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klowskiego. 
ALDONA ANNA, cól'ka Giedymina litewskiego, wna Kazimierza królewicza. Litwinka. 
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PROLOG 

Miejsce: Dwór biskupi w Tarszku. Rok 1292. 28 listopada. 

OSOBY: 

PA WEL Z PRZEMAN.KOIWA, lat 60, biskurp lm"akowsJd. 
DOROTA DROBOTOWNA, lat 40, siostra kilruryska ze 1Skaly. 
NANK:I.ER KJOLDA, lat 20, iksiąd(Z; a. Klralrowa. 
JAN MUSKATA, lait 35, kanonik iklrakows.kli, arehidiakon łęczyc.Wi. 
BE!WO ACOIAJUOŁI, lat 30, flol"entyńczyk. 
WERONIKA, lat 75, stara Litwinka. 

Duża, niska barbarzyńska komnata we dworze biskupim w Tarszku, zawieszona 
częściowo kilimami. Na ścianach broń, rogi myśliwskie, kly dzików. WieLki nie
zgrabny krucyfiks, maly obraz Matki Boskiej (bizantyńsloi). W kącie częściowo 
wiszą, częściowo leżą kożuchy baranie, skóry niedźwiedzie, rysie, rpiękne siodła. 
Na postumencie - srebrny wloski biust jakiegoś świętego, z wprawiJoną wew
nątrz za szklem relikwią. Kilkoro drzwi i okien. Stól - na nim światlo i rparę 
pokurczonych modHtewmków .w pergaminie. Flaszki, kubki, misy. Pod ścianą. 
gdzie wisi broń, naprzeciw widowni - szeroki tapczaflt zarzucony futrami. Na 
prawo kominek, obok - szczapy, pieniek do rjłbania drew, siekiera. Nad komin
kiem - herb Pólkozic. Jest jeszcze dzień. - Kiedy kurtyna się podnoisi, Wero
nika, sucha, koścista, czarnowłosa, o zrośmętych brwiach, w chustce na glowie, 
paciorkach na szyi, strój pólw~eśniaczy, rąbie szczapy na drobniejsze. Ułożyła 
na kominie gotowy do [)odpalenia maly stos. Odklada siekierę. Za drzwiami ha
las klótni glosów męskich i warczenie psów. Nadsłuchuje. Szybko idzie do drZJWi, 
uchyla je i wola: 

S c e n a iP i e r IW s z a. 

Weronika, Beppo. 
WERONIKA (akcent litewski) J,aśko, Wawmek, Maciek, czego wy tam w siendaoh? 

Nie wiecie, co •wasz 'bisk~ obory?! Nu, czego? 
GRUBE GLOSY (zmieszane za sceną) Ja ci rtu dalm. Czego się pchasz, ty, Ndemcze. 

Widzisz •go, O.ezde jak: do karczmy. t 

GLOS (z akcentem obcym, nieco zdusrony) Jestem wezwany do księdza biskUjpa. 
WERONIKA (żywo rusza za drzwi i zaraz wciąga za sobą Beprpa Acciajuol'ego) Ohodź

cież, panie. 
BEP:PO (odziany z kupiecka, modą włoską z końca XIII wieku. Okryty płaszczem. 

Pod pachą sepecik czy torba, czy mieszek. Zirytowany, stawia to czy kladzie na 
stoLe, ogląda sobie nogi i rpoly !płaszcza) Wczey>iły mi się IW poły ja'ko kleszcze. 
Co rto za dzicz, te pachołki. A te psy! Zdawaloby się, że to nie dwór bisklliPi, !tyl
ko jakoweś obozowisko myśliwskie. Ani marszalka dworu, ani choćby kapelana. 
(W eromka nieruchoma, ręce na brzuchu złożone, przypatruje się hieratyczni e go
ściowi) U bramy same ps•ial'czyki i soko!lnJki. T.fu! (zwraca się impetycznie do We
roniki) Czy nie ma tu nikogo? 

WERONIKA Ja jestem jeno i służba. KS<iądz k3il)elan pojechał konno po księdza ka
nonika Muslkaltę. 

