Aleć Szwe
dów, ile mogłem, z granic ojczyzny wypchnąłem. O cóż
.mnie to więc nagabać śmiecie w tej rzeczy?
Ossoliński

Byśmy tu dobadywać się chcieli, jakie tam skryte żą
dze kuszą człowieka, tedyby się snadnie mogło poka
zać, że i panowie szlachta, dobro publiczne wiecznie
na ustach mając, w skrytości serca o bezpiecznym za
chowaniu i przysparzaniu, a' słodkim używaniu ma
jętności swych myślą. Poniechajmy tej materii, bo
śliska. By kto sumienia spenetrował, w każdym przed
sięwzięciu skryte ziarno miłości własnej najdziesz. Co
nie wadzi, że jednych zamysły z dobrem pospolitym
.zgodne są, inszych zaś nie. To tak.
Pokoijowdec
oznajmia

Jego ekscelencja prymas arcybiskup gnieźnieński i pan
marszałek koronny raczyli przybyć.
Król

Tedy bez farby kończmy, panowie, rzecz, bo czas na
ses j ę , ( u s i ł u j e w s t a ć , o g l ą d a s i ę z a l a s k ą , k t ó r ą m u O s s o 
liński podaje. Król podchodzi, utykając, ku posłom) Moi
uprzejmie wierni. Słuchajcie i zważcie to u siebie.
Jakom jeszcze tej wiosny tryumfy niechybne wam
przed oczy stawiał, tak dziś na trwogę dzwonię. Nie
na te wasze strachy urojone, ale na prawdziwą straszną
trwogę. Larmo krzyczę! Ostrzegam! Dość waszych prze
stróg! Niech i ja swoją dam, a drugi raz jej nie
powtórzę. Zapamiętajcie! Spiski Kozaków z Ordą, którem już był zażegnał? moim zamysłem wojny z Portą,
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teraz, kiedy ani skargi Kozaków nie wysłuchane, ani
wojskiem na obronę od Tatar mieć ich nie chcecie,
wezmą swój skutek nieochybnie. Ja już podobno tego
nie doczekam, bom ze zgryzoty bardzo upadł na zdro
wiu, ale wy będziecie tu mieć wojnę, jakiej nie wi
dział świat. Ani się obejrzycie, jak dwoista potęga
zbuntowanego ludu i pohańców na was runie...
Szlachta w miarę wzrastającej grozy tych słów, cofa się i kupi,
szemrząc trwożnie.

Ponętowski

Tośmy zawżdy, panie, mówili, że Kozacy straszni są
ojczyźnie, a dopieroż jak czerń chłopską poburzą.
Bihme!
Król

Kozacy straszni są? A któż ich strasznymi uczynił,
jeśli nie buta i chciwość panów ukrainnych? Kozaków
męstwo i pomyślność wiele by nam pożytku przy
niosły. Ich ucisk i rozpacz — klęskę niemałą nam zgo
tują. Sieliście zawżdy wiatr między tym ludem —
będziecie zbierać burzę. Mnie oni strasznymi nie byli.
A jeśli strasznymi sobie uczyniliście własnych synów
ojczyzny, boć jej dziećmi są i Kozacy, i lud wszy
stkiej polskiej Rusi, baczcież, jak łaskawymi uczynicie
ku sobie postronnych nieprzyjaciół, co jeno zęby na
nas ostrzą. Nie widzicie tego? Toście się ślepi porodzili
i ślepi pomrzecie.
Poseł Rozważny

Miłościwy panie. My do obrony od Tatar, od Turczyna
zawżdy, mater dei, gotowi. I dziś na koń siądziemy.
Krzyknijcie tylko.
Król

Dość krzyczałem. Sami teraz krzyczcie, kiedyście mnie
6 — Dąbrowska — Dramaty
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władzę z rąk prawie wytrącili. I to wam jeszcze po
wiem, że jam nie taki krwiożerca, za jakiego mnie
dobrzy poddani udali. Z samym Turczynem gotów bym
wodę lać na szable, byle się uskromił w swoich gra
nicach. I nie tak o wojnę mi zawżdy szło, jak o ugrun
towanie państwa w tej powadze i na tej wysokości,na którą szczęśliwe trudy wieków ją dźwignęły.
I zawżdy bym stosownie w to potrafił. Dałoby się poko
jem, to pokojem, a nie —• to wojną. Był czas, gdym gło
sił wojnę wojnie, chciałem pokój w chrześcijaństwie
stanowić, ligę państw robić, ale i temu nie byliście
radzi., Bo i to dzieło trudów potrzebowało, coby was
dobrze z gnuśnego snu wybiły...
Obuchowicz

Wasza królewska mość, my gotowi do nóg wam paść
i za wszystko dobre dziękować, a o jedno prosić, byś
cie nam tyranem być nie chcieli...
Król
Żebym tyranem był, to bym wszystkie zamiary moje
do skutku przywiódł, jak on zbójnik, co z nożem na
ludzi idzie, że i najzacniejszy przed nim ręce wznosi
i na kolana pada. A żem serca miękkiego i otworzystego, przeto nic z tego, na com się zawziął, nie do
kończę. Bym ja porządku Rzeczypospolitej nie miłował
i nie szanował, to bym pewnie tu z wami nie gadał,,
jak dziecko przed ojcem stugłowym przed wami się
nie tłumaczył. Wadzić się z wami nie chcę i sił nie
staje. Ale proście Boga, by albo ducha rad waszych
odmienił, albo pana wam dał tak dobrych intencyj
jako moje, a ręki twardej i serca kamiennego. Który
by na wasze utyski głuchy był i do tej wielkości was
powiódł, gdzie ja was już z moim złym zdrowiem
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i czułym dla was sercem —* niestetyż — nie powiodę.
I bywajcie mi już, mości panowie, bom bardzo znużniał, dajcie spocząć krzynę przed sesją.
Wychodzi, wsparty na Ossolińskim.
Ponętowski

A taki swoją śpiewkę śpiewa, i w rzeczy zbył nas
niczym. Bihme.
Poseł Czupurny

Ano tośmy się z królem rozmówili tak, jakoby nikt
nikogo nie rozumiał. My tak, a on inak.
Poseł Gniewny

Podobno nie da nam się ten snopek szwedzki do na
szego korca, tandem tego, przymłócić!
' Poseł Przerażony

Kto z waszmościów o Tatarach zakrzyknął? Na co
to było? Wojna z pohańcem zawsze straszna była
Rzeczypospolitej, a w dzisiejszym czasie żółwiem nam
być i łba ze skorupy nie Wyściwiać!
Poseł Gniewny

A jegomość pan Filip Obuchowicz jeszcze z dzięko
waniem się, tandem tego, wybrał! Nomen omen. Prawie
jak ów szarak z konopi!
Głosy

Tedy kontradykować! Nie ma co!
Wszystkiemu kontradykować, póki król nie ulegnie!
Kontradykować!
Wychodzą gwarnie.
6*
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Król
wchodzi wsparty na Ossolińskim

Już mi lepiej. Trzeba nam prymasa i marszałka po
witać.
Ossoliński

Wasza królewska mość nadto ju,żj tej dobroci okaza
liście, którą wam zalecałem. Tak żałośnie gadać, jakoście, panie, gadali, królowi nie przystoi. Wnet wam
na głowę tu siędą. Interes państwa żąda...
Król
przystaje

I ten mi jeszcze bakałarzy. Wy, mości Jerzy, służką
państwa jesteście. Ja służę temu, co wszelkie pań
stwa stwarza — człowiekowi, któren ma w ręku miarę
rzeczy od Boga daną. Takiego szukam. Dlatego mie
szam się i boję się wielkim strachem, bym nie prze
oczył. I przed narodem tym stojąc, nigdy nie wiem,
czyli przed zwierzem wielkim stoję albo przed chó
rem aniołów. A jeśli oni w rzeczy z Bogiem gadają,
a ja' o doczesną chwałę swoją tylko stoję? Nie jest
bez tego, abym nie widział i nie uznawał ich racyj.
Ossoliński

To prawda, wasza królewska mość. Zadziwiacie mnie,
że nawet przeciw nim idąc, jeszcze radzi byście się
z nimi zgodzić. Co się tyczy mojego rozumienia, to
nawet jak im dla polityki przytakuję, nic w ich racjach
wyższego ani użytecznego nie widzę. Jeno tyle, że
paktować z nimi potrzeba, bo jak im się co nie zda,
gotowi o wierutne głupstwo bić się do upaści, a najchlubniejsze dzieło wniwecz obrócić. A to trzeba ich
sprawić i zażyć tak, by interes państwa...
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Król
przerywa

Ty, Ossoliński, zaprzesz się mnie jeszcze. Jak Piotr
Chrystusa, (po chwili) A wszelako na Piotrze On swój
kościół jak na opoce zbudował... I państwa się na Osso
lińskich, jak na opoce fundują. Nie na mnie podobnych,
błędnych rycerzach. (zamyśla się. Z rozpaczą.) Mówiłem
-— do nich... jakem sądził... żie zrozumieją. Ale —
nie zro-zu-mie-li...

OBRAZ DRUGI
Grudzień 1646 r. Koniec sejmu.
Zamek królewski w Warszawie. Izba poselska. Z niej po kil
ku stopniach wejście wzwyż i w głąb sceny do izby senatu.
Przerwa między obradami. Posłowie stoją, siedzą i chodzą.
Wielkie poruszenie, pełne zgiełku.
Poseł Zdeterminowany

Mości panowie bracia! Bracia kochani! Jakiż to sku
tek straszny dla ojczyzny wziąć muszą rady nasze
w takim zamieszaniu odprawowane. Już się ten sejm
dwa razy mało nie rozerwał, a teraz go znów chcecie
rwać, że król rozmowy z senatem w nieobecności swojej
nie dozwala. A cóż król uczynił takiego, byśmy przy
nim jawnie z senatem gadać nie mogli?
Ponętowski
z ruska

Król w rzeczy rozpuszczania zaciągów na wojnę turec
ką nieszczerze z nami traktuje. Bihme! Koncept uni
wersału od króla przysłany czczy pozór jeno zwinięcia
wojska daje. Kary żadnej na nieposłusznych dowód
ców nie naznacza. Infamia ma być postanowiona i kon
fiskata dóbr na tych, co bez omieszkania zaciągów nie
rozpuszcza. A że się na to nie zanosi, nu, to my chce
my panów senatorów zapytać, czyli w tym przewleka
niu palców swych senatorskich nie maczają. Ot, co!
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I jeśli bratniej rozmowy z senatem bez króla nie dosta^
niem, nu, to niech się raczej sejm rwie! Ot, co!
Głosy
krzyczą

Niech się sejm rwie!
Niech się sejm rwie!
Niech, się rwie!
Poseł Czupurny

A nie, to my własne siły wojewódzkie wystawim
i rozpędzim zaciągnięte żołdactwo. Nie tak, to inak,
a swojego dopniemy!
Poseł Gniewny

Żywię jeszcze stara konstytucja de non prestanda
obedientia. Nie obaliłyż jej jeszcze, tandem tego, des
potyczne zachcianki królewskie. Poradzim zażyć nasze
go prawa i obronić zagrożone swobody.
Poseł Rozważny

Sejm ku końcowi się ma. Rwać go teraz, to jakby
rzekę przepłynął i u brzegu, mater dei, potonął. Nie
wstyd króla i troje razy o coś prosić. Prosilim króla
o rozmowę z senatem razy dwa. Posłalim prosić jesz
cze raz, czekajmyż ano, wżdyć może król pozwoli.
Choć mnie się, mater dei, widzi, że ta rozmowa cale
jest niepotrzebna i jeno czasu zmitrężenie. Jeśli sena
torowie chytrze sobie z nami poczynają, tedy i bez
króla farby nie puszczą i szczerej myśli, mater dei,
nie pokażą.
Poseł Czupurny

Przyciśniem ich do ściany. Niech się zdeklarują. Za
nami albo za królem. Tak albo inak!

Geniusz sierocy

Poseł Gniewny

Nasza rzecz wszystkiemu kontradykować. Żadnej ma
terii do konkluzji nie dopuścić, póki naszych wolności,
tandem tego, nie uratujem, a z nimi na ostatnie periculum wystawionej Rzeczypospolitej.
Poseł Mazowiecki

Nie chce-li król bratniej rozmowy z senatem dozwo
lić, tedy już, musi, ze wszystkimi diabeł nim kręci.
Wżdyć my nic nie żądamy, krom; czego nam stare
prawa ojczyste dozwalają. Kiedy król i w tym prawo
łamie, tedy obędzie się wesele bez marcypanów. Pój
dziemy do arcybiskupa! Mości panowie! Księgę praw
przed prymasa nieść, wej na świadka go brać złama
nych przez króla paktów. I jako dobrze bracia radzą,
posłuszeństwa krzywoprzysiężcy odmówić, w konfe
derację się wiązać i gardłem wolności obywatelskiej
bronić!
Ostroróg

Gardła chcecie dać w obronie wolności od króla zagro
żonej, a toć nie król na naszą wolność nastaje. Kto
inszy na nią dybie. Orda to jest i Porta, które już
powrozy na nasze szyje a miecze na nasze głowy go
tują. Wszelako, jeśli tego niebezpieczeństwa widzieć
ani słyszeć o nim nie chcecie, tedy król i na to już.
przystał i po wielekroć obiecuje, że wojny bez zgody
stanów nie poprowadzi. I rozmowy z senatem król
dozwoli, tylko nie chciejmy jej pogróżkami wymuszać.
Prośba i perswazja więcej tu sprawią, i król w dobroci
swojej pozwoli nam rozmowy z senatem, bo słychać,
jako żałuje swojej pierwszej odmowy przez kanclerza
niedyskretnie nam danej.
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Poseł Stroskany

Kanclerz, jucha, może i sam wymyślił tę odmowę.
Onże to główny sprawca wszystkiego zamieszania,
czasy, bo czasy utrapione.
Poseł Gniewny

Panowie bracial dobrze mówią! Nie prosić więcej
króla. Znieść się, tandem tego, z arcybiskupem. Niech
prymas rządzi, kiedyśmy jak w bezkrólewiu. Król się
już, widno, uwziął na naszą Rzeczpospolitą. Jedno,
tandem tego, przyrzecze, to się drugiemu wybiega!
Głosy

Jużcić, jużci.
Tak ono i będzie.
Jak amen w pacierzu!

potakują

Poseł Gniewny
mówi dalej

Radę z senatorami pozwolić, to mało. Zaciągi rozpuś
cić, to nie dosyć! Król da pozór, ,żie je, tandem tego,
rozpuścił, a nuże w gwardię przyboczną z nieobaczka
je wciśnie. Alboż jej nie przymnaża? Pięć tysięcy lu
dzi już za nim chodzi! Gwardię król ma to samo roz
puścić!
Głosy

Gwardię umniejszyć! Sześćset ludzi jeno królowi po
zwolić!
Dosyć miał będzie! Na co królowi tyla straży? Każdy
szlachcic strażą jest osoby królewskiej!!
Ponętowski

Zaciągi wojskowe czy tam gwardia to nie jedyne
instrumentum na uciemiężenie wolności od króla
przysposobione. Choć i tego pozbędzie, Kozaków ma
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w odwodzie, szczob ich Czorny pohubył! Kozaków
król podniesie, folwarki nam wyludni i bezbożne to
.plemię ruskie na nas powiedzie. Z Kozakami konfiden•cji królowi wzbronić, ot co. Na morze ich nie puszczać,
wolności ich ukrócić. Ot, pierwsza rzecz, której nam
^ądać trzeba. Bihme.
i'.

Poseł Zdeterminowany

'Tedy podajcie waszmościowie królowi sposób, jako to
ma uczynić? Wojska najęte zapłacić potrzeba, gwardię
zwiniętą odszkodować. Kozakom to samo: żołd zaległy
wypłacić, to nie będą go sobie po tureckich brzegach
wybierać.
Głosy

•

Niech ten wojsko płaci, kto je zbierał! Województwa
ni grosza na to nie dadzą!
Kozakom żołdu nie płacić!
Dosyć się rabunkiem obłowili. Niech pochudną!
Kozakom płacić, toć jakby odyńca karmił, co nas kłem
swoim rozporze!
Lepiej Porcie i chanowi trybut zaległy wypłacić, żeby
okazji nie mieli do zerwania pokoju!
Poseł Zdeterminowany

Jakom żyw, nie widziałem jeszcze takiego pieczołowania koło dobra pospolitego, żeby swoim żałować,
a nieprzyjaciela żywić... I zasię drugiemu wolności
ujmać, a sobie, moiściewy, popuszczać... Wierę, król
jegomość za dobry jest, że tyle czasu cierpi nasze
błazeństwo...
Poseł Czupurny

A kto tam. broni króla?! niech no jegomość regalista
łba swego broni, bo łacno może go pozbyć. Niech mu
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go król zaś do karku nazad przyprawi, kiedy taki
dobry, Obaczym, czyli potrafi! Jespan tak — a my
inak.
Między szlachtą śmiech i mitygujące monosylaby zgorszenia.

Poseł Przerażony

Rata, mości panowie! To jeno symulacja, że na roz
puszczenie zaciągów król się godzi! Ludzie, zwycza
jów jego świadomi, powiadają, że już tymi dniami tajne
listy do pułkowników rozesłał, by na żadne uniwer
sały, jakie by przyszły, nie zważali, a wojsko dalej
kupili. Jedną ręką uniwersały nam podpisuje, a drugą,
niestetyż, nowe patenta pułkownikom rozdaje!
Poseł Gniewny

To może być. Kto pakta łamie, ten i obietnic, tandem
tego, nie strzyma!
Ostroróg
z mocą

Jako niewolnik łamie obietnice, dane tyranowi, tak
i król łamać musi obietnice, wymuszone przez wasze
pospólne tyraństwo.
Głosy

Ej,że! Ejże! Krew się tu jeszcze poleje!
Trzaskanie szablami.

Zdrajca ten, kto za królem, przeciwko narodowi
gardłuje!
Skwaśniałe wino podajecie nam, panie podczaszy ko
ronny!
A pokażcie no, mości panie Ostroróg, to słodkie, co
was nim król podpoił!
Dużoście upominków nabrali, regaliści? Pies was kąsał,
królewskie utrzyzadki!
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Poseł Rozważny
Ady, mości panowie! Despekt i miejscu, i radom ko
ronnym czynimy tumultem tak nieprzystojnym. Nie
potośmy tu zwołani, żeby sobie na sławą następo
wać. Kto uwłacza królowi, uwłacza Rzeczypospoli
tej. Kto uwłacza dobrym braciom i obywatelom, so
bie samemu jak żeby w gębę plwał! Tak) to sobie,
mater dei, poczynają wybrańcy zaufani narodu? Tocieśmy we wszystkim zgodni! Na co, mater dei, ta szar
panina? Punkty jeno wygotować konstytucyj sejmo
wych, sejm po Bożemu kończyć i do dom się rozje
chać!
Poseł Stroskany
Tedy nie zapominajcie, panowie bracia, w punkty wło
żyć, jako żadnego przymierza z Wenecją ani z papie
żem, ni z kim zgoła król nie ma zawierać. Bo z tego
barzej niźli z drugich rzeczy wojna wyleci. Czasy, bo
czasy przyszły.
Poseł Zdeterminowany
Jakże to może być? Czterech albo i piąci nieprzyjaciół
Polska zawżdy miała na karku, a ni w kim żadnego
sprzymierzeńca, o których się drugie państwa, jak
mogą, ubiegają między sąsiady. Raz nam tak Bóg
zdarzył za szczęśliwą ręką i wielką zasługą króla jego
mości, że postronni sprzymierzać się z nami życzą, mamyż tym wzgardzić? Toż i wielki król Stefan, jeśli
wojował postronnych, to nie na to, by ich wygubić,
jeno żeby po sobie ich mieć...
Głosy
Król Stefan obcej był krwi! My swojej tylko krwie
słuchać chcemy. Polskiej krwie, szlacheckiej krwie!
Obca krew obcy na końcu sentyment pokaże!
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Poseł Zdeterminowany
przekrzykuje

•Jakoż; to? Ani wojny, ani przymierzy nie chcecie,
rnoiściewy? A to,ż) głupstwo wierutne!
Głosy

Sam sobie jegomość głupstwo zadaj! My dobrze wie
my, gdzie raki zimują!
Stare przymierza utrzymać, a nowe, do wojny pod
żegające, znosić!
Cudzoziemcy to wojnę królowi rają!
Niech król cudzoziemców precz wyżenie!
A nie, to my ich tak sprawim, że ich rodzona matka
nie pozna!!
Pludry pogubią umykając!
Tiepola weneckiego wygnać! Nuncjusza, biskupa adrianopolskiego, wygnać!
Poseł Czupufny
krzyczy

A i co mamy tak daleko tych namawiaczy do wojny
szukać?! Mamy ich pono u siebie. Są między znaczną
szlachtą, którzy wojska królowi werbują, postronnych
ku temu' jednają. My tak, a oni zasię inak. Książę
Janusz Radziwiłł do hospodarów od króla jeździł!
Ossoliński, diabłu porwany, wilkiem w baraniej skórze
chodzi! Pac, Denhoff zaciągi kupią. Między nimi auto
ra wojny szukać!
Głosy

w strasznym pomieszaniu

Autora wojny wydać! Poszarpać by tego zdrajcę! Trup
niechby ginął jego niepogrzebiony! Bodaj go zabito!
Kanclerz to jest! Rozsiekać kanclerza! Bij w niego!
Ratuj ojczyznę!
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Poseł Gniewny

I kanclerz nie dałby rady, by król był prawy swojak,,
na zamysły obcym duchem zatrute niełasy!
Poseł Przerażony

Wybralim to plemię ze szwedzkiej turmy, jako pisklę
ta z jaskini zbójeckiej, odchuchalim, aleć podobno niesobie na pociechę!
Poseł Stroskany

Nie będzie z tego szwedzkiego snopka ziarna i mąki
dla polskiej gęby!
Tumult.

Poseł Zdeterminowany
krzyczy

Ludzie! Każdy, kto duchem wielki, jestże wam du
chem obcy? Przebóg!# Żadnego rozeznania rzeczy nie
macie, opak wszystko widzicie. Jakby wam Bóg dla
pokarania rozum zgoła odebrał!
Straszny tumult, posłowie szarpią na sobie suknie i włosy,.

Głosy

Górze nam, panowie bracia! Górze ojczyźnie! Król
zdrajca! Ossoliński zdrajca! Z obcymi się kumają!
Roznieść na szablach! O rata, rata!
Przebóg! Podusim się tu z gorączki!
Ktoś wybija szybę — wśród zgiełku i brzęku szkła — wy
wraca się ława.

Senatorowie wody w gębę nabrali! Rozmowy z bracią
się strachają!
Czasy, bo czasy utrapione!
Niech wszyscy diabli tak, a my inaczej!
Jak rozmowy nie dadzą, niech się sejm rwie!
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Wszyscy

Niech się sejm rwie! Niech się sejm rwie!

Z sali senatu wchodzi nagle marszałek izby, Stankiewicza
Stankiewicz

Mości panowie. Król jegomość prywatnie znać mi daje,,
że na rozmowę z senatem w nieobecności swojej raczy
najmiłościwiej pozwolić!
Nagła cisza.

Poseł Przerażony

Dla Boga! Skądże do tej odmiany przyszło? Zgoła całą
powagę swoją król jegomość na tym zakładali, żeby
rozmowy nie dozwolić i wtem ni z tego, ni z owego
taka łaska? Rata, mości panowie! Nie pułapka-li to
na nas jakowa?
Głosy

Żarty z nas panowie z krzeseł stroją! Dopiero czarno
-— jużi biało!
Poseł Czupurny

Prywatnym deklaracjom izba nie podlega! Nie masz
zgody! Jak ma być pozwolone, to z urzędu i przez
kanclerza! Nie tak, a wcale inak!
Głosy

Prywatnie na ucho dana zgoda nieważna! Nie cho
dzić!
Żądać potwierdzenia od kanclerza!
My prywatnych interesów do senatu nie mamy!
Poseł Rozważny

Moi mości panowie. Toż srom dla izby naprzód się o coś
tak na umór, mater dei, zabijać, a zaś, jak dzieci grymaśne tego nie chcieć!
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Ostroróg

Wżdyć my w onym colloquium jedyny ratunek wol
ności upatrywali. Nie za jedno to — jakim sposobem
życzenie nam się spełnia? Czyli nam tę kotew pu
blicznie, czy też prywatnie spuszczają?
Głosy
Prywatnie dana rozmowa nie ma być!
Przeciwić się rozmowie! Sidła to jakieś na nas!
Poseł Stroskany

Kiejśmy już tak zwątpili, żeśmy się ani do colloquium
nie przysposobili, to nas teraz wołają! Czasy, bo czasy!
Obuchowicz
wychodzi z sali senatu

Mości panowie! Prosim na górę! Nie zatrzymujcie są
dów, któro król ma z senatem odprawować!
Stankiewicz

Panowie deputowani! Jeśli nie mamy iść, tedy dawajmy
żnać, by senat próżno nie czekał. Oznajmić trzeba, że
jużi nie przyj dziem na rozmowę.
Poseł Gniewny

Jakto nie przyjdziem? Panowie bracia! Nie puszczać

z garści okazji! Na śmiech się jeno, tandem tego, po

damy! Hajże, co żywo. Na górę! Do senatu!
Głosy

Na górę do senatu!
Czekajcie. Wracajcie się! Toć punkty rozmowy trza
ułożyć! Nie idziemy!
Idziemy! Dość tej mitręgi! Na górę!
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Wychodzą hurmem. Przez izbę sejmową przechodzi od pra
wych drzwi Król, kierując się do swoich komnat. Spotyka
się z wychodzącym z senatu S t a n i s ł a w e m O ś w i ę c imem, którego• przy powitaniu ściska za głowę.

Król
Jegomość pan Oświęcim? Witajcież, uprzejmie nam
miły. Anim wiedział, że i was mamy na tym sejmie.
Oświęcim

Gościem jeno, wasza królewska mość, patrzącym i słu
chającym onego widowiska, od którego niejedno serce
obywatelskie w desperację popada. Trajedja tu się
zawiązuje na długie lata, nie samej władzy waszej,
miłościwy panie, ale podobno i ojczyźnie ciężkie klęski
wróżąca.
Król

Człowiek tak jest rzeczą nieobrachowaną, że nie wia
domo jeszcze, co z tej chmury grzmiącej wypadnie,
piorun albo pogoda. A czemuż onego colloquium nie
słuchacie, na którym nie już królowi, ale pono i se
natorom głowy mają urywać.
1

Oświęcim

Poszedłem, ale spór się wszczął między pany, czyli
nie-posłom wolno słuchać tej sekretnej narady. Ustą
piłem się tedy na bok, bo się pchać nie lubię, gdzie
nie proszą. Wolę poczekać na stronie, aż konkluzję
wysmażą, czyli ma się dopuścić arbitrów albo nie.
Król

A tom i ja wygnany z tego raju. Tedy o milszej ma
terii. Rad bym was już widzieć ochmistrzem przy
moim synku, jakeśmy to sobie po nieopłakanej śmierci
hetmańskiej uradzili.
7 — Dąbrowska — Dramaty
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Oświęcim

Ja stawię się na dworze, jak tylko, panie, rozkażecie.
Wszystkie powinne służby u Koniecpolskich już od
prawiłem i sam bym rad jak najprędzej królewiczem
się bawił.
Król

I mnie pilno z rąk białogłowskich go brać, bo nie
wiem, jeśli nie próżność ojcowska mnie zwodzi, ale
zda mi się, że to jest chłopiątko bardzo zmyślne
i wielkich nadziei. Wszelako czasu nie przeskoczysz.
Lubo konikiem już toczy, ale z pieluch to ledwo wyszło
i tak myślę, że wypadnie nam czekać jeszcze z pół
roku, póki mu się ósme latd nie zacznie, (nasłuchując
wzmożonej wrzawy w izbie senatu) Słyszycie, waszmość,.
jak tam wre? Czyliby znowu sejm rozrywać chcieli?
Oświęcim
poufnie

Aczby to srom był i wielka klęska publiczna, wżdyć
niejeden dobry obywatel do takiej myśli przychodzi,
czy nie lepiej dla Rzeczypospolitej, by ten sejm nie
szczęsny nie doszedł. Nie mielibyście go, miłościwy
panie, jako miecza damoklesowego nad karkiem
i ręce wam by się rozwiązały.
Król

•porozumiewawczo

Tedy wam powiem w zaufaniu, że mam i ja życzli
wych, co mi radzą, żebym przez namówionego posła
sejm zerwał. Wielka to jest pokusa, wszelako nie
wiem, czy mi ją anioł, czy diabeł naszeptuje.
(po chwili) Bywa podczas, że już i pragnę, by polska
nieroztropność wysiliła się i wypełniła do kresu miary
swojej, bo może by jej wówczas na jaki koniec przy
szło. Jako ,żie każda rzecz dobra czyli zła, jak owoc —
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roście, dojrzewa i spada. A jak zły owoc przed cza
sem spadnie, to i lepiej, bo nasienia nie wyda. Ale
tak mi ustawnie pychę wypominają, że sam już nie
wiem, jeśli we mnie jest miara dobra pospolitego,
czy w ich o-by-wa-tels-kim hałasie. Takem już
znużniał od| tej męki, że zdałbym wszystko na ich
głowy, a sam odszedł w samotność, która mi zawsze
była najmilszym towarzyszem. Byłem skąd wiary
nabył, że ojczyźnie, a nie sobie wygodzę.
Oświęcim

Największe to byłoby nieszczęście was, miłościwy pa
nie, widzieć słabnącym na duchu. Ja sam wielkim
jestem wolności szlacheckich zelantem, ale tak mi
się patrzy, że w nas się coś popsowało i w rzeczy —
nie ojczyźnie, a sobie jeno wygadzać byśmy radzi...
Z izby senatu wybiega P o s e ł J o w i a l n y .
Poseł Jowialny

Ruszajcie no, panie bracie, na salę! Arbitrom pozwo
lili. Co się odwlekło, to nie uciekło! A pośpieszajcie,
bo haniebnie piękne vota...
Spostrzega K r ó l a , uderza się dłonią w gębę i wycofuje się.
Król

gestem zaprasza do wyjścia

«

Spieszcie, spieszcie, wiernie, miły nam druhu. Niech
nie zabraknie świadków owej „haniebnie pięknej"
zmowy przeciwko przeznaczeniu Rzeczypospolitej.
Oświęcim

Jeślim dziś nie w mocy sukurs panu mojemu dać, tedy
choć potomnym świadectwo rad bym tych ciężkich
7*
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dni na przestrogę zostawić. Uniżone służby moje
waszej królewskiej mości wiernie zalecam.
Wychodzi. W czasie otwarcia drzwi na salą senatu, słychać
mowę jednego z posłów.

(

,

Głos
w senacie

A to naprzód żałośnie przedkładamy, że gdyśmy krzyw
dy nasze proponowali królowi, żaden z panów
senatorów nas mową swoją nie poparł i lubo wiemy,
że niektórzy przytomnie, a insi przez listy sprzeciwia
liście się woli królewskiej, aleć na tym nie dosyć.
Trzeba było...
Drzwi zamykają się.

Król
sam

Jestże wielkim głos, acz od Boga zdawałby się na
tchniony, jeśli się w pustce rozlega? Jestże wielkim
zamiar, którego nikt nie życzy? Słuszna-li jest nad
miernym wzrostem ducha drobiazg ludzki przestraszać?
Czy może wielkość i geniusz na tym się zasadzają, by
siebie samego zgubić, potonąć w ludzkiej rzeszy i we
śrzodku jej fluktów myśl najmniej mierną z miernych
wyłowiwszy, z niej lepić strawne gałki?... Nuż dopiero
tak przyrządzoną śrócinę prawdy zdołają przełknąć?
Albo jąć się jeszcze inszego oręża? Tego, którym się
świat wojuje z oddali i z pustelni? Jako czynili staro
żytni święci, co w jaskiniach własnym zbawieniem się
bawiąc, światu drogi zbawienia pokazywali... Jakie by
to dla mnie odpocznienie iść precz od zgiełku świata
i w lubych moich puszczach zagrzebać się na resztę no
cy i dni... W kniejach, gdzie i potąd myśl moja tak swo- 100 -
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bodnie zawżdy bujała... i tak jasno wielkość mego naro
du aż po kres czasu widziała i kreśliła... Nie słuchają wo
dza i króla... Nuż posłuchają świętego?... (śmieje się gorzko'
sam nad sobą) Pycha?... Błazeństwo?... Pokora?... Ta
kim ja święty, jako ów Marchołt gruby i sprośny...
Dworzanin

•wchodzi z lewej strony

Wasza królewska mość... Nie wiedzielim, gdzie szu
kać... Posilić byście się raczyli... Stół gotów.
Król

wesoło

A to jest grzeczna myśl, przyjacielu. To nigdy nie
zawadzi.
Wychodzą. Jednocześnie w drzwiach izby senatu pojawiają
się dwaj posłowie. Podnieceni, opowiadają sobie coś weso
łego i śmiejąc się mijają izbę poselską. Przez drzwi zosta
wione otworem słychać z narady poselsko-senatorskiej mowę
Ponętowskiego.

Ponętowski
w senacie

W skutku wojny, przez króla zamyślonej, padłby nam
los owych Macedonów Aleksandra Wielkiego, co wol
nymi wyprowadzeni na wojnę, byliby wrócili niewol
nikami, gdyby nie umarł był Aleksander. I nie są
to, bihme, pró,żme widziadła, które wyrzucane bywają
nam, jako rzekomo jałowym i wielomownym obrońcom
zbytniej wolności...
Drzwi zamylcają się. Pod koniec tych słów przez scenę prze
chodzi Królowa z posłem weneckim T i e p ol o i nuncju
szem apostolskim J a n e m d e T o r r e s .

Królowa

Qu'est-ce qu'il crie comme ęa? Est-ce toujours contrę
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le roi? Mon Dieu, mon Dieu... D'avoir un si bon
souverain et de le desavouer comme ęa. Mais tout
de? meme... la guerre... on s'y connait. Oh, que je
souhaiterais la paix, et pour toute la terre...
Tiepolo

Che servitu! Złą jest niewola obywatelów i tej nie
ścierpielibyśmy i w Wenecji. Ale straszna jest i nie
wola panującego, któremu nie dają być człowiekiem.
Prawda, mało który władca człowieka w sobie nosi,
a ledwie nie każdy rozbójcę i tyrana. Wszelako w tym
się nie rozeznać; kogo za króla mają, źle to wróży
0 przyszłości tego świetnego państwa...
De Torres

Naród ten straszny i sławny byłby całemu światu,
gdyby rozumiał potrzebę ładu tak w afektach jak
1 w działaniu. I żeby nie zbył z ręku swych miary
rzeczy. Aleć Bóg snadź ciężkie mu doświadczenia
gotuje, skoro pomieszał w nim duchowe materie.
Wszystko u nich na opak', Dobro upatrują w tym,
skąd zguby spodziewać się należy. Zła lękają się tam,
gdzie oczywiste zbawienie. Wierzą lada bajce,
a prawdzie nigdy nie wierzą. Mnie, jako nuncjuszowi
apostolskiemu, nie zostaje, tylko modlić się za nich.
Przechodzą. Dwu pachołków wnosi koszyki z posiłkiem. Je
den z nich uchyla drzwi senatu, kiwa ręką i woła półgło
sem.

Pachołek

Jegomość... Jegomość...
Wchodzą z senatu Poseł C zupur ny i Poseł Gniewn y, przez otwarte drzwi słychać mowę O s s o ł i ń s k i e g o.
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Ossoliński

wielkim głosem

...O paktach z postronnymi książięty nie wiedziałem...
Głos
Kanclerz, co tchnie, to łgnie!...
Ossoliński

...a listy przypowiednie, że prywatną pieczęcią były
pieczętowane, ta nie jest w mojej mocyy koronnej
zasię pieczęci odmówiłem listom na wojska zaciężne...
Drzwi zamykają się.

Poseł Czupurny

Tośmy już prawie byli jak umorzeni głodem. A pono,
że i nocką tu jeszcze prześlęczym. Nie od rzeczy tedy,
panie kolego., myśl zemdlałą podlać tęgim węgrzy
nem. Dopiero,żi, jak obszył, uradzim, tak — albo inak.
Spełna!
Poseł Jowialny
wchodzi z senatu

Obszył nie obszył, a na mój rozum coś tu nie po
szwie nam! się porze. Dixi.
Poseł Czupurny

Prosimy waszmość do kompanii.
Poseł Jowialny

Dla grzecznej kompanii dał się Cygan obwiesić.
Przyjmuje partykę chleba z wędzonką.