BEPPO (drgnąl) Po księdza archidiakona łęczyckiego? 
WERONIKA Ci on łęczycki ci nie - mnie nie wiadomo. Ze on Muskata - to ja 

wiem pewnie. Jan. 
BEPPO (uświadamia sobie obecność Weroniki. Patrzy na nią zaskoczony) A wyście 

kto są? 
WERONIKA (zastanawia się nad sobą) Ja? Musi kllucznica, gospodyni na tym dworze. 
BEPPO (dziwi się, ogląda ją) Gospodytili? Toście pewnie slu~ka zakonna ·z Krakowa? 
WERONIKA (rzeczowo) Ani ja sŁużka, ani ja zakopna. Ja wolina. Ja Pawłowa niańka. 
BEPPO (zastrzeLony) Niańika? Pawłowa? Nie :rozumiem. 
WERONIKA Litwinka ja - z brańców jeszcze jego /tatusiowych. Piętnaswletnia na

stala do dziecka, do Pawy Zillaczy się. 
BEPPO (oslupialy) Do Pawy? Piętnastdletnia? 
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WERONIKA (z pewną dumą) A 
sześćdziesięcioletniego znowu 
choć i niestary. Nadto on i 

BEPPO (zaczyna Tozumieć) 
skiego ,Pawła z Przerm 

WERONIKA A jego wlaś: 
BEPPO (zorientował się i 

dotąd jak przystoi nie 
szech inaczej dwory A ..... hrmr.n• 

wita z duchownych 
WERONIKA (:zl prostotą) 

przez onego W 
BEPPO Wiem, wiem ... vm'J"''"'"·~ 

cza. .. Zldrożony 
Bądźcie łaskawi , si 
o nich zapomniał! Może 

WERONIKA (życzliwie) Nic się 
a!Le gościnny . Już tam wasze 
ladnej piwo grzane piją. Na 
chodzi na lewo) 
Beppo obchodzi pokój i 
dZiwem, obstukuje srebrny 
WTeszcie zbliża się do okna, 
na wyć i rzucać okiennica11 
W tej chwili z glębi, 
serię jęków i walanie: " 
ku drzwiom w glębi, cofa 
strony dudnienie, TOZTUCh, 
z rozpędem wiatru otwie'~"• 
obaj w wi€lkich buTkach 
nie z lewej strony wraca 
cynowe oraz talerz 1"1;..,.,., 

Scena druga 

Ciż, Muskata i Nankier. 
Muskata to mocnej 
twarzy i niebieskich 
umyślnie trochę urorz11stu 
Zażywny. Zamożny. 
katny, choć silny. Wyglaall 
odzież byle jaka, buty od 
da w kącie. 

WERONIKA (zwraca się do 
moczeni. Pos:?JHbyście 

NANKIER (machnąl ręką 
nas może nie doazekac. 

BEPPO (z uklonem do Mus~W~u 
wiam interesa naszego 

MUSKATA (życzliwie) Wi~ 
nictwem przesylaQi na'leżne 
(siadają u stolu. Weronika 
ogień. Oboje z 1\Tnn.ki<mm 

w glębi) 
BEPPO I ,teraz jestem tu w 

!Pewnym. Sądziłem, że 
do przesłania. AJ.e : 

MUSKATA (poważnie) 
\tu do nas (zwraca 
Weronika zostaje na 
kiera) W1iem, wiem, że 
po drodze do KJrakowa 
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łęczycJ<i, 
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dworu,. an~ ehoóby kCllPeiana. 
, 

1 
przypatru~e ~tę hieratycznie go
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pojechał konno po księdza ka-
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WERONIKA (z pewną dumą) A piętnastoletnia. DZJiś mnie Uat 75. A ot dla :niego 
sześćdziesięcioletniego .znowu niańka zda się. (zasępila się) Nadto już on ehory, 
choć i niestary. Nadto on i samotny. 

BEPPO (zaczyna rozumieć) Per Baccol Toście wy niańka 'księdza biskupa krak,ow ... 
skiego Pawła z Przema:nkowa? \ 

WERONIKA A jego właśnie samego ... Pawy. 
BEPPO (zorientował się i stara się opanować sytuację) Wybaczcie, si•gnora, żein was 

dotąd jak przystoi nie przywitał, anim wam nie rzekł, kitom zacz. U nas we Wło
szech inaczej dwory duchownych wyg'lądają. Oczekiwałem, że mnie <tu ktoś przy
wita z duchownych panów, czy rye-erskiej szilachty. 

WERONIKA (Zl prostotą) Jakimże tu być {pa:nom, skoro nasz książę Władysław IPObity 
przez onego Wacława k'róla, a ~róll- w Krakowie! 

BEPPO Wiem, wiem ... Omijalem ,po drodze z Gnie:zma różne dymiące jeszcze z@'isz
cza... Wrożony jestem okriU<tnie, a i moi !ludzie z kOlaską, i konie ~edwo żyją. 
Bądźcie łaskawi, signora, ro2.1porządzić, ;by im dano spyżę i opiekę.. . .żem rteż 
o nich zapomniał! Może ich ta dzicz przy bramie jaJkoś uszkodziła? 

WERONIKA (życzliwie) Nic się nie bójcie, pa:nie. Ten naród polskli g.ruby i :niarwiemy, 
ane gościnny. Już tam wasze konie obrok dostały, a i pachołki z pewnością w cze
ladnej piwo grzane piją . iNa dworze ziąlb. I wam cz·egoś @rącego przynius.ę . (wy
chodzi na lewo) " 
Beppo obchodzi pokój i ogląda po kupiecku, drobiazgowo - broń, cmoka z po
dziwem obstukuje <STebrny biust z reHkwią, sch'!JI,a się do futer, ·kręci głową. 
Wreszci~ zbliża się do okna, odsuwa zasłonę i wygląda. Sciemnialo. Wiatr zaczy
na wyć i rzucać okiennicami. Beppo wstrząsa się z zimna i wraca ku stalowi'. 
W tej chwili z głębi, zza podwoi, slychać jęk ... Beppo drgnąl i ZG>Stygl. Slychać 
serię jęków i walanie: " Wercia, Wercia" umęczonego, niskiego głosu. Beppo idzie 
ku drzwiom w głębi, cofa się, wraca do stołu. Od paru chwil slychać od prawej 
strony dudnienie, rozruch, skrzypienie wrót, tupot, szczekanie psów. Drzwi się 
z Tozpędem wiCIJtru otwierają i wchodzi ,wpierw Jam. Mu.skata, 'za. '7llim Nanki er, 
obaj w wielkich burkach zasypanych liśćmi i wilgotnych od deszczu. Jednocześ
nie z lewej strony wraca Weronika. Na tacy ma zapalone świece, dzbanek i kubki 
cynowe oraz taLerz pierników. Jęki umiLkły. 

Scena druga 

Ciż, Muskata i Nankier. 
Muskata to mocnej kwadratowej budowy typowy ksiądz, o ogolonej razowej 
twarzy i niebieskich oczach. Strój ma duchowny (patrz wiek XIII), staranny, 
umyślnie trochę uroczysty. Dba o czystość. Mówi wolno, wyraźnie, z namysłem. 
Zażywny. Zamożny. Nankier ubrany raczej szkolarsko-żakowsko. SzcZ'Ii.)>ly, deli
katny, choć silny. Wygląda bardzo młodo. Niedobrze ogolony ani ostrzyżony, 
odzież byle jaka, buty od konnej jazdy zabłocone, burka również. Zwija ją i skła
da w kącie. 

WERONIKA (zwraca się do Nankiera dotykając jego ramienia) Zdrożeniście i prze
moczeni. Poszilibyście włożyć suchą odzież. 

NANKIER (machnął ręką na siebie. Wskazuje w głąb) Jak \tam? Balem się wielce, że 
nas może nie dQazekać. (odchodzą oboje na bok szepcąc) 

BEJPPO (z ukłonem do MuskatyJ Jestem tu w drodze z Gniezna do Brugii. Przeds ta
wiam interesa naszego domu bankierskiego we Fłorenoji: Acciajudli i Bardi. 