Poseł Gniewny

Czemu to powiadacie, że nie po szwie nam się porze?
(do Posła Czupurnego) Spełna, bracia.
Poseł Czupurny

S p e ł n a ! ( d o P o s ł a J o w i a l n e g o ) Spełnijcie i wy z nami.
Daj Boże.
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Poseł Jowialny

Z wami zawsze. Daj Boże! (wychyla) Temu, rzekłem, nie
po szwie nam się porze, bo frant kanclerz jak wiun z rę
ki nam umknął. Dixi. Dixi.
Poseł Gniewny

I po staremu swoje robić będzie. On już taki. Skądbyś go nie zrucił, jak ten kot na cztery łapy spadnie
i jeszcze co w pysku, tandem tego, z opresji wyniesie.
Jedzą i popijają.

Poseł Jowialny

Król jegomość wcale jest inszy. Wiecie, co powiem?
(poufnie) Durny on jest. Żadnej w nim nie masz bacz
ności. Niby to chwostem wije, a na sztych prosto lezie.
I gdzie drugi by wcale umknął, on się, nieborak, na
dzieje. Dixi. Dixi.
Poseł Czupurny

W ostatku, kiedyśmy to periculum wojny bez mała
odżegnali, mnie króla (żal. Spełna, bracia.
Poseł Jowialny

Spełna. I mnie go żal. Aleć jako mawiał on sławny
Kochanowski: „Skoro w rękę wezmę czaszę, wnet ze
łba troski wystraszę;" Na frasunek dobry trunek...
A pieśń we dwoje tyle dobra, (nuci)
Z wesołej ochoty dla przyjaciela
Zakrzyknijmy wszyscy, runda rynela!
Poseł Czupurny i Poseł Gniewny
podejmują

Runda, runda, runda, rynela,
Zakrzyknijmy wszyscy dla przyjaciela.
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Poseł Jowialny
śpiewa

Przy trunku uściśnij jeden drugiego...
W izbie senatu zgiełk kończących się obrad, wszystkimi wejś
ciami wracają posłowie rozognieni i rozgadani, pachołkowie
na znak wynoszą resztki posiłku.
Stankiewicz

Ichmościom panom deputowanym, którzy na collo
quium nie byli, oznajmuję, a wszystkiej izbie gratu
luję, żeśmy tę bratnią rozmowę z wielkim pożytkiem
odbyli, co potomne czasy wiecznej pamięci podadzą,
żeśmy de publicis w nieobecności króla z senatem
obradowali. A tak naszą wolność obywatelską nowym
zwyczajem zbogaciliśmy, który acz z prawa nam
przynależny, rzadko jeno za bojaźnią obrażenia maje
statu bywał praktykowany. I temu więc winszować
przystoi, żeśmy bojaźń tę małoduszną zwyciężywszy,
swobody nasze nową zdobyczą jakby ukoronowali, iż
w .nich bezpiecznie już, jako w nawie ćiadną nawalnością niepożytej, ku chwale ojczyzny w najdalszą
przyszłość z tryumfem żeglować możemy.
Aplauz obecnych.
Poseł Stroskany

To jest prawda, że cośmy bali się, że wrócim z tegosejmu do naga z wolności naszych oskubani, jeszcześmy się w nie lepiej upierzyli. Czasy, bo czasy niespodziałe.
Poseł Jowialny

Bez wolności nie masz wesołości. Tedy dobra, żeśmy
się przy niej uparli. Jeno że już jej granic nie widzę,,
to mi strach, jakbym się dostał na nieobeszłe morze..
Bo co bez granic, to na nic.
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Poseł Gniewny

Kiepskie żarty, panie kolego. Co za — bez granic. Ani
mowy o tym, byśmy znów tak dalece prawa nasze
zawarowali. Prawdą mówiąc nie rozumiem, cośmy tu
wzięli w zysku. Alboż nam się senatorowie, tandem
tego, szczerze deklarowali? Albo,ż, nam co przyrzekli?
Poseł Przerażony

Tyle jeno, że się nas wprzódy bali, nuż, myśleli, nie
wiem co w zanadrzu chowamy. A teraz, jawnie my
tylko naszą nuditatem odkryli, żeśmy jeno w gębach
mocni, a skutecznego ratunku od nich snadż tylko w na
szej niedołędze wyglądamy. O rata, rata!
Poseł Gniewny

Wszystkie okoliczności, tandem tego, uważając, lada
co było colloquium. Takie ta kawy dla zabawy. Cacko
do mamienia dzieci, żeby nie płakały. Panowie sena
torowie za tym tylko patrzyli, żeby się nic nie rzekło,
co by królowi nie mogło być powtórzone.
Głos potakiwania.
Poseł Czupurny

A ja kontent. Tak czy inak, wżdyć się odbyło. I, moi
mości panowie, nie psowajmy lamentami dobrej rze
czy, która wiekopomną chwałą dzień dzisiejszy w kro
niki czasu zapisze. Słuszniej bierzmy się co żywo do
ułożenia egzekucji rozmowy i punktów, które w kon
stytucje wło,ż|one być mają. I śpieszmy się z tym, bo
noc zaszła, sejm kończyć trzeba, do domu wracać
czas...
Głosy

Racja, k'rzeczy panowie, konstytucję układać.
A toż sejm przy świecach nie może obradować!
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Czemu nie może? Że tak stary zwyczaj powiada? To się
tyczy czasów, kiedy świece na wagę złota były.
Panie marszałku, dawać świec! I całą noc przesiedzim,
byle sejm kończyć!
Kończyć! Kończyć!
Na rozkaz marszałka pachołkowie wnoszą i rozstawiają świece.

Głosujmy na komisję! Kto tam do pióra najżwawszy?
Pan marszałek!
Pan Obuchowicz!
Pan podczaszy Ostroróg!
Do stołu, panowie uczeni!
Formuje się komisja.

Poseł

Rozważny

Nie zapcainijcie, mości panowie, że niepolitycznie by
łoby królowi, mater dei, dobrych intencyj zaprzeczyć.
Kształtownie to trzeba wykoncypować.
Poseł Gniewny

Intencje intencjami, ale od majestatu mają te rezo
lucje być, tandem tego, mówione i zaprzysiężone. Król
sam piwa nawarzył, sam niech pije.
Poseł

Czupurny

A nie zahaczcie o gwardii, że jeno sześćset ludzi królo
wi wolno mieć.
Głosy
Król prosi o dwoje tyle. Tak mu już też pozwólcie.
I • tak dosyć mu władzy odejmujem. Niech ma choć
krztynę pociechy.
Dobra, pozwolić królowi tysiąca dwiestu ludzi.
I o Kozakach żeby było! W ryzy ich brać. Chadzek na
morze im wzbronić! Czajek im nie dozwolić. Regestro- 107 -
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wych znosić. Obietnice prywatnie od króla im dane
kasować!
Kozacy w konstytucje nie wchodzą. Hetman swoją wła
dzą ma ich uskromić!
Stankiewicz

Konstytucje gotowe. Teraz nam jeno z nimi do senatu,
do pocałowania ręki królewskiej i do kończenia sejmu
ruszać.
Głosy

Oznajmujcie tedy, panie marszałku, że idziem.
Asystencję marszałkowi przydać. Czterech posłów niech
towarzyszy!
Dwu będzie dosyć! Nuże, panowie bracia.
S t a n k i e w i c z z parą asysty wychodzi do senatu. Posłowie
zostają w gwarnym oczekiwaniu.

Poseł

Jowialny

Ale kanclerz, smoła, jak zaczął teraźniejszy sejm, tak
i kończy, tyle tylko, że głos mocny wydając. Pomnij
cie, jak to na pierwszej sesji powiada: (naśladując po
tężny głos Ossolińskiego) ,,W rzeczy zaciągów re
feruję się do zdania arcybiskupa." A staruszka prymasa
ni słowa nikt nie słyszał. Ani kto wie, co tam sobie
o zaciągach pod nosem stary bzdyś szeptał. To my do
piero w wielki śmiech nad kanclerzem. Ani pamiętam,
bym tak się kiedy uśmiał. Cha, cha, cha!
Śmiechy.

Stankiewicz
wraca

Wysoka izbo, król jegomość proszą, byśmy poczekali,
aż póki sądy w senacie się nie zakończą.
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Głosy

oburzenie

Co, czekać? Jakie czekać? Co za nową wzgardę pano
wie góra nam pokazują?
Snadź król nie ciekaw, cośmy mu grzecznie nagotowali?
Snadź mu nasze uchwały za fraszkę?
Powziąć je raczył dozwolić, a słuchać ich nie myśli?
Hajda, na górę, do senatu!
Łukasz Opaliński

ukazuje się na schodach, wiodących do senatu

Miłościwi panowie! Zechciejcie krztynę poczekać. Sądy
wnet się już kończą. Sprawa wielkiej wagi się agituje.
Głosy

z krzykiem

My wiemy, jaka to ważna sprawa. Koniecpolski z Wiśniowieckim o Hadziacz za łby się biorą.
A diasek nam do tego, który tę ekonomię weźmie.
Ważna to sprawa — tłusty połeć smarować!
Nie masz ważniejszej sprawy nad sprawę Rzeczypos
politej !
Dalej, mości panowie, na górę!
Panie marszałku koronny! Wyście urzędnik Rzeczypos
politej, a nie dwu paniąt, co się o szynkę gryzą! Pusz
czajcie nas!
Wszyscy
Hajda do senatu.
W zamieszaniu wszyscy ruszają do senatu. Rumor przerwanych
sądów, naprędce przysposabianej sali, ustawianych stoików
i krzeseł. Drzwi zamykają się. Na izbę sejmową wchodzi
z prawej strony dwu posłów różnowierców i książę J a n u s z
R a d z i w i ł ł .
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Poseł

Różnowierca

I

Ma-li być teraźniejszy sejm gwarantem wolności, tedy
niech ją waruje dla wszystkich. A to teraz najspo
sobnie jszy czas, żeby znosić ucisk i nierówność różnowierców. To mieć chcemy i do żadnych konkluzyj nier
dopuścim, póki dosyć nam się nie stanie. Rozumiem, że
i wy, (do Janusza Radziwiłła) mości książę, nie
inaczej życzycie.
Poseł

Różnowierca

II

Jako mi wiadomo i prawosławni zamierzają nacierać,
Żeby cerkwie przez unitów zabrane, powrócone im
były. I ono słuszna jest, jako że każda część narodu od
równości w prawach odłączona, przeciw Rzeczypospo
litej na koniec się obróci. Czego nie daj nam, wieczny'
Boże, doczekać.
Janusz

Radziwiłł

Takowe ścieśnienie rozumienia ojczyzny, że tylko
jednej wiary ludzie obywatelami być mają, słabym
i wylęknionym przystoi, a nie potędze majestatu pol
skiego. | wystąpić z tym trzeba, żeby nie zasypiać
gruszek w pppiele i żeby naszą sprawą ustawicznie
sumienia ruszać. Wszelako jeśli zaczną gardłować, jako
zwykli, żeby na inszy czas to odłożyć, nie będziemy
dla tej przyczyny obrad hamować. I tak dość jest materyj, przez które teraźniejszy sejm jeszcze w ostatniej
godzinie rozerwać się możie.
Wchodzi z prawej strony Albrecht Radziwiłł i słucha
ostatnich słów synowca. Dwaj posłowie odchodzą do senatu.

Albrecht Radziwiłł

Już się ten sejm, Panie odpuść, nie zerwie. Alem to
ledwie uspokoił. Sapieżyńscy na zabój chcieli rwać,
że nie ich Kiersznowskiemu, a twojemu Protasewiczo- 110 -
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wi król pisarstwo nowogródzkie konferował. Podziękujże mi, ty zatwardziały heretyku, bom ja to sprawił.
Król niestatecznym zwyczajem, już był Sapieże ten
wakans obiecał dla Kiersznowskiego. Alem pamiętał,
żeś mój brataniec i Radziwiłł.
Janusz Radziwiłł

Zabieżeliście temu? Chwała niech będzie Panu, bo
ja bym tak snadnie jak Sapieżyńscy nie ustąpił. Mu
siałbym o lichego ślimaka Protasewicza sejm rwać,,
a dalibóg, nie chciałem o to go rwać.
Albrecht

Radziwiłł

Tedy nie mieszaj go i o dysydentów. Okoliczności takie
są, że lepiej nam z prądem ogólnym płynąć póki co.
A co dotyczę strony Protasewicza, mógłbym ci w tym
nie pomóc, jako nazbyt srogiemu heretykowi. Ale masz
wiedzieć, że splendor domu Radziwiłłów nad waśnie
nasze w rzeczach religii stawię. I nie ścierpię, by kto
kolwiek, Panie odpuść, tryumfował z naszego poniżenia..
Idą ku senatowi.
Janusz Radziwiłł
cierpko

Wielcem za usługę takową powinien, mości stryju,.
(z przekąsem) choć bez życzliwości króla ku mnie może
by to nie poszło wam tak smarownie. Szkoda jeno, że
na Władysławie się to skrupi, bo Kiersznowski swojego
nie daruje i bodaj na sejmikach, a królowi dopiecze.
Ja i o ten sejm srogiego mola gryzę, bo coś marnie
się na nim Rzeczypospolitej dzieje.
Albrecht Radziwiłł

Byle nam się krucho nie działo, bo póki nasze rody
w cale, to i Rzeczpospolita warowna.
Wchodzą do senatu — drzwi zostają na oścież otworem. Na
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wprost drzwi, w głębi drugiego płanu sceny, K r ó l zasiada
tron mając po boku z jednej strony sędziwego starca, prymasa
Łubieńskiego, z drugiej — Ossolińskiego i mar
szałka koronnego Opalińskiego. Zgiełk.

Głosy

Schizmatykowie i dysydenci zawżdy rady publiczne
mieszają!
Do przyszłego sejmu ich żale i skargi odłożyć!
Na inszy czas! Na inszy czas!!!
Ossoliński

wstaje i odczekawszy, aż

się zupełnie uciszyło — wiełkim
głosem

Jego królewska mość oznajmuje, żie we wszystkim się
na łaskę i wolę narodów swoich zdaje i wszystkiemu
według sentencji waszmościów panów dosyć uczyni.
Przystępujcie przeto, wasze miłoście, do czytania konstytucyj sejmowych.
Głosy
Vivat król! Vivat stany Rzeczypospolitej!
Czytać konstytucje!
Stankiewicz

czyta wśród wielkiej ciszy

„My, z łaski Bożej i woli narodu, Władysław IV, król
polski, wielki książę litewski, ruski, pruski etc., etc.,
następujące konstytucje sejmu sześćniedzielnego, anno
domini 1646 odbytego, przyjmujemy, zaprzysięgamy
i wszystkim narodom naszym ogłaszamy. Jakośmy
zaciąg wojska w najlepszych zamiarach i jedynie dla
bezpieczeństwa Rzeczypospolitej uczynili, tak za prośbą
wszystkiej Rzeczypospolitej wojsko to rozpuszczamy
i to mieć chcemy, aby się niedalej nad dwie niedziele
po tym sejmie rozeszło. A którzy się nie rozejdą, na
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tych nakazujemy powiaty ruszyć i jako swywolnych
znosić. Obywatelom Rzeczypospolitej, którzy są w tym
zaciągu, rozkazujemy pod karą infamii i konfiskaty
dóbr, aby ludzi rozpuścili. Obiecujemy przy tym
w imieniu swoim i następców naszych, że takowych
zaciągów na potem czynić nie będziemy ani przypowiednich listów z pieczęcią albo sygnetem prywatnym
wydawać, ani żadnych wojen bez wiadomości i rady
Rzeczypospolitej podnosić, ani paktów i przymierzy
z postronnymi zawierać, ani zawartych naruszać. Obie
cujemy, że cudzoziemców przy boku naszym według
paktów konwentów mieć nie będziemy ani ich do rady
wzywać i owszem, naj legacjach i rezydencjach bę
dących, odwołujemy. Gwardia nasza nie będzie większa
nad tysiąc dwieście ludzi, obywateli Rzeczypospolitej."
W izbie szmery potakiwania, wszyscy, wyciągając jedni przez
drugich szyje, wyczekująco patrzą ku tronowi. O s s o l i ń s k i
coś szepcze śmiertelnie zmęczonemu Królowi. Z daleka
słychać w ciszy bijącą na zegarze ratusza czwartą nocną
i przeciągłe nawoływania nocnych stróżów.

Ossoliński

Jego królewska mość wszystkie pUnkta konstytucji
sejmowej najmiłościwiej przyjąć raczył i podpisem je
swoim stwierdza, a panów rady do pocałowania ręki,
pożegnania i zamknięcia sejmu uprzejmie wzywa.
K r ó l podpisuje, wszyscy ruszają ku tronowi, część posłów,
nie czekając końca ceremonii, schodzi na izbę poselską, drzwi
do senatu zamykają się.
do

Obuchowicz

Ponętow's kiego

Dosyć się, zaiste, dokonało w czas tego sejmu. Wiele
uprzątnęliśmy trudności. Chwalebne konstytucje sta
nęły. Jest co czytać wolnemu obywatelowi.
8 — Dąbrowska — Dramaty

_ H3 _

G_e n i u s z s i e r o c y

Ponętowski

A strach pomyśleć, bihme, na jak cienkim rzemyczku
wisiały swobody wolnego narodu. Że z tego wojna
domowa nie wyskoczyła, jest za co dobroć i miłosier
dzie boskie chwalić. Ot, co.
Przechodzą.

Poseł

Czupurny

Owo nam czyście rzeczy poszły. Kanclerz kręcić nami
chciał jak wrzecionem, aliści onym pokręcono. Boża
to ręka w to się wdała. Kanclerz z królem talc, a Bóg
inaczej.
Poseł

Jowialny

Było to berło, ale się zderło. I lekuchno się wszystko
odprawiło, jak wianki wił. Ubezpieczyliśmy się na
wieczne czasy w nieoszacowanych wolnościach, w lu
bym pokoju. Nie na darmo się gębami ruszało. Dixi.
Dixi. A królowi jakby psi obiad zjedli.
Poseł

Rozważny

Lepszy byłby, jako mniemam, pokój mieczem niż gębą,
mater dei, zdobyty.
Poseł

Zdeterminowany

Gdy głębiej rzecz tę uważam, zda mi się, ,żie nie o po
kój ani wojnę cała ta sprzeczka była. I że nie wojnie
my zabieżeli, jeno drogę ojczyźnie do wszelkiej po
tencji, do wszelkiej dobrej sławy zagrodzili. Jeno że
późno już, moiściewy, nad tym deliberować.
Poseł

Stroskany

My taką potencją nie chcemy być, ku jakiej nas król
na pokuszenie wodził, (z przejęciem) Nasza potencja, to
błogosławione domowe wczasy, gdzie z Bogiem jeno
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gadam i Jego rozkazań jeno słucham. Z żoną, z dziatki,
z cnotliwymi sąsiady grzecznie się bawić, z poddanymi
koło gospodarstwa się krzątać, oto mi ojczyzna, oto mi
raj na ziemi — czasy, bo czasy.
Oświęcim

do Posła

Jowialnego

Tedy władza królewska złamana, powaga wniwecz
obrócona. Czyli król sam źle o swojej władzy radził,
że jej ze stanów prawami nie umiał zgodzić — czyli
stany źle swojej władzy użiyły, jednako podrwiliśmy
tu w niemało ważnych sprawach.
Poseł

Jowialny

A po mojemu władza królewska nie złamana, jeno
ustatkowana. Kogo ja widzę! Jejmość moja, snadź już
w gospodzie nie mogła wytrwać i aż tu mnie nalazła!
Tedy bywajcie, panie bracie, służby moje zalecam,
dobrego zdrowia i szczęśliwej drogi waszmości życzę.
Żegnają się podaniem ręki,

Żona

Posła

Oświęcim wychodzi.

Jowialnego

A toż Boga wy w sercu nie macie. Tydzień bez mała
po tej Warszawie się tłukę. Wczorajś gadał, że przed
świecami skończycie. Czekam i czekam, noc na tobo
łach prześlęczałam, aż mi dopiero pachołek nade dniem
daje znać, żeście się przecie z tymi radami uskromili.
Poseł

Jowialny

Nie żurz się, Tosieńku, moje kochanie najmilsze, bośmy
się tu do wielkich rzeczy z królem jegomością i z pa
nem Ossolińskim dogadali.
Żona
Toście się nie mogli prędzej dogadać? Sześć tygodni
8*
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gadania tyla gąb?1 Już to nienagadane nigdy wasze
plemię mężczyńskie. O nas prawią, że językiem lubi
my mleć. Ale my jak sobie gęby strzępimy, to na
głupstwa tam byle jakie. Ale żeby o ważnych i wiel
kich rzeczach tyle rajcować, w których i sam Pan
Chrystus jeno — tak i nie — przykazuje powiadać, to
chyba że dla czczego popisu to czynicie...
Poseł

Jowialny

Bo to widzisz, moja gospodze miluchna, konie rządzą
wodzami, a ludzi — mądrymi mowami. A nie dla
czczego popisu, kochanie, jeno by potomni wiedzieli...
Żona
Potomni, potomni... Spiesz się, a chodź, bo tam twoi
potomkowie wyglądają stęschnieni mamusi i tatusia.
Czeladzi trzeba upominki na święta gotować, czynsze
odbierać, roboty w domu huk. Na Gody jużem wszyst
ko sprawiła, wozy stoją przed Zamkiem, gospodę za
płaciłam. Tylko siadać i jechać.
Stankiewicz

do kręcących się jeszcze po izbie posłów

Panowie bracia, dla tych, co się do domu śpieszą, msza
dziękczynna w katedrze skoro świt się odprawi. Suma
zaś — o południu.
Poseł

Jowialny

Słyszysz, Tosieńku. Grzech by w drogę się ruszać,
Panu Bogu dzięków solennych nie złożywszy za tak
szczęśliwe i prawie cudowne skończenie sejmu.
Żona

Do kościoła zawsze wstąpić się godzi. Ale zali to
prawda, że ten sejm tak się szczęśliwie odprawił? Na
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mieście mówią, żeście króla całkiem zekpali, poniżyli.
Za to-li chcesz Panu Bogu dziękować?
Poseł

Jowialny

zaskoczony

A... komu będę dziękował? (niepewnie) Ano, możieśmy
i cośkolwiek poszkapili, przedsię, samaś zwyczajna
mówić — kogo ma Bóg w swej obronie, ten i w złej
nawie nie utonie.
W trakcie tej wymiany zdań wychodzą — słychać zgiełk
odjazdów. Izba pustoszeje.

Głosy

odchodzących

Śnieg pada. Wozamiśmy przyjechali, a tu nam sanna
taka gotowa się zrobić, że nie przejedzie na osi.
Mokry śnieg pada. Błoto się z tego zrobi.
To dobrze. Dróg nam nie pozadyma. Dojedziem i bez
płozów.
Na pustą scenę wchodzi Król, wsparty ramieniem Osso
lińskiego, bardzo zmęczony, ale z wesołą i podnieconą
f
twarzą.

Król

śmieje się gorączkowo

Ano, wiecie, kanclerzu, niech to będzie tak, żem ja te
kilkakroć sto tysięcy kurwom swoim rozdał. Wierę, lep
szy by z tego użytek poczyniły niż moja szlachta miło
wana.
Ossoliński

Okrutnieście, panie, zniewczasowany. Co prędzej by
wam legnąć w łożnicy. W Zamku spoczniecie, czyli do
Ujazdowa każecie?
Król

Do Ujazdowa? A broń Boże, broń Boże. Jam wesół. Ja
na łowy pojadę. W tej minucie na łowy...
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Ossoliński

Wasza królewska mość! Toż jedenaście godzin sie
dzieliście na sejmie. Do wczasu wam — nie do łowów.
Król

Siedziałem? Toteż ścierpłem, kości chcę rozprostować.
(woła) Kazanowski! Gdzie to go diaski noszą? Kazanowski! (wpada Kazanowski) Szlij no mi, kochanku,
pachołków. Niech co żywo podają kożuch, czapkę, rusz
nicę... W skok ich posyłaj, Kazanosiu, bom srodze nie
cierpliwy... I szczwaczów ruszać...
Kazanowski

Miłościwy panie, toż spocząć trzeba.
Król

Nie będę spoczywał. Cóż to? I wy się królowi sprzeci
wiacie?... Mój spoczynek — być jak najdalej od ludzi...
Ze psy jeno, z drzewami, w których nie ludzkie gęby
uprzykrzone, tylko wiatr cudnie gada...
Ossoliński

do Kazanowskiego

Albo mu się z desperacji rozum pomieszał, albo tak
nie czuje tego despektu, co go wziął, jak człowiek, co
mu rękę ucięto, nie czuje, że już palców nie ma...
Kikutem do szabli sięga i zda mu się, że w garść żelazo
ima, a garści już nie masz u ręki. (wzdycha) To... tak...
Król

w trakcie tych słów chodzi tam i na powrót

Ossoliński,

nie

zatrzymujcie
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w skok myśliwskie przybory... W trzy pacierze ma być
wszystko do łowów gotowe i niech tu ze psy, z koń
mi, z kotczym podjadą... (Kazanów ski wybiega) Omy
liliście się na tym, panie kanclerzu. Ja wiem, co mnie
spotkało, aleć nie mnie to spotkało, jeno was wszystkich.
(grozi. W katedrze organy, tłum śpiewa „Te Deum laudamus".
Król słucha z coraz większym przerażeniem na twarzy)

Przez rany Boga .żywego. Naród mi olsnął! Naród mi
olsnął ze szczętem (rozkazująco) Ossoliński! działać nam
trzeba, ślepych mamy prowadzić, za nich i za siebie
oczy sokole mieć. Toż i roku nie minie, jak Ordę z całą
Kozaczyzną i z czernią ruską na karkach będziemy
mieli. Moskwa, jak się opatrzy, żeśmy Kozaków przefajdali, gotowa przymierza odstąpić i z Chmielnickim
się kumać. Turczyn, tchórzami nas mniemając, w gra
nice nam się tak wpasie jako psi w krupy... (po chwili)
Wygotujecie mi pisma stosowne i wnet po nowym roku
poselstwa trzeba słać. Do sułtana wyprawicie Dzibułtowskiego. Budziaki wypominać i wojną po staremu
grozić będziemy. Do Moskwy pojedzie Kisiel, by ich
od zmowy z Kozakami odwodził. Do Kozaków... do
Kozaków ty sam, Ossoliński, pojedziesz. Dasz zapew
nienie, że im się stawię w słowie. Z Chmielnickim
samym będziesz gadał... Jeno mi w tym nie podrwij...
Ossoliński
ożywiony

Z ustmiście to, miłościwy panie, wyjęli, bom nie co
inszego miał na myśli... jeno że (ogląda się. K a z a n o w -

6 ki, trzech pokojowców i pachołkowie wpadają z odzieniem
i bronią myśliwską. Król zrzuca kapelusz i haftowany kaftan,
pokojowcy otaczają go i przebierają. O s s o l i ń s k i do K a z a nowskiego) Szalona jakaś chętka króla jegomości poz-

badła i tak myślę, że niedaleko zajedzie, bo się bardzo
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na twarzy mieni. Boleści chwycą go, nim za miasto wy
jedzie.
Kazanowski
poufnie

Medykam wziął i sam z nim jadę. Świeże powietrze
królowi posłuży. Nie masz też lepszego zapomnienia
0 zgryzotach nad łowy, kiedy flaszy zdrowie nie przyz
wala.
Pokojowcy rozchodzą się. Król ukazuje się spomiędzy nich
w butach juchtowych za kolana, w kożuchu przepasanym
1 butów sięgającym, w czapce futrzanej z odwiniętymi
nausznikami.
Król

Tedym gotów. Pazikowie mi mówią, że śnieg pada.
Ponowa. Na ponowię dobrze jest bardzo wilki tropić.
(w zadumie) A wilki tropiąc, dobrze się bardzo myśli...
Ja zaś myśl ogromną mam... do... powzięcia...
Za sceną trąbki myśliwskie, ujadanie psów, organy w kościele
cichną.
Ossoliński

Nie dajcie,żi, panie Adamie, królowi jegomości długo
łowami się bawić...
Król
upuszcza naciąganą rękawicę, mieni się na twarzy

Król? Kto tu mówi o królu? Nie masz tu króla... Po
stokroć mniej... sto razy więcej niż król... Człowiek...
umęczony od ludzi...
Chwieje się z jękiem i osuwa się w ramiona podbiegających
panów.

AKT TRZECI
Lipiec—Sierpień 1648 r. Sejm konwokacyjny.
Dekoracja ta sama, co w akcie drugim, obrazie drugim. Obiesale, senatorska i poselska obite kirem, to samo lawy. Sena
torowie i posłowie czarno albo ciemno odziani. Z pobliskiej
katedry słychać śpiewy liturgiczne przy trumnie W ł a d y 
s ł a w a IV. Na izbą senatorską wchodzi O s s o l i ń s k i ,
w ciężkiej żałobie, złamany i posiwiały. Staje nad schodami
tf.o izby posełskiej, zatrzymany przez nadbiegającego za nim,
zdyszanego dworzanina.
Dworzanin

Wasza książęca mość! Od lubelskiej drogi siła szlachty
i Żydów ciągnie w miasto!... Sroga moc koni, wozów,
bydląt... (dyszy) Wieści lecą, że w Ukrainie chłopstwo
już dwory pali, nikogo żywym nie żywi... Jak się ta
trwoga rozeszła, mieszczaństwo i panowie nuże roby
układać, tłumoki sznurować i do Wisły! Szkuty a dubasy narządzają, w drogę się ku Prusom wyprą wują.
Na rzece już do tumultu nieledwie przyszło. Zabijać
się chcą ze strażą waszej miłości.
Ossoliński
'słucha, prostuje się, niecierpliwy

Nie stójżie tu, waszmość, i nie patrz we mnie jak wrona
w gnat. Pomykaj na rączym do komendantów! Alboż
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nie wiedzą, co mają w nagłym razie czynić? Sto razy
będę to samo przykazywał? Straże na Wiśle zmocnić.
Statków, com je przyaresztował, nikomu nie pozwolić.
Nowe, co by się pokazały, zatrzymać i pod utratą mie
nia wyjazdu z Warszawy bronić. Na godność nie patrzać. Panom zarówno, jak miejskim. Kto by postrach
i głupie wieści puszczał — chwytać! (Dworzanin wy

biega, Ossoliński schodzi na izbę poselską, spogląda po ża
łobnych ścianach, mnie brodę. Z prawej strony wchodzi A d a m
z^Brusilowa Kisiel, wojewoda bracławski)A... a! Otóż i pan

Kisiel. Witam.

Kisiel

Powolne służby mojemu miłościwemu panu i bratu.
Coś was dziś, panie kanclerzu, jeszcze markotniejszym
pono widzę, niż oglądałem wczoraj.
Ossoliński

Nie masz ci już na świecie nic zgoła, co by mogło bo
daj kroplą dodać albo ująć mojej żałości. To jeszcze
jedno, że nie zapamiętywam się ni w rozpaczy, ni
w trwodze. Czynię, co w tym nieszczęsnym stanie
ojczyzny czynić można. A tak łzy wysychają, kiedy
czasu nie staje, by płakać. Szukałem ja was wczora,
mości wojewodo bracławski, aleście mi się jeno z da
leka widzieć dawali.
Kisiel

z żałością

Ja ludziom z oczu schodzę, bo mnie tak zniewagi spo
tykają, że ani wiem, czy mam jeszcze bliźnich na
świecie. A że i o was dawało się słyszeć, żeście krzyw
ku mnie, to się nie naprzykrzałem.
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Ossoliński

Bywam ja dla oka ludzkiego na różne rzeczy krzywy
albo łaskawy. Prawdziwą twarz mało komu pokazać
mogę. Jako i wy dobrze to już podobno znacie, świat
nie miłuje prawdy ani w ludziach, ni w rzeczach. To
tak.
Kisiel

Jedno ja dobrze wiem. Że w Polsce pono lepiej być
infamisem i wywołańcem niźli Kisielem albo-li Osso
lińskim.
Ossoliński

Wiem, co wam zadają i o co na was wrą. Wszelako
nie padajcie na duchu. Mnie było gorzej. Mnie syn
umarł, (chwila żałobnego milczenia) Too — taak.
Kisiel

Ciężko was Bóg oną śmiercią uderzył. Gorzka tylko
zostaje pociecha, że grom bije nie w liche krzewiny,
jeno w dęby potężne.
Ossoliński

Wszelako srodzem osierociał. W troistej żałobie cho
dzę — po królu, po klęsce lcorsuńskiej, po synu. Ostat
nie pisanie wasze zastało mnie w publicznym niesz
częściu śmierci króla, a ledwie nie oczy zamykającego
konającemu jedynakowi mojemu. Jeszcze w trumnę
chłopca mi nie włożono, kiedym zjazdy partykularne
szlachty i senatorów musiał zwoływać i uniwersał
o zniesieniu hetmanów i pospolitym ruszeniu rozsyłać.
Za który mnie teraz topić mają, od czci i wiary odsą
dzać, że nadużyciem władzy rozesłany. Wam czerń ma
jątki spustoszyła, mnie województwa i sejmiki sta
rostwa moje pozajeżdżały. Już mnie przed czasem
jakoby z dostojeństw i godności odarli, (z gorzkim
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uśmiechem) Obaśmy w srogiej niełasce u Rzeczypospo

litej.