MUSKATA (życzliwie) Wiclcern rad. Niemześany Ojcu świętemu za waszym poośreu
nictwem !Przesyłani naileżne sumy. Me, ane, widzę tu na Sitoile eoś na rozgrzewkę. 
(siadają u stolu. Weronika podchodzi i nalewa. Potem idzie do komina i zapala 
ogień. Oboje z Nankierem żywo szepcą u ognia spoglądając ciągle na drzwi! 
w glęhi) 

BEPPO I ,teraz jestem tu w tej sprawie. Kraków :zrlal mi się dzisiaj miejscem nie-
{pewnym. SądziŁem, ~e !ksiądz. fbistkup fu, :na swym dworze, wręczy mi to., co ma 
do przesłania. Ale słyszę, że chory. 

MUSKATA (poważnie) Obawiam się, mości Acciajuoli, że bardzo ohory. Chodź no 
!tu do nas (zwraca się do Nankiera, który natychmiast ·się zbLiża t staje u stołu. 
Weronika zostaje na zydLu przy 10g'7lliu), mości kapelanie .... (ruch przeczący Nan
kiera) w ,iem, wiem, że .zastępujesz jego nieobecnego kapelana, niespodzianie 
po drodze do Klrakowa przez wypadki wstrzymanego. (Nankier się uspokaja) No, 

7 
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ale woLno mi cię tak ty.vulować. Powiedz nam, chłopcze, dokładnie ... aJe siadajże 
1 n11ilJij się grzanego wina, bo cię febra schwyci... (Nankier siada, ale nie pije 
i ciągle uważa na drzwi w głębi) Powiedz nam, czy od dawna [przewielebny ksiądz 
biskup słabuje? Takeś mnie porwal ze sobą z gościny ,w sąsiedztwie, żem się nawet 
dobrze o .to nie roZd)yttal na rt;ej wichurze. Sądziłem, że umiera. 

WERONIKA (ze swego zydla zawodząco) Oj, umiera on, umiera, po kUka razy na 
dzień umiera, umrzeć nie może. (zasłania twarz fartuchem) 

MUSKATA (obejrzał się karcąco, ale dal pokój. DoNankiera półgłosem) Sługa? (Nan
kier potrząsa glową) Uboga krewna? (Nankier milczy) No, więc gadaj. 

NANKIER (glosem drżącym ze wzruszenia) Straszne ciel1Pi bóle. Seree krwią spl)'lwa 
patrząc na jego mękę. Kamiende ma we wnętrznościach, •k.tórym UiPUS•tu nie masz. 
CyruHk, który go już ~raz kiedyś krajał, mówi, że mu już nic nie [pOmoże ... 

WERONIKA (ze swego zydla zawodząco) I ok:ad2alam go ziołami, i węgle na wQdę 
,pus:oc:zalam, i święte węże do komnaty przyniosłam, i nic nie pomogło ... (zarzuca 
fartuch na glowę) 

MUSKATA (obejrzał się z niesmakiem. Beppo jest poruszony i współczujący. Nankier 
bledwie i chce podejść ero WerD'ni!oi, nie Muskata go powstrzymuje za -ramię) 
Ostaw dą. Niech się wyżali. Nie rwiesz, chłopcze, ma ili •tu ksiądz biskup, tu lwe 
dworze, one SUJmY dila Ojca Swiętego? Jeśli ma, .trza je zebrać i w.ręczyć signorowi 
Acciajuolemu. 

NANKIER Wiem o ty:m, kS!iądz ka[)clan zostawił tu i spisy, i cały skarb, zabrany 
z KII"akowa w obawti.e jakowego najścia. Ksiądz biskup oczekiwał signora włos
kiego i iklazał mieć to w pogotowiu, a .zJbrojnym pachołkom odprowadzić potem 
signora dokąd :I"'Okaże. 