Kisiel

U braci szlachty nie może w łasce być, jeno taki jak
Jeremi Wiszniowiecki. On jest prawy geniusz pospo
litej mierności. Z niego idzie ten glanc, w którym
gminne przywary widzą się heroickimi cnotami.
Ossoliński

Wierę, wasza, panie Adamie, cnota bez glancu, a prze
cie więcej dla ojczyzny sprawiła niż buczne pohuki
wania Jeremich, a Mykołów Potockich. Kiedy nie
masz, kto by się w tym obaczył, tedy nam nie zostaje,
(smutno się śmiejąc) tylko choć samym sobie sprawiedli
wość oddać. I to wam powiem na maluchną pociechę,
że co z mej strony, samą zasługę waszą uważam,
w niniejszym znękaniu ojczyzny wiekopomną. Żeście
jedną potęgą waszego rozumu Chmielnickiego wstrzy
mali, cud to prawdziwy, którego i słowem wyrazić nie
podobna. Za waszą przyczyną jest czas, żeby się opa
miętać, siły zebrać i jakowąś drogę działania naleźć.
Kisiel
Bogu się to podobało, że przeze mnie, najlichszego syna
Rzeczypospolitej, ta krwawa tuczą znad ojczyzny
ujęta. Że ten buntownik ordy odprawił, sam zaległ
pod Czehrynem i posły do Warszawy z prośbami
0 miłosierdzie wyprawił. W,żdyć muszę przydać, żem
to wszystko resztką fortuny mojej, zdrowiem i sumie
niem asekurował. Oby nie stało się jak niegdyś pod
Kumejkami, kiedy się Kozacy na moją przysięgę pod
dali, a potem nic im nie dotrzymano, moją cześć
1 moje zachowanie u nich na srogi szwank wysta
wiwszy.
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Ossoliński
zamyślony

Może to być i teraz, jeśli zemsta i nienawiść przeważą.
I ja o to się tylko modłę, żeby duch Władysława nad
nami czuwał. Bo i to wam powiem bez obrazy waszej,
że lubo wielkiej dokonaliście rzeczy, przecie nie tylko
z Bożą uczyniliście to pomocą, ale i z tego pomocą,
który już jest u Boga. Władysława to przeszłe zamysły
i teraźniejsze u tronu boskiego modlitwy sukursem
waszym były. Nie wątpić o tym, że Porta do dziś, po
straszona zapowiedziami wojny i groźbami Władysława,
dwa już lata boi się z nami zaczynać. I w tym jest po
wód, że jako mi dają znać, chanowi najazd z Kozakami
na Rzeczpospolitą zganiła.
Kisiel

Na tym nie dosyć. Mnie to z myśli nie schodzi, jakby
tę ligę kozacką z Tatarami ostatecznie rozerwać.
Ossoliński

Żeby Chmielnicki wiedział, co chan o nim do nas tu
pisze i jako gotów go za cenę pokoju z nami porzucić,
mieliby się Kozacy o co z Tatarami zabijać. Puściłem
to po ręku i mam niejaką nadzieję rozerwania tej ligi
wilczej z psem na gospodarza. A gdyby to się stało,
reszty może nie pochybimy. Główna rzecz, dawniejszy
zamysł nieboszczyka króla do skutku przywieść i na
Turka wszystkimi siłami ruszyć.
Kisiel

Jedyny to byłby ratunek i wojny domowej niechybne
odżegnanie. Ale nie wiem, czyli mocen bylibyście to
sprawić teraz, kiedy ojczyzna ledwie dycha.
Ossoliński

Jak się na to zawezmę, to i, da Bóg, dokażę. A nie do- 125 -
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każę-li, sumienie uspokoję, żem swoje uczynił. Wsze
lako i to wam natrącę, że dziś bardziej niż kiedy
wielki zamysł nieboszczyka króla wypełnić się może.
Bywa, że ludzie, nóż na gardle mając, do wielkich rze
czy są sposobni. A okoliczności tyleż grożą, co i owszem,
sprzyjają. Hospodarowie wołoscy i Rakoczy siedmio
grodzki czekają tylko, żeby się chan od Chmielnickiego
oderwał. W Bośni powstanie już się szerzy. Bułgarowie i Grecy każdej chwili uderzyć gotowi. Z Moskwą
tylko na dwoje babka wróżyła, gdyż tam nasze za
biegi pokrzyżowały się z knowaniami Chmielnickiego.
I o tym z wami chciałem gadać, bo na was kładę,
byście jako niedawny poseł do Moskwy ono niebez
pieczeństwo przed oczy sejmowi, szczerze się w to
włożywszy, wystawili.
Kisiel

Włożyć ja się w to włożę, bodajbym się miał trudzić
do rozpuku. Ale jaki efekt mogą mieć moje słowa,
kiedy nie wiem, zali najdę poparcie chociażby jednego
senatora? Darujcie, że się do tej materii wracam, ale
i wy mnie, mości kanclerzu, za nazbyt gorliwego roz
jemcę tej wojny poczytujecie, a wczora przeciw mnie
za głosem podkanclerzego opowiedzieliście się, aż dzi
wno było słyszeć! Mamże ja jeden wszystkie pociski
w siebie brać?
Ossoliński

tłumaczy niecierpliwie

Mówiłem ja, to prawda, za Leszczyńskim i przeciwko
układom z Kozakami. Są wszelako różne sposoby bro
nienia słusznej sprawy. Zważcie, że ja siebie samego
nie wiem, czyli na tym sejmie obronię. A zamiar mam
tak zuchwały, by nie tylko siebie bronić, ale, tak jak
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jestem sponiewierany, wielkie zamysły ostatnich lat
przeprowadzić, którym nie dam przepadać dlatego, że
król jużi na wiecznym noclegu. Złe to kondycje, by
offensive na sejmie występować, który mnie za zdradę
stanu chce sądzić, (po chwili) I w moim rozumieniu
zgoda z Rusią to warunek sine qua non nie tylko potę
gi, ale dziś już wręcz egzystencji Rzeczypospolitej. Ale
jako to wytłumaczyć bez polityki ludziom, dyszącym
pomstą i nienawiścią i w dymie tym dalej końca swych
nosów nie widzącym? Będąc sam oskarżonym o autor
stwo wojny domowej, mogęż pod tą kalumnią praw
Kozaczyzny jawnie i prosto bronić? A toć na miejscu
mnie rozszarpią razem by z najpilniejszym interesem
Rzeczypospolitej. Muszę stosowną metodę obrać i do
czasu jakoby szalonego udawać. To tak. Na tym świe
cie dobro czynić i prawdzie a sprawiedliwości służyć,
tak niebezpieczną jest rzeczą, że chciawszy skutek
pożądany mieć, trzeba się do cechu zła i nieprawdy
wpisać i dopiero ze śrzodka onych ciemności światła
zbawczego iskierkę cierpliwie zażegać! Chyba że kto
pragnie tejże godziny męczennikiem zostać. Ja zasię
z rozkazania Bożiego mężem stanu jestem, i sługą inte
resu publicznego, nie samego tylko zbawienia własnej
duszy. To tak.
Kisiel
Wielkie, acz gorzkie to słowa. Aleć, żeby taką mądrość
stosować, czasu trzeba, którego my i na owinięcie palca
nie mamy. I po mojemu, to nie w debaty się wdawać,
a króla najprędzej obrać, bo u tych chłopów za nic
Rzeczpospolita, oni mówią: „a szczo je rzeczpospolita?
I my takoż rzeczpospolita;" a korol to u nich pan.
I podobno źle się stało, skoroście już tyle rzeczy na
siebie wzięli, żeście zarazem elekcji nie złożyli. Bo to
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prawa nasze u diabła, wolność u dwu, a karki nasze
pod ostrą pana Bohdana szablą wnet się znajdą. To
zawieszenie broni, którem sprawił, wątłe jest i łacno
..się rozpruje. Bo i z naszej strony długo nie wytrwają.
Jak po Żółtych Wodach wszystko, co żyło, w świat
xiciekało, tak dzisiaj, co żyje, rwać się do oręża poży
teczniejszym rozumie niż wewnętrzną ugasić wojnę.
A osobliwie książę Jeremi podżega, żeby Ukrainę do
znaku we krwi utopić. I kiedy już mamy bez ogródek
ze sobą gadać, to ja dziwuję się, żeście posłów Chmiel
nickiego immediate nie odprawili z potwierdzeniem
obietnic przeze mnie danych.
Ossoliński

Posłów do konwokacji zatrzymałem, bo coś trzeba było
i szlachcie na ząb dać. A za samowolnym ich odpra
wieniem ile by się nowych podejrzeń i huków na mnie
wylęgło, sami możecie postrzegać.
Kisiel

Nie byłaby to większa samowola niżi uniwersał, któryście wydali, a ileż bardziej zbawienna. Zatrzymanie
posłów może nieobrachowane szkody przynieść. Choć
i zaproszenie onych trzech regimentarzy na miejsce
hetmanów nie zda mi się, wybaczcie, owocem szczę
śliwego geniuszu.
Ossoliński
porywczo

Miałżem władzę wojenną dawać któremuś z wrogów
moich? Radziwiłłowi? Firlejowi? Lubomirskiemu? Albo
Wiśniowieckiemu? Którzy są abo heretycy, więc mnie
jako katolikowi niepewni, abo zamysłom wojny turec
kiej przeciwni, abo jak Jeremi za wszelką cenę wojny
domowej będą chcieli? (poufnie) Po prawdzie, to wy
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jeden, mości wojewodo, buławyście na tę nieszczęsną
wojnę godni. Ale miałżebym tak być okrutny, żeby
was przeciwko narodowi krwi waszej własnej wodzem
wojennym stanowić? Czyściej wam być orędownikiem
pokoju w tej niesprawie.
Kisiel

z goryczą

K'temu jam i „schizmatyk", więc wam, jako katolikowi
niepewny, (gest zaprzeczający Ossolińskiego) Ale ja
nie kwapię się ku takim dostojeństwom. I lubo sta
nąłbym wiernie przeciw każdemu wrogowi Rzeczy
pospolitej, ustąpię raczej, udam się na spoczynek. Niech
ci wyjdą na widok, co albo sobie moje starania przy
pisują, albo hydzą mnie krzywdzącymi domysłami.
A jako poprawią i skończą... skutek pokaże. Dzielę też
wasze skrupuły ex re wodzów, łeremiemu buławę dać
to jakoby miecz w rękę szalonego. Janusz Radziwiłł
zbyt udzielnym litewskim czuje się panem. Wszelako
jeśli teraźniejszych regimentarzy powolnym swoich za
mysłów narzędziem spodziewacie się mieć, to nie wiem,
czy się na nich nie omylicie. Ostroróg, jako mi wia
domo, z wielką żałością mianowanie to przyjął, chęt
nym ni k'czemu nie będzie. Zasławski w wygodach
pieszczonych się kocha, że go u nas „pierzyną" obezwali.
Młody Koniecpolski — dzieciuch.
Ossoliński

Ostroróg wielkiego jest umysłu i do głupstwa tamtych
dwu nie dopuści. Koniecpolski ojcowskiej szkoły ry
cerz i na wodza nie za młody. Młodsi ongi światy za
wojowali. A Zasławski pół Ukrainy w majętnościach
posiada. Tak mniemam, że jego postawiwszy na czele
9 — Dąbrowska — Dramaty

r
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wojska, znaczną część własnych jego chłopów da się
od rebelii powstrzymać.
Kisiel
I na tym omylicie się, wasza miłość. Wszystek lud
ruski leci i w tę wojnę każdej chwili wnijść gotów.
Nie taką rzeczą go powstrzymasz, jak wyniesieniem
którego z panów tamecznych. Toć Ruś i mnie już nie
ufa, lubo ich jak siebie samego miłuję. Dopieroż dru
gim, jakich zgoła za pryncypalnych swoich ciemiężycieli mają. (wzdycha) Okropnie się złość i nienawiść za
gęściły tymi czasy na świecie!
Za sceną gwar wielu głosów. Posłowie i senatorowie schodzą
się na sesję.

Głosy

w sali senatu i za sceną

Autora wojny kozackiej niech wydadzą!
Sprawców tego nieszczęścia poszukać!
Na obronę ojczyzny wołać! Wojska zaciężne raić!
Ossoliński
)
Słyszycie, mości wojewodo? I nie opacznyż ten świat?
Kiedy król temu dwa lata wojska na wrogów ościen
nych zbierał, krzyczeli przeciw cudzoziemskim zacią
gom. Dziś sami wołają o zaciągi przeciwko domowym
nieprzyjaciołom. Kiedy król ostrzegał, że ligę Kozaków
z Tatarami i wojnę na karki swoje ściągną, ani wierzyli.
Aż teraz autora tej wojny szukają, której sami jedni
sprawcami są niewątpliwymi. Tak i sentymenty ich
odmienią się, jeno za późno. I kiedy ni ja, ni wy, nic
już poradzić nie zdołamy, ku nam się zwrócą. To tak.
Bywajcież tymczasem, panie bracie. Do prymasa trze
ba mi pospieszyć. Ulżyło mi na sercu, żem z rozumnym
człowiekiem gadał. Bo to ludzi na świecie siła, a o czło
wieka bieda.
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Kisiel

Nie na wiełem sią wam przygodził. Posługi moje w wa
szą łaskę oddawam.
Zegnają się, Ossoliński wychodzi do senatu. Na izbą po
selską wchodzą z drugiej strony podkanclerzy koronny, biskup
chełmiński, Jędrzej Leszczyński i biskup kujawski
Wojciech Gniewosz.
Jędrzej

Leszczyński

Bóg pomagaj, mości wojewodo bracławski. (wskazując
Kisiela Gniewoszowi)
Owo człowiek, co z dan
tejskich piekieł przybywa, (do Kisiela) I podobno,
że z anielskimi propozytami (szyderczo) prawdziwie
chrześcijańskiego przebaczenia dla morderców?
Kisiel

Jużci, że chrześcijańskiego, księże biskupie, skoro
Chrystus i łotrowi na krzyżu powiedział: dziś jeszcze
będziesz ze mną w raju.
Gniewosz
popędliwie

Aleć łotr ów żałował grzechów swoich. A o darowanie
win nie prosił, rzezając nożem gardło swojej ofiary, jako
czyni chłopstwo na Ukrainie i wszyscy zdrajcy wszeteczni, co się z nim wiążą. A którym protekcji użyczać,
jest właśnie, jakoby się z nimi po społu szło pustoszyć,
mordować i podpalać.
Kisiel
groźnie

Nazywać protektorem zbrodni każdego, kto na inny
sposób niźli my sami chce zbrodni kres położyć, to
właśnie, jako powiadają, kota ogonem wywracać.
9*
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Jędrzej Leszczyński

Jak widać nie już na sejmach, ale i private chcecie nas,
mości panie, przygrubą mową swoją pouczać. Wszela
ko nie wskóracie, abyśmy świętokradcom, grabieżcom
i wyrzutkom od społeczeństwa mieli praw i wolności
postąpić. Byśmy ich bez kary i pokuty do łaski Rze
czypospolitej przypuścili.
Kisiel

Luboby największy był niecnota, co by zabił ojca,
matkę, brata rodzonego i pana, przytulenie i opiekę
dawaliście mu w Ukrainie, abyście tylko wsie swoje
ludem pracowitym zagęścili. A teraz, gdyście pracą
tego ludu przyszli do wielkiej substancji we włościach
waszych, nuże w niewolę go imać, nuże o zdrajcach
i buntownikach krzyczeć. Choć kto tu komu zdrajca,
lud wam, czy wy ludowi, Bóg to snadnie rozsądzi.
Jędrzej Leszczyński
tłumiąc gniew

Jako duchowni słudzy kościoła i takiej zelżywej mowy
pokornie słuchać musimy, acz jako urzędnik państwa
mógłbym przyganić, że ona zdradą pachnie. I to sobie
jeszcze pozwólcie namienić, że jeśli tak „wy" i „wy"
powiadacie, tedy na zły adres te słowa dirigujecie.
Gdyż wasza miłość to z Ukrainy jesteś i chłopstwem
tamecznym się parasz. Myśmy są z Wielkopolski
i w rzekomych uciskach ludu ruskiego nic na siebie
nie wiemy.
Kisiel

Prawda to. Senatorowie i posłowie wielkopolscy lepiej
pono włoskie i niemieckie kraje znają niż polską
Ukrainę. Przeto jak o jej sprawach wspomną, to jakby
o żelaznym wilku pletli. Mimo uszu puścić by to
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można, byście choć sami skuteczniej zachodnich granic
pilnowali i takowe szerzyli, a nie dawali ich ścieśniać,
jako nam się i od Prus, i od Śląska ścieśniły. Byłoby
natenczas placu dosyć i naród nie musiałby się wyle
wać w one Dnieprskie obszary. W których moglibyście,
jak nie chcecie ani poradzicie, fundament potęgi Rze
czypospolitej taki zało/yć, jakiego świat nie widział
i nie słyszał. Kiedy tego nie potraficie, nuże więc na
zachód i na północ, odbijcie, co nam stamtąd za
brali. Ale wam i to nieochota!
Gniewosz

Zuchwale sobie poczynacie, panie wojewodo bracławski.
Nie dość wam widać wrogów, którzy już i na głowę
waszą nastają.
Kisiel

Mnie i na cześć następują, która mnie milsza od głowy.
Bardzom już zmitrężon i głowę złożę rad, ani się odgróżek takich nie ustraszę.
Idą we trzech ku senatowi.

Poseł

Jowialny

wchodzi na rozmowie z kole g ą . P o s t r z e g a K i s i e l a
O otóż i pan Kisiel z Brusiłowa! (dogania go) Wasza mi

łość! Mości wojewodo!
.

Kisiel

chłodno, zjeżony

Do usług waszej mości.
Poseł

Jowialny

Kłaniam i służby moje w łaskę waszej miłości odda
wani. Ja krótko, jako w tym krótkim czasie. Lubo,
prawdę rzekąc, sesja nie zając, nie uciecze.
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Kisiel

Życzycie tedy waszmość?...
Poseł

Jowialny

Przypatrywam ja się waszej miłości i relacji waszej
w senacie pilnie słuchałem. A łubom prostak, przeciem
rozeznał, ,żie to wiecie, czego drudzy nie wiedzą.
Kisiel

Wdzięcznym waszmości...
Poseł

Jowialny

Powiadajcie mi tedy, bom srodze o to frasobliwy...
Jako to może być, że wyszło wszystko, co król mówił?
Skądże król nieboszczyk miał to do siebie, że przyszłe
czasy tak accurate przezierał? Że o nich jakoby wróżek
wróżył?
Kisiel

chwilą milczy, mnie brodą

A nastąpiliście wy kiedy, panie bracie, na miotłę?...
Tak... podraczonym będąc i onej miotły w kącie nie
uważając?
Poseł Jowialny
stropiony

Mogło się to przydarzyć, lubo nie pomnę... I nie prze
nikam, wasza miłość, k'czemu zmierzacie?
Kisiel

To wszelako przeniknąć możecie, co w takim razie na
stąpi?
Poseł

Jowialny

Jak niby na tę miotłę?... Jużci wyr,żnie mnie szelma
drzewcem w łeb, ani chybi...
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K i s i-e 1
Nie dziwujcie się tedy, że król nieboszczyk, postrze
gając was nie po trzeźwu i w pomroce umysłów na
srogą miotłę następujących, przenikał, że was ona mio
tła w łeb drzewcem wytnie.
Poseł

Jowialny

Święta prawda. Mądry i bez wróżka to zgadnie. Tak
ono i mnie się teraz widzi, aczci dwie lecie temu na
onym sejmie, jakem wszedł między wrony, takem
i krakał jak ony. To mnie i jejmość moja głowę wonczas o to suszyła, że powiada, panaście, durnie, mą
drego nie poznali. A to tak było, jakby król sielne
światło nam zapalił, byśmy w nim oną miotłę postrzegli,
a my zasię, uczciwszy uszy waszej miłości, jakoby przy
rodzonym wiatrem przez tylną panewkę ono światło
zdmuchnęli. Owo zgoła mamy w zysku ciemność
i smród. Dixi. Dixi!
Kisiel

Zacne słowa, choć gęba niewyparzona, panie bracie.
Wszelako późnoście się w błędach waszych postrzegli.
(kiwa głową) De kum, de korowaj.
Poseł

Jowialny

Późno, mówicie? Nic późno nie może być dla Rzeczy
pospolitej, onaż wieczna. Żona mnie mówi: za mądrym
idź, na głupich się nie oglądaj. A lubo to nikt nie rozezna
mądrego, jeno mądry, a jam prostak, waszej miłości
trzymać się będę za połę. Marmur gryźć będę, dobrodziejaszku, jeśli każesz...
Kisiel

Mnie się trzymać, w kłopot się jeno zawiedziecie. Mnie
wszystko odstąpiło, i wilkiem na mnie patrzą.
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Poseł

Jowialny

Niechajby kłopot najzażartszy, byle ojczyźnie go ująć.
(płaczliwie) Jeno z Kozakami nie żądajcie nas jednać,
bo kochają nas oni jak psi dziada.
Kisiel

Nie bądźmy więc dziadami, to psi nie będą nas gryźli.
Poseł Jowialny
z animuszem

Jużci, że nie dziadami nam być, jeno konia dosiadać
i siec napował psubratów, takich synów, co się na
ojczyznę porwali. Za jaje mi ten sejm, szabli tu ostrej
trzeba.
Kisiel

A tośmy się porozumieli, jako ten baran z wilkiem.
Szukaj cieżi sobie, panie bracie, inszego towarzysza, bo
ja do zgody prowadzę, a nie do wojny domowej.
Odchodzi na salę senatu, którego drzwi się za nim zamykajo<.
Izba poselska napełnia się posłami.

Poseł

Jowialny

uderza się w czoło

Tom widzę po staremu znów na tę miotłę nadeptał!
Głosy

Kto do znędznienia takiego ojczyznę przywiódł, gardło
by winien dać!
Kto miasto bić rozbójców, układać się z nimi radzi,
to samo gardło niech da! Winien zdrady!
Bogusław Leśzczyński

Mości panowie! Jakośmy dni poprzednich śmierć króla
jegomości pana naszego miłościwego szczerymi łzami
opłakali i w sieroctwie naszym teraźniejszym pamięć
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jego czcili, tak was dziś uważnymi czynię, że zwłoki
majestatu niepogrzebione tuż obok rady naszej spo
czywają. Nie wszczynajmyż gorszącego tumultu podle
trumny króla, który samą jedną tylko śmiercią swoją
źle się przysłużył ojczyźnie.
Głosy

I tym się źle przysłużył, $e szkodnych radców swoich
ostawił żywymi, którzy na nas wojnę domową ściąg
nęli...
Na postrach nam ją ściągnęli, żeby w odmęcie ryby
łowić.
Kisiela odmieńcę chcą pono na tron usadzić.
Ossoliński uniwersały bezprawne jakieś wydaje!
Poseł

Jowialny

Koledzy! Panowie bracia. Toż nas sama ta miotła bije,,
na którą nastąpiliśmy. Wiecznie mamy po uczynku
żałować, kiedy w czym podrwim? Kisiel cnotliwy pan!
Nielża w ohydę go przywodzić! Nie szukajmy zwady
w domu, kiedy jej dość za drzwiami!
Głosy

Kisiel zdrajca! Jurgielt od Chmielą, musi, bestyja„
wziął!
Ossoliński z królem nieboszczykiem chłopów na panów
zbuntowali!
Wysłaniec z Senatu
woła

Wasze wielmożności na radę wspólną z senatem pro
szeni są uprzejmie!
Bogusław Leszczyński

Miasto win przeszłych jako dnia wczorajszego szukać,,
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raczcie, mości panowie, nad posłów kozackich odpra
wieniem radzić i jak pożar wojny domowej, tudzież
z Tatary, uśmierzyć! Prosimy, kto łaska, do senatu!
Wszyscy hurmem idą do senatu, gdzie po uciszeniu rozmiesz
czających się posłów słychać koniec mowy K a z a n o w s k i c g o. Na sali pusty tron, koło niego sędziwy prymas i dostoj
nicy rządu.

Kazanowski

Swawolę pohamować słuszna jest, aleć i forum Koza
kom dać potrzeba i życzeń ich wysłuchać, a tym także
niejaką surowość okazać, którzy Kozaków i chłopstwo
ruskie oprymować i krzywdzić śmieli wbrew ordyna
cjom Rzeczypospolitej, prawa im godziwe warujących...
Głosy

Na Boga, nie jest-li to podżeganie do buntu?!
Jakiej to rezolucji nabrał ze śmiercią króla!
Do przedpokojów królewskich, a nie do sejmu z ta
ką gębą!
Biskup Łagodny

Przestańmy krzyków niesfornych, bo w obliczu klęsk
wielkich i strasznych czasów stoimy. Po chrześcijańsku
rzecz tę rozważmy. Każdy z nas, ukrainnych, wie, co
niebożęta chłopy ruskie cierpią, a nie od samych panów,
starostów i dzierżawców, ale i od Żydów, którzy tak
się tam wpaśli, że cerkwie nawet dzierżawią. Te są
przyczyny, dla których czerń do Kozaków się wiąże.
A że Chmielnicki o nic inszego, jeno o miłosierdzie
przez posły swoje prosi, tedy lepszego z cieśni wyjścia
nie widzę, jeno amnistii pozwolić, żołd regestrowym
wypłacić i około praw ich dawniejszych wszystką Ruś
naszą zachować.
- 138 -

Głosy

Wstyd biskupowi bronić tych, co sakramenta święte
znieważają!
Wstyd egzagerować opresje, kiedy my to pod dzikiego
chłopstwa opresją srodze stękamy.
Biskup Łagodny

Zniewagi Kościołowi od plebsu rozjuszonego zadane
wielkie są, wżdyć będą pono większe, jeśli we krwi
tylko rebelię topić będziemy chcieli. Pamiętajcie tu na
słowa listu pana wojewody krakowskiego, Lubomir
skiego, który jest mąż wielkiego rozumu, wielkiej za
sługi, wielkiej miłości! A jako to on powiada, wojna
z własnym ludem różna jest daleko od wojen inszych.
Dać się wojną domową pobić, strzeż Boże, swoich zaś
wybić — siebie zniszczyć! Moderacji tu i prudencji
wielkiej potrzeba, i ja za Lubomirskimi o to stany
Rzeczypospolitej upraszam.
Albrecht Radziwiłł
Dać się pobić, strzeż Boże. A owo „strzeż Boże" już się
stało, bośmy się sromotnie chłopstwu i Kozakom znieść
dali pod Żółtymi Wodami i pod! Korsuniem, bośmy
hetmanów na onym polu klęski postradawszy, a chwała
wojenna Polski na okrutne urągowisko podawszy.
Wszelako mniemam, że nie brak męstwa tak wielką
porażkę na nas ściągnął, jeno złe sumienie. Nasi wozy
pod Korsuniem u Kozaków zostawili, bo były nała
dowane substancją chłopską i przeto chłopom się, Panie
odpuść, dostały. Za opresję chłopów chłopami Bóg
nas pokarał, (na sali wrzenie, Radziwiłł podnosi głos)
Ale wy się do tego nie znacie, (jeszcze głośniej) Nieznana
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wchodzi ta sprawa na publiczne obrady i nieznana
z nich schodzi!
Poseł

Województwa

Kijowskiego

Nierychło i wyście ją poznali, panie kanclerz litewski.
Nyńky tak każete, a jako duże przeciwialiście się
zawżdy, kiedy o cerkwie ruskie rzecz się agitowała
i o wolność wiary naszej błahoczestywej.
Albrecht Radziwiłł

Wiara święta katolicka jedyną szerzyć, aczby i siły
w tym zażyć przyszło, nie opresja to, Panie odpuść,
jeno pieczołowanie koło zbawienia duszy bliźnich.
Poseł

Województwa

Kijowskiego

Licha to piecza grosz dawać, a duszy za to żądać.
Poseł Mazowiecki

Poniechajcie tego! I tak, wej, dosyć sromu, że minister
i senator Rzeczypospolitej całemu narodowi szlachec
kiemu hańbę zadaje, żeśmy jakoby kogośkolwiek u-ciemię-ża-li!
Albrecht Radziwiłł

Nie jest hańbą do swoich grzechów się przyznać, za
które Pan Bóg ciężko nas dzisiaj karze.
Poseł Prawosławny

Skoro do cerkwiów i do wiary naszeij prawosławnej,
którą i ja wyznawam, przyszła mowa, tedy panu kan
clerzu odpowiem, że insza jest koło swej wiary pieczołować, a insza gwałtem ją drugiemu wpychać, i ta
opresja nam się dzieje. Ona to i największą jest wojny
domowej przyczyną, przez nią tak wielka moc szlachty
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ruskiej, świętych powinności wzglądem ojczyzny odbieżawszy, przy Chmielnickim się wiąże.
Poseł

Różnowierca

I

Nie tylko wierze prawosławnej, ale i drugim wiarom,
przez tak wiela obywatelów ojczyzny wyznawanym,
krzywda się po staremu dzieje. Która w teraźniejszym
ciężkim razie usunięta być winna, aby nie była prze
szkodą ku zjednoczeniu wszystkich synów ojczyzny
w obronie od ruiny. Wszak to my, różnowiercy, wy
żebrane życie prowadzim, żadnego bezpieczeństwa ni
dla zborów, ni dla nabożeństwa naszego, ni dla szkół
swych niepewni. Niech majestat Rzeczypospolitej rów
ność praw nam zawaruje, a wszyscy co do jednego za
całość i wolność jej zagrożoną polężem.
Jerzy

Niemirycz

wchodzi przez izbą
i słucha.

Janusz

poselską, staje

Radziwiłł

Co z mej strony, wolę teraz immediate z ta wysoka
izba precz iść i w polu na usłudze Rzeczypospolitej
życie położyć niż do takiej niewoli, jaką religia nasza
cierpi, wracać. I nie private to mówię, ani frakcyj różnowierczych imieniem, ale w interesie publicznym. Że
nam nie dotrzymujecie praw i wolności, to się na nas
tylko zaprawujecie, a wnet na każdego się zaweźmiecie, kto jeno duchem wolniejszym tchnie.
Poseł Województwa Ruskiego

Ta uszom wierzyć się nie chce, a sercu pękać z żalu
prawie przychodzi, słuchając imci panów. Tacyście to
bracia i synowie ojczyzny, że kiedy we trzech woje
wództwach żony nasze w jassyr idą, dzieci nasze i mło
dzieńcy, i męże okrutną śmiercią pobite, wy tę porę
za okazję sobie bierzecie, by krzywdy swej dochodzić?
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Wtedy nas przyciskacie, kiedy nam się tak duszna
dzieje? Kiedy nie o prawach myśleć potrzeba, ale o po
winnościach? Panie kanclerzu koronny, powiadają
o was, że rebeliantom pobłażacie, ta mieliżbyście po
błażać i tym, co jedność narodu niewczesnymi skargami
o krzywdy urojone mieszają?
Jędrzej

Leszczyński

ze słodyczą

Nie tylko że urojone, ale i tego panowie różnowiercy
nie widzą, że nie oni od nas, lecz nasza wiara kato
licka, która jest tu gospodynią starożytną, od nich
srogie opresje cierpi. Nie o samych jeno exorbitancjach rebelii myślę, ale i w spokojnym kraju — (zwraca
się ku Januszowi Radziwiłłowi) nie sąż nasze
krzyże przy drogach wywracane, a w Prusiech nie prze
szkadzaj ąż heretycy procesjom naszym chodzić? Czekam
tedy i ja, co znamienity kolega mój, książę kanclerz
koronny, z wysokiego urzędu swego na te niesłuszne
skargi opresorów naszej religii katolickiej odpowie.
Ossoliński

•potężnym głosem, zły

Nijakim krzywdom i nadużyciom rząd Rzeczypospoli
tej nie pobłaża, z której by strony wyszły. Innowier
com wszelako odpowiem, że dekreta przeciwko eksce
som są ferowane i na tym dosyć. Pokoju wam nie
odmawiamy, ale na więcej nie pozwolimy, luboby nie
tylko Chmielnicki, ale samo piekło na ojczyznę naszą
powstało!!!
Jerzy Niemirycz

Osobliwa to maksyma zbawienia publicznego — niech
ginie Rzeczpospolita — vivat Roma! Tą deklaracją
przypieczętowaliście, mości kanclerzu, poczet owych
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grzechów i win, o których była tu mowa, że rozruchu
domowego są przyczyną. Zaiste nigdy głupi tak ciężka
nie pobłądzi jako mądry!
Poseł Mazowiecki

Kanclerz heretykom przygania, żeby się suspicjom
wybiegał! Ale nigdy on Rzeczypospolitej od nagabań.
kacerskich nie uchronił, bo i nie chciał, musi, szcze
rym sercem uchronić.
Niemirycz

Oto wam odpowiedź, panie kanclerzu! Fukając na nas,
innowierców, niczym szlachty katolickiej nie ugłaskacie
ani łaski jej sobie nie kupicie. Lepiej byście tedy na
szych krzywd wysłuchali. Przeciwię się bowiem słowom,
jakie tu padły, że zły jest ninie czas o krzywdy się upo
minać. Przez te krzywdy Rzeczpospolita zginąć może,
kiedyż więc je naprawiać, jeśli nie teraz, kiedyśmy się;
zawzięli ojczyznę od wszystkiego zła zarazem ratować?
Poseł Mazowiecki
do Niemiry cza

A cóż to wam za krzywda? Toć, wej, pan Jerzy Nie
mirycz choć arianin z nami tu siedzi, lubo ani zasiadać,,
ani konwersować z wami nie powinniśmy, jeno wy
strzegać się was, arianów, jako zarazy powietrznej.
Nadto wam już wszystko w tej Rzeczypospolitej złe
i podejrzane, a indziej dobrze, gdzieby was dawno sto
sami popalili, łby wam poucinali!
Wrogie okrzyki w stronę Niemirycz a. \
Opaliński

Mości panowie, o spokojność obrad upraszam i o nieodzywanie się tak niedyskretne, gdyż będę musiał, kto
łaska, z izby wypraszać.
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Bogusław Leszczyński

Utarczki te ni z wewnątrz, ni z zewnątrz pokoju oj
czyźnie nie przyniosą. Trzeba miłością pokryć wszyst
kie nasze pretensje, grawamina dysydentów i schizmatyków do elekcji odłożyć, a do ratowania ojczyzny
i odprawienia posłów kozackich przystąpić.
Janusz Radziwiłł

Przyjdzie czas, że ni do czego nie przystąpimy, aż nas
w religii ojczyzna uspokoi! Wszelako, uważając strasz
ny grom Bo,ży nad wszystkim krajem naszym zawisły,
gotowiśmy grawamina do paktów konwentów z przy
szłym królem odłożyć.
Aplauz izby, chłodna aprobata u dysydentów.