BEPPO (zadowolony) Do Wrocłarwia. 
MUSKATA (rozpromienia się) Aoh, Wrocław ... 
BEPPO Wasza wielebność stamtąd rodem? 
MUSKATA Stamtąd zaiste ... W waszych cudnych Włoszech, w Boloniim, na magistra 

się 'kształcił, [pOd cyprysami, które do kdlUJmD podobne są, siadywalem z książką, 
słońce wasze IIDDie grzało zgoła inaczej niż !tutejsze, allem .nigdy mojego Wro-
cławia nie przepomnial. , 

BEPPO (z rezerwą) Godne miasto. Ludzie jeno jacyś nadto już twavdzi. Slyszalem, 
że według ich !Prawa za lada deJiiic.tUJm ogniem palą, żywcem zamurowują, albo 
<tqpią, i to me tyllko mężczyzn, aJ.e niewiasty i dzia<tlti nieletnie ... 

MUSKATA (przerywa) Na dzi'kość i twardość tylko takiejprawa coś zdziałać zddlą. 
Dokąd się tam Dlie zadomowiło niemieckie mieszczańs·two i ;ryce!I"Stwo ze swoim 
prawem - dzicz tam jeno byla, pól pogańska i bezecna, dzicz i samowola. 

NANKIER (stanowczo choć ze czcią) Stryjku Janie ... Niesprawiedliwiście ... Ociec się 
z wami zawsze o .to spierał i ja będę. 

MUSKATA (życzliwie) ~eraj się, S[pieraj, aż sam się przekonasz ... Pókiś młody, 
miód jeno sam ~·jasz z życia: wiedzę, wszel'ką duchowną naukę wchłaniasz, 
i karoy ci red rnlodemu. Zobaczysz, jak dorośniesz, co to za k.raj, w którym się 
urodziłeś. Książąt w nim na !kopy, a każdy drugiego rad lby :w ilyżce wody u•to.pił. 
Wszystko to słabe, więc się nic nigdy ustalić nie może. 

NANKIER Okrz~nie, jeno trza rwierzyć i miłować. 
MUSKATA (machnął ręką) Co ci po tym? Tyś Sląza.k jako i ja. Sląsk chce zażywać 

pokoju, a pokój zdobyć można tylko u bok.u sillniejszego. Sam Pan Bóg zesłał nam 
tu~j teraz onego czeskiego Wacława ... 

NANKIER Stryjku Janie ... To grzech. 
MUSKATA (zirytowany) S~czeniakeś jeszcze! Poozekaj - inaczej zaśpiewasz. (do 

Beppa) No, aJe my ;tu gadu gadu, a signor Acciajuoli pewnie rad 1by do tego spisu 
się dobrać, a potem i na spoozynek udać się .przed długą drogą. 

BEPPO Wiekern wdzięczny, alle ohociaż i nocą wolę wyruszyć od ;razu. W kolebce 
n!ieżle przespać się można, a droga długa. Wybaczcie. 

MUSKATA Dam tedy waszmości [pismo polecająae do mych przyjaciół, a IIJroclhę 
i krewniaków, we Wrocławiu. Dom von Bantsahów na ,pewno gościnnie was 
przyjmie i dallszą drogę do Brugii ułaJtwi. (sięga p,:> inkaust i pióro na stole, do
bywa kartelusza z zanadrza i zasiada do pisania. Beppo skłonił się. Wychodzi: 
z Nankierem) 

ZIEMIA ROZDARTA 

Scena trzecia 

Muskata i Weronika 
MUSKATA (pisze, glośno sobie 

godnym zaufania i mnie 
od roku 1284 !kolektor, 

WERONIKA (drgnęła, wstaje, naasmcra 
MUSKATA (czujny na jęk, nie 

Weroniki. Nie odwracając się) I 
WERONIKA (nieprzychylnie) A nic. 
MUSKATA Nie idziecie do cllorego. 
WERONIKA (nieprzychylnie) A nie. 

ll"'zbudzić, gorzej mu. 
MUSKATA I :tak sam 'leży? 
WERONIKA A sam. Nikogo kole 

ksiądz Kolda aJJbo ja. Jakby 
czeladzi. 