Opaliński

Imieniem księcia prymasa (prymas budzi się ze starczej
drzemki) podziękowawszy księciu hetmanowi Januszowi
Radziwłłowi oraz wszem braciom innowiercom za tak
chwalebny znak cnoty obywatelskiej, dajemy głos
panu wojewodzie bracławskiemu.
Kisiel

Ja do jednego ciągle wracam. Czterdzieści tysięcy
Moskwy stoi u granic, gotowych nam pomagać w uspo
kojeniu rebelii albo gotowych Ukrainą się z nami
dzielić. Dziś widzą oni jeszcze korzyść w pomaganiu
nam, jutro, ujrzawszy jak sobie niestatecznie poczy
namy, pokumają się z Kozakami. Boć my wszystko
czynimy, by lud ruski w ręce naszych wrogów od
dawać, że i obce państwa płatnymi sprzedawczy
kami lepiej by tego nie czyniły. ( nieprzyjazna wrzawa)
Województwa ukrainne i ruskie spichrzem są nie- 144 -
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przebranym, Egiptem prawie żyznym ziemi polskiej.
Niechże Bóg broni, by postronni, widząc jak nam się
w tej spiżarni myszy i szczury lęgną, nie podebrali
się do niej sami. Jako temu zabieżeć, nie widzę inszej
ra
dy, jeno we wszystkim, co wielki nasz król niebosz
czyk obiecał, Ruś i Kozaków ukontentować, a zaś ich
z całą Polską do wielkiej wojny z poganami zawezwać,
jakiej my już dziś tak czy tak nie unikniem.
Poseł Jowialny

Cnotliwie prawi! Nie dziadami nam być, jeno rycerzami
nieustraszonymi. Szablę w garść i hała drała na pogan!
Dixi! Dixi!
Głosy

A to straszy nas i kraka ten Rusin! Kozacki
Zbójców nieskromnych orędownik! Mało mu
Wojny, to nową jeszcze proklamuje!
Nas na wojnę z Turkami wyprawi, a Polskę
do reszty nam spustoszy!
Wielaście wzięli, panie wojewodo bracławski, od
lą za te rady i przyczyniania się za zbójcami?

pachoł!
jednej
czernią
Chmie

Opaliński

Jak nikomu, tak i tym bardziej panu wojewodzie bracławskiemu czci ujmować tu nie przystoi, czego też
władzą moją i panom arbitrom, i panom posłom zaka
zuję i nadal cierpieć nie będę. Pan wojewoda Kisiel
wiecznej pamiątki a podzięki stanów godzien, że za
jadłość wojny domowej do czasu przez posły i listy
swoje zatrzymał.
Głosy

Nie Kisiel to zatrzymał, jeno książię Jeremi, któren
sam jeden kupy swawolne gromi. Jego się ulękli!
10 — Dąbrowska — Dramaty
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Vivat, książę Jeremi, zbawca ojczyzny!
Vivat! Vivat!
Kisiel schizmatyk, po schizmatycku radzi!
Kisiel

z rozpaczą

Jeśli komu niemiło, że wam „schizmatyk" radzi, niech
inni sobie moje rady przywłaszczą, i niech z nimi wy
stąpią, byle jeno do skutku zbawiennego przywiedli.
Ja o to krzyw nie będę! O Rzeczpospolitą idzie, nie
o moją osobę!
Jędrzej Leszczyński

Cudzych zamysłów przywłaszczać nam nie trzeba, gdyż
własny mamy, którym jest — godność Rzeczypospolitej
zachować i przed buntownikami jej nie uniżać. Czy
tano tu list wojewody krakowskiego, oliwę rozlewający
na wzburzone bałwany. Aleć mamy i list księcia Do
minika Zasławskiego! Prawy to jest głos obrażonej
ojczyzny. Nie chwali książę Dominik propozytu amne
stii, a i ja go za nim nie chwalę! (czyta) „Serce truchle
je — pisze książę Dominik — wspomniawszy, kiedy
na j pługa wszy stek ludzi, purgament nasz, na karki
nasze obcego, i to jeszcze barbarzyńskiego wroga za
ciągnąwszy, ciężkiej niewoli nas nabawia! A za to
jeszcze amnestię dać sobie każą! Pytam, gdzie jest
naród tak nikczemny, który by mógł to wytrwać?
Jeszcze nie taka nawalna burza, abyśmy żagle zwijaó
mieli, nie jesteśmy jeszcze w takim rozbiciu! Có, dla
Boga, za konieczność zmusza nas do amnestii. Dlacze
go wzbraniamy się stanąć do walki przeciwko łotrom
poddanym naszym, zdrajcom i krzywoprzysiężcomL."
Tak mówi książę Dominik, a ja za nim!
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Głosy

Rację ma ksiądz podkanclerzy Leszczyński!
Oto głos męża prawdziwie nieulękłego!
Vivat książę Zasławski.
A Kozacy „pierzyną" go obezwali! Nakryć ich tą pie
rzyną!
Niech żyje książę Dominik!
Zasławski po społu z Jeremim pogromi nieczystych
wrogów ojczyzny!
Nie da się wziąć jak pijanica Mykoła Potocki!
Nie uciecze z pola!
Kisiel

strasznie się śmieje

On nie uciecze!? A to# nie znacie go, jako tchórzem
podszyty. W gębie jeno zajadły i waleczny!
Glosy
Kisiel oszczerca!
Kalumnie rzuca!
Spotwarza dobrego obywatela i wojownego pana!
Jędrzej Leszczyński

Mości panowie bracia! Na tym nie dosyć! Krzyczano
tu o krzywdach cerkwi prawosławnej. A otóż co książę
Dominik w materii tej nam pisze: „O cerkwiach —
pisze — chłop się pyta, któremu żadna o Bogu wiedza,
żadna wiara! Wysoka to zaprawdę teologia, (dobitnie)
nie gmin to ją wymyślił!"
Głosy

Prawdę gada! Vivat Leszczyński! Szlachta to schizmatycka one krzywdy religii greckiej wymyśliła! Chło
pom to zaszczepiła, sama przez to do Chmielnickiego
przystaje!
10*
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Ruś wszystko zdrajcy! Rusi żadnej ufać nie można!
Cała nadzieja w ludziach polskiej krwi, katolickiej
wiary.
v
Albośmy nie chrześcijanie!? Ruś nasi bracia! Choć
i zgrzeszyli, pożałować ich trzeba!
Nie żałować! Wszystko, co ruskie, Chmielnickiego tylko
wygląda!
Kisiel

z rozpaczą

Jeśli wszystką Ruś za zdrajców i prawie za cudzoziem
ców uznajecie, -jakąż stąd miarę brać, jeśli nie tę, ;że
pozbyć nam się trzeba ziem ruskich, bo któż by zdrajcę
obcego doma chował? Albo kraj to jest nasz, a wtedy
w zgodzie z nimi żyć musimy, albo kraj to jest obcy —
tedy odejść nam stamtąd należy. Czy też całą ludność
tameczną wyrzezać byście chcieli?
/

Głosy
Mości panowie, to zdrada! Wojewoda Kisiel już udzielnością Ukrainy nam grozi. Obcy, Rusin, schizmatyk,
ubliża narodowi polskiemu! Górze nam! Górze! Górze!
Kisiel
groźnie

Mnożycie w ojczyźnie obcych, ani wiedząc, jak tym
ścieśniacie granice Rzeczypospolitej, jak pomniejszacie
jej siłę. Swój jestem i wasz jestem, jako i lud mój był
za Jagiellonów i byłby na wieki wasz, byście tylko tej
srogiej niemilości przeciwko niemu zaprzestali! Nasza
krew tak samo ciecze z ran jako i wasza. I niemało
jej dobrzy mołojcy w potrzebach Rzeczypospolitej
wytoczyli! Jeślim ja obcy, a to stoję tu jako świa
dectwo, Bóg daj, aby nie ostatnie, waszej potęgi, wam
samym niewiadomej, że obcych swoimi jeszcze czynić
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mo,ż;ecie! Bodajby czasy nie przyszły, kiedy ze wzgar
dą mówić się będzie: jam obcy tym Polakom. Jak dziś
trwają jeszcze ostatki świetnych lat, kiedy honorem
było dla każdego obcego zwać się synem i obywatelem
Rzeczypospolitej.
Głosy
Woda to wszystko na rebeliantów młyn!
Zagraniczne to filozofie, nam Polakom zgoła nie
strawne!
Opaliński

Zmuszonym prosić waszmość panów, ni w czym ich
wolnych głosów nie hamując, abyśmy nie odbiegając,
o właściwej materii mówili, którą jest posłów kozackich
odprawienie i obrony skutecznej prędkie obmyślenie.
Posłowie Chmielnickiego czekają, srodze przerażeni
tym ich przydługim zatrzymywaniem.
Poseł Mazowiecki

Zanim posłom tym rozbój nickim odpowiemy, sami ży
czymy od nich odpowiedź mieć, zali prawda jest,
o czym całe miasto już mówi, że mają ze sobą
w skrzynce one jakieści przywileje, od króla rzekomo
im dane. Wejno, musi je mają, kiedy o tym tak już
głośno!
Głosy

Słyszałem i ja o tym, jenom wiary nie dawał, ale musi
to być, boć jak to mówią, nie ma dymu bez ognia.
Wszyscyśmy to słyszeli! Wilcy już o tym w boru wyją!
Poseł Jowialny

Król nieboszczyk, Panie świeć jego dobrej duszy, na
wiele rzeczy się odważał, ale by przywileje miał bez
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wiedzy stanów komu wydawać, niepodobne to chyba
rzeczy. Dixi!
Poseł Województwa Ruskiego

Ta jeśli król wydał przywileje, ta nie mógł tego uczy
nić bez pieczęci koronnych. Wyśledzić to potrzeba
i pokarać tych, z których wiedzą do takich rzeczy
przyszło.
Głosy

Kanclerz to musi wiedzieć!
Jeśli pieczętował, to jak za zdradę stanu sądem su
marycznym go sądzić!
Kopie tych przywilejów musiały być przy listach,
z którymi posłowie przysłani!
Kanclerz zdrajca zataił dokumenty.
Dawać sam posłów kozackich!
Niech się te chamy stawią i one listy Władysławowe
okążą!
Niech się wyda, prawda-li to czy łgarstwo, że ich król
posiłkował, do wojny podjudzał, na morze kazał cha
dzać!
Kisiel

ze zgrozą

Za to ich karać chcecie, zbrodnię na nich przewodzić,
że mieli od króla nakazane bić się z nieprzyjacielem
ojczyzny? O to zmarłego króla winujecie? O świecie,
na którymi człowiek rzadki, a rozum we troje tyle
rzadszy!
Obuchowicz

Onych przywilejów szukać to jakby kto czasu pożaru,
miasto gasić, pytał o jego przyczynę. Albo jakby tego,
co wpadł do studni, pytać, jako się tam dostał. Przy- 150 -
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czyn wciąż dociekamy, a owo skutki walą nam się
na głowę.
Poseł Jowialny

Dopiero w dudki, kiedy czas krótki. A toż posłowie
kozaccy ni w co się nie wdadzą, choćby mieli, albo
wiedzieli co, negative to zbędą i to nie będzie z god
nością izby poselskiej, (do siebie) Otom się przecie
nauczył przyszłe czasy zgadywać. Dixi. Dixi.
Bardzo rad.

Głosy

Kanclerz niech się w tym sprawi! Kanclerza pytać!
Dawać posłów kozackich.
Ossoliński
wstaje

Ani ja zadrżę pod tą burzą z poduszczenia złych ludzi
na mnie podniesioną. Każdy myśli o mnie podług swej
własnej miary. Złośliwe te domysły waszmość panów
rozwieją się jak mgła wiatrem zegnana, jeśli nie od
rozwagi, której brak nam snadź w dzisiejszym zaturbowaniu, tedy od posłów kozackich informacji, którą
by dali, ja sam się pierwszy domagam i dawnom już
po nich asystę wysłał. Nim się tu zjawią, wróćmy się
do traktowania głównych tego sejmu propozycyj, któ
rymi są: koncept listu, z jakim posłowie mają być
odprawieni, zgotować, deputację ku temu wybrać, ko
misarzy do traktowania z Chmielnickim naznaczyć,
i wojsk najprędsze zebranie, jako ma przyjść do skutku,
obmyślić.
Poseł Województwa Kijowskiego

Nim się te materie agitować zaczną, puszczam to na
uwagę obu wysokich izb i bratnich rad, imieniem
1
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naszych województw spustoszonych, że i nam obronę
i opiekę Rzeczpospolita obmyślić powinna. Jako wyg
nańcy, którzy wszystek dobytek postradawszy ani
domów, ani chleba nie mają, upraszamy, by nam wa
kujące ekonomie królewskie rozdane były, żebyśmy
mieli o czym żyć, póki do naszych w Ukrainie włas
ności nie będziemy wróceni.
Głosy

Oto piękny przykład wierności ruskiej szlachty!
Wprzódy nim ojczyznę zratują, o majętności się kło
pocą!
Niemirycz

Nie będę ja się do tego mieć, byśmy własnej szkody
dochodzili, wprzód niż publiczną nadgrodzimy. Ale
raczcie, panowie bracia, wiedzieć, że ciężką jest rze
czą żywot w ubóstwie i poniewierce. A gdyśmy od
wszystkich fortun odpadli, jakoż powinnościom wydołamy? Wżdyć i pachołka konnego niejednemu z nas
trudno będzie w obronie Rzeczypospolitej wystawić.
Poseł Mazowiecki

Kiedy sami powiadacie, że chłopstwo ucisk od was
cierpi, to niechaj się Kozacy, słobodnicy i osadcy ta
meczni waszymi włościami pożywią, panie podkomorzy
kijowski! Tym najprędzej pokój się z nimi zrobi.
Kisiel

wzburzony

Ostatnie chudoby moje czerń pod Włodzimierzem
splądrowała. Nie mam głowy gdzie skłonić, a przecie
nie odstanę od obrony ojczyzny i ostatnią krew za jej
całość wysączę! To wszelako uważcie, że szlachta ruska
do rozpaczy przywiedziona, sama o sobie radzić zacz- 152 -
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nie! Jeśli chcecie tylko Powiśle ostawić sobie, a naszą
zgubą pokój sobie czynić, tedy się wolimy zabijać
z waszmościami, bo my od gniazd swych oderwać się
nie dopuścim.
Głosy
Jeszcze te gniazda pod pana Chmielą mocą!
Wprzódy je odwojujcie!
Oto ruska i schizmatycka cnota! Gotowi Rzeczypospo
litej dla majętności odbieżeć i bodaj z Chmielem, bo
daj z diabłem iść w sforze!
Wchodzą czterej posłowie kozaccy, prości ludzie. Z przeraże
niem rozglądają się po kirem obitej sali i żałobnym jej zgro
madzeniu. Izba ucisza się.
Opaliński

Pozdrowienie wam, panowie mołojcy i posłowie o<±
wojska zaporożskiego jego królewskiej mości. Stawieni
jesteście przed zgromadzone stany Rzeczypospolitej,
abyście okazali przywileje dane wam jakoby od śp.
króla i najmiłościwszego pana naszego, Władysława IV,.
a które ze sobą mieć powiadacie.
Iwan Pietruszeńko

My niczoho ne znajemo. Starszyny naszej pytaj te,,
jasno wielmożny panowie. Starszyna znajut, a my
niczoho ne znajemo.
Opaliński
Sami wszelako mówiliście, że listy króla Władysławas
w skrzynce poselskiej ze sobą macie. I ataman wasz.
na nie się powoływa.
Kozacy
jeden przez drugiego

My niczoho takoho ne kazały.
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Skrzynku my na targu za dwanaście hroszy kupili
:i listy do jasno wielmożnoho pana kanclera i drugich
senatorów my w niej mieli, jakich my imże oddali.
Myłosti prosym, pustyte wy nas wielmożny pany do
naszoho wojska. Ataman nasz, wełykyj Bohdan Chmielnickyj, prykazaw nam chutko wrócić się, a ni, to kazaw, łycho nam bude.
Poseł Jowialny

Czylim nie mówił, że negative zbędą? Otom zgadł i bez
wróżka!
Opaliński

-A wasz ataman, majeż on listy jakie od króla?
Pietruszeńko

Johoż i pytajte, jasno wielmożny, myłostywyj pane.
My niczoho ne znajemo, ta ne znajemo.
Opaliński

Pokaże się, jeśli prawdę mówicie. Rzeczpospolita w swo
im czasie o to Chmielnickiego zapyta. Możecie teraz,
panowie mołojcy, wrócić się na wasze gospody. Wnet
listy będą wam przysłane i bezpiecznie odprawieni
zostaniecie do swoich.
Posłowie kozaccy biją czołem i odchodzą.

Głosy

Tedy nieprawda jest i ludzkie udanie o tych listach!
Kanclerz nie winien! Przeprosić kanclerza!
Panie kanclerzu, darujcie złym językom!
Ossoliński

Ja ubliżenia i obmowy Bogu mojemu ofiaruję, a was,
miłościwi panowie, o jedno proszę, by czasu nie mitrężąc, rady nasze do prędszego końca prowadzić. Stany
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Rzeczypospolitej proszone są, by dały swą sentencję
o regimentarzach, uniwersałem radyj senatorskiej na
wodzów teraźniejszej potrzeby proponowanych.
Głosy

Litewscy hetmani za niebytnością koronnych na czele
wszystkich wojsk stać powinni.
Wiśniowieclci wojenny pan, sam jeden swywolnym
kupom czoło stawi! Jego chcemy mieć wodzem!
Jego chce wszystka szlachta! Mech żyje książę Jeremi.
Obuchowicz

Sam bym przekładał inszych wodzów nad onych trzech.
Ale skoro są jużi uniwersałem naznaczeni, a czasu na
próżne zwady szkoda, przetoi proponuję ich ostawić,
•a do rady wojennej komisarzów im przydać.
Głosy

Uniwersału sejmiki nie przyjęły!
Za psie poszycie mamy ten uniwersał mazowieckich
proboszczów i szaraczków!
Mości panowie, nie urażajcie Mazurów, bo was w ja
glanej kaszy zjedzą.
Śmiechy.

Bogusław Leszczyński

Jest od panów senatorów propozycja, by trzydziestu
•dwóch komisarzy regimentarzom przystawić.
Kisiel
krzyczy

Tedy jakbyśmy już trzydzieści dwie bitwy przegrali!
Głosy

Zgoda! Votowac na komisarzy regimentarskich.
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Zgoda i na regimentarzy! Niech ta już będą!
Komisje wybrać do traktowania z Chmielnickim, Deputację do ułożenia listów!
Na sali senatu wybierają kandydatów. Do izby poselskiej scho
dzą Niemirycz i Kisiel. Drzwi senatu zamykają się.

Kisiel

Źle się stało, mości Niemirycz, żeśmy się o majętności
jęli uskarżać, kiedy o nas tu i tak niechętnie rozumieją.
Ni emiry cz
zdziwiony

Albom to winien? Mitygowałem te supliki, acz nie są
bez racji. Wyście natomiast, wojewodo, bardzo już tym
żalem o majętności rozgorzeli.
Kisiel

Żal mnie chwycił, do tego się przyznawam. Bo widzę,,
żc jakby na to przyszło, tuteczna szlachta gotowa
by naszymi dobrami, jeśli nie chłopstwo, to Chmiel
nickiego i starszyznę kozacką sobie kupować. Aże
byśmy patrząc na nasze hudoby, kiedy już pokój sta
nie, nie byli wolni do gniazd ojczystych się wrócić,
cóż by to był za pokój, co za zgoda? Żal byłby tylko
większy.
Niemirycz

Wy w Rzeczypospolitej widzicie rękojmię powrotu da
naszych ukrainnych siedzib. Ale znajdą się tacy, któ
rzy o siłach i prawie Rzeczypospolitej zwątpiwszy,
indziej szukać będą poręki.
Kisiel

Na miłosierdzie Boże! (strwożony) Nie wyż to przecie,
panie Jerzy, taką zdradę w sercu chowacie?
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Niemirycz

Nie zdrada by to była, jeno wyjście spod dachu, wcale
już zbutwiałego i zawaleniem grożącego. Chcielimy,
wszystka Ruś, pod jedną szopa z Polakami żyć, aleć
nie chroni już ta szopa człowieka od żadnej niepogody.
I nie o majętności mnie idzie. Ja ducha Rzeczypospo
litej Polskiej, od własnych jej synów zaprzepaszczo
nego, ratować chcę. Polskę ocalić i zbawić chcę przez
Ukrainę, przez naszą świętą Ruś! Chmielnicki, to jeno
żywioł nieposkromiony i własnej krzywdy mściciel, tu
zasię wielka krzywda pospolita do naprawienia rośnie.
Komu, jeśli nie nam być wszystko przenikającą myślą
tej rebelii?
Kisiel
zaskoczony

Toć nam, szlachcie ruskiej, nie będzie tłusto od rebelii.
I nas ona zniesie.
Niemirycz

Lub my ją okiełznamy na pożytek całemu światu. Po
lacy chylą się ku ruinie, Ruś dopiero z barbarzyństwa
i dziczyzny swej na światło wychodzi. Wielka przy
szłość przed Rusią! Wznieść ją trzeba tak, by Polskę
za sobą z upadku jej dźwignęła.
Kisiel
wzburzony

Żadne państwo ni naród nie podźwigną się z upadku,
jeno same ze siebie i przez siebie. Szatan to podsuwa
wam te myśli, by justyfikację dać zgoła inszym. Nie
o własnym-li tylko wyniesieniu zamyślacie i ocaleniu?
Śnię ja czyli na jawie słyszę was mówiącego takie
rzeczy?
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Niemirycz

Każdy, kto wielkie rzeczy zamyśla, z nimi razem wy
soko może być wyniesiony. Nie lekka to ani bezpieczna
wysoko być wyniesionym, dopieroż kiedy cały naród
chcesz wysoko na swoich rękach wynieść. A co się
tyczy Rzeczypospolitej, mówicie, że ona sama podżwignie się z upadku? Gdybyż mogli choć rozpoznać i po
słuchać tych, co im drogę do zbawienia pokazująt
Ale jeśli własnych najlepszych mężów nie słuchają,
jakoż1, chcecie, by którego z nas posłuchali? Dość im
na tym, że zbawienne myśli urosną w głowie dysydenta
czy schizmatyka, by je precz odrzucili. A tu należałoby
przebudować wszystko do tła. Zbyli bowiem nasza
szlachta wszelkich trudnych rzeczy ze swoich karków.
Wszystko niestosownym dla siebie mienią, czym pono
światy stoją. Tokują jeno, niby głuszce, o najjaśniej
szej Rzeczypospolitej, a ona kto wie, jeśli jeszcze
jasna; jeśli noc czarna już na nią nie nadciąga?
Kisiel

Przed czasem to potężny umysł i wielka nauka twoja,
mój panie Jerzy, srogi ten wyrok wydały. I na moją
niepocieszoną boleść, bó braćmi prawie będąc po te
czasy, postrzegam, że w wielki rozbrat idziemy. Żal
0 majętności albo i o niesforę Rzeczypospolitej może
mi serce targać, ale bym dlatego przy Chmielnickim
miał stanąć — to nigdy! Wolę ruiną w ojczyźnie zo
stać niż z jej ruiną przyjść do fortuny. A tom tu jest
1 umrę przy Rzeczypospolitej, a nie przy Chmielnic
kim! Tak mi Boże1 dopomóż.
Niemirycz

Będzie-li to jeszcze Rzeczpospolita czy jeno zwietrzały
jej kształt bez duszy? Jest coś więcej do ratowania
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na świecie prócz jednej Rzeczypospolitej, co się swegoprzeznaczenia wyrzekła. Kondycję człowieczego żywo
ta ratować trzeba.
Kisiel

Nie masz kondycji człowieczego żywota poza ojczyzną.
I człowiek nie jest miarą rzeczy, co snadnie pojmiesz,,
gdy z Bożą pomocą ariańskie błędy porzucisz i do*
wiary ojców twoich prawosławnej nazad przyjdziesz.
A jeśli wielkiej nauki ludzie, jako ty jesteś, nie widzą
ocalenia Rzeczypospolitej, tylko przez wiązanie się:
z buntownikiem, tedy ja z wielką litością i płakaniem
ginąć będę z głupimi i ciemnymi, co jej wierni zo
stają!
Niemirycz

Ja zasię świętą sprawiedliwość gonić będę.
D o izby sejmowej schodzą posłowie i senatorzy na deputacjędo sprawy kozackiej: A l b r e c h t i J a n u s z R a d z i i o i ilowie, Ossoliński, Jędrzej Leszczy ń ski i kilku
nastu innych. Niemirycz wychodzi.
Ossoliński

Tak tedy, za bratnią zgodą wszystkich ichmość mi
łościwych panów, prosić będziemy pana Kisiela, wo
jewodę bracławskiego, aby raczył punkta instrukcji
nam przedłożyć, z którymi komisarze do wojska zaporożskiego mają pojechać.
Kisiel
zgnębiony

Słabą ja żywię nadzieję, byśmy do efektu jakiego
przyszli, gdyż pono ani wojny, ani układów szczerze
nie chcemy, tak tylko ze wszystkim zwłóczymy, a cze
kamy, co Pan Bóg albo też diabeł zdarzy. Ciężko mi
te punkta przedkładać, skoro mnie tu i tak pomawiają.
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•o sprzyjanie rebelii, choć ja sam od hultajstwa złupiony. K'temu kiedy moje propozycje zbyt łagodne się
waszmościom zdają, niech drudzy swoje okażą, lepiej
się nadające.
Jędrzej Leszczyński

Jakie warunki pokoju Kozakom przedłożyć mamy,
jasnd to z obrad naszych wynika, (dobitnie) Szlachtę
wszystką pojmaną mają wydać, takoż i tę, która się
do nich, wiarę Rzeczypospolitej złamawszy, nawiązała.
Hersztów i przywódców to samo niech wydadzą, by karę
odnieśli. Broń mają wydać, ligę z Tatarami rozerwać.
Listy króla Władysława niech wydadzą, żołdu niech
się nie spodziewają. Wierność Rzeczypospolitej nową
przysięgą mają stwierdzić i straż u granicy wojskiem
zaporożskim mają trzymać. A co żądają dwunastu
.tysięcy regestrowych, to dosyć będzie Chmielnickiemu
pozwolić jeden lub drugi tysiąc nad onych sześć, daw
nymi ordynacjami ustanowionych.
Kisiel

blaga, zapominając urazy

A toż, na Boga, sobie samym tego wojska wzbraniacie!
Dziś odmówicie im dwunastu tysięcy, które nie komu,
tylko Rzeczypospolitej mają służyć, jutro dacie we
troje tyle, gdy już i pewnym nie będzie, przeciw komu
to się obróci. Punkta od księdza podkanclerzego pro
ponowane dobre są do przedłożenia wrogowi pokona
nemu. Tu zaś, uważajcie, mości panowie, mamy sprawę
ze zwycięzcą, co nas poraził, a tak jeszcze potęgę
Rzeczypospolitej czuje, że na karku nam prawie stojąc,
kaja się i o miłosierdzie prosi. Toż nie jest roztropna
w takich kondycjach srogimi kary grozić. Toż sam
rozum uczy...
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Jędrzej Leszczyński
przerywa zawzięcie

Kto win swoich żałuje, ten broń składa, włosiennicę
przywdziewa i na łaskę obrażonego się zdaje. Nie je
stem i jaj krwi chrześcijańskiej chciwy, a jako du
chowny i katolik nie mogę być, jeno za przebacze
niem. Niech im Rzeczpospolita miłosierdzie, owszem,
pokaże, ale najpierw do pokuty trzeba ich przywieść.
Niech karę wezmą i dosyć za zbrodnie swoje uczynią.
Godność Rzeczypospolitej wymaga surowości, a nie
ustępstw i płaszczenia się przed buntownikiem.
Ossoliński
tracąc cierpliwość ostrożnego statysty

Na zły szańc godność tę kładziem. Żądania Kozaków
rozebrawszy, nic tam nie najdziemy przeciwnego god
ności Rzeczypospolitej.
Janusz Radziwiłł

Toż i sejmiki nasze litewskie mówią, że swawola ko
zacka godna pokarania, a taki przyczyny buntu trzeba
znieść.
Kisiel
Jeszczem i to przepomniał natrącić, że komisarzom
do traktowania z Chmielnickim winna być dana zu
pełna moc, żeby mogli punkta układów, jak się im zda
odmieniać według okoliczności, jakie się okażą.
Jędrzej Leszczyński
porywczo

A na cóż byśmy czas nad punktami trawili, jeśliby
nie miały być stricte przez komisarzów obserwowane?
Na pana Kisiela dyskrecję układy wydawać, to jak
byśmy się już Chmielnickiemu poddali.
11 — Dąbrowska — Dramaty
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Kisiel

zrywa się

Na moją dyskrecję król powagę całej Rzeczypospo
litej wydawał, kiedy mnie posłem do Moskwy czynił!
Na moją dyskrecję krew żołnierską wydawał, kiedy
mnie na czele chorągwi w potrzebach Rzeczypospolitej
stawiał! A tom się zaufaniu ojczyzny nigdy nie sprze
niewierzył., Nie rwę ja się do tej komisji! Czyńcie
sami, jak rozumiecie...
W sali senatu gwałtowny tumult i krzyki, drzwi się na oścież
otwierają. Posłowie hałaśliwie otaczają i podtrzymują zbłoconego, utrudzonego Posłańca z dalekiej drogi.
Krzyki

Górze nam! Górze! Biada! Biada! Połonne wzięte!
Dwory popalone!
Chmielnicki wali na Warszawę!
Krzywonos wyciął wojsko! Połonne wzięte!
Tatarzy idą na Warszawę! Do broni!! O b r a dujący zrywają się. Zdyszany Posłaniec staje
Ossolińskim.

przed

Ossoliński

Co za wieści? Skąd przybywacie?
Posłaniec

Spod Zamościa. Chłopi się wszędzie do Krzywonosa
łączą i dwory nachodzą. Chmielnicki wiadomość do
stał od Krzywonosa, jakoby posłowie wojska zaporożskiego w Warszawie na pal wbici... Tedy rozejmu
dalej nie obserwując, ruszył ze wszystkimi siłami.
Ordy haniebnie wielkie za nim ciągną. Chmielnicki na
Zamość idzie. Po drodze pali i wycina. W kilkoro dni,
powiada, i we Warszawie będzie.
Albrecht Radziwiłł
(chwyta Posłańca za ramię)

Ołyka moj a ! O ł y k a!

- 162 -

A k t trzeci

gadaj braciaszku... Panie odpuść... Ołyka splądrowa
na?
Posłaniec

Ołyka? Nie, Ołyka wolna. Bokiem poszli. Na Ostróg,
na Tuczyn...
Albrecht Radziwiłł

Chwała Panu Bogu na niebie, (żegna się)Boże umniej
szaj grzechy moje, Panno święta, osłoń mój lichy
domek, (opamiętywa się) A to bym nie miał z czego
ojczyźnie biednej służyć.
Głosy

Komisarzy do Chmielnickiego słać!
Co duch komisję słać! Gdzie komisja?!
Wszyscy zbierają się w sali senatu, zasiadając w zwykłym
porządku sesji.

Ossoliński

wielkim głosem

Mości panowie. Prędkiej nam trzeba rozolucji. Słyszę
tu wołających o komisję. Tak i ja rozumiem, że słać
ją trzeba nie mieszkając, aby jak długo można,
powstrzymać szalone pospólstwo! A do tego nie widzę
nikogo sposobnie]szego nad pana Kisiela, który przy
łasce Bożej tę straszną chmurę, na zgubę ojczyzny
godzącą, raz już z bezprzykładną pieczołowitością
staraniem swoim rozegnał. Ale my tak, a Bóg inaczej.
Na jałowych radach czas trawiąc dopuściliśmy, że od
niecnych paskwilów i plotek, jakobyśmy posłów kozac
kich ubili, rozerwało się to zawieszenie broni, zanim
bądź wojsko stanęło, bądź traktat pokoju przyszedł
do skutku. Nie masz dziś okrom pana Kisiela, kto
by mógł nas, póki co, jednać z nieprzyjacielem zaja
dłym i rozjuszonym!
11*
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Kisiel

śród zupełnego milczenia, prawie z płaczem. \

Za słowa miłościwe Bóg zapłać panu kanclerzemu.
Com ja za to jednanie wycierpiał przemówisk i tradukcyj, głośno to już po świecie. Jakoż takim jadem
pojony żywym się mam ostawać, a dopieroż siły mieć,
bym poselstwo na siebie brał. A choćbym wziął, jako
to dźwignę, kiedym wszystką fortunę postradał, nę
dzarz i wygnaniec tu stoję. A i zdrowie na usługach
Rzeczypospolitej straciłem, żem wszystek uwiądł
i w zbolałych kościach duch się ledwie kołata. Nie moje
to już siły, nie dla mnie te nieczłowiecze trudy...
Szmer współczucia.

Ossoliński

Nie własnym tylko, ale tuszę, że wszystkiej rady
bratniej imieniem proszę i błagam was, panie woje
wodo, byście dla dobra pospolitego darowali wszystkie
uszczypki i krzywdy, przepomnieli obmowisk, za któ
re my was pokornie skruszonym sercem przepraszamy.
Zbierzcie zwątlone siły, posłużcie jeszcze ojczyźnie
w tym ostatecznym kłopocie. A żeście dóbr swoich
pozbawieni, tedy ja wam na tę podróż waszą cały
mój dwór gotów ofiarować, i wszystką służbę moją,
lubobym sam z jednym pachołkiem miał zostać!
Głosy

Nie wzdragajcie się, panie wojewodo! Bez was —
niskąd ratunku!
Ratujcie nasze domy i dzieci! Ratujcie Rzeczpos
politą!
Kisiel

z płaczem

Panie kanclerzu, dobrodzieju mój, sercem umiłowa- 164 -

ny! Bracia moi! A to,ż|bym nie był człowiekiem, bym
z, płaczem Bogu i wam nie dziękował, że się ta niena
wiść ku mnie szczęśliwie obaliła. Poniosę, jako
żądacie, ostatek zdrowia i resztę krwi mojej dla oj
czyzny i albo nieprzyjaciela uspokoję, abo życie poło
żę... Bo i to pomnijcie, bracia mili, że pokoju chcemy,
aleć i na wojnę musimy być gotowi!
Głosy

Niech was Bóg błogosławi, wojewodo!
Bóg prowadź! Bóg wspomagaj! My z wami!
Na pokój albo na wojnę!
Oto wraca się nadzieja skołatanej ojczyźnie.
Wielu

płacze,

Ossoliński

całuje

płaczącego

Kisiela.

Ossoliński

Tedy zostaje nam jeno moc zupełną panu Kisielowi
jako wielkiemu komisarzowi Rzeczypospolitej dać,
a godnych towarzyszów mu przydawszy, o to prosić,
by nie mieszkając w drogę się wybierali.
Głosy

Proponujemy pana Dubrawskiego.
Pana Sielskiego!
Pana Obuchowicza!
Zgoda na nich!
Moc zupełną im dać!
Niech swoim geniuszem rzecz do skutku
wiodą!
Szczęść Boże! Szczęśliwej drogi. Bóg wspieraj!

przy

Opaliński

Jego miłość książę prymas sesję tedy do jutra solwuje!
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Wszyscy pomału się rozchodzą.. Na zewnątrz trwożne gwary.
Tętent wozów i koni. Dzwony w kościołach biją na alarm.
Zapada zmrok.
Ossoliński
we drzwiach sali senatu — do nabiegłego dworzanina

Na wszystkich drogach rozstawne konie trzymać. Ofic
jalistów mojej kancelarii wezwać. Całą noc mają
czuwać. Uniwersał do województw jako trzecie wici
wygotować! A zaś wszyscy na koń!
Ostatnie słowa, już wychodząc. Na izbę poselską wchodzi
K i s i e l i spotyka się z podkanclerzym L e s z c z y ń s k i m .
Jędrzej Leszczyński
zły i przerażony

Tocieście przecie, wojewodo, wszystkiego za jednym
razem dostali, czego wasze serce życzyło. Macie zu
pełną moc traktowania z rebeliantami, jako wam
sumienie nakaże. Cała teraz nadzieja w waszym
geniuszu szlacheckim, (z naciskiem) w waszym polskim
geniuszu, który oby wam drogę, jeśli nie skuteczną,
to godności naszej przystojną, pokazał.
Kisiel

w zamyśleniu

Szlachecki geniusz? A jeśli geniusz polski nie naszym
szlacheckim rozumieniem rzeczy chce żyć? Mamyż
pewność, że my go w sobie nosimy? Mnie się widzi,
że nasz geniusz sierotą jest, błąkającym się i odpy
chanym od nas. Prędzej ubijem tego, w kim on się
pokaże, n;ż;byśmy w nim nadzieje nasze ubezpieczać
mieli. A wielkością narodu jest poznać geniusz swoj
w kimkolwiek on się okaże. Może on się okazać
w królu, może i w jakim prostym chłopięciu ruskim
albo-li mazurskim. Jeno że na tym naszym świecie
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nie pożywi się on, cierpieniem tylko, potwarzą i obel
gą się umorzy.
Jędrzej Leszczyński

Nadto już czarno widzicie wszystko, mości wojewodo,
i nad miarę już grubo nam przygadujecie. Nie dziwno
tedy, że na was jako na turbatora publicznych rad
patrzano...
Kisiel
Nie( rad, bo te sami haniebnie mieszać lubicie, ale
sumień turbatora boicie się, nie już! we mnie,
a w każdym, kto duchem nie zagnuśniał i o ducha
z wami się wadzi. Widzę ja on geniusz bardzo cudny,
co przez nas świeci, jako płomię Boże przez lampę
podłej roboty. Ale my własny nasz geniusz pod kor
cem chowamy, on u nas pasierbem i sierotą. Nie
żywimy go, pola mu nie dajemy, aż sczeźnie nam
detyną nieradną. Umorzyliśmy go i w królu, a z nim
samego króla, bo był z takich, co bez tchnienia geniu
szu żyć nie mogą.
Jędrzej Leszczyński

Omyliliście się kładąc wszystkie nadzieje na królu.
Z królem wiązaliście się przeciwko narodowi, acz wia
domo było, że króla moc z nas jest, a niskąd więcej.
I ten geniusz, którego we Władysławie niewcześnie
upatrujecie, z nas tylko w króla szedł, tak długo póki
król był rzecznikiem stanów, a nie interesów swojego
domu.
Kisiel

Król nieboszczyk tak był znamienitym człowiekiem,
że jego błędy nawet i ambicje prywatne jeszcze
pożyteczniejsze były Rzeczypospolitej niż nasze miał
kie cnoty. Ten przedstawia interes pospolity, kto myśl
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wielką żywi. Król ją miał, a w naszym głosie powsze
chnym i swarliwym jeno prywatne interesy wrzesz
czały. Tak ono było i nad tym ja tu płaczę.
Jędrzej Leszczyński

Zadość już tych, co płaczą nad Rzecząpospolitą. Pła
czecie nad wolnościami, którymi państwo to urosło,
a radowalibyście się pono despotii, barbarzyńskim
tylko narodom przyzwoitej. A jeśli geniusz zmarły
króla opłakujecie, toć sami mówicie, że się on w różnych
osobach pokazuje. Cieszcie się tedy, boć go Rzecz
pospolita, acz może niebacznie, w waszej osobie dzi
siaj widzi. Gadacie też w samej rzeczy jakby cień
Władysławów.
Kozak w służbie Kisiela
1
wpada

Wasza miłość... Zali to prawda, że zaraz w drogę
ruszamy?
Kisiel
Tak i ma być. Jeszcze dzisiaj na noc ruszamy.
Kozak

A dokąd, wasza miłość?
Kisiel
W daleką drogę. Do Polski.
Kozak

stropiony

Wasza miłość raczyli powiedzieć?...
Kisiel
Do Polski, mówię! Ruszaj! Idy! I szczob wse chutko
buło hotowo!
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Kozak
Do usług waszej miłości.
Wychodzi.
Jędrzej Leszczyński

wskazując palcem czoło, z drwiną

Geniuszu sieroty jako wiatru po polu szukać bieży.
Wychodzi.

Kisiel

sam, w zadumie

Ujęliście mi czci. Kłody co najcięższe pod nogiście mi
ciskali. A teraz... hopsa, skaczże, stary Kisielu, ratup
ojczyznę, którą ku ostatecznej zgubie my pochylili.
(odmachuje się ręką) O mnie — nic! A geniusz polski
wse taky nie zagaśnie. Ludzie powiadają: nie będzie
w Polsce dobrze, ążi będzie bardzo źle. (po chwili)Są, którzy umieją szczęścia zażywać. My bardzo wielcy
byliśmy i szczęśliwi, ano, nie umieliśmy temu podołać..
Nauczymy się żyć godnie w nieszczęściu. Aż przyjdzie.'
czas, że i brzemię szczęśliwości ze sławą i z chlubą
będziemy sposobni dźwigać. I czas teni — przyjdzie— sprawiedliwie, (ogląda się, szukając obrazu, nie znalazł

szy go, żegna się krzyżem prawosławnym po trzykroć na jeden,
z kątów izby) Pismo powiada: kiedy największa ciem

ność — światło daje się widzieć...

Wznosi ręce, wpatrzony w górę — wychodzi jak w zachwy
ceniu. Na zewnątrz słychać oddalający się śpiew chóralny
„Oj, pje Bajda" kozaków Kisiela. Potem chwila ciszy i na
mieście tętent galopującego konia. Na scenę wchodzą P a c h o —
lików ie i zaczynają sprzątać. Miotły, kubły z wodą, ścier
ki, kaganek.
Pacholikowie
śpiewają, pracując

To warszawskie miasto szeroko i długo,
Nie bydom tu chodzić moje nogi długo.
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Ani nogi chodzić, ani ręce robić,
Musiałoby się tu samo złoto rodzić.
Choćby się rodziło samo śrybło, złoto —
Nie wróciłbym ja się do Warszawy po to.
Powiadali ludzie, że tu bydzie dobrze,
A tu trzeba robić, aż się skóra podrze...
W piosenką wpadają pienia chóru liturgicznego z katedry
•od trumny Króla Władysława. Chłopcy przestają śpie
wać. Trącają się pokazując sobie okno, za którym widać
w mroku katedrę.
Pacholilt I
Chłopoki. Król tam leży. W imię Ojca i Syna...
Zegna się.