MUSKATA Czemuż ,to tak? 
WERONIKA (w zadumie) Musi - co 

musi już rozmawia. Różne pobite 
MUSKATA (zaskoczony) Bójcie slę 
WERONIKA A no - u wielkich 
MUSKATA (zgorszony wstaje, 

zbożny uczynek. 
WERONIKA Ja, wiadomo, D11aucznna1 

w głąb) z wi·lkiem dakimściś 
MUSKATA (żegna się pobożnie) W 
WERONIKA (wstaje, wyprostowuje 

twinka ... (słychać jęk i wolanie 
drzwiami. Słychać gluchą, 
nadsluchuje chwilę. Wero
lewo słabiutkie światło za 
Muskata wchodzi i zamyka 
kier i Beppo z prawej strony. 

Scena czwa;rta 

Weronika, Nankier, Beppo. 
BEPPO Dziękuję księdzu kapelanowf 

płaszcz) PJ:'oszę, gdy wasza m 
i nas we F1lorenoji odwiedzić. 

NANKIER (spostrzega 
omieszkam, :naprawdę nie 
i wyznaczy się pachalków ku 
pytać) 
W tej chwili we drzwi ;wsuwa 
stra Dorota. Przy wyprowac 
jej wejście na nikim nie robi 
'T'..a dworze bisku1Yim nie jest 

Scena piąta 

Dorota, Weronika. 
Słychać wycie wiatru. Deszcz 

DOROTA (jest w jakiejś mokrej 
- jest jednym zlepkiem blc 
klaryski z XIII wieku) Czy 

WERONIKA (zaskoczona) A toż 
doto. Co to, pątniczka, 
przybyłą z mokrych aalaanow. r 
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chłopcze, dokładnie ... ale siadajże 
.. (Nankier siada, ale nie pije 
od dawna iPrzewielebny <ksiądz 

w sąsiedztwie, żem się nawet 
że umiera. 

umiera, po kilka razy na 
rar·rw~ne'ml 

pólglosem) Sługa? (Nan
No, więc gada3. 
ból~. Serce krwią sply;wa 

!l'll'US<:Ia,cn, •kitorym upus•tu lilie masz. 
nic lilie iPQIITloże ... 

go ziołami, i węgle na wodę 
i nic nie pomogło ... (zarzuca 

poruszony i współczujący. Nankier 
go powstrzymuje za 'ramię) 

ITi tu <ksiądz bisklup, tu twe 
je zebrać i ~ęczyć signorowi 

tu ~ spisy, i cały skarb, zabrany 
biSkup oczekiwał signora włos
pachołkom odprowadzić potem 

w Boiloniim, na magistra 
""'•vc•uo:: są, siadywalem z książką, 

a~em :nigdy mojego Wro-

nad~ już twardzi. Sly>szalem, 
z:rwc~ zamurowują, albo 
me.letnie ... 

prawa coś zdziałać zdoilą. 
~z=tńs:tw•o i .rycerstwo ze swoim 
bezecna, dzicz i samowola. 
Niesprawiedliwiście .. . Ociec się 

się przekonasz ... Pókiś młody, 
duchow.ną naukę wohlaniasz 

t~esz, co to za kraj , w którym si~ 
p.ego rad iby w ayżce wody utopił. 
~może. 

~ jako i ja. Sląsk chce zażywać 
1e3szego. Sam Pan Bóg zesłał nam 

~ekaj - inaczej zaśpiewru;z. (do 
juoli pewnie rad by do tego spisu 
d długą drogą. 
ilę wyruszyć od r~. W kolebce 
?Zcie. 
! do mych przyjaciół, a 1!1rodhę 
;schów na ,pewno gościnnie was 
t p,:» inkaust i pióro na stole, do
tia. Beppo sklonil się. Wychodzi: 

ZIEMIA ROZDARTA 

Scena trzecia 

Muskata i Weronika 
MUSKATA (pisze glośno sobie zdania przepowiadając) ... Włoch ów jest całkowicie 

godnym zauf~nia i mnie dobrze manym człowiekiem, z którym, jako papieski 
od roku 1284 kOlektor, często miewałem sty,czność ... (pisze dalej. Z glębi jęk) 

WERONIKA (drgnęla, wstaje, nadsłuchuje, siada znowu) 
MUSKATA (czujny na jęk, nie przestaje pisać, ale oczekuje jakiegoś ruchu ze strony 

Weroniki. Nie odwracając się) I