Pacholik II
Nie strach wom? O lo Boga!
P a c h o l i k III
Co mo być strach? Król był dobry. Barzy strach tych
żywych, co z tela poszli. Takie krzyki podnosili, tak
ślepiami toczyli. Jożem widzioł.
Otaczają znajdującego się wśród nich Omeliana.

Pacholikowie
Omelian! Ty z królem jeżdżał na łowy. Ze psy. Powia
daj! Dobry on był?
Omelian

siada na jednej Z ław poselskich

Du,żo dobryj buł, korol miłostywyj. Pohladyt, ruczkoju
biłoju znak daje — Omelian, każe, chody, każe, spiwaj
meni, Bajdu, każe, spiwaj. Sarbieskoho, każe, ksiendza,
nema, pomer, nema komu, każe, serca ucieszyć. Spiwaj,
bude otrada duszi. Oj, dobryj buł.
Plącze.
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Pacholik I
Jakie tyż te panowie kwarde. By chocia chtóry po
królu zapłakał. U nas we wsi jak chto dobry pomer,
to i obcy płakali. Żeli by król nieboszczyk chłopem
był, luboby i pańszczyznę robił, lepiej by mioł. Płaka
liby go, żałowali.
P a c h o l i k II

klęka

Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie...
W s z y s c y

klękają

A światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wie
ków, amen.
Pacholik II
Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie...
Wszyscy
A światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wie
ków, amen.
Pacholik II
Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie...
Wszyscy
A . wiatlość wiekuista niechaj mu świeci...

KONIEC

.

PRZEDMOWA
W dramacie moim Stanisław i Bogumił imiona tytułu
oznaczają Stanisława, biskupa krakowskiego, i Bogumiła,
arcybiskupa gnieźnieńskiego, który według wszelkiego
naukowego prawdopodobieństwa żył w XI wieku i był naj
bliższym współpracownikiem państwowym Bolesława Śmia
łego. Czasy Bolesława Śmiałego stanowią wielką ciemnię
historyczną, którą niełatwo było naszym historykom roz
świetlić. Przez siedemset blisko lat historiografia nasza,
•a z nią cała Polska żyły melodramatyczną legendą o roz
wiązłym i gwałtownym królu Bolesławie, upominanym
przez biskupa krakowskiego, Stanisława ze Szczepanowa.
Zły i grzeszny król, mszcząc się za owe upomnienia, zabił
biskupa, po czym zegnany z tronu przez oburzonych pod
danych dokonał żywota na pokucie w jakimś klasztorze
na Węgrzech. Prosta i niewyszukana jak baśń dla dzieci
legenda ta pozostawiała na boku całe podłoże społecznopolityczno-moralne ówczesnych czasów. Historycy XIX wie
ku, tego wielkiego stulecia krytycznych badań naukowych,
nie mogli oczywiście zadowolić się takim przedstawieniem
rzeczy, zakrawającym na coś w rodzaju przedhistorycznych
podań o Popielu, Kraku czy Wandzie. Ich dociekania
w ostatnim ćwierćwieczu minionego stulecia rzuciły na
owe dawne czasy pewne światło, w którym postać Bolesła
wa Śmiałego zaczęła nabierać całkiem odmiennej wartości
i ważności. Dopiero jednak historyk i profesor lwowski,
Tadeusz Wojciechowski, w swojej genialnej książce Szkice
historyczne z XI wieku przedstawił dzieje panowania Bo
lesława Śmiałego w sposób godny tego przedmiotu. Wpraw- 173 -

dzie na skutek niezmiernej szczupłości, po prostu znikomości autentycznych źródeł z owej odległej epoki, twier
dzenia i wnioski Wojciechowskiego są przeważnie postula
tami, to jest domniemaniami historycznymi, ale są
postulatami, a nie bezkrytycznie za Wincentym Kadłubkiem
powtarzaną bajką dla niegrzecznych dzieci. Nadto — meto
da prowadzenia wywodu naukowego, sposób wykorzysty
wania źródeł, ciężar zestawienia dotąd pomijanych, mimo
że znanych z historii powszechnej faktów, matematyczna
precyzja rozumowania i surowa rzetelność w traktowaniu
przedmiotu — ,są u Wojciechowskiego tak nieodparcie
przekonywające, że trudno już dziś nie widzieć w jego
książce najlepszego pomnika wiedzy o czasach Bolesława
Śmiałego.
*
*

*

W oświetleniu Wojciechowskiego Bolesław Śmiały jest
postacią tragiczną, zakrojoną na miarę niepośledniej wiel
kości, a jego konflikt z biskupem krakowskim, Stanisła
wem, choć i przez Wojciechowskiego nie całkiem wy
świetlony, jest konfliktem nie banalnie obyczajowym, ale
na wskroś polityczno-moralno-społecznym. Tłem konfliktu
jest przede wszystkim to, co bym nazwała walką Polski
z ówczesną, jakby powiedzieć, „piątą kolumną" niemiecką,
z którą borykał się Bolesław, a po której stronie znalazł
się, niestety, świadomie lub nieświadomie, biskup kra
kowski, Stanisław. Obnażając tę, może nie zdrajczą w dzi
siejszym znaczeniu tego słowa, ale błędną z punktu widze
nia rehabilitowanej dziś postawy Bolesława, politykę
biskupa krakowskiego, Tadeusz Wojciechowski nie chciał
lekkomyślnie, jak mu to w nagonce na jego książkę przy
pisano, szargać świętości narodowej, obalając istniejący
od tylu wieków kościelny kult świętego Stanisława. Woj
ciechowski był sam człowiekiem głęboko religijnym i wie
rzącym katolikiem. Ale miłość dla prawdy była w nim
silniejsza od uszanowania dla średniowiecznej, żeby się
tak wyrazić, propagandy kościelnej, która w XIII dopiero
wieku, działając w dobrej wierze dla celów podniesienia
prestige'u narodowego Polski, zużytkowała legendę o świę
tości oraz wygotowała wnioski o kanonizację męczennika,
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biskupa Stanisława. Podważywszy zresztą, chcąc nie chcąc,
kult świętego Stanisława Wojciechowski wysunął za to
innego, zdaje się o wiele prawowitszego świętego owych
czasów, arcybiskupa gnieźnieńskiego, Bogumiła. Bogumił
nie został kanonizowany i figuruje w kalendarzu zaledwie
jako błogosławiony. Mimo to, on jest właśnie tym mężem
polskiego średniowiecza, który zostawił po sobie tradycję
świętości, sięgającą czasów najdawniejszych i mającą cha
rakter chłopskiej tradycji ludowej. Ludowy kult świętości
Bogumiła, już w źródłach późniejszego! średniowiecza na
zywany prastarym, istnieje do dziś dnia w okolicach Koła
nad Wartą, gdzie w nadwarciańskim Bobrowie Bogu
mił miał być eremitą, pustelnikiem zakonu benedyktyń
skiego.
*
*

sis

Nie będę tu przytaczała argumentów Tadeusza Wojcie
chowskiego ani danych naukowych, którymi operuje.
Skreślę tylko pokrótce anegdotyczną niejako stronę rze
czywistości odsłoniętej przez jego dzieło naszym oczom.
W czasie panowania Bolesława Śmiałego państwo pol
skie z trudem dźwigało się z upadku, do jakiego przyszła
po śmierci Bolesława Chrobrego. Bolesław Śmiały posta
nowił przywrócić Polsce dawną świetność, a to znaczyło^
przede wszystkim — odzyskać, raz już osiągniętą i utra
coną niezależność od Niemiec. Europa była wówczas wi
downią wielkiego dramatu dziejowego w postaci walki
znakomitego papieża Grzegorza VII z królem a później
cesarzem Niemiec, Henrykiem IY, o prymat władzy du
chownej nad świecką. W tej walce Grzegorz szukał sobie
sprzymierzeńców pomiędzy narodami cierpiącymi od agre
sywnej potęgi Niemiec. A więc szukał ich .oczywiście
i w Polsce, która ze wszystkich takich krajów najbardziej,
ustawicznie, najuparciej, a przeważnie i najbardziej zwy
cięsko z Niemcami zawsze walczyła. Nasz tedy Bolesław
Śmiały postanowił tę okoliczność dla dobra Polski wy
korzystać, co świadczy o jego zmyśle politycznym i orien
towaniu się w stosunkach ogólnoeuropejskich. Należy
wątpić, czy Bolesław był tak bezwarunkowym entuzjastą
wiekopomnych reform Grzegorza VII, zwłaszcza w tym.
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•co dotyczyło przewagi władzy duchownej nad świecką.
Tradycja o jego dumie oraz silnym instynkcie władania
przeczy temu. Rozumiał jednak niemałą korzyść, płynącą
z poparcia przez taką potęgę, jaką był wtedy papież. Po
zwalało mu ono rugować z Polski niemieckich biskupów,
sprzyjających Henrykowi IV i stanowiących właśnie głów
ne kadry ówczesnej „piątej kolumny" niemieckiej w Pol•sce. Nie znamy wprawdzie ścisłych konkretnych faktów
takiego rugowania, lecz wszystkie tradycje dotyczące Bo
lesława Śmiałego mówią o obsadzaniu przez niego katedr
biskupich Polakami jako o charakterystycznej dążności
jego panowania. Poparcie Grzegorza pomogło też Bolesła
wowi zrzucić wszelkie pozory zależności od Niemców, co
można było osiągnąć tylko przez koronację. Według tedy
wszelkiego prawdopodobieństwa, za pośrednictwem wspo
mnianego tu Bogumiła, Bolesław poddał papieżowi Grze
gorzowi VII Polskę w posłuszeństwo duchowe, a w za
mian zażądał pomocy w sprawie podniesienia Polski do
godności królestwa. Polityka Bolesława została uwień
czona pomyślnym skutkiem. Papież przysłał błogosławień
stwo i koronę, a Bolesław koronował się w rocznicę koro
nacji swego pradziada, to znaczy w dzień Bożego Naro•dzenia 1076 roku. Fakt ów zrobił w Niemczech piorunujące
wrażenie. Wściekłość na Polskę okazała się większą niż
nienawiść do Grzegorza. Skłócone walką religijną Niemcy
jednoczą się momentalnie, a w niewiele dni po koronacji
Bolesława wyklęty Henryk stanął już bosy w Canossie,
gotów na wszelkie upokorzenia pokuty, byle położyć ko
niec swarom domowym. Sprawy jednak nie poszły tak
łatwo. Konflikt z papieżem i panami oraz biskupami po
pierającymi Grzegorza wciąż się odnawiał, osłabiając
Niemcy na wewnątrz.
I Henryk nie dałby wtedy zapewne rady Polsce, gdyby
nie szczególny splot okoliczności, których w całej pełni
dotąd odtworzyć nie podobna. I które tylko w świetle
•dociekań Wojciechowskiego stają się mniej więcej zrozu
miałe. Wytłumaczył on przebieg ówczesnego polskiego dra
matu w sposób najlepiej, jak dotąd, udokumentowany
i najlogiczniej zgodny z istotą wchodzących w grę sto
sunków.
Osnową tedy nieszczęśliwego dla Polski splotu okolicz
ności zdaje się być — w tym oświetleniu — postawa
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czeskiego księcia Wratysława, który w zarysowującym
się konflikcie stanął po stronie Henryka IV i wystąpił
przeciwko Polsce. Wratysław, bliski zresztą powinowaty,
bo szwagier Bolesława Śmiałego, miał może jakąś daleko
siężną myśl przeciwstawienia się kiedyś Niemcom po społu
z siłami polskimi. Ale jeśli ją miał, dążył do jej urzeczy
wistnienia — jak zresztą przeważnie książęta owych cza
sów — nie przez szukanie przymierza z Polską, lecz przez
jej rozbicie w przymierzu lennym z Niemcami. Ta rola
Wratysława nie jest już domniemaniem, ale dowiedzio
nym, znanym i jasnym faktem historycznym.
Mniej natomiast jasną jest rzeczą, dlaczego rozbicie
Walecznej Polski oraz wygnanie jej króla, znakomitego
Wojownika, udało się tak nagle i prędko. Tu właśnie trudno
nie wziąć na uwagę dociekań Wojciechowskiego. Wiara
bowiem w karę Bożą spadłą na cały naród za winę króla
jako wyjaśnienie ciemnego faktu dziejów nie może chy
ba wystarczyć najgorliwiej nawet katolickiemu bada
czowi.
Według wszelkiego więc prawdopodobieństwa WratysłaWowi udało się, ponieważ miał potężnych stronników
w skłóconej wewnętrznie Polsce. Wolno mniemać, że
stronnikami tymi była część możnowładztwa z juniorem,
Władysławem Hermanem, a może pałatynem Sieciechem
na czele. Sądząc zaś po gwałtowności zatargu króla z bisku
pem Stanisławem — rola tego wybitnego męża w możli
wym spisku przeciw Bolesławowi musiała być niemała.
Że biskup Stanisław znosił się z księciem czeskim w ce
lach wrogich Bolesławowi, świadczy choćby list biskupa
do Wratysława, oskarżający postępowanie króla.
Wszystko to nie znaczy, aby Stanisław nie miał być
osobiście człowiekiem świątobliwym i pobożnym. Wysoko
postawieni święci średniowiecza mogą być różnie oceniani
z punktu widzenia dzisiejszej, a nawet i ówczesnej myśli
politycznej. Świętym jest wszak cesarz Henryk II, który
toczył zaciekłe wojny z Bolesławem Chrobrym o nasze
granice zachodnie. Świętym jest arcybiskup magdeburski,
Norbert, który za Bolesława Krzywoustego na drodze
dyplomatycznej paraliżował złączenie Pomorza z Polską
i usiłował znieść niepodległość Kościoła całej Polski. Świę
tym jest też Władysław, król węgierski, który udzielił
schronienia Bolesławowi Śmiałemu, sprawcy wyroku śmier12 — Dąbrowska — Dramaty
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ci na innego świętego. I świętym jest apostoł Pomorza,
Otton z Bamberga, niemiecki przyjaciel Krzywoustego.
Wolno też chyba Polakowi katolikowi mieć predylekcję
raczej dla świętego Franciszka z Assyżu niż dla świętego
Norberta z Magdeburga albo przekładać świętego Stani
sława Kostkę nad świętego Stanisława biskupa.
Odkrywszy tedy spisek, a mając może inne jeszcze za
targi z biskupem Stanisławem, Bolesław sądem królewskim
skazał go jako zdrajcę na karę obcięcia członków, z czego
zapewne wynikła śmierć. Tekst kroniki Galla mówi zresztą
wyraźnie, że nie była tu pospolitego morderstwa, lecz
wyrok sądu. Nowsi zaś historycy wykazują nawet na pod
stawie listu papieża Paschalisa II, że sąd nad biskupem
Stanisławem odbył się przy udziale metropolity gnieźnień
skiego, choć nie jest pewne, czy poczekano z wyrokiem
na zgodę Rzymu.
Groźny wyrok na biskupa wywołał konsternację w kra
ju, a nade wszystko był surowością już spóźnioną. Sprawa
spisku zaszła zbyt daleko, a Bolesław, zaplątany w do
datku niebacznie w sprawy ruskie, nie zdążył już i nie
zdołał ani przeciwdziałać, ani w walce orężnej zwyciężyć.
Pokonany, uchodzi na Węgry, zaś Kraków i Małopolska
zostają na siedem lat opanowane przez Wratysława, który
odtąd tytułuje się księciem „na Pradze i Krakowie".
Władysławowi Hermanowi, jako skromnemu lennikowi
Niemiec, pozostawiono Mazowsze z Wielkopolską. Sensacją
takiego obrotu sprawy jest fakt, że Wratysław, lennik
wyklętego ponownie Henryka IV i działający w jego in
teresie, jest siłą rzeczy odstępcą od prawego papieża,.
Grzegorza VII, którego Bolesław Śmiały był sprzymierzeń
cem i w myśl obyczajów średniowiecznych — poddanym.
Jak stąd wynika, przeciwgrzegorzowym też biskupem był
Stanisław krakowski, a przeciwgrzegorzowym księciem —
Władysław Herman. I w samej rzeczy, okrojona Polska
Władysława Hermana była Polską wybranego niebawem
antypapy Klemensa. Grzegorz VII, tak samo jak jego nie
szczęsny sprzymierzeniec Bolesław Śmiały, umiera na
wygnaniu. Na polskiej archikatedrze po strąconym Bogu
mile zasiada najprawdopodobniej jeden z czynnych
uczestników spisku, przeciwgrzegorzowy Niemiec, opat
weltenburski Henryk. Niemiecka „piąta kolumna" zwy
ciężyła i dopiero za Bolesława Krzywoustego Polska miała
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Wrócić pod obediencję prawego papieża. Wtedy też do
piero zdołała się na nowo przeciwstawić Niemcom,
*
*

*

Taki jest materiał historyczny, z którego korzystałam
Pisząc mój dramat. Czy ten materiał jest niezbitą prawdą
historyczną, czy dobrze umotywowanym postulatem histo
rycznym, to; mnie już, jako artystę, nie obchodzi ani nie
obowiązuje. Taki właśnie materiał historyczny był dla
mnie najbardziej przekonywający, trafiał najlepiej do
mojej wyobraźni artystycznej i do mojego wyczucia real- .
n
ej rzeczywistości historycznej. Miałam prawo na nim
się oprzeć i na jego kanwie rozesnuć wymyśloną już fan
tazję drugoplanowych postaci oraz drobniejszych szcze
gółów rozgrywającej się tragedii. Tak jak Matejko, Kra
szewski i Wyspiański mieli prawo w swoich dziełach
o Bolesławie Śmiałym oprzeć się na dawnej wersji histo
rycznej. Co do mnie, z owej dawnej wersji wzięłam tylko
Potrzebne mi do budowy utworu dwa szczegóły: domnie
many, zupełnie zresztą niehistoryczny romans Bolesława
Śmiałego i również domniemany osobisty pobyt Bolesława
w Kijowie przed wyrokiem na Stanisława. Oba te mo
tywy grają zresztą w moim dramacie całkiem uboczną
rolę ogniwek tkanki łącznej, aby się tak wyrazić. Dowolnie
też wybrałam Gniezno na miejsce koronacji Bolesława,
żadne bowiem źródła nie wspominają o tym, gdzie się jego
koronacja odbywała. Prawdopodobnie winna była odbywać
się w Krakowie. Ponieważ jednak Bolesław wybrał na
dzień koronacji rocznicę koronacji wielkiego pradziada,,
koronowanego w Gnieźnie, możliwe więc, że i sam koro
nował się w Gnieźnie. Artystycznie jest to zresztą zupełnie
obojętne, mnie zaś Gniezno było potrzebne dla uwydatnie
nia postaci Bogumiła. Pokierowałam się więc tu wyłącznie
względami artystycznymi.
Materiał do dramatu Stanislaiv i Bogumił miałam częś
ciowo przygotowany już w roku 1938. Sam dramat napi
sany został w miesiącach czerwiec — lipiec — sierpień
1945 roku. Do wystawienia go w teatrze — nie doszło.
Maria Dąbrowska
12*

STANISŁAW I BOGUMIŁ
DRAMAT WYSNUTY Z DZIEJÓW JEDENASTEGO WIEKU

OSOBY
B o l e s ł a w Ś m i a ł y — król polski, lat 29—34
Bogumił — arcybiskup gnieźnieński, eremita z Dobrowa
Stanisław — biskup krakowski
R a d o s z , zwany C z w a ń k o — błazen królewski, lat 19—24
K r z y ż p i e ń —• chłop, wolny dziedzic z Dobrowa
B r a t P a w e ł — kleryk, zaufany arcybiskupa
Z b i l u t — rycerz, posłaniec w misjach poufnych
D o m r a d — dworzanin króla
W s z e s ł a w a — królowa, księżniczka ruska
K r y s t a — dworka królowej
W ł a d y s ł a w H e r m a n — książę na Płocku, brat młodszy
króla
I z i a s ł a w — były książę kijowski, wuj króla
Wratysław — książę czeski, szwagier króla
Jaromir — biskup praski, brat Wratysława
Henryk — opat weltenburski, Niemiec
Jastrzębiec Młodszy
Jastrzębiec Starszy
R y c e r z P o l s k i — z drużyny Władysława Hermana
Rycerz Czeski
Rycerz Niemiecki
Pachołek
Dworzanin arcybiskupa, pachołkowie, dwor
ki, rycerze, panowie, straż

AKT PIERWSZY
W Gnieźnie, w przeddzień koronacji Bole sława Śmiałe
go. 'Rok 1076, wilia Bożego Narodzenia. Izba w dworcu arcybi
skupa Bogumiła. Słońce zachodzi. Na zewnątrz słychać
wzmagające się i cichnące odgłosy nadciągających na korona
cję pocztów i tłumów — skrzyp sań, odgłos dzwonków, nawoły
wania, dźwięki rogów. Izba chwilę pusta. Po mgnieniu R a d o s z ,
zwany C z w ańk o, błazen króla, wbiega przez środkowe,
otwarte na wielką sień, wejście. Młody, o jasnych, w tył zacze
sanych włosach, zwinny i do tańca skłonny. Kieruje się ku
drzwiom z boku sceny, po drodze nie śpiesząc się pląsa
i śpiewa.
Czwańko

Ach, miły Boże, toć boli,
Kie chłop kijem głowę goli,
Alić barzej, barzej boli,
Kie miła inszego woli.
Oja, oja, miła moja,
Miła, miła, roztomiła...
B r a t Paweł wprowadza K r z y ż p i e n i a . Na ich widok
C z w ańk o składa ręce na piersiach, spuszcza oczy i nuci
łacińską pieśń kościelną

Homo dei creatura,
Cur in carne peritura
Tam parva inest cura vitae aeternae...
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Brat Paweł
do C 2 w ańka, skrywając chęć śmiechu

Dziwnie się ono pienie pobożne w twoich uściech za
czyna, jakom słyszał...
Czwańko

Bo widzisz, braciszku Pawle, pierwsze słowa były dla
Pana Boga, który jako król nad króle, kocha się w bła
zeństwach nad błazeństwy. Drugie zaś słowa...
Brat Paweł

Ty, Czwańko! Nie trwoń dowcipów, bo ci dla króla
zabraknie. I do bluźnierstwa się dogadasz.
Czwańko
Zabraknie? Nie zabraknie. Więcej moja głowa dowci
pów płodzi niźli książęce mennice denarów. A w tym
od książęcej mennicy lepsza, że fałszywej monety nigdy
z gęby nie puszcza. Do prawdy przeto tylko się do
gaduje...
Brat Paweł
przerywa

Nie dałbym za twoje prawdy i fałszywego denara.
Tu sobie stańcie. Tu jego wielebność ksiądz arcybiskup nadejdzie. Tu będzie z wami
mówił.
(do Krzyżpienia)

Czwańko

wlepia o c z y w K r z y ż p i e n i a

A-a-a? Toż to jest Krzyżpień z naszej puszczy! Co za
bogi e-e — przemówiłem się — co za niebiescy anieli
was tu przywiedli?
Krzyżpień
ściąga łuby i stawia na ziemi kosze, którymi był obciążony

Czylim z waszej puszczy, to nie wiem, bo was nie znam,
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coście za panicz takowy, bestry jak on kraszony konik,
co go z gliny dla dziecków lepią.
Brat Paweł

poprawiając ogień i dorzucając szczap na komin

Ho-o-ho... konik...
ków...

(podśmiewa się)

z gliny... dla dziec

i

Czwańko

Wyście, ojcze, z Dobrowa. Ja zasię Radosz. Radosz
Sunkotów. No, Radosz... Z Lubienia. Nie poznajecie to?
Krzyżpień

Sunkotów synek? Radosz? (ogląda go) On, on. Pomnę
cię małym pachołkiem. Aleś ty miał z witeziami na
Wojnę chodzić. I na naukę, w księgach czytać, kany
cię miało nosić. Cóżeś się tak przystroił jak, nie przy
mierzając, kukiełka dla igraszki?
Czwańko
Bom też jest — kukiełka dla igraszki, piewca i pyskacz królewski. Sprzykrzyło mi się, widzicie, z księgów ino ten świat poznawać i ludzi mieczem zabijać.
Wolę językiem.
Krzyżpień

Dużo moi oczy widzieli, ano, takiegom nie widział.
Brat Paweł

Nadto go wszędy tu widzą, (do Czwańka) Ruszaj stąd,
dworscy cię ku sobie wołali.
Czwańko
modlitewnie

Wołajcie, a błazna się dowołacie. (posyła Krzyżpieniowi pocałunek od ust) Znajdę was wolnym czasem.
Rozpowiedzieć! Rozpytać! Ejże, będzie wesele!
Wybiega.
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Krzyżpień

•Odmieniony. Wojakiem ze wsi wyszedł, a ninie trzpiota się, jak żeby głupia makolągwa, (do Pawła) A nie
wygonią mnie stąd, jako' do południa wyganiali ze
wsząd, gdziem się docisnął?
Brat Paweł

Nie wygonią. Jego przewielebność mnogo dziś mają na
głowie. Ale mi sami rzekli: jakby kto z Dobrowa albo
z Lubienia widzieć mnie życzył — wprowadżić do
dworca, żebym się z nim rozmówił.
Pamiętny.

Krzyżpień
Brat Paweł

Pamiętny. I na małe rzeczy, i na wielkie jednakowo
pamiętny. Cóże tam we waszych stronach mówią na
.oną koronację naszego pana?
Krzyżpień

Po siołach ta o takich rzeczach mało mówią. Ale kto
we świecie bywały, to rozumieją, że to jest niemiec
kiemu pod włos. Jużci, że koronowany koronowanemu
kłaniać się już nie będzie musiał. To i lepiej.
Brat Paweł

Nasz tam i bez korony nieskory komu się kłaniać.
Krzyżpień

Tylo, że my po opolach najbarzej o to stoim, żebyśmy
tych niemieckich po kościołach nad sobą nie widzieli.
Tak ono jest. I już.
Brat Paweł

Masz ci! Nie idzie o to, jakiego kto jest plemienia,
tylko czy Boga prawdziwego chwali.
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Krzyżpień

Nie na moją głowę to wyrozumieć, kto prawdziwego
Boga chwali, kiej taką mową chwali, że go po naszemu,
kto nie uczony, ani w ząb nie zrozumie. Tak ono jest
i już.
Brat Paweł

Wżdyć z ambon każą po polsku. I nie plećcie, ociec.
Nasz arcybiskup takoż łacińską mową się modli, gdyż
ta jest Bogu najmilsza, (po chwili) A... o biskupie kra
kowskim, co u was w puszczach mówią?
Krzyżpień

My o takim i nie słyszeli. Ale co ojca naszego i opie
kuna, Bogumiła, to dobrze znamy. I swoje wiemy,
chocia w słowach wyłożyć nie poradzim. Żeby wszyscy
na onych stolcach świętych siedzący i co w księgach
czytają, jemu byli podobne, to mimo łacińskie modły
u ołtarza, ludzie by do starej wiary nie chcieli wracać.
Brat Paweł

Alboż jeszcze chcą?
Krzyżpień

U nas ta nie chcą. Ale są, którzy Mazowszem ku Po
morzu na wyprawy chodzili. Dziwne rzeczy, prawią,
widzieli i słyszeli. Młodyś latami pachołek, wielebny
księże...
Brat Paweł

Jeszczem nie wyświęcony...
Krzyżpień

Aleś uczennik, musi, mocny, kiedy cię tu trzymają.
To mi też powiedz... Bo to, jak się powrócę z tego
wielkiego świata, ludzie będą po dziedzictwach pytali.
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Jest-li prawda, że niemieckim rządom w naszym kraju
będzie koniec?
Brat Paweł

Gdzieżeście to w Polsce niemieckie rządy widzieli?
Krzyżpień
śmieje się

He-he-e. Sercem to mówisz, księżyku, czyli tylko gębą?
A może być, że i nie wiesz, boś nie w latach. Ale
ja stary, to wiem. Za nieboszczyka Kazimierza tak już
ze wszystkim byli za Niemcami, te, co przy dworach
książęcych się hodują i te, co krzywule a one rozłupane
czapy biskupie noszą, że nic sami nie chcieli znaczyć.
Jak się który chciał wysrać, to ku ichniej stolicy, nie
mieckiej, mówię, leciał i pytał, jak to uczynić.
Brat Paweł

Jęzory, to widzę, macie w onej dobrowskiej puszczy
nieoskrobane. Wszelako, jeśli prawdę mam rzec...
P r z e r y w a nasłuchując. Z a sceną głosi arcybiskupa B o g u m i ł a . .

Bogumił
za sceną

Brata Pawła! Pawła mi poszukajcie!
Brat Paweł

śpiesząc ku drzwiom środkowym

Tu, panie! Tu mnie macie! (do wchodzącego ze Zbiłutem) Przywiodłem tego tu dziedzica z Dobrowa. Jakoście... Dla Boga? Zbilut!
(załamuje ręce z okłaskiem)
Aleś ty utrudzony!
Bogumił

Weź go, Pawko, daj mu, no, wiesz... jeść, pić, ogrzać
się, ogarnąć. Z pośrodka Niemców od dwu niedziel ku
nam się przedziera i ledwo na nogach stoi.
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Z b i 1U t

Z Bogiem, bracie Pawle. Żałuj, żem opadł z sił, bo bym
ci dziwów narozpowiadał. Prowadź mnie, gdzie bym
mógł w onym gwałcie dzisiejszym lec i wyspać się.
Paweł

bierze

go

pod ramię, zmierzają na rozmowie
bocznym drzwiom.

ku

Bogumił

Kogo, mówisz, Pawko, żeś przywiódł? (poznaje) Krzyżpień!! No-o? O, to, to mi uciecha! Żyjesz? Zdrowy?
Có,żi w Dobrowie? Jak chudoba? Co z ludźmi?
Krzyżpień
przypada mu do kolan

Żyją — mrą — jako to śmiertne ludzie. Tak ono jest
i już. Anoście są, ano was widzę, ojczaszku ulubiony.
Pachołek

w roboczym fartuchu wpada na Brata Pawia

Bracie Pawle! Gdzieżeście? Sukna szkarłatnego na
kościół nie dostawa. Zaczelim krasić siwe, ano nam on
czerw przemyski licho krasi, bez to, że...
Spostrzega arcybiskupa i urywa zmieszany.

Brat Paweł

Masz ci! Jeszcze i to. Czekajcie, wnet ku wam idę!
Bogumił
ści s k a j ą c K r z y ż p i e n i a , roztargniony
A

ona kara Dryjów, com ją leczył? (odwraca się ku

odchodzącym) Pawło! Daj baczenie na księcia Herma-

nowych ludzi. Żeby do zwady z kim nie doszło!
Brat Paweł
od progu

Po dwu krańcach miasta rozmieścilim królewskich
*
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i biskupa krakowskiego. Zaś księcia Hermanowych
osobno aż na podgrodziu.
Z b i 1u t
głośno ku Pawiowemu uchu

Nie warci oni i podgrodzia.
Wychodzą.

Bogumił
do siebie

Na podgrodziu... Niedobrze. No — to się jeszcze obaczy. (,do Krzyżpienia) Darujcie, że wam nie dostoję.
Czasu mało. Wielki dzień. Spraw na głowie jak mro
wia. Ani podobna gościem się naradować.
Krzyżpień

Nie wadzi. Na świecie, jako na świecie, tak ono jest
i już. Dość mi na tym, że moi oczy widzieli, jakoście
tutaj są. Wszyscy was, panie, pozdrawiają, wszystkim
nam tęga za wami. Proś, mówią, Krzyżpień, może się
ociec Bogumił ku nam wrócą, możie naju chociaż na
wiedzą. Rozmiłowali was! A ona kara klaczka, ta
u Dryjów — zdrowa. Bryka, że o...
Bogumił
chodząc potrąca rozstawione kosze

Co zaś jest? Czyje to? Bryka, mówicie? Ano, tom rad...
Krzyżpień

Od Dobrowian, od naszych ludzi. Z puszczy, z ostrowi.
Chociaż ta macie tu wszystkiego, aliści każdy rad był
wam co posłać, żebyście posmakowali miodu syconego
z naszych barci na Gody, jajec od naszych kureczków
i sera, i kołaczy, i ryby nasuszonej, co się za waszym
clo Pana Jezusa przyczynieniem we Warcie ozmnożyła,
że jaĄ jaż...
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Bogumił
^ajże wam, Boże, we stokroć. No, wiecie... A toście
też nanieśli! Mamy swojego dość, ale króla przy wilii
Waszym gościńcem podejmę. Miło mu będzie przed
uroczystym dniem chleb jakoby z ręki ludu swego po
żywać.
Krzyżpień

Niech ta poje. Wielki on, mówią, jest król i szczodry,
I spaniały. Ale wyście są u nas pierwiejszy.
Bogumił
To mówicie, że mnie tam wspominają?
Krzyżpień

Jeszcze by nie? Tyło że-e — powiadają — jużci on za
Wysoko, by ku nam zeszedł, nasz skpt błogosławić,
a od choroby za łaską boską chronić, jako niegdy by
wało.
Bogumił
Nie-e. Tak ono nie jest. Milsze mi wasze ostrowy i dobrowska pustelnia od królewskich pałaców. Ano —
wiecie — mnie tu Bóg do pilnowania wielkich rzeczy
postawił.
Krzyżpień

Byście też, panie, upilnowali, żieby niemieckim po za
konach i kościołach miejsca u nas nie było. Bez to
i Niemiec? z wojskami swymi straszny, bo mu owi
dróżki do naju wskazują, a prostują. Tak wszytek
naród prawi.
Bogumił

My to wiemy. Ale to z wielkimi potęgami świata spra
wa. Nie tak to łatwo zdziałać.
Dorzuca do ognia, Krzyżpień pomaga mu.
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Krzyżpień

U nas są, co chodzili z królem latoś do Czeskiego Lasu.
Mówią, jakoby niemiecki ze swoimi panami w swarach.
Nie taki już mocny, żeby ichnich biskupów a mnichów
obronił, jak się ich pogna precz. Nie czas-li na to?
Bogumił

Biskup, synu, a też i ksiądz najlichszy, jest pomazań
cem Bożym, czyby Niemiec był, czy z naszego ple
mienia. Byle szedł drogą przez namiestnika Chrystu
sowego rzymskiego przykazaną, winy się na nim nie
pokaże.
Krzyżpień
uparcie

U nas prawią, jako że oni za namiestnikiem diabelskim,
cesarzem niemieckim, idą. I nie tak Boga, jak ichni
pożytek — niemieckiego, mówię — mają w zamysłach
swoich. Owi, co z Niemców się wywodzą.
Bogumił

No... ju,żici. We wszym stworzeniu każde chce być za
siebie samo, a obcego doma wiecznie cierpieć nikt nierad. Wżdyć o tym nie wam, owieczkom naszym, sądzić.
Są, którzy mają to na pieczy, (klaszcze. We drzwiach
staje dworzanin arcybiskupa) Biskup krakowski, czy przy
zwoitą gospodę ze swoim dworem dostał? Idź, popatrz,
czyli im ta na czym nie zbywa? (za odchodzącym) Wszy
stkiego im dostawić, czego by zażądali!
Przez środkowe drzwi wbiega tanecznie C z w ańko, a za nim
wchodzi dworzanin króla, D o m r a d
Domrad

Król ku wam, panie, idą.
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Czwańko

Domradku! Nie trza i zapowiadać. Kiedy błazna wi
dzicie, wiadomo, król jest blisko.
Bogumił

do C zw ańka

Błazna tu wnet nie będzie. Daję ci w opiekę tego tu
gospodarza z Dobrowa. Prowadź go do brata Pawła.
On już zadba, żeby gościowi mnie miłemu dogodzić.
Krzyżpień, bracie! Ten ci Radosz, Czwańkiem go tu,
wiesz, nazywamy... Choć jeno gędźbarz i trzpiot, zacne
jest chłopię. A żeś i dzieckiem go znawał, zezwól, niech
ci pokaże drogę.
Czwańko
Nie sromajcie się, Krzyżpień. Za króla was poczytają,
kiedy was ujrzą z błaznem w parze.
Bolesław

nadciąga ku drzwiom środkowym w gronie dworzan i rycerzy,
szumnym i gwarnym. Zatrzymuje ich gestem ręki u piroga.

Ostawcie mnie tu, dzieci, samego. Idźcie miodem się
rozgrzać przed nocną służbą Bożą. Jeno wrzawy nie
czynić. Żeby mi nikt na was ani krzywym okiem nie
miał przyczyny spojrzeć, (do Bogumiła) Macie mnie
tedy i mówcie nie mieszkając, co1 Zbilut z Niemiec
przyniósł?
Bogumił

Witajcie, panie, w moich progach. Spocznijcie.
Bolesław

A gdzie Zbilut?
13 — Dąbrowska — Dramaty
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Bogumił
Wielce się strudził i śpi. Jak wytchnie, sami go jeszcze
wypytacie. Rzeczy są niemałej wagi.
Bolesław

w stronę Krzyżpienia, zatrzymanego przez C z w ańkę,
aby się na króla popatrzył

A to zaś kto?

Bogumił

To wasz poddany z Dobrowa. Z mojego Dobrowa.
Krzyżpień

kłania się nisko baranicą

Nie nauczonym — jakby — -ń królmi — się witać.
Chociem najradszy poczciwość wam przystojną, panie,
wyrządzić.
Bolesław

Co was wywiodło z domu na taki ziąb? W taką daleką
drogę?
Krzyżpień

Nie taki ta znów świat. Jak obwołali po opolach o ko
ronowaniu, i że nasz miłowany ociec Bogumił...
Bogumił

odgania się rękoma

Jeno nie o mnie, nie o mnie...
Bolesław

Tedy nie krzywda żadna? Bo jam to znów nauczony,
że jak poddanych maluczkich widzę, krzywdą to czyjąś
zalatuje.
Krzyżpień

Krzywda? (zastanawia się i ogląda po obecnych)
Ano,
nalazłby się niejeden, co bywa ludziom robotującym
ciężki. Wżdyć nie z tym ja tu jechał. I od was, naj- 194 -
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jaśniejszy królu, nijakiej krzywdym nie uświadczył.
Okrom tej chyba, żeście nam ojca naszego i opiekuna,
Bogumiła, z pustelni dobrowskiej ku sobie wzieni.
Bogumił
Krzyżpień, no, coże wy?
Bolesław

On wam tu lepiej służy niźli na puszczy. Jak was
mianują, dziedzicu, bo widzi mi się, żeście z wolnych?
Krzyżpień

Z wolnych jestem. Zowię się Krzyżpień.
Bolesław

Krzyżpień... Macie ten pierścień. Na pamiątkę od króla.
Nie wzdragaj się. Niech w twoim rodzie znają, że
byłeś przy naszym koronowaniu.
Krzyżpień

z ociąganiem przyjmuje pierścień, owija go w szmatkę i chowa
w zanadrzu kożucha

Jak mój najmłodszy z tym przybędzie, przyjmcie go,
miłościwy panie, między swoich wojaków.
Bolesław

I bez pierścienia przyjmę. Bywajcie z Bogiem, Krzyż
pień.
Krzyżpień

żegna się z oboma dostojnikami

Jeno kukły mi bestrej ze synka, miłościwi, nie uczyń
cie, jak z onego Radoszka Sunkotów.
Czwańko

który zagapiony pożerał oczyma króla, ocykając się

Radosz sam siebie czyni, czym być zechce. A tym od
13*
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Bogumił

króla władniejszy, że król nie każdego mocen jest na
błazna przysposobić. Czwańko zaś i z króla błazna
zrobi.
I
.I ' •
Bolesław

za odchodzącym

Ej, Czwańko! Przytnę ci języka, młokosie.
Czwańko

z ręką przy uchu

Coście rzekli, najmiłościwszy? Jako żyć bez Czwańka
nie możecie? Nie zafrasujcie się, królu, na śmierć. Wnet
mnie ujrzycie z powrotem!
Wyskakuje z komnaty, za nim wychodzi Krzyżpień z ge
stem rozbawionego zgorszenia.

Bolesław

Mówcie;żj, mówcież. Pilno mi do tych wieści!
Wstaje, chodzi, nalewa sobie piwa z dzbana. Za sceną cichną
odgłosy życia, niekiedy słychać tylko monotonne „czu-u-u-waj"
nocnych straży.

Bogumił

Wiadomość o waszym wyniesieniu się na godność kró
lewską już: się rozeszła po niemieckich krainach. Pa
nowie sascy, no... tak się przerazili, że gotowi jednać
się z Henrykiem. Najgorsi do tej pory jego nieprzyja
ciele wszędzie tylko jęk podnoszą, że gdy się Niemcy
pomiędzy sobą wyrzynają, książę polski posięgnął się
bezwstydnie o koronę przeciw prawom i na hańbę kró
lestwa niemieckiego.
Bolesław

Bodaj wilkołak ich pokąsał! Przez ich swary — jam
koronę odzyskał, przez moją koronę — oni do zgody
dojdą. To mnie się wcale nie podoba, co tu dużo gadać.
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(zamyśla się) Tak to dobre ze złego, a złe z dobrego
początek bierze.
Bogumił
Jest jeszcze druga wieść, (z wahaniem) Henryk nie
miecki z ojcem świętym zgody szuka. O zdjęcie kląt
wy zabiega i pokutę jakoby gotów czynić.

Bolesław

zrywa się z miejsca

A toście we mnie strzelili, jakoby! dzika w komorę
celnie trafił! Co tu dużo gadać! To jest wieść bardzo
szpetna.
Bogumił

Opamiętajcie się, panie. Pojednania z papieżem nie
lża szpetnością nazywać. I nie bądźcie małego ducha.
Ojciec święty zgody, no... łatwo nie przyjmie. A przyjąwszy, od tego nie odstąpi, że królestwa wszystkie
mają istnieć o własnej swobodzie i nie podlegać kró
lom innych królestw.
Bolesław

Albo te,żi odstąpi, jeśli za tę cenę podległość i pokorę
Henryka sobie kupi.
Bogumił
Świeckie to jest myślenie. Wy wciąż wielkości papieża
Grzegorza nie przenikacie. Jemu o ład we świecie
całym idzie, wy zaś, no... o kupczeniu losem państw
poważacie się mówić.
Bolesław

Tego po mnie i nie czekajcie, żebym myślał jak mnich,
a nie jak świecki król.
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Bogumił
To przecie musicie wyrozumieć, że jeśli pokuta Henry
ka będzie szczerą... A tylko taką papież przyjmie...
Tedy niemiecki, no... we wszystkim Grzegorzowi pod
dać się będzie zniewolony. Więc i w tym, co dotyczy
niezawisłości królestw chrześcijańskich.
Bolesław
śmieje się

Ejże! Mówcie tak na kazalnicy, ale nie do mnie. Wie
rzycie wy, tak z ręką na sercu, że Niemiec niezawi
słość czyją dla miłości papieża uszanuje?
Bogumił
Mało który z książąt zdolny jest czynić, co powinien,
nie już papieżowi, ale Bogu wiekuistemu. I nie prze
czę, że od waszej koronacji niebezpieczeństwo nie
mieckie jako cień od rosnącego światła olbrzymieje.
Trzeba się mieć na baczności. Tegom wszelako pew
ny, że papież będzie za wami jako za synem swoim
stawał. I o waszą krzywdę — gdyby zaszła — upomni
się. O jego przyjacielstwie wątpić wam nie podobna.
Bolesław

Jeśli przyjaciel mój z wrogiem się moim łączy, wroga
mi od tego nie ubędzie, tylko ubędzie przyjaciela.
Bogumił

Tak ono nie jest. Ale przyznaję, że nienawiść Henryka
przeciwko wam i przeciwko polskiemu królestwu może,
no... wiadomo... do czasu dobre skutki opieki i przy
jaźni papieskiej wniwecz obracać.
Bolesław

Opieka papieska i posłuszeństwo Rzymowi, któremu
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Ze wszystkim królestwem za waszą radą się poddałem,
nieuciążliwe mi były, bo Rzym daleko. Władzę du
chowną nad sobą uznać, co prawda, wcale mi nie
ochota. Wszelako... póki was mam na metropolii, to
byłem katedry polskiego rodu biskupami obsadził, nie
straszna mi księża przewaga. Ano, rzeczy się odmie
niają, jeśli...
Bogumił
przerywa

Wy jeno o to stoicie, żeby Niemców na katedrach nie
było. A rzecz w tym, aby i polskich biskupów do wiel
kich zamysłów papieża Grzegorza nagiąć. O ten wielki
cel mało dbacie.
Bolesław

Dbam, na ile ten wielki cel zgadza się z pożytkiem dla
mojego królestwa. Jak się w Niemczech zbuntowani
biskupi do onych zamysłów papieża Grzegorza ponaginają, to i u nas ci z Niemców, co stoją za Henrykiem,
pójdą za nimi. A wtedy papież nie da mi ich' ruszać.
Jako że już nie będą schizmą śmierdzieć. I co tu dużo
gadać — moje zamysły natenczas licho weźmie.
Bogumił

Ile ważniejsze są Grzegorzowe od waszych, panie, po
tym to można poznać, że nie obcego, ale polskiego rodu
biskupi z wrogami papieża przeciwko wam się zma
wiają. Sprawy plemienne znikome się pokazują w obli
czu walki o powszechne sprawy ducha.
Bolesław

Macie na myśli krakowskiego Stanisława?
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Bogumił
I jego, i drugich, co za nim stoją, a byliby ile mniej
dla domowej zgody szkodni, żeby papieża lepiej czcili.
Bolesław

Niech go czczą, ale nie po społu z pokutującym Henry
kiem. Co tu dużo gadać. Z papieskiego przyj acielstwa
tyle tylko pożytku, że klątwami Niemcom krew ich
smoczą spod serca im toczy. Jeśli miast kląć, ojciec
święty zacznie mi Niemców głaskać, nic dobrego stąd
się dla nas nie może urodzić.
Bogumił
Co dobrym będzie dla człowieczeństwa w kościele
powszechnym pod prawym papieżem zjednoczonego,
to musi dobrym się okazać i dla waszego królestwa.
Bolesław

Mogłoby, żeby Grzegorz był na stolicy Piotrowej wie
czny, a Henryk IV żeby myślał waszą, Bogumiłową gło
wą, i wasze serce nosił w piersi. Co wiecie, że ono nie
jest.
Bogumił
Nie orzekajmy przed czasem. Dość na tym, (żie wiemy
w porę, co trzeba. Tylem już nieprawość świata
wyrozumiał, że mi nie tajno, co się może po Henrykowej zgodzie z ojcem świętym pokazać. Dlatego po wtóre
zalecam, żebyście się mieli, no... na baczności i przezor
nie, a skutecznie sobie poczynali.
Bolesław

Cała przezorność gotowym być do wojny. Potwierdza
się, co i tak było jasne, że kładąc koronę, staję do
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rozprawy z Niemcami na śmierć i życie. Sił mi nie
zbraknie. Wiecze stanie za mną. I okrom zdradnych
knowaczy między górnymi panami, cały gmin, cały
lud mój wojenny i pracowity będzie ze mną.
Bogumił
Lud pospolity będzie z wami. Ów Krzyżpień, któremuście pierścień dali, myśli jak wy, a to bywa rzadko, aby
króla myśl była jedna z myślą poddanych.
Bolesław

Zamknijmy rzecz. To wszystko, co Zbilut mówił?
Bogumił
Może jeszcze co i dorzuci, jak się wyśpi.
Bolesław

Trzeba mi z Rusią i z Węgrami mocniej się sprzęgnąć.
Ale choćbym najcudniej to sprawił, to nigdy żadnej
nie mam od południa i od wschodu pewności. Zawżdy
niemiecki któregoś z ich książąt przeciw mnie w zana
drzu chowa. Jak teraz onego wuja mego lubego, Iziasława.
Bogumił
Strzeżcie się, panie, by ktoś jeszcze nie znalazł się
przeciwko wam u Henryka w zanadrzu.
Bolesław

Anom czekał, że te słowa rzekniecie. Ale ja Władys
ława do Niemców nie puszczę. I co tu dużo gadać —
to niemrawiec. Choć i brat — nie nazwę go inaczej.
Takim na łbie rogi niełatwo wyrastają.
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Bogumił

Takim rogi na łbie najłacniej wyrastają. Woły to
z rogami chodzą, a nie lwy. Jak nie wyrosną, to mu
je drudzy przyprawią, aby was bódł.
Bolesław

Nie-e. Korona moja obcych złość może podżegać, ale
swoich złe zamysły uskromi.
Bogumił
Bóg daj. Tylko że biskup krakowski a Sieciech,
a komes Magnus więcej od was, panie, mają chytrości
i mniej dobrych intencji. Tymi samymi kośćmi, który
mi wy byście dobro królestwa wygrali — nieszczęście,
nawet go i nie postrzegając, wygrają.
Bolesław

Tymi samymi kośćmi???

Bogumił
Ano? Czeskimi. Z Wratysławem czeskim mimo wszyst
ko winniście byli do zgody, a nie do wojny przeć,
zanim insi, no... za waszymi plecyma umawiać się
z nim zaczną.
Bolesław

-Z Wratysławem? Nie mówilibyście mi o nim. Albom
z nim zgody nie próbował? Czy mu siostry za żonę nie
dałem? Com zyskał? Że i Świętochna moja luba w je
go łożu stała mi się nieprzyjacielem. Czeski dom wcale
już w niewolników niemieckich się obrócił. A teraz
jeszcze przeciwko papieżowi stają. I wy na to nic?
Nie-e, co tu dużo gadać! Dajcie mi pokój!
Bogumił
Wratysław czeski na złej drodze, wżdyć jeszcze nie
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schizmatyk. Przywieść go do posłuszeństwa papieżowi
•wielką byłoby naszego królestwa zasługą. Jak onych
zasługą było niegdyś nas do chrześcijaństwa przy
wieść.
Bolesław

Dawno odrzekli się oni przyjacielstwa z naszym do
mem piastowskim dla niemieckiego kochanka. I sami
bodaj nigdy z paszczy niemieckiej nie wylezą i nas
w nią pchają. Dość, ojcze. Już i tak zmąciło mi się
serce. Nie psowajcie go do cna oną zgryzotą po-bratym-czą! Chcę być jasny i smirny w przededniu
jutrzejszego święta.
Daje się słyszeć pobrzękiwanie gęśli C z w ańka. W środ
kowych drzwiach ukazuje się W s z es law a z dworkami
i z C zwańkiem.

Wszesława

do Bogumiła

Pokój waszemu domowi, dostojny gospodynie i bat'ko
wy nasz lubieżny.
Bogumił

A-a, witajcie z Bogiem w moich progach, miłościwa
pani. Wielcem rad, że u lichego sługi Bożego raczycie
bawić w ostatni wieczór przed świętym pomazaniem
waszej godności królewskiej, (klaszcze. Dwaj dworzanie
wnoszą kagańce oliwne i rozmieszczają je) Wołajcie pacholików i stół mi tu do wieczerzy dla miłościwych króle
stwa nagotujcie. Weźcie jadło z tych oto koszy i łubów,
a czego brak, z kuchni i ze spiżarni podawajcie.
(dworzanie wychodzą z jadłem Krzyżpienia)
Zacni
goście, podejmę was rybą, miodem i chlebem z moich
rodzinnych stron.
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Bolesław

prowadzi żonę ku ławie kilimem krytej

Miła... Wszechno. Nie przydałemże chwały twej cno
cie? Nie godnaż ona królować?
Wszesława
nieśmiało i z żałością

Jaka chwała? Miłość męża — to jest chwała niewia
sty.
Bolesław

Ej, Czwańko! Nie brząkaj po próżnicy. Śpiewaj —
królowa smutna. Ksiądz arcybiskup na świecką pieśń
dziś pozwoli, (wchodzi Władysław Herman) Her
man, witaj. Tośmy i między domowymi.
Czwańko

pociąga nosem

Wnet zaśpiewam, jeno że czeskim serem okrutnie
zaleciało. Zemdliło me.
Bolesław
zagaduje

Siadaj, bracie. Żal, że nasz mały Mieszko już śpi, bo
by nas lepiej ucieszyła jego dziecińska igraszka
(z marsem ku Czwańkowi) niż Czwańkowe błazeństwa.
Czwańko
Głupi Czwańku! Jeśli królowi czeski ser w nosie nie
kręci, co ci o to, czy go czuć (nuci) czyli nie czuć. (brzą
ka. Do w szesławy) Jaką pieśń chcesz usłyszeć, królo
wo? I wy, panie, krasne między krasnymi?
Bolesław
do Władysława Hermana

Herman, coś taki krzywy? Jakbyście oboje z Wszes- 204 -
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ławą markotni byli, że Polska znów na królestwo jest
Wyniesiona?
Władysław Herman

Nie o tom jest markotny, tylko że moi ludzie złe gospo
dy aż na podgrodziu dostali.
Bogumił

Temu da się wnet rady. (do jednego z pocholików, z którymi
krząta się koło stołu) Szukaj mi brata Pawła. W skok
pośpiej, żywo, żywo! Wybaczcie, miłościwy książę,
w onym zamęcie nie dopatrzyło się.
Bolesław
śmieje się

Niech moi na podgrodzie idą. Co tu dużo gadać. Im
ta miejsce ujmy nijakiej nie przyniesie.
Władysław Herman

Wy, miłościwy bracie, i wygadzając, obrazy nie miesz
kacie przyczynić.
Bolesław

Ty zaś, żebym cię i miodem smarował, przeciwisz mi
się i szemrzesz.
Bogumił
Pax, miłościwi goście, bo się dworki z was śmieją. Piej,
Czwańko! Możesz po świecku, byle nic swywolnego.
Czwańko

dmucha

Ulatuj precz, bezwstydne „swy", niech ostanie tylko
„wolnego". A że „wolnego" dwoje znaczy, tedy zaśpie
wam, jak niewoleni wolnymi się stawają. (śpiewa)
Serby się na Niemców gotowali,
Choć po niemiecku nie umieli.
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Koniki swoje posiodłali,
Ostrogi sobie przypinali,
Mieczyki sobie przypasali,
Na równym polu się zjechali...
Bolesław

Oho-ho! Łużyckich Serbów pieśń... Odwieczne boje...
Hej, Nysa... Nysa.., w cudzych ninie znów ręku...
Czwańko

Pierwszykroć na wojnę pociągnęli,
Wielkie tam zwycięstwo uczynili.
Jak się król o tym dowiedział...
Bolesław

podchwytuje

Wszystkich przed siebie wołać kazał...
Dworki
wtórują

I nowe suknie wszystkim daje
I za wojaków ich przyznaje...
Bolesław
przerywa

Herman! Już ci się ksiądz arcybiskup o twoich ludzi
zatroskał! A ty wciąż niby sowa! Ciągnij z nami. Nie
śpiewaj ąż to u was ną Mazowszu? Ej,żie, bo pomyślę,
że isto mi jutrzejszej korony zazdrościsz!
Kiedy obraca się ku niemu, zza pasa wypada mu rękawica,
którą dworka królowej, Kr y sta, podnosi i przyciska do ust.

Wszesława

spostrzega to — gorzko

Komu złota korona — a komu plecie się cierniowa.
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Bolesław

patrzy na Kr y s,t ę

A komu... wije się... różana...
Czwańko

przeskakuje niepostrzeżenie w pieśń miłosną

Miłości, cożeś uczyniła,
Eżeś mnie tak oślepiła...
Bolesław

i K r y s t a wpatrzeni w siebie.

Bogumił

Czwańko! ( C z w a ń k o w r a c a d o p o p r z e d n i e j p i e ś n i ) Miło
ściwy królu! (z naciskiem) Miłościwy królu!
(W s ze
staw a daje dworkom niecierpliwy znak ręką, żeby wyszły)<

Proszę was ku wieczerzy!
Klaszcze, pacholikowie wnoszą dymiącą polewkę z piwa
i stają za progiem, po dwu stronach otwartych środkowych
drzwi, przez które wychodzą dworki, wykiwując za sobą wciąż,
śpiewającego pieśń o Serbach C z w a ń k ę.

Bolesław

przyciska rękę Wsizesławy do serca i prowadzi ją
do stołu

Wszesławo, nie zasmucaj mnie i siebie błahą troską..
Chmury zbierają się i tak nad moją głową, a dzień
jutrzejszego tryumfu tak łacno może być ostatnim dniem
pogody i wesela.
Bogumił

błogosławi stół i stojącą dokoła niego parę królewską

In nomine patris et filii... (mruczy modlitwę łacińską. Głoś
no) Puer natus est nobis. Jezu, Odkupicielu świata,
Boże. W noc pamiątki przenajświętszego narodzenia
twego pod opłceniem człowieczym przyjmi pokorną
modlitwę sługi sług twoich, jąż podnoszę do twego tro- 207 -
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nu o zachowanie w szczęśliwości, we wolności, w ca
łości i przezpieczności wznowionego królestwa naszego
polskiego.
Za sceną w czasie modlitwy dają się słyszeć dzwony kościelne
i dalekie pienia religijne na Boże Narodzenie.

AKT DRUGI
Początek lipca 1077 roku. Komnata na Zamku krakowskim.
Przez okno widać wspaniałą pogodę. Bolesław w stroju
niedbałym, znamionującym, że mu gorąco, arcybiskup B o gumił w stroju podróżnym. Zbilut stoi w ubiorze pątnilca,
z ręką na chustce i owiązanym czołem

Bolesław
chodzi

A wyrozumiałżeś wszystko tym razem? Nie omyliły
cię oczy i uszy?
Bogumił

Jako w zimie na dniu waszej koronacji prawdą się oka
zało, co Zbilut przyniósł, tak i teraz (z wyrzutem) nie
ma przyczyny wątpić.
Zbilut

Otwierałem, jak mogłem, oczy rozumu i nastawiałem
tęgo uszu.
Bolesław

Nie chcesz-li ważności sobie przydać? Nie dopełniasz
własnym wymysłem ledwo zasłyszanego?
Zbilut

z mrukliwą dumą

Nie skaziłem się jeszcze czczą ani łżywą mową. Jak
14 — Dąbrowska — Dramaty
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rany moje nieudane, tako i słowa. Wasza rzecz, miłoś
ciwy panie, wierzyć albo nie wierzyć.
Bolesław

Jużici, że moja. Gdzieżeś się tak dał posiekać?
Zbilut
niedbale

Nie posiekali. Strzałami szyli za mną, jakem się bez
wodę czółnem przeprawiał. W gościńcu jeden mnie
rozpoznał.
Bolesław

Mówisz tedy, że w Norymberdze niechybnie się na coś
zmawiali?
Zbilut
Mówię, jako zjachali się w Nurynbergu król Henryk
z Wratysławem, książęciem na Pradze. I jako był
z nimi ów, co u nas niegdy od tonsury się chował, Ja
romir, Wratysławów brat, ninie biskup praski. I jako
na tym to zj achaniu się niemiecki onego Jaromira
uczynił kanclerzem królestwa niemieckiego. I jako
przy uczcie, com ją w kuchniach ichnich prostaczkiem
pątnikującym przesiedział, gęsto była mowa o was, pa
nie, i o bracie waszym, książęciu na Mazowszu. A też
o Stanisławie niejakim, a to imię jest, jako wiem, bisku
pa krakowskiego.
Toś sam słyszał?

Bolesław
Zbilut

Sam słyszałem,
samych dźwierzy
tegom nie zdążył
żo też po łacinie.

bom pomagał misy pochołkom do
nosić. Wżdyć, na co by się zmawiali,
wyrozumieć, bo żwawo trzepali, du
Rozpytywać służebnych nie było zaś
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przezpiecznie, bo bym wam i tyle wieści .żrywy nie
doniósł.
Bolesław

A służebni między sobą nic nie mówili?
Z bilut

Prawili, jako na prowincję polską wyprawę cesarz go
tuje. Ale tego nie mogę znać, zali sami co pewnego
wiedzieli. Co zaś o kanclerstwie Jaromira, wszędy to
było słychać, (po chwili) Niech nas Bóg zbawi od ręki
niemieckiego.
Bolesław
sarka

Beze mnie was nie zbawi, (znów chodzi)
polska... Prowincja...

Prowincja

Bogumił
karcąco

Tego nikt wiedzieć nie mocen, kogo Bóg narzędziem
sprawiedliwości albo i kary swojej uczynić raczy.
(zmieniając ton) To Zbiluta możemy już odprawić? (król
daje roztargniony znak zgody) Idź, synu, spocznij. Przyjdę
sam twoje rany opatrzyć. Znam się na tym, wiesz?
Zbilut

Panie Boże zapłać. Niegodnym takiej części. Już ta
i pozasychały.
Zwraca się ku wyjściu.

Bolesław

przytomniejąc z zadumy

Zbilut! Czekaj! Godzieneś wszelkiej części. Zasłużyłeś
mi się tymi laty. Nie pójdziesz więcej nikędy. Wrócisz
do moich przybocznych.
14*
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Zbilut
rozjaśnia się

Zgadliście, miłościwy królu, o com zamyślał prosić.
Zrazu podobałem sobie w onych przygodach, ale nierad
bym więcej ku Niemcam chodzić, tak jakom dotąd cha
dzał. Wolej by jawnie z mieczem i szczytem.
iWraca się i chce objąć króla za kolana.
Bolesław
chwyta go, całuje i wypycha

Co tu wiele gadać. Kocham się w takich. Uchodź stąd,
idź do łaźni! (Zbilut wychodzi, Bolesław staje w oknie,
po mgnieniu wzruszenia do Bogumiła) A to nam w porę
jeszcze onego Iziasława licho przyniosło! Słuchajcie no,
ojcze Bogoluby, kiedy ten wasz Paweł z Rusi powróci?
Bogumił

Czekam go z godziny na godzinę. Winien był wczora
już być. Musi go niecoś zadzierżało po drodze.
Bolesław

Rzecz z Iziasławem trzeba kończyć. Trzeba kończyć!
Jak rozumiecie one wieści o Norymberdze?
Bogumił
z namysłem

Rozumiem, ,że w Norymberdze spisek przeciwko wam
uknuto.
Bolesław

I ja tak rozumiem. Jeno mi niejasno, czemu teraz mie
liby Niemcy na mnie ruszać, kiedy papież Henrykowi
nową klątwą grozi, a panowie sascy nowy bunt lada
dzień mogą podnieść.
- 212 -

Akt drugi
Bogumił

Czyli Henryk prędko z wyprawą na Polskę będzie
mógł ruszyć, to nie wiadomo. Ale z onego wezwania
czeskich do Norymbergi... A takoż z wyniesienia Jaro
mira... aż na kanclerstwo niemieckie... no, no, no...
Z tych obu rzeczy widać mi jak na dłoni, że Henryk
Czechom przykazał działać przeciwko wam. Wratysław
zasię lepiej się w tym sprawi, niżby sam Henryk to
uczynił.
Bolesław

Czemu lepiej?
Bogumił

Bo wojownik jest mocny, a gracz chytrzejszy i od
was, i od Henryka. I nadzieję ma od środka was przy
cisnąć, biskupem Stanisławem a Hermanem się po
służywszy.
Bolesław

To mu się nie uda. Mam jeszcze władzy dość i kto pod
moją ręką — krótka byłaby jego służba przeciwko
mnie podjęta.
Bogumił
Oganiacie się od złej prawdy, bo wam lubo w niepożytość waszej potęgi wierzyć. Ja te rzeczy lepiej prze
zieram od was, bo mam oczy ducha żadną pychą
światową nie zaćmione.
Bolesław
w zadumie

I pokora duchownych na niejedno ma oczy zamknione.
(nagle wzburzony) Ale isto, Zbiluta wieści jawnie mówią
o zdradzie Hermana i Stanisława.
* - 213 -
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Bogumił
Nie... To jeszcze nie tak. Za nagłym sądem sądzicie.
Ani jawnej zdrady, ani tajemnego porozumienia jeszcze
w onej sprawie nie widzę. Widzę zamysł Henryka
i Wratysława, który może jeszcze różne skutki pokazać.
Bolesław

Biskup krakowski dawno z Czechami w przyjacielstwie. Wratysław pismami się za ;nim ujmuje! Co tu
dużo gadać. Nim do rozprawy z Niemcami dojdzie, do
mowych wrogów przede wszystkim zgnieść trzeba bez
miłosierdzia.
Bogumił

Gwałtowność nie zawsze dobra jest w domowym za
mieszaniu. Miarkujcie ją, iżby wam samym nie za
szkodziła. Ostrożność i przezorność bardziej mi się tu
widzą. Hermana wezwać bym wam radził i od siebie
nie puszczać, a biskupa łaskawością spaniałomyślną
jednać, nie zaś gniewem odtrącać.
Bolesław

Łaskać i pieścić — to dziewki, krasne na wzrok, a nie
męża stradnego.
Bogumił

Nie drwijcie, panie. Wojna domowa, przyszło-li by do
niej, gorsza jest dla poddanych od wojny z obcymi
książęty. Uciążywszy nią kraj, łacno możecie lud po
spolity przeciw sobie obrócić, który jeszcze swe nie
dawne pod Masławem powstanie na 'panów pamięta.
Domr a d

staje w progu

Miłościwy królu, książę ruskie Iziasław, mówić z wami,
powiada, musi.
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Bolesław

O, to, to. Jego mi jeszcze właśnie trzeba. Coże to za
„musi"? No, cóż Domrad? Proś księcia Iziasława w na
sze progi. ( D o m r a d odchodzi, król zwraca się do B o g u 
miła) Przed jedną wojną mnie ostrzegacie, a ku wtórej pono wiedziecie.
Bogumił

Ku wtór ej wojnie? Ja-a? Nie-e.
Bolesław

Jak nie? Pomagając Iziasławowi na stolec kijowski,
jakobym rękawicę ciskał Wsiewołodowi, który tam
ninie siedzi. Na coście mnie na to posiłkowanie Iziasła
wa przeciwko Wsiewołodowi namówili?
Bóg tak chce.

Bogumił
Bolesław

Aczkoli się to już postanowiło, dzień i noc mnie to
męczy. Winienem był zostać wiernym Wsiewołodowi,
bo nie jest w zwyczaju książąt polskich wierność łamać,
chyba że wymuszoną.
\

Bogumił

Wierność winniście przede wszym papieżowi, jakoście
koronę kładąc przysięgli, że cokoli ojciec święty wam
poleci pod posłuszeństwem, jak przystoi chrześcijań
skiemu monarsze, wykonacie.
Bolesław
porywczo

Zali mogłem przewidzieć, ba, we śnie bodaj wyśnić,
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że mi papież Iziasławem na łeb siądzie? Teraz w któ
rąkolwiek stronę się obrócą, nieprawy będę.
Bogumił

Przywykłem już do nieskromności waszej mowy, wżdyć
musicie mieć jakieś granice opamiętania.
Bolesław
z goryczą

Małom go miał, przyznaję, kiedym wam, ojcze, zawie
rzył, źle z posłuszeństwa papieżowi samo dobro dla
mnie i dla mego królestwa popłynie.
Bogumił
I potąd nie macie przyczyny o tym wątpić.
Bolesław
nieufnie

Wyście mój druh doskonały i mój powiernik, ale, co
tu dużo gadać, wyście pierwej papiescy, a zaś dopiero
moi.
Bogumił

Stanisław krakowski, który przeciwko papieżowi pra
wemu wierzga, lepszym-li wam jest przyjacielem ode
mnie?
Bolesław

Nie jest, nie jest. I coże stąd? Bywa, że przyjaciel
w gorszą matnię nas wpędzi niźli wróg.
Bogumił

W posiłkowaniu Iziasława na stolec kijowski, zaleco
nym przez ojca świętego, taką matnię widzicie?
Bolesław

Jeszcze jak widzę! Swiatosław nieboszczyk i Wsiewo- 216 -
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łod, ninie kijowski, mnie przeciw Niemcom pomagali;
i do Czeskiego Lasu ich drużyny ze mną chodziły.
Krew za mnie przelewali. I jeszcze ziemie Czerwień
skie, dawniej nam zabrane, po dobroci oddali. No, nie?
Wsiewołod jest mi wiernym przeciwko Niemcomi
i Czechom sprzymierzeńcem, co tu dużo gadać.
Bogumił

Iziasław całą Ruś kijowską papieżowi ofiarowuje się
poddać w posłuszeństwo. Pewniejszym sprzymierzeń
cem będzie wam Ruś rzymska niż carogrodzka i schi
zmą zatrącająca.
Bolesław

Ów gruby zwierz posłuszeństwa ruskiego jeszcze w le
sie, a papież jużl o Ruś więcej dba niż o Polskę. I milszy
mu niepewny Iziasław ode mnie wiernego i pewnego...
Bogumił

dobitnie

Każde z książąt, które się papieżowi poddaje, tym sa
mym w poczet waszych sprzymierzeńców przeciwko
Henrykowi niemieckiemu przechodzi. A przeto, dba
jąc o Iziasława i nakazując wam jego posiłkowanie,,
ojciec święty waszej sprawie pomaga.
Bolesław

unosi się

Wojnę z Wsiewołodem na głowę moją ściągając, pa
pież — mnie — przeciw Niemcom pomaga? Nieopowiadajcie mi takich rzeczy, bo to — rzekłbyś —
Czwańko ze mnie żartuje. Wojna moja z Wsiewołodem.
na rękę jeno może być Henrykowi!
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Bogumił

Wojna z Wsiewołodem złą byłaby rzeczą. Ale wojny
z Wsiewołodem nie będzie.
Albo będzie.

Bolesław
Bogumił

•

Za cóż wy, panie, tak się męczycie? (błagalnie) Miłości
wy królu! Postanowiliście już to, ,żie z legatami pa
pieskimi, którzy są przy Iziasławie, ja sam ku Wsiewołodowi wyruszę. Kazaliście posłać w Ruś brata
Pawła. Posłałem. Chcecie czekać, aż wróci — czekamy.
A takem pewien pomyślnego za łaską boską końca,'że
oto widzicie mnie gotowym do drogi. I w imię Boże
wam się klnę, jako żywot swój na to kładę, że nie do
wojny, ale do zgody między waregskimi książęty rzeczy
przywiodę.
.
Bolesław
z rozpaczą

Przystałem na to, przyznaję. Czyńcie, coście zaczęli.
Pierwszy to raz idę nie za własnym sumieniem, jeno
za cudzym. Ufam, że wasze Bóg oświeca. Ale tak mi
jest, jakobym nogę miał w sidła ułapioną. Żeby papież,
który światu całemu prawa uczciwego postępowania
głosi, mnie kazał sojusznika wiernego zdradzić...
Bogumił

Nie zdradzicie go, królu, jeno od schizmy ku prawej
drodze przywiedziecie.
Bolesław

kiwa żałośnie głową

Nie mam oczu duchowych, jako wasze, ale moimi
zaćmionymi oczyma ciała dobrze to widzę, chociem
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w łacińskich, jako wy, ani w greckich, jako Iziasław,
mądrościach nie uczony, (dobitnie i powoli) Nic nie bę
dzie z onych nadziei papieskich na zjednanie Rzymowi
Rusi. Ja Waregów znam. (z rezygnacją) Ano, stało się.
Kości rzucone. Oby to nie były — moje kości.
Domrad

staje w drzwiach

Książę Iziasław Jarosławowicz, miłościwy królu, ku
wam idą.
Iziasław

wchodzi.

Iziasław
obrażony

Prawda-li, mój Bolko, że wojsko tylko mi dajesz, a sam
na naszym czele nie staniesz?
Bolesław

Prawda, mój wuju. Towarzyszyć wam będzie ten oto
{wskazuje na Bogumiła)
Boży człowiek, który jest
lepszą połową mego ducha.
Iziasław

Nu, ja Bożemu człowieku rad. Ale, jakoż to będzie bez
ciebie? Ty u Wsiewołoda — powaha.
Bolesław

Obywaliście się jednako beze mnie, kiedyście dwie
lecie u Henryka w Moguncji siedzieli.
Iziasław

A gdzieże miałem siedzieć, kiedy ty mnie drogę od
siebie pokazałeś i pomóc na stolec kijowski nie chcia
łeś?
Bolesław

Nie do Niemców drogę wam pokazowałem. I posadzi
łem was już raz na stolcu kijowskim, a coście uczynili,
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iżbyście się na nim utrzymali? Sami nienawiść ludu
ku sobieście podżegli. Lud wasz już! dzicz pogańską
nad wasze krwawe rządy waregskie przekłada.
Bogumił
K'rzeczy, miłościwy królu. Książę Iziasław, za łaską
Bożą od papieża uproszoną...
Iziasław
przerywa

Toż chciałem rzec. Ty, Bolko, lubieżny, nie miotaj
mściwych słówek. I Henryka mnie nie wypominaj.
Jaż nie do Henryka... Ja do papieża synka słał, żeby
i mnie, d tobie błogosławił... Jaż dobry, ja sprawie
dliwy...
Bolesław

Wyście dobry! Wyście sprawiedliwy! A moją sławę
na co chcecie wystawić? Wsiewołoda, co sprzymie
rzeńcem mi był i w mojej potrzebie stawał, mam dla
was opuścić i na zginienie wydać? Czymże to się u was,
Waregów, zowie?
Bogumił

Nie na zginienie, panie, a na zbawienie wyprawa na
sza wyjdzie Wsiewołodowi.
Iziasław

Nu, słuszna. Ot, poznać po mowie mudrca Bożego. I ty,
Bolko, mądry. Ty uspokoisz się. Ja znam, co ciebie
smuci. Ty boisz się wojny z Wsiewołodem.
Bolesław
gwałtownie

Nie ma takiego między najlichszymi z moich podda
nych, który bałby się czegokołi na ziemi, nie już mnie
o to śmiecie pomawiać. Nieustraszoność jest tym, czym
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stoimy i ostoimy się. A wy za nami, bo już by się
Niemcy dawno was domacali, żeby nie Polska i ród
Piastów.
Iziasław

Nu, ja wiem. Złe słowo rzekło się. Nie zawsze na
to trafisz, którego szukasz. Ty nie gniewaj się. (piesz
czotliwie) Ty na konika siadaj... A już Wsiewołod jak
się dowie... jak cię zoczy...
Domr ad

wpada z pośpiechem

Księże arcybiskupie, brat Paweł wrócił zza Buga.
Bogumił
zrywa się

Dawaj go sam, a pośpiej! Dzięki Bogu...
Brat Paweł
wchodzi

Pochwalony Jezus Chrystus. Cześć waszemu domowi,
miłościwy panie. Pokój wam, najprzewielebniejszy
pasterzu.
Bogumił

Na wieki wiekom. Prędzej, Pawko. Coś przyniósł? Da
leko dotarłeś?
Daleko...

Brat Paweł
Bolesław

niedowierzająco

Z samym Wsiewołodem żeś mówił?
Brat Paweł

Ze samym. Wielki książę Wsiewołod z drużyną swoją
ku nam ciągnie. Ale nie na wojnę wojsko ma przy- 221 -

Stanisław i Bogumił

sposobione. Znać wam daje, miłościwy panie, że pokój
z Lachami idzie czynić, a zgodę z bratem swoim książęciem Iziasławem, iżby książę Iziasław na stolcu ki
jowskim usiedli.
Iziasław
nie posiada się z radości, klepie po ramieniu Pawła, biegnie
do Bolesława

Ot, zuch księżyna. Nu, widzisz, Bolko, nu widzisz.
Bogumił
żegna obecnych małymi krzyżykami

Chwała Panu na wysokościach, a na ziemi pokój lu
dziom dobrej woli.
całuje

Iziasław
Bogumiła w ramię

Nu, mąż Boży, mąż Boży...
Bolesław
d o B o g u miła z półuśmiechem

Tedy już i żywota swego na to kłaść nie musicie,
ojcze Bogumile.
Bogumił

Żywot mój Boga jest własnością, który wejrzał na
moją intencję i wybaczył snadż zuchwałość, żem nim
rozrządzić chciał dla uspokojenia króla mojego nie
pewności w godziwej sprawie.
Iziasław
przeobraża isię, z dostojeństwem

Ja wiedział, że temu dobry koniec będzie. Nu, pen
arcybiskup, mężu ty Boży, tak nam w drogę się zbie
rać... Jaż mówił... Jak Wsiewołod mnie idącym usłyszy,
nie zdzierży. A jeszcze tak potężnych przyjaciół ma
jącym jak ty, Bolko, j a k c e s a r z o n H e n r y k ,
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jak ojciec święty, Grzegorz. Nu, ładnie. Wozy narządzim i, jutro ze świtem — naprzód — naprzód! Tak
ty, Bolko, nie chcesz z nami? Żal. Ostań z Bogiem.
(całuje go) ja ciebie w Kijów proszę.
Wychodzi.

Bogumił
zbiera się

I na mnie pora. (ujmuje rękę Bolesława) Ciężko mi,
panie, w niełatwym czasie was odchodzić.
Bolesław

Bywajcie, ojcze, Bóg was prowadź. Wyjdę ku wam
jutro, jak będziecie odjeżdżać. Darujcie moją gwał
towność, ale siła potrzasków na mnie pozastawiano.
Wracajcie rychło (z naciskiem) i proście Boga, żebym
ja nie musiał jeszcze w onym Kijowie gościć.
Domr a d

wchodzi w czasie tej wymiany zdań i czeka rozmawiając
z Bratem Pawłem

Miłościwy panie...
Bolesław

Co jeszcze? Nikogo nie chcę widzieć.
Dom r a d

Kiedy bo... jego miłość, biskup krakowski, posłuchania
się domagają.
Bolesław

Biskup Stanisław? Gdzie on jest? Dawno czeka?
Domra d

Już nieco czasu. Kazali się zapowiedzieć i zsiadłszy
z konia, hnet poszli do królowej, (po chwili) Dopuścić?
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Bolesław
spogląda z namy s ł e m n a B o g u m i ł a

Jakżeby nie? Przeprowadzisz go ku nam ze wszelką
czcią należną.
Bogumił
,żegna krzyżykiem i ściska za głowę Bolesława, który go
całuje w ramię

Ufajcie w Bogu, panie. Uważajcie na każde słowo
biskupa i jeszcze bardziej na każde wasze słowo. Spo
kojnie sobie poczynajcie i... wiecie, no-o... nie dajcie
się wywieść z cierpliwości.
Bolesław

.Będę nieporuszony jako kamień.
Bogumił
do Pawła ocierającego się z potu

Chodź, Pawko. Ty odpoczynąwszy, do Gniezna musisz.
.Wiele spraw mam twej pieczy zostawić.
Wychodzą obaj.
Bolesław
do wciąż czekającego D o mr a d a

A ty czego jeszcze stoisz?
Domrad

Ani wiem, jak wam, panie, to rzec... bo to małostka
laka...
Bolesław

Mówże... W kości się może zgrałeś?
Domrad

Nie, to nie o mnie... Pacholik tu jeden od wczora
wprasza się z płaczem, że do drużyny waszej obiecowaliście go przyjmać.
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Bolesław

Pacholik? Do drużyny? Nie wiem.
Domrad

Z pierścieniem się jakowymś nosi, że ociec jego —
mówi — od was, panie, go ma... Żeście mu przed ko
ronowaniem waszym dali na zakład przyjęcia chłopca.
Pierścień, jako poznałem, jest wasz.
Bolesław

Aha-ha, czekaj no. Pierścień. Już wiem. Pamiętam.
Jak się zowie ten chłopiec?
Domrad

Mirko wołają go, a ojciec jego Krzyżpień. Mały jeszcze
pachołek, ale zmyślny i na widok urodziwy jak dziew
ka.
Bolesław
rozbawiony

Z pierścieniem? I do króla? Krzyżpień? Może być.
Chodź, pokaż mi tego śmiałka, (ogarnia się i opasuje)
Ja to lubię. Istna gadka dziwna, co ją starzyki dzie
ciom bają.
Wychodzi śmiejąc się z Domradem. Na scenę po mgnieniu
drugimi drzwiami wchodzi C zw ańko.

Czwańko

Nie ma króla? Szkoda, (nuci i pląsa) Kocham się w kró
lu. Choć sądząc po tym, co mówił Zbilut, stracham się,
że Bolesław może niedługo będzie królem. Wygląda
na to, że one moguncko-praskie chytrce uczynią z nie
go błazna. Tedy będę się kochał w błażnie. Będę mówił
do niego jak on spaśny Iziasław: (naśladuje) „ty moj
Bolko lubieżny" — nie — po swojemu rzeknę: „przy
jacielu, teraz my z tobą jedno, teraz my porównani".
15 — Dąbrowska — Dramaty
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On zasię do mnie: (naśladuje króla) „co tu dużo gadać,
mój Czwańku" — nie — Radoszem będzie mnie zwał —
„mój Radoszku..." (zamyśla się) Chciałżebym jego upaści? Nie... Jeśli groźne mu co, ile cudniej, bym go
z nieszczęścia ocalił! (skacze w pląsach n a krzesło B o l e 
sława i okrywa się jego opończą) „Radoszu, synu Sunkota, czynię cię wojewodą. Ty jeden, co tu dużo gadać,
zgnieciesz Niemców — zjednasz Czechów — a zaś
ruszysz na Pomorzany... (gestykuluje) Ojcze Bogumile,
daję was do boku tego tu wojewodę Radosza, byś wiarę
świętą śladem zwyciężyciela szerzył na Pomorzu, u Lutyków, u-uuu..." (zamyśla się) O-o-o, źle coś ze światem,
kiedy się w błazna głowie tak dziwne rzeczy poczy
nają. Cóżem ja jest? W kążidym człowieku jak we
szklenicy widzę, a siebie samego nie wiem. Jestżem
ja, mizerny błazen, taki sam jak owi mocni władacze,
co jeno do tego się drą, żeby panać ludziom, a czyli
sami są człowiekiem, ani dbają? Po czym ja poznam,
kim ja jestem? (zrywa się, zrzuca opończę, w pląsach bieg
nie ku oknu)
Jakie niebiosa bławe, jaki cudny ten
świat! Cudny? A czemu straszny zarazem?... Ach, jak
mnie lubo jest — myśleć! Lubo czy nudno? Głupi
Czwańku, cóż się śmiejesz i pląsasz, kiedy męczy cię
czczyca duszy i smutnyś, jakbyś w południe noc wi
dział na utwierdzeniu nieba. Drugich weselisz, a nie
masz, kto by ciebie błazeństwy rozweselił.
Przy tych słowach wchodzi szumnie Stanisłatu ze Szczepanowa, biskup krakowski, mąż wielkiej urody.

Stanisław

Niech będzie pochw... (spostrzega Czwańka) Przed tym
diablęciem nie będę Boga chwalił. Co tu robisz, łot
rzyku?
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Czwańko
znacząco

Czekałem na pewnego koleżkę. A jako widzicie, teraz
kłaniam się nisko wielmożnemu biskupowi krakow
skiemu.
Stanisław

Król miał tu na mnie czekać. Gdzie poszedł król?
Czwańko

Król poszedł królować.

Stanisław

na wpół do siebie

Dziewkom, błaznom i rozbujałym paniczom...
Czwańko
Z onych trojga — dziewki tu jeno brak. Za którą
ja obstoję. (wdzięczy się) Tedy inszym poszedł snadź
królować.
Stanisław

Żądło masz miast języka. I nie dla twoich uszu mó
wię < kukło błazeńska.
Wraca Bolesław.

Bolesław

Witajcie, panie biskupie. Przebaczcie, jeżeliście czekali.
Stanisław

Jenom wszedł. Słu,ż|by moje pokorne duszpasterskie
przynoszę. Pochwalony Jezus Chrystus. Pokój temu
domowi.
Bolesław

Na wieki wiekom. Ja go zakłócić się nie pokwapię.
Stanisław

Wszelako zakłócacie go, panie. Od królowej przycho15*
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dzę... (ogląda się ma Czwańkę) Rad bym sam z wami
.mówić. Isto za wiele wszędy tego małego nicponia.
Bolesław

marszczy się

Idź, Czwańko. Zaś cię przywołam.
Czwańko

Mały nicponiu, nic po tobie przy wielkim...
Czwańko, precz!

Bolesław

Czwańko
Dajcie skończyć, mój królu. Przy wielkim dostojniku.
Wybiega.

Stanisław

Trzeba tak być łaskawym dla wietrzników i tak
szczodrym, jak wy jesteście, panie, by cierpieć przy
sobie tego nieprzystojnego darmo jedcę. Ale nie o tym.
Ód królowej przychodzę, która z żalem i płaczem wiel
kim dnie swoje trawi...
Bolesław
przerywa

Byłem dziś ranek z królową i nie widziałem jej pła
czącą.
Stanisław

...dnie swoje trawi i uskarża się, że wasze bujne igrasz
ki z dworką Krystą krzywdzące są dla małżonki
waszej...
Bolesław
przerywa

O tym, co jest pomiędzy mną i królową, królowa tylko
mocna jest ze mną mówić.
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Stanisław

...że te igraszki krzywdzące są dla królowej, a gor
szące dla oczu i uszu dziecka waszego, królewicza
Mieszka.
Bolesław

z wymuszonym spokojem

Jakaż to jest moc wasza, mnie, pomazańca, który
jestem na tym państwie samego Boga wikariuszem,
upominać?
Stanisław

Mocą moją i powagą biskupią upominam was o to,
co już i między rycerstwem niechęć ku wam obudzą.
Bolesław

Między rycerstwem? Górze temu, kto mnie złymi
mołwy z moim rycerstwem chce zwadzie. Co tu dużo
gadać! Mnie to was, com was na katedrę inwestował,
upominać się godzi, ,żie nakazy ojca świętego za nic
sobie macie. Papież ustanowił, żebyście w bezżennym
stanie zostawali, a i wy, i drudzy z żonami swymi
żyjecie.
Stanisław

Opjuścić żony raz pojętej ani papież nie jest mocen
przykazać...
Bolesław

Toteż eremitów bezżennych będę z lasów na katedry
wyciągał, którzy o majątki mniej dbają i nie pienia ją
się... jako wy...
Stanisław

Nie szukajcie ze mną zwady, królu...
Bolesław

Nie jam ją zaczął. Choć mogłem był...
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Stanisław

Ten zwadę zaczyna, kto przeciw prawdzie się miota.
Przy mnie jest prawda. I krom tego, papież, którego
nakazami mnie w oczy kłujecie, mówi, że władza
duchowna ma być nad świecką. Ja zasię, jako na
katedrze stolicy siedzący, pierwszy jestem duchowy go
spodarz państwa po arcybiskupie gnieźnieńskim. Onym
waszym e-re-mi-cie ulubionym.
Bolesław

W czym wam wygoda, w tym się na papieża zsyłacie,
a w czym nie — przeciw niemu idziecie.
Stanisław

Czynię jako i wy. A w czymże mnie to wiecie przeciw
papieżowi idącym?
Bolesław
wybucha

A w tym, że się z wrogami jego zmawiacie, którymi
są Henryk niemiecki i Wratysław. A i moi to są najzawziętsi nieprzyjaciele.
Stanisław

Na to zmawiam się z każdym, żeby nieprzyjaźń w mi
łość między chrześcijańskimi książęty się przemie
niła.
Bolesław

Co za miłość was wiodła na skargę do Wratysława
biegać, żem wam wrzkomo ubliżał? Wiecie pismo,
które Wratysław do mnie ośmielił się przysłać?
Stanisław

Nie skargi to był skutek, tylko mołwy powszechnej,
która się szeroko po świecie rozeszła o waszej przeciw
mnie złości.
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Bolesław

Te wieści wy sami przez płatnych ludzi szerzycie.
Stanisław
groźnie

Ubliżacie mi, królu, a winy są na was, nie na mnie.
Bolesław
nie słucha

Jakie to prawo ma Wratysław upominać się o waszą
rzekomą krzywdę, jakobyście nie moim, a jego byli
poddanym i biskupem?
Stanisław

Bożym jeno jestem poddanym i cierpliwym w, zno
szeniu obelżywości. Wratysław krewnym wam jest
i w imię Jezusa występował, aby ohydzie niesnaski
naszej położyć koniec.
Bolesław
śmieje się

Słowami Wratysława to mówicie. Musi, samiście mu
to pismo układali. Dalekoście, widzę, w porozumie
niach z Czechy zaszli, co tu dużo gadać.
Stanisław

Jeślim porozumienia szukał, to... by do zgody między
Wratysławem a wami doprowadzić.
Bolesław

Nie może u mnie zgody być z tymi, co rzyć niemiecką
liżą!!!
Stanisław
z gniewem

Nie króla słowa słyszę, ale złośnika bujnego!

groźnego milczenia)
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Cóż tak, panie, straszno patrzycie na mnie, jakby was
co urzekło? (siląc się na spokój) Zbierzcie ducha, królu,
bó myśl wam niemałą powiem. Wratysław nie tak
głupio z Niemcami sobie poczyna. Wasz ojciec tak
samo sobie poczynał i na dobre to Polsce wyszło.
Bolesław
opamiętując się

Ojciec tak czynił, jako mógł. Bo państwo było w roz
biciu i ze wszech stron zagrożone. Mnie tego nie po
trzeba, bom przymierzami obronny i ojcowskie dzie
dzictwo nie byle jaką potęgą uczyniłem.
Stanisław

Nie ufajcie z taką pychą waszej potędze i waszym
przymierzom. Papież teraźniejszy sam na stolicy apo
stolskiej nie taki pewny, jak się zdawa. Ruś, obaczycie,
siebie samej ani od hord pogańskich nie zaszczyci, nie
żeby jeszcze wam pomogła. Węgry jedne — za małe.
Czesi najbliższymi pobratymcami są, a starsi w Chry
stusie, słusznie chcą nad oboma narodami naszymi
przewodnictwo mieć.
Bolesław
dobitnie

Rzeczą czeskiego księcia i czeskich biskupów jest czes
kiej słuszności dokazować i czeską korzyść wychwalać.
Rzeczą polskiego króla i polskich biskupów jest polską
słuszność mieć na oku. Górze takiemu państwu, którego
dostojnicy dadzą się zdurzyć, że obca słuszność ma
być miarą ich postępowania. Takimi sposoby nie przy
jaźń między obcymi się ustanawia, tylko nienawiść
między nimi się mnoży.
Stanisław

Czechów obcymi nie mieńcie, bo mowa ich jednaka
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prawie z naszą. Od nich wzięliśmy wiarę świętą, od!
nich patrona i męczennika Wojciecha.
Bolesław

Kto dobro jakie dając, zbytniej zapłaty ,żiąda, nie do
brodziejem jest, a lichwnikiem bezecnym. A jednakością
mowy i obyczaju nie zamącajcie mi widzenia. Owo da
zgody nie wystarcza. Pamięć doznanych krzywd i strach
o nowe bardziej rozrywają, niż owe podobieństwa;
łączą. Człowiek to wysoko szanuje, czym sam przez
się stawa, a nie to, czym z przyrodzenia do drugiego*
podobien.
Stanisław

Pradziad wasz, Bolesław Chrobry, chciał oba krajew kupie mieć i czeski mu się wonczas przeciwiŁ.
Gdy dziś Wratysław korzyść łączenia się z nami poj
muje i rad by temu był...
Bolesław

Czemu Wratysław rad by był, to ja wiem. Panać nam.
chce, nie przymierza godziwego szuka.
Stanisław

4

Jeśli przezornością, jak Wratysław, nie będziecie się;
rządzić, zginiecie od Niemców. Ani tak rozbitych i skłó—
conych, jako dziś są, nie możecie ich, panie, skruszyć.
Bolesław
gwałtownie

Przezorność Wratysławową, która się Niemcom pod
daje, ,żeby na moje ziemie dybać, ja bić będę! W naszym,
kraju wolność bardziej miłują niż życie. Prędzej na..
śmierć wydam siebie i królestwo całe...
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Stanisław

Wolności nie tylko śmiercią służyć można...
Bolesław
przerywą

...lecz także zadka najezdników całowaniem. Nie na
mój smak...
Stanisław

zrywa się — obaj wstają i stoją sobie twarzą w twarz

Kto krom ramienia do miecza, a te,żi gęby... do cało
wania cudzych żon... ma jeszcze głowę... głową też
a myślą nad utwierdzeniem wolności pracuje. Ostatni
raz was przestrzegam... Nie idźcie z Hildebrandem...
Nieprawnie stolicę apostolską zasiada!... Jeśli nowy
papież obrany będzie... nie spodziewajcie się od niego
łaski ani... zaszczytu przed Niemcami, Zadrżycie...
w owy czas... przed zjednoczoną potęgą Henryka i Wratysława.
Bolesław

A ja was ostatni raz przestrzegam! Wszelkie zmowy
z nieprzyjacielem za zdradę najzelżywszą królestwa
poczytuję! Nie poniechacie-li ich, głową to zapłacicie!
I godność biskupia was nie obroni. Podwójną bezcześć
na się bierzecie, z wrogami króla waszego i ojca świę
tego się zmawiając.
Stanisław

Rzekliście, królu! Byście nie musieli ciężko za one
słowa pokutować!
Bolesław

Grozisz mi? Zejdź mi z oczu, abym zaś isto nie miał za
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co żałować. Taka zniewaga... żeby zdradę jawnie po
chwalać... To... to krwią tylko się zmywa.
Stanisław

I ja nie z tych, co się śmierci za wielką rzecz stra
chają. Nie zdradą, jeno radą przychodziłem wam słu
żyć. Wszystko za dar! Bóg jeden mocen się nad wami
zmiłować.
Odchodzi bez pożegnania.

Bolesław

to zupełnej nierównowadze, wola za odchodzącym

Ej, panie biskupie! Co za korzyść w tym widzicie, żeby
stawać przeciwko papieżowi, który tak wielką władzę
dawa duchownym?
Stanisław
od proga

Nie wam to rozumieć ani owemu mnichowi obleśnemu,
któregoście na Gnieźnie posadzili.
Wychodzi.

Bolesław

sam — ściska skronie

Głowa mi pęka... Zali isto biskup myśl jaką wielką
żywi? Boże, usłysz mnie... Boże, oświeć... Boże, skrzep
mnie. Zamęczyło się moje serce...
C z w a ń k o wślizguje

się — za. o k n e m nadciąga
różowy.

zmierzch

Czwańko

podchodzi nieśmiało

Boga wołacie, panie?... Darujcie... że błazen tylko nad
chodzi.
Bolesław

siada, patrzy długo i nieprzytomnie

To ty, Czwańko? Słuchaj, rzeknij mi... Na co biskup
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krakowski przeciw papierowi stawa? Onże tak wielką
władzę chce dać duchownym nad świeckimi panami.
Czwańko

Słusznie mnie o to pytacie, albowiem ja jeden, zaś
arcybiskup Bogumił drugi, mając oczy rozumu pychą
światową nie przyćmione...
Bolesław

Podsłuchujesz, ladaco?
Czwańko

Nie, miłościwy panie. Wysłuchuję podsłuchujących.
Wiecie, panie, jak strącicie wielebnego Stanisława
z katedry, to mnie zróbcie biskupem krakowskim.
Wierny błazen lepszy niż biskup zdrajca. A z pastora
łem byłoby mi bardzo do' twarzy.
Pokazuje.

Bolesław
znużony

Nadto wiele przezierasz i nadto wiele pleciesz. Warteś,
by cię języka pozbawić.
Czwańko

Nie usłyszelibyście wtedy, panie, odpowiedzi na wasze
pytanie. Czyli raczej — pytań, z których odpowiedź
sama się jak nagie dziecię z wdałego łona wymknie.
Powiedzcie, Stanisław krakowski czymże jest?
Bolesław

Nudzisz mnie. Biskupem jest.
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Czwańko

A krom tego? (król robi odganiający gest)
Nie? Tedy
sam za was powiem, (naśladuje króla) „Paniczem jest, co
tu dużo gadać, wielkiego rodu. Alboż największym ro
dom nie krewny? Alboż onej nie krewny, z którą brat
mój, Herman, syna Zbigniewa spłodził?"
Bolesław

Błaźnisz się. To insze rzeczy tłumaczy.
Czwańko

Wszystkie, panie. Nagnijcie cokoli wasz królewski ro
zum do rozumu błazna. (poufnie) Ona władza, którą
•duchownym papież nad świeckimi książęty dawa, jest
jeszcze, jako łowcowie mówią — w lesie. Albo, proś•ciejszym słowem, nie wiadomo, czyli co z tego będzie.
Zaś — tak czy owak — Władysław; Herman lepiej
takiego króla wróży, który będzie panów słuchał,
a między pany któryż większy od biskupa Stanisława?
Ten zasię pan jest krwisty i tyleż pobożny co wiel
możny. Wyście dla wielmożnych nieprzezpieczny, choć
byście najpobożniej one nowinki ojca świętego uzna
wali.
Bolesław

•Głupiś! Herman mi nie groźny. Ja go tak
dokoła palca owinę.

(pokazuje)

Czwańko

Nie groźny groźnym się staje w ręku groźnych. Ano,
co robić. Na brata nie ma kata.
Zamilcz, szczeniaku.

Bolesław

Czwańko
Widzę, jako was zazdrość bierze o mój rozum.
'
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Bolesław

Sprzykrzył mi się twój rozum. Naprzód wiem, co mi
powiesz. Nie stawa ci już dowcipu.
Czwańko

Bo za wiele mam współzawodników na dworze, przy
których straszliwym błazeństwie mój geniusz blednie.
Bolesław

zamyśla się — nie słucha

Herman — żądzą tronu... Bogumił — papieżem... Sta
nisław — Czechów myślą i wielmożów pożytkiem...
Takimi oto miary wszystkie swe skutki mierzą...
Daj ciąż mi człowieka,, któremu Polski słuszność i myśl,
i ludu korzyść — byłyby miarą w uczynkach publicz
nych. I w sprawowaniu władzy...
Czwańko

przyklęka, czuli się. Bolesłatu gładzi go po włosach

Winien bym rzec, jako czekacie: wyście takim czło
wiekiem. Ano wam powiem, czego „naprzód nie wie
cie". Są tacy. Jest ich mrowie. Ale ci znowu, wiecie,
panie, (dobitnie) o sprawowanie władzy nie stoją.
(po chwili na pytające spojrzenie Bolesława)
Byście
mnie nie gromili, jeno kochali, rzekłbym wam jeszcze,
jakie jest wyjście z onych rzeczy przez wyjścia...
W czasie gdy to mówi, w bocznych niskich drzwiach naprze
ciw króla staje K r y sta.

Bolesław

gładzi machinalnie włosy Czw ańka, patrzy na Krystę,
rozjaśnia się

Ja już znam ono wyjście... Już się znalazło... (marząco)
Zowie się za-po-mnie-nie. (odpycha głowę C z w a ń k a )
Idź sobie, chłopcze. No — już!
C z w a ń k o . ogląda się, odskakuje i znika z gestem żałości.
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Krysta
To ja. Krysta. Tyle dni was nie widzę. Ani już wiem...
Bolesław
śpieszy ku niej, chwyta ją w objęcia. Z rozpaczą

Jesteś ty. A poza tym — jest noc. Noc nad światem.

AKT TRZECI
w dwu obrazach
OBRAZ PIERWSZY
Początek lata 1079 roku. Ta sama komnata na Zamku kra
kowskim co w akcie drugim. Zrazu pusta. Nacechowana po
płochem i nieładem. Sakwy, otwarta skrzynia z porzuconą
na jej brzegu odzieżą. Z daleka słychać na przemian — od
daloną wrzawę, tętent konia, turkot wozu. Przez scenę prze
biegają: pachołek, dworka królowej, rycerz — wpadają na
siebie —> spieszą — znikają. Dwaj rycerze wnoszą rannego
D o m r a d a . Z drugiej strony wchodzą C z w a ń k o i B r a t
Paweł, obaj uzbrojeni i uznojeni.
Jastrzębiec Młodszy

Tu się kazał nieść. Do króla. Tu go kładź.
Składają nosze na ziemi.
Jastrzębiec Starszy
do C zw ańka i Pawła

Przynieślim Domrada. Niech go ta ktoś opatrzy. Nie
mieszkając. Krew z niego mocno ciecze, (do M ł o d s z e 
go) Chodźwa. Nie pora stojać.
Wychodzą.
Czwańko
rzuca broń, przypada do rannego

Domrad! Toć i pacierza nie wyszło, jakem cię widział
,na wałach! Bracie Pawle! To Domrad!
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Brat Paweł

Nie krzycz nad nim. Pomykaj króla szukać. Jegoż
ulubiony, (ogląda się, ściąga giezło ze skrzyni, drze) I przy
nieś wody!
C z w a ń k o biegnie.

Domr a d

woła z jękiem

Ja umieram! Umieram! Raty! (coraz ciszej) O — Boże
— o — Boże —
Umiera.

Brat Paweł

Postój! Czwańko!

ku C z wańkowi
(C z w ańko wraca)

Już zeszedł.

Czwańko i Brat Paweł
klękają

Wieczne odpoczynienie racz mu dać, Panie...
Bolesław

wchodzi w wojennym stroju, bledszy niż w poprzednich aktach,
bardzo spokojny. Patrzy na D o m r a d a

Kto to leży?
Czwańko

o b a j z Pawłem wstają

Domrad, miłościwy królu, (z płaczem w głosie) Już go
nie ma. Pomarł. Zabili.
Bolesław

zdejmuje szyszak. Staje nad zwłokami. Powtarza.

Domrad. Pomarł. Zabili, (po chwili żegna się) Sława
Oćcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jako było, tak
ninie i wszędy, i zawżdy, i po wieki wiekom...
16 — Dąbrowska — Dramaty
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Amen.

Wszyscy
Bolesław
cicho z czułością

Zapowiadałeś mi gości... Dobry junaku — jakowyż
anioł ciebie dziś gościem do Pana Boga zapowie?

(ogląda !się i wota na dworzan, którzy weszli po skrzynie
z odzieżą) Chodźcie sam. Domrad poległ śmiercią ry

cerza. Nieście go do kaplicy. I spieszcie pogrześć.

(dwaj dworzanie z C z w a ń k i e m i B r a t e m P a w ł e m
wynoszą Domrada. Bolesław sam)
W tylum bojach

zwyciężył! Tyle krwi wytoczyłem. Tak mnogo wrogów
pokonałem. 1 wychodzę z pośrodka zwycięstw i chwa
ły — pobity.
Kry sta
wbiega z oznakami popłochu, gniewu, zgrozy

Bolko! Królu! Jak mogliście ku temu przywieść? Co ze
mną ma się stać? Czemuście tak wszystko popsowali?
Bolesław
z bolesną drwiną

Ja popsowałem. Ja k'temu przywiodłem, byś ty nie
wiedziała, co się z tobą ma stać. Ano jeszcze i t o b ą
mają się losy królestwa mierzyć.
Krysta
przerażona

Królu —• wyście rozumu zbyli!
Bolesław

Gdzie zaś. Nigdym go nie miał więcej.
Krysta

Prawią, że uchodzić chcesz, dokąd oczy poniosą... Czyżeście już nie królem?
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Bolesław
leniwie

Uchodź ze mną, a będę królem, choćbym bez dachu
spał i bez ognia się karmił.
Krysta

Wyście zmysły postradali?
Bolesław

Postradałem. Ano je — odzyskuję.
Kry sta

0 mnieście ani pomyśleli, wdając się w tak przeraźli
we rzeczy.
Bolesław

Myślisz o sobie za nas dwoje. Zbądź strachu. Idź za
tułaczem. Za wygnańcem.
Krysta

coraz bardziej wylękła, postrzega ślady D omr a da

1 tu już krew! (z krzykiem, odskakuje, czepia się prze
chodzącego pachołka — nie władnie sobą) Mąż mój tu był...
Mściwoj... Szukał mnie. Gdzie jest? Prowadźcie mnie
ku niemu.
Wchodzi Bogumił w habicie eremity, z kapturem narzu
conym na głowę — Kr y sta znika z podtrzymującym ją

pachołkiem.
Bogumił

Chwała Bogu na wysokościach! Jest! Po drodze sły
szałem powszechnie, żeście uszli!
Zrzuca kaptur.
Bolesław
powtarza

Żeśmy uszli, (poznaje) Arcybiskup? Ojciec Bogumił?
Skąd wy? Na co? Dla Boga, zginiecie w tym zamęcie!
16*

- 243 -

Sta nis ł a w i Bogumil
Bogumił
Prosto z Gniezna. Przedarłem się. Zdążyłem. Wielkie
nieba.
Bolesław

Przysiądźcież, (do siadającego na lawie w wielkim zmę
czeniu) Acz nie wiem, (smutny uśmiech) czyli to miejsce
zagrzejecie, (z żałosną drwiną) I ku czemuście to tak
nadążali?
Bogumił

z uczuciem

Ku wam przecie. Widzieć was przezmiernie mi się
chciało, (chwyta rękę Bolesława, jakby przypomniawszy
coś — puszcza, zakrywa oczy dłonią. Z rozpaczą) Synu mój!
Królu! Jak mogliście grzech tak straszliwy brać na
siebie, żeby biskupa krakowskiego śmiercią karać!
Bolesław
znużony

A-a — wy o to? (zmienia ton) Grzechem królów jest
zdradę żywić. Nie widzę grzechu w tym, żem zdraj
cę jawnego sądem królewskim sądził i na obcięcie
członków go skazałem. Jeśli z tego śmierć poszła, to
lepiej, że nie żywię już gadzina niegodna świętych
znaków biskupich nosić.
Bogumił

zaskoczony, też zmienia ton

Biskup Stanisław pomazańcem był Bożym. Jeśli wi
nien był zdrady króla, duchownym sądem tylko mógł
być sądzon. I ja go sądzić miałem, jako wiecie.
Bolesław

Nie ma o czym. I nie czas. Jeśli to was przywiodło
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w tak niebezpieczne miejsce, to jakbyście dnia wczo
rajszego po próżnicy szukali. Co tu dużo gadać.
Bogumił
zgnębiony

Wieści o biskupie krakowskim późno nas doszły. A zaś
wnet i wieści o wojnie. Chorym będąc, brata Pawła
co żywo ku wam posłałem, by was do Gniezna pro
sił. Tam Wratysław nie dotrze. Tam byście pokutę
odbyli. Alem się nie mógł doczekać. Cości mnie tknęło,
że was więcej nie ujrzę, jeśli nie pośpieszę. Brat
Paweł nie przybył-li do Krakowa?
Bolesław

Jest. Przybył. Bił się po społu z najdzielniejszym ry
cerstwem. Nie pora była na co insze.
Bogumił

Czemuście nie czekali, aż zgodę ojca świętego na sąd
i wyrok wyjednam? Tyleście mi ufali. Żadnej wielkiej
rzeczy ni żiaden z nas nie podjął, byśmy ze sobą nie
mówili. Nalazłbym radę, jak Stanisława nieszkodnym
uczynić. Ojciec święty powiadomiony i nie przeci wiłby
się ukaraniu winnego.
Bolesław
słucha z nieżyczliwą uwagą

Nie wierzę już niczyjej nieomylności ani radzie. I wyś
cie omylni, ojcze. Jakoście to zaufali w ono posłuszeń
stwo rzymskie Iziasława...
Bogumił

Bóg zakrył przed nami tajnice dni przyjdących. Nie
mogłem znać, że tak rychło powoła Iziasława do swo
jej chwały.
- 245 -

Stanisław i Bogumił

Bolesław

ze spokojną goryczą

Mnie za to wyprawa wasza na Ruś chwały nie przy
sporzyła. Owszem, do dzisiejszej klęski jeszcze jak
dopomogła.
Bogumił
Jeśli czyniąc świętą powinność, a ta nam kazała za
papieża natchnieniem iść na Ruś... Jeśli czyniąc świętą
powinność, odniesiemy porażkę, nie mamy o tym prawa
rozpaczać. Niezbadane są wyroki Opatrzności, która —
kiedy nas chce doświadczyć — odwleka spełnienie swej
woli.
Bolesław

Lekko wam Bóg wszystko na dobre wykłada. Ano
mnie nielekko było patrzeć, jak się ze śmiercią Iziasława wszystko w Kijowie przeciwko nam obróciło.
Bogumił

Królu, wy to teraz dnia wczorajszego po próżnicy
szukacie. Wratysław u bram Krakowa!
Bolesław

Bym w Kijowie nie musiał tyle czasu zmarnować,
Wratysław nie byłby u bram Krakowa.
Bogumił

Na to wam, biada, czasu nie zbrakło, by okrucień
stwem się zmazać.
Bolesław

Przestańcie o tym! Jeślim się zmazał, to słabością. Bo
i Herman winien był głowę dać...
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Bogumił
przerywa

Z szaleńcem gadam. Wasz gniew był święty, ale i naj
świętszy gniew nie może zaćmić trzeźwości ducha...
Bolesław
przerywa

Szaleńcem byłem, pobłażając bratu, co bratem być
zaprzestał. Trzeźwość kazała nie dopuścić, aby Herman
zeszedł się z owym jakimciś opatem, przez Niemców
nasłanym, który go do spisku pociągnął.
Bogumił
zgryziony

Przybyciu opata tego na dwór Hermana chcieliśmy
z Gniezna przeszkodzić, ale się nam wymknął. Miał
też pismo z klasztoru weltenburskiego, jako prawdę
wiary świętej między pogany z Mazowsza idzie głosić.
Bolesław

Z tych, co wielkie prawdy niosąc, więzy pod nimi na
wolnych ludzi niosą, łżsywe ich maski zdzierać będę.
Nie ma tak podstępnego ani tak potężnego wroga,
z którym nie biłbym się na śmierć o zachowanie w ca
łości i wolności dziedzictwa rodu Piastów. Takie jest
moje trzeźwe szaleństwo. Gmin tego kraju pójdzie
za mną.
Bogumił

Nie pójdzie już. Oślepieni pychą władania, wy, ksią
żęta, nie poradziliście uczynić z gminu siły, która by
wam dawała wsparcie w czarnej godzinie. Wasze po
spolite rycerstwo zeszło z pola.
Bolesław

Bo je biskup krakowski od ila czasu buntował.
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Bogumił

Nie biskup. Wasz gwałt nad nim — rzeknijcie raczej.
Wyrok wasz, mało że grzeszny, ale i po świecku patrząc,
nierozumny był bardzo. Daliście nie lada strawę języ
kom, które przeciwko wam ani wiecie, jak mielą,
ludziom sumienia mącąc.
Jastrzębiec Starszy
•wpada

Uchodźmy, miłościwy panie. Czechowie na podgrodziu.
Nie zwlekajcie ni chwili, jeśli nie chcecie być pojma
nym przez Wratysława!
Bolesław

Konie gotowe?
Gotowe.

Jastrzębiec Starszy
Bolesław

Wozy?
Ładujemy.

Jastrzębiec Starszy

Znaki królewskie?

Bolesław

Jastrzębiec Starszy

Pod moją pieczą.

Wpadają pachołkowie, domykają i wynoszą skrzynie z odzieżą.
Jastrzębiec Starszy im pomaga.
Wszesława
wchodzi uszczęśliwiona

Tak, Bolko, cóż ty stoisz? Nic tu już po nas. Co prze
padło — przepadło. Ruszaj się, królu. A to dumasz
i dumasz.
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Bolesław

Spokojnie, pani moja miła, a k'widzeniu dziś (zdziwiony)
jako nigdy — rozkoszna. Poczekaj, królowo, popatrz.
Wierny przyjaciel, arcybiskup, najwielebniejszy Bo
gumił, nawiedził nas w złej godzinie.
Wszesława
niecierpliwie, wymieniając powitanie z B o g u m i l e m

Zła godzina — zła godzina. Ta ty mów — dziej się
wola Boża. (wskazuje na Bogumiła) Zali jedzie z nami?
Bolesław

do Bogumiła

Zali jedziecie z nami?
Bogumił
Pasterzl z owieczkami swymi zostaje. A im większa
nad nimi burza, tym bardziej winien zostać.
Bolesław

do Wszesławy

Zostaje z owieczkami, (do Bogumiła) I czeka na po
wrócenie się zbłąkanej?
Bogumił

I czeka na powrócenie się zbłąkanej a oczyszczo
nej. (do Wszesławy) Miło mi powitać i żal pożegnać
was, królowo. Pochwalam, że krzepkim sercem, jako
widać, znosicie dopust Boży.
Wszesława

Bożym tym dopustem jaż męża odzyskuję, bat'ko ty
przewielebny. Ja przy nim, a on przy mnie. ( wzdycha>
Tak widać być musiało. Dziwne są drogi, którymi cho
dzi mądrość Boża.
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Bolesław

pobłażliwie do Bogumiła, wskazując Wszesławę

Oto białogłowy, (do Wszesławy) Idź, królowo. Oblecz
przystojnie Mieszka, ja wnet ku wam przybiegną.
Arcybiskupa muszą bezpiecznie wyprawić, bo w drogą
ma iść życiu jego niepewną.
Wszesława

do Bogumiła

Żegnajcie, mążiu bogobojny. Może się już i nie uwidzim. A może w chwale powrócimy.
Wychodzi.

Bolesław

do J a s t r z ę b c a S t a r s z e g o , który pomógłszy pachołkom
wynieść łuby czeka.

Wołaj no mi, towarzyszu, Zbiluta. On przeprowadzi
arcybiskupa za miasto.
Jastrzębiec Starszy
sztywniejąc

Zbiluta Niemcy z drużyny posiłkującej Wratysława
.schwytali i...
Bolesław
krzyczy

Mówże!
Jastrzębiec Starszy

I żywcem spalili. Niemiec jeden rozpoznał w nim
onego, co do nich tajemnie chodził. Albo go i ktoś
wydał.
Bogumił
O, czasy!
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Modli się półgłosem.

Bolesław

sobie poszedł
Zbilut i Domrad! Najwierniejsi. Na wszystko gotowi.
(do Bogumiła) Ojcze, ocknijcie się z modłów. Trzeba
coś z wami postanowić. Nie wiem, zali mo,żiebna, byście
się w drogę puszczali. Krotkom was gościł. Ano — sam
też precz muszę.

daje J a s t r z ę b c o w i S t a r s z e m u znak, żeby

Bogumił
O mnie się, królu, nie troskajcie. Jakom przybył, tak
wrócę. Ubogi mnich wszędy bezpieczny przejdzie.
(naciąga kaptur) W lasach czeka mnie poczcik z ludzi wy
branych z końmi.
Bolesław

Ani was umiałem przyjąć godnie za trud tak daremny.
Bogumił

Nikt nie wie, co daremne lub nie. Wspomniawszy na
moje przyjście, może uczynicie pokutę.
Bolesław

Zali nie mam jej dość?
Bogumił
Toż i ufam, że Bóg wam odpuści. Obiecowaliście wal
czyć na śmierć i życie. Jakoż walczyć będziecie —
wygnany?
Bolesław

Do Władysława węgierskiego idę. Chowałem go w moim
domu jak własne dziecko. Mnie tronj królewski za
wdzięcza. Moja drużyna wierna idzie ze mną. Bez mała
cały ród Jastrzębców z tym oto, co o Zbilucie mówił,
na czele. Wrócę z posiłkami. A jeśli zemrę — wróci
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Mieszko, by zrzucić jarzmo i świetność korony polskiej
odnowić. Bardzo to jest wdałe i potężnie zmyślne pa
cholę.
Bogumił

chwilę pasuje się z sobą

Żałujesz za grzechy, synu?
Bolesław

Co? Żałuję.

stropiony

Bogumił
Idziesz jak na śmierć. In articulo mortis absolvo te...
Półgłosem kończy łacińską formułę absolucji, żegna krzyżem,
błogosławi i wychodzi. Bolesław machinalnie zgina kolano
i przyklęka. W owej chwili, jednocześnie ze znikającym B ogumiłem, drugimi drzwiami wchodzi C z w ań ko zrozpa
czony, bezczelny i wściekły.

Czwańko

głosem nabrzmiałym od płaczu, drwiąco

Pono krwi Domrada, szukacie, panie, po ziemi? (śpiewnie>
Zadeptali.
Bolesław

A ty, co tu jeszcze robisz? Czemuś do drogi nie gotowy?
Czwańko

Nie wybieram się w żadną drogę. Alboż jestem królem,
abym uciekał?
Bolesław

Biłeś się za mnie. Ale to nie przyczyna, żebyś mi w taki
dzień przygadywał.
Czwańko

Właśnie przemyśliwam, zali nie wstąpić do benedykty- 252 -
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nów na eremitę i nie ślubować wiecznego milczenia.
Ludzie jednako nic nie rozumią z mowy jak i z mil
czenia.
Bolesław

To pewne, że z twojej mowy, dzieciuchu, nikt mądry
być nie może. Nie pleć i zbieraj się w skok do drogi.
Czwańko

Powiedziałem, jako nie wybieram się w drogę. Sprzy
krzyły mi się głupstwa książąt. Skoro świat na głup
stwach stoi, wolę popełniać własne.
Bolesław
odziewając się do drogi

Go-o? Chciałbyś mnie porzucić?
Czwańko

Król, co nie umiał zachować korony, nie wart jest cho
wać błazna.
Bolesław
rozbawiony i niecierpliwy

Ale jego błazen wart jest kijów. Może myślisz, zdrajco,
że ci się lepiej opłaci zabawiać Wratysława?
Czwańko

Oto pierwsza rozsądna myśl, którą mi poddajecie, mi
łościwy panie. Będę go bawił tak, żeby pękł od śmie
chu. A co do zdrady, pozostawiam ją książętom, bisku
pom i wielmo/om, zgoła wszem, którzy władzę wielką
dzierżą, a nic innego nie czynią, jeno zdradzają. Jeśli
nie siebie wzajem, to wszelką przystojność, umiarko
wanie, sprawiedliwość i prawdę.
Bolesław

Złotoś nie chłopak, co tu dużo gadać. Aleś zgłupiał do
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cna. Idź, szukaj sobie konia, bo tam insi o tobie nie
pomyślą. Mnie śpieszno. Za mgnienie wyruszamy.
Ogląda się po ścianach, jakby je chciał zapamiętać. C z w ańk o wodzi za nim oczyma. Chwilę niema scena — pełna wy
razu, wśród wszczynającej się daleko wrzawy. B o l e s ł a w
wychodzi.

Czwańko

sam, tupie — różne gesty dziecinnej rozpaczy

Nie tak to miało być. (skacze do okna, za którym wrzawa,
nawoływania: „Żywo! Żywo! Czesi wchodzą do miasta! Hej!
O-hej!" — turkot wozów, tętent kopyt, okrzyk: „Żyw bądź,
król") Nie zdążyli??... (długa chwila oczekiwania) O-o- Zdą
żyli... Zdążyli.

Wchodzi gwałtownie Brat Paweł.

Brat Paweł

Jest tu kto? Czwańko! Ty zostałeś?
Czwańko
Zostałem.
Brat Paweł

Czyś nie widział? Arcybiskup u króla był, powiadają.
Ale króla już nie ma!
Czwańko
Arcybiskup? A-a! Mignął mi się mnich jakiś... (nagle
zrozumiał widok klęczącego B ol e sław a) A-a, to tak? Wie
cie, Pawło, może i był. Wżdyć będzie już kęs czasu,
jak stąd pomknął. Nie zgonicie. W tym zamęcie szu
kać? Tyle, co wiatru w polu. (zmierzcha się. Ściany ró
żowieją od łuny pożarów) Patrzaj — gore. Czechowie palą
sioła.
- 254 -

Akt trzeci . Obraz pierwszy
Brat Paweł

Gore... Będę szukał arcybiskupa, (chce biec, staje jak wry
ty) Czwańko? Słyszysz? Co to?
Słychać miarowy odgłos marszu i warkot bębna. Głos rogu_

Czwańko
Czechowie albo Niemcy wchodzą do miasta. Uciekaj!'.
Chroń się. Nie poleziesz im chyba w łapy?!
Brat Paweł
spłoszony

Nie pole-e... Dobryś! Dokąd uciekać, gdzie się chronić?'
Czwańko

chwilą myśli z palcem na czole

Czekaj no. Oknem widziałem, jak podle wałów igrcowie, co byli w mieście, wozy ładują. Igrcom nikt nic
nie zrobi. Skacz do nich, zrzucaj tę długą suknię.
(Paweł zostaje w portkach i koszuli)
Tędy bież, tymi
drzwiczkami. W sieniach okno. Niskie. Hujtniesz pro
sto w pokrzywy. Wody we fosie mało. Na wał i do
nich! Od tej strony bezpiecznie. A już z igrcami —
w świat!
Brat Paweł

Czwańko! A toć ty ze mną. Bez ciebie nie pójdę. Ciebie
tu nie ostawię!
Czwańko
Milcz i siuchaj, kiedy ci mądrzy mówią. My teraz jed
no, my teraz porównani! Pamiętaj! Nie bój się, ja cię
znajdę (otwiera mu niskie drzwi) Ho, żebyś wiedział
ty, księżulku, kto tu do króla tędy chadzał... No, hop,
a skoro!
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Brat Paweł
Słuchaj, bo przepomnę. Jakbyś trafił w twoje strony,
nad Wartę, to tam powiedz, boś ty go znał. To pacho
lę, Mirko, ów od Krzyżpieniów — przepadło. Potykali
się rano w kilku z Niemcami i z oczu naszym zeszedł.
Nie wiedzą, zali raniony padł, albo go ułowili...
Czwańko
Zapamiętam. Już cię nie ma! (zamyka za nim drzwi. Sam)
Radoszu... synu Sunkota... czynię cię... czynię cię...

Zakrywa twarz i łka. Po chwili wypręża się, słucha nadciąga
jących już wewnątrz zamku kroków, uskakuje za te same
drzwi, którymi wszedł Paweł. Na scenę wchodzą z pochod
niami W r a t y s ł a w czeski i biskup praski, J a r o m i r , ze
szczupłym orszakiem, w którym rycerze czescy, niemieccy
i paru polskich.
.staje

przed

Wratysław

krzesłem Bolesława i zwraca
cie do swego orszaku

się uroczyś

Żałosnej pamięci Bolesław, jak wieść niesie, uszedł pono
już wczora. Gonić go nie raczymy. Za łaską i pomocą
Bożą bierzemy w posiadanie i ten gród, i miasto Kra
ków z przylegającymi do niego ziemiami aż po Bug
i Styr, jako dziedzictwo wiekopomnego Samona, tworzyciela niegdyś państwa Wielkiej Morawy, którego
my, władający Pragą, jesteśmy ninie dziedzicem. Przy
nosimy ziemiom tym istą wolność i łaskawe, ludzkie,
chrześcijańskie rządy, a oswobadzamy je od tyrana
Bolesława, zdzierstwem i wyniosłością duszy poddanych
swych uciemiężąjącego, gwałtownika i gorszyciela...
C z w ań k o
W czasie tej mowy wychyla głowę spoza drzwi, za którymi

się ukrył,

potem wyłazi cały, staje za W r a t y s ł a w e m
i wpadając w jego ton, ciągnie dalej

...kostery, oszusta, pijanicy, wiarołomcy, najeźdźcy cu~
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dzych granic i przywłaszczyciela cudzych ziem, gra
bieżcy i podpalacza...
W otoczeniu W r aty sław a niespokojne poruszenie.

Wratysław

obrac a s i ę k u C z w a ń k o w i

Kto tu jest? Coś za jeden, młokosie? Czego chcesz?
Rycerz polski

To Czwańko, błazen królewski. Snadź o nim zapomnieli
i we łbie mu się mąci. On tak zawżdy, miłościwy ksią
żę, do śmiechu cości plecie.
Czwańko

wychodzi przed Wratysławai składa mu wymyślne ukłony

Jakoście usłyszeli, panie, błazen jestem, przez was razem
z Krakowem wzięty i wam służyć gotowy, jeśli rów
nie szczodrym będziecie, jak był...
Wratysław

Kogo miałeś na myśli, zuchwały pachołku, same zdrożności, na iłem pojął, wymieniając?
Czwańko

Ju,żci dawnego pana mego, Bolesława, idąc w# tym za
przykładem poniektórych wielmożnych naszego króles
twa, którzy wczoraj królowi służyli, a ninie go lżą.
Rozumiem, że błazen nie musi być wierniejszy od
królewskiego brata, a gadam nie przez zuchwałość, jeno
z przyrodzonej mowności, jako że mi zawżdy płacili za
to, abym gadał. Najjaśniejszy książę, jeśli braknie ci
słów na pohańbienie Bolesława, mam ich więcej
w mózgownicy niż odstępcy Bolesława denarów czes
kich we worku. Przechera, zbereźnik, marnotrawca,
17 — Dąbrowska — Dramaty
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cudzołożca, mężobójca, krwiopijca, bluźnierca, bezecnik,
potępieniec, niecnota... wybieraj, jasny zwycięzco, potra
fię księgę ułożyć z nieprawości Bolesława. Jak łgać, to
już z natchnieniem, to jest, chciałem rzec, jak l,żyć,
to już! z natchnieniem. Obelgi bardzo są cudną bronią
rycerzy, o, najjaśniejszy Wratysławie, który, jak ufam,
napełnisz mój pusty worek złotem, jeśli nie pozbawisz
mnie zgoła zarobku, bo uważając z twej mowy, masz
w głowie więcej dowcipu niż stu błaznów. Czczę cię
za to i padam ci do nóg, (klęka) o, wielki zwyciężycielu, któryś oswobodził tron od prawego dziedzica,
o, sprawiedliwy panie, którego rycerze oswobodzili
ziemię naszą od domostw, popaliwszy je, niewiasty
nasze od czci...
W orszaku W raty sława zrazu według nawyku śmiechy
z błazna i jego min, potem niespokojne szemranie.
Rycerz polski
do drugiego

Szalony król — i błazna miał więcej szaleńcem czym
błaznem.
Jaromir

Wratysławie, ten młokos drwi z nas... Jam w Polsce
bywały, mowę tutejszą dobrze rozumiem.
Czwańko

Prawdę mówisz, Jaromirku, najwielebniejszy biskupie
i kanclerzu niemiecki. Jadłeś długo chleb z ręki Bole
sława, z czego ci rogi urosły, żeś podobniejszy do diab
ła niż do biskupa, to jest, chciałem rzec, żeś podobny
do Mojżesza, co tylko patrzy, kogo by krzywulą bisku
pią w łeb grzmotnąć, jako masz zwyczaj czynić z braćmi
twoimi, biskupami czeskimi... Dla Boga, znów mi się
język splątał, miałem rzec: co tylko patrzy, gdzie
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grzmotnąć tablice z przykazaniami na głowy tych, któ
rzy ojcu świętemu wiernie służą, a nie wyklętemu
Niemcowi... Tfu, tfu, tfu, znów mnie pomówicie o drwi
ny, bo miało być: na głowy tych, co nędznika Bolesława
żałują, miast cieszyć się z wyzwolenia cnego miasta
Krakowa z polskiej niewoli...
Wszystko to C zw ańko wygłasza z bałamucącymi minami,
posyłaniem pocałunków i składaniem błazeńskich ukłonów.
Wratysław zrazu się śmieje, potem groźnieje, naradza się
szeptem z jednym z rycerzy.
Jaromir

Brać go w dyby! Wra tysławie, dziwna mi twoja cierp
liwość!
Straż otacza C zw ańka.

Wratysław

wchodzi w rolę. Z powagą

Błaznom wiele uchodzi. A z ich mowy poznać mo?na
tajemne myśli wielu nieszczerych poddanych. Wsze
lako przebrał miarę i ukarać go trzeba,(daje znak straży)
Wziąć go sprzed moich oczu. Trzymać w mocnym zam
knięciu.
Czwańko

krzyczy, uprowadzany przez straż

Sława, chwała wielkiemu Wratysławowi! Z jego łaski
poznaję istą wolność. Chodziłem w onej strasznej nie
woli Bolesławo we j po wszym kraju, a na koniec idę
wolny do lochu.
Wratysław

Jeśli ten człowiek nie jest szalony...
Oni tu wszyscy szaleni.
17*

Jaromir
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Wratysław

Jeśli nie jest szalony, to biada krajowi, którego ludzie
nie rozumieją wielkiej myśli złączenia przymierzem
naszych krajów, z jaką ja tu przychodzę.
Rycerz polski

Rozumieliśmy ją, panie, za wielkiego Bolesława Chrob
rego. Rozumieliśmy i za teraźniejszego — to jest za
dotychczasowego — Bolesława. Jeno trzymania z Niem
cami i służenia Niemcom nie mogliśmy i nie możem
zrozumieć.
Rycerz niemiecki

"Was plappert der da?
Jaromir

do Wratysława

W tym kraju i stronnicy niepewni. Nienawiść do Niem
ców silniejsza w nich od rozumu.
Wratysław
łagodnie

Ja ich nauczę rozumu, (do polskich rycerzy) Ciemnym jest
i samemu sobie groźnym, kto nie zdolen przezierać
daleko sięgających poczynań. Ale ja za was widzieć będę
i pod moją opieką kraj wasz zdobędzie potęgę i pokój,
którego nigdy wasi Piastowie nie mogli wam zapew
nić.
Rycerz polski

My, głupi i ciemni, zawżdy myśleli, jako nie jest potęż
ny, kto cudzym okiem widzi i cudzej opieki szuka.
Wratysław

Kto mnie ma za cudzego, niech na koń siada i za swoim
potężnym Bolesławem, nędznie uciekającym, śpieszy.
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Wichrzycieli nie ścierpimy, którzy daremnym oporem
chcieliby na nowo zamącić ten nieszczęśliwy kraj.
Rycerz czeski
wchodzi

Miłościwy książę, Władysław Herman, książę na Płoc
ku i Poznaniu, przybywa wraz z wielebnym Henrykiem,
opatem weltenburskim.
Wratyslaw

Wprowadźcie, (do Jaromira) Jaromir! Tego Henryka,
opata, jakeśmy uradzili, na gnieźnieńskiej metropolii
osadzimy, z której owego Bogumiła, Grzegorzowego
służkę, co najrychlej trzeba strącić. W twoje ręce,
bracie, oddaję tę trudną sprawę.
Wchodzi Władysław Herman z dwoma panami i Hen
rykiem, opatem weltenburskim, u boku.

Władysław Herman

Witaj dostojny, a mnie krewny Wratysławie, witaj
przywrócicielu pokoju, sprawiedliwości i prawdy, który
oswobodziłeś królestwo polskie od tyranii gwałtownika
i szerzyciela wojny, nieszczęsnego brata mojego, Boles
ława, oby Bóg zmiłował się nad jego grzechami.
(do jednego z przybocznych dostojników) Nawet ku mnie
z tronu Piastów nie wstaje. Postradałem Kraków.
O, jakże gorzkie są spełnione nadzieje!
Wratysław

Witaj, władaczu istej dziedziny Piastów, którą ci
pozostawiamy w wolności i całości, witajcie panowie
dworu Władysława Hermana, książęcia polskiego.
(do wszystkich, wstając) Książę, dostojni panowie, wa
leczni rycerze i ty, bogobojny opacie Henryku. We
wstępie do naszego, daj Boże, szczęśliwego panowania,
wyrządźmy pocześć duchowi męczennika, a przyjaciela
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naszego, zamordowanego przez Bolesława, biskupa
krakowskiego, Stanisława. Opacie Henryku...
Wszyscy odkrywają głowy.

Opat Henryk

rozpoczyna modlitwą za umarłych

In Name des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen
Geistes...

OBRAZ DRUGI
Majowy poranek roku 1081 w Dobrowie nad Wartą. Pustelnia
w lesie, przed chatą pustelniczą siedzi eremita B o g u m i ł n a
darniowej ławce pod dębem przy wkopanym w ziemię stoliku,
na którym foliały pergaminu i przybory do pisania. Opodal
siedzi na pniu Krzyżpień i naprawia sieci. Przez drzewa
widać rzekę, która oblewa zewsząd pustelnię. Nad rzeką su
szą się sieci. W lesie gwiżdżą kosy.
Krzyżpień
do siebie i do sieci

E-e-he-he — nie ujdziesz mi ty, szparko, bobyś mi
leszczyka łebskiego do wody puściła, albo i szczupaczka, łosośka małego. A wy, nici, do nici, do nici,
a wiążcie się ładniuchno, gładziuchno... (podnosi głowę)
Jak to to pachnie, jak to śpiewo... Wdałą mamy wiosneczkę, tak ono jest — i już. (do Bogumiła) Ojczaszku! Będzie graniasta zdrowa od tych ziółeczków,
coście je nawarzyli?
Bogumił
odrywa oczy od pisania

Co mówicie? Graniasta? Co ma nie ozdrowieć, Bóg
łaskaw.
Od

rzeki

słychać

śpiew

pieśni: „Serby
gotowali..."
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Krzyżpień
słucha i wypatruje

Kłości po rzece czółnem pława? Czyliby ku nam? Isto,
że ku nam płynie. O-o. (nasłuchuje pieśni, której słowa
wyraźnie się już rozlegają) Ho-ho — stara to pieśń. Jeszczem był zielony pachołek, jak ją pieli owi, co za młodu
nad Nysę chadzali. Z królem Bolkiem, pradziadem
onego wygnanego.
Czwańko

wyskakuje na brzeg, przywiązuje czółno do drzewa, podchodzi,
nucąc i rozglądając się

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Krzyżpień

Na wieki wiekom. A kto go chwali?
Czwańko

Wtórykroć przez was nie poznany, Radosz, syn Sunkota z Lubienia. Wszak to wy, Krzyżpień, na tej
ostrowi siedzicie. Ja ku wam gościem przychodzę.
Krzyżpień

Wszelki duch Pana Boga chwali!
Bogumił

wstaje zdumiony

To Czwańko! Tak mi się zdało, że znam ten głos, alem
uszom nie wierzył. Słyszeliśmy jeszcze w Gnieźnie,
że cię Wratysławowi chwycili i żeś od nich na śmierć
ubity.
Czwańko
Raty! (przypada do Bogumiła) Tom do chałupy
Krzyżpieniowej mierząc, w metropolię gnieźnieńską
trafił i arcypasterza naszego na darnince tronującym
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oglądam! O, radości! Toć i o was, panie, mówili, że
was kędyś do klasztoru na niemiecką stronę uwieźli..
Bogumił

Miało się ńa to, alem, ostrzeżony, kijek wziąwszy,,
w lasy rodzinne uszedł i jakoś dali pokój.
Krzyżpień

ochłonąwszy ze zdumienia

Isto, Radosz to jest. Ona kukiełka niegdy bestra. A jaże sam wieść przyniósł, żeś zabity, bo mi kupce prze
jezdne z Krakowa tak prawili. Głośno tam było, iżeś
pono czeskiemu do ślepiów skakał i przez to na śmierć
mieli cię wydać.
Czwańko
śmieje się

Mało do tego brakowało, ale ,żie śmierć na dowcipie
lepiej się zna od królów, tedy mnie pożałowała. Kat
się ze mną ożenił, za dziewkę mnie przyj ąwszy.
Bogumił
Nieprzystojne żarty zawsze się ciebie trzymają, cho~
cieś już i nie błaznem, jako myślę. Czyżeś może do Her
mana za błazna przystał?
Czwańko

Ale — o! Niedoczekanie jego. Spaśny wałach bez.
jajec. Miałem ta lepsze rzeczy do roboty.
Krzy żpień
poglądając ku rzece, z gospodarską troską

A to czółno- to twoje? W jakimś to czółnie pławał?
Czwańko

lekkomyślnie

Bogać ta moje. Stało na wodzie. Dobrów znajomy
widzę, tom siadł, wiosłami siup i płynę.
- 265 -

Stanisław 1 Bogumił
Bogumił
•Cudzego nie lża brać. W onym zamęcie nieprawość
wszelka straszno się między młodymi jako chwasty
rozrosła.
Czwańko

Arcypasterzu miłowany, od was to ścierpię, ale niech
mi nikt drugi o nieprawościach nie mówi. Ci, co nam
panają a rządzą, nie czółna, jeno kraje całe jeden dru
giemu odbierają, a zaś prawości nas chcą uczyć. A łżą!
Kryste Panie!
Krzyżpień
pojednawczo

Czółno musi być Dryjów. Z tamtego brzega. To się
zaś we dwa czółna popłynie i na miejsce im się od
stawi.
Bogumił

Coś ty, Czwańko, te dwie lecie porabiał? Gdzieś bywał?
Czwańko
Czegom ja nie porabiał, gdziem nie bywał. Anibyście
zgadli. Wiecie — pieśni teraz układam. I do śmiechu,
i do płaczu. Gadki rozmaite — by jeno zagrzać ku
wytrwaniu w onej ćmie, w jaką my wleźli. Chłopcy
takie są wdałe, mężne jako lwy a chytre jako węże.
Z pieśniami moimi, z gadkami, w głowiech pochowa
nymi, do Krakowa skroś czeskie straże się przedzie
rają i tam drugich uczą. Bywa, że i sporo grosza przy
niosą. Ja i sam chodził. I z kupią chadzałem. Przez
rozmaite granice. Raz aż ku Rusi... Ludzi naoglądałem,
obyczajów, guseł! I brzęczało mi w worku, niegorzej
niż na dworze. A w Krakowie duch tęgi! Niechby się
tam król Bolesław pokazał, niechby znak jaki, ,żie już
•czas, wnet by najezdników jako gnidy wygnietli. Choć
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Czechy ta jak Czechy. Czeskich to jeno książąt rękoma
Niemiec Polskę ujeżdża.
Krzyżpień

Aleś i śmiały pachołek, że nie strachasz się onej pieśni
o Serbach piać, onej znad Nysy. Cudzoziemców u nas
ninie pełno, niemieckie oczy i w puszczach widzą,
a uszy podsłuchują.
Czwańko

Strachałby się kto takich rzeczy? Ja' i na Niemców
chodziłem. Całą drużynę my mieli. Nad Odrą w pusz
czach Niemców my rwali, że ho-ho. Wiecie, ojczaszki,
strasznie się ludzie ze sobą po całej Polsce zjednali.
Wszystek naród tak jedno myśli, jakoby jednym ser
cem był, jedną ręką i jedną głową. Że ani za onego
Chrobrego, musi, tak nie bywało.
Krzyżpień

Jak to we ćmie — wszyscy jeno tego upragną, żeby
na jaśnię się dostać. U nas ta o tym cicho i jak wejrzeć,
zda się — słoneczko świeci, jako świeciło, na nic nie
patrzy. Ale słychąć, ,żie po stronach czarno i ciężko,
ludzie już ani wiedzą, jak żyć. Tak ono jest — i już.
Czwańko

Wiedzieć, to wiedzą. Doświadczyli! Kiedy się
tak wszystko nam opak obróciło i te burze zaczęły
w nas prać, to ludzie isto nie wiedzieli, co z onych
odmętów na ziem wylezie. Ale jak wylazło, wnet roz
poznali, że nie to, co nam trzeba.
Bogumił

Jako ma być to, co trzeba, kiedy odstępcy od prawego
papieża, Grzegorza, i służki piekielnika, Henryka nie- 267 -
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mieckiego wyklętego, krajem naszym dziś rządzą ku
uciesze wszystkich szatanów piekła.
Czwańko

Poczkajcie, przewielebny — roczek, drugi. Ujrzycie,
jak wszystko się odmieni.
Bogumił

Odmieni się, ale ja już. tego nie ujrzę. Noc, by naj
dłuższa, niechybnie wiedzie do dnia, jako i dzień do
nocy. Ale noc będzie długa. Nieszczęsny ten kraj.
Wrogowie jego są potężni, przyjaciele fałszywi, a prawi
władcy się zbłąkali.
Krzyżpień

popatrując czy dziur jeszcze nie znajdzie w sieci

Ja tak se myślę w starości moich lat o tych to rządach,
coście, ojcze, mówili. Ja tak se myślę, że owi, co rządzą,
mało kiedy bywają sługami Boga, a omal zawżdy złych
bogów, złego ducha, czyli owego szatana.
Bogumił

Bo każdy, kto władzę w ręce chwyci, wnet sam Bogiem
na ziemi chce być. Władza nad ludźmi nie jest rzeczą
człowieczą, lecz boską, człowieczą zaś rzeczą jest on
tworzący trud w cichości ducha wypełniany.
Krzyżpień

Tak i my rozumiemy i radzi my jeno, kiedy żadnej
władzy, żadnych książąt i wielmożów panujących nie
widzimy na oczy. Robota się po siołach, 'a opolach i też
podgrodziach sama w jedno ładzi, sama się sprzęga.
Ludzie się sami ku pospólnym pożytkom łączą...
Chwila milczenia. C z w ań'k. o siedząc na ziemi i rękoma
ująwszy kolana nuci znów pieśń o Serbach.
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Bogumił

Tyleżeś, synu, światami ganiał, nie zasłyszałeś-li
czegoś o bracie Pawle, o moim Pawku miłym? Nic
o nim nie wiesz?
Cz wańko
zrywa się

Jakże nie wiem! O, to ci ze mnie kiep, żem wam przepomniał rzec! (śmieje się) Jeno... nie uwierzycie. Brat
Paweł igrcem jest ninie. Z igrcami i wagantami z Kra
kowa uszedł, z nimi też ostał. Kozły śmiga, o tak,
(pokazuje) żie anim widział, by kto cudniej to czynił od
niego, (na zdumiony gest \Bogumiła) No, tak, igrcem,
skoczkiem wędrownym. A też kuglarzem.
Bogumił

To nie podobna! Taki pobożny, takie na niego miałem
wielkie nadzieje.
Czwańko

Cóż, ojczulku, jeść trzeba. Kiedy my się rozlecieli, jak
te strzały z łęczyska wyrzucone, to i tkwimy, gdzie
któremu popadło.
Krzyżpień

Jezusie, to może i o moim syneczku co powiesz? O Mir
ku? Matka już mi z płakania za nim wyschła, mięso
jej do kości przywarło. Ani wiemy, gdzie się to nieboże obraca. Mówili, ,żie pono z królem poszedł?
Czwańko

zasmuca się

i

Król nasz mawiał, że na śmierć i życie bić się z Niem
cami będziemy. A ono wyszło z tego — ani śmierć, ani
życie. Nie uweselę was, Krzyżpień. Tak jest i z wa- 269 -
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szym synkiem. Ni żywy, ni umarły. Ostatni raz brat
Paweł dawał mi o nim znać. Że bił się z Niemcami
kędyś koło Krakowa. Zaś potem go nie widzieli. Nie
styskujcie. Nie będzie go, nie będzie, ążf przyjdzie
jednego dnia, jako ja, spod cienia śmierci — żywy.
Krzyżpień

Przyjdzie. Albo nie przyjdzie. Ni żywy, ni umarły. Tak
ono jest. I już. Za-mę-cza-jące czasy, (dźwiga się) Ano
my tu gadu-gadu, a ty może i głodny?
Czwańko

Jużci, rad bym co w zęby wrazić i czym gardło prze
płukać. Jeśli już taka wasza łaska.
Krzyżpień

Pójdę do dom. Czachna moja wnet wam jadło przy
rządzi. Gość w dom, Bóg w dom. Jeno — jak — jej —
to — rzec. (idąc powtarza) Ni .żywy, ni umarły. Ni ży
wy, ni umarły.
Wchodzi w las.

Czwańko

do B o g u m i ł a , nieśmiało dotykając foliałów

Wy tu i księgi macie. Pąrgaminy jakie to...
Bogumił

Sam księgę piszę. By ostało świadectwo prawdy o na
szych czasach łżywych. Ale nie wiem, czyli to wyjdzie
kiedy z dobrowskiej puszczy na świat. Jużci tak by
wa. — Łżywi napiszą i zasłyną — prawdę mówiący
jako skra w bagno padła — zagasną.
Czwańko
wstydliwie

Nie śmiejcie się, ojcze. Jam też zamyślał księgę ukła
dać. Dziwnie cudną...
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Umiesz to pisać?

Bogumił
Czwańko

Tociem zrazu na księdza chciał. Abo na bakałarzaW samym Tyńcu u ojców się uczyłem.
Bogumił
Prawda, pomnę, żeś niegdy się tym chwalił. Bój się
Boga, chłopcze. Byś tak chciał być mi pomocny. Oczy
mi słabną. Nie zostałbyś tu czas mały, żeby mi pisać,,
co powiem?
Czwańko

Ostałbym, czemu nie? (z wahaniem) A dacie mi pójść
precz, jak mnie skusi? Ku światu? Ja w niewoli nau
czyłem się być wolny jak ptak. Do Lubienia też chciał
bym. Ojca i matkę nawiedzić.
Bogumił

Do Lubienia blisko. A i moje pisanie ma się ku swemu
końcowi. Długo cię nie zadzierżę.
Czwańko

Tedy już! (zakasuje rękawy) Choć zaraz poprobuję.
Ujrzycie, zali się nadam. A o czym ono pisanie?
Bogumił

z namysłem

Jest i o nocy onej nad nami, o ćmie onej. Niebezpiecz
ne to jest dzisiaj pisanie. Po końcu zakopiemy w miej
scu takowym, byśmy jeno my dwaj a Krzyżpień
trzeci — wiedzieli. Chcesz?
Czwańko

Jeszcze bym nie chciał! (zaciera ręce) Dyktujcie, jako to
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mówią we dworskich kancelariach,
czysta metropolia gnieźnieńska.

(cieszy się)

Jezu,

Bogumił
wstaje

To, na, masz pióro. Zaostrzone. Tu pędzle. Na tej tu
karcie. Z tego miejsca... (Czwańko zasiada, chłonie

wskazówki, przekrzywia się radośnie. Bogumił chodzi po
mału z rękoma splecionymi pod brodą) Pisz tedy. „Niech

nikt nie boi się — nie boi się — pozostawać w ciemno
ściach. Noce wiodą ku dniom — a oboje — poginą —
jako dym. Wszelako duch nie zginie i jaśniał będzie po
nocy, a cień dawał w spiekocie dnia. I wydobędą go. —
I wydobędą go z otchłani czasów i po wiekach świecić
będzie narodom ziemi."

Powtarza zdania po dwa razy. Za rzeką słychać beczenie owiec
i głosy kilkorga niedorostków, śpiewające monotonnie:

Naganiaj, naganiaj,
Owieczkom, krowiczkom,
Cieliczkom, koziczkom
Wody d-a-a-a-aj...

Południe. Dzieci skot gnają do wodopoju.
Czwańko

rozanielony, przymyka oczy i nuci razem z dziećmi

Nagania-a-j, nagania-a-j
Owieczkom, krowiczkom...
pochyla się nad pismem, powtarza pisząc

...i po wiekach... świecić... będzie... narodom... ziemi.
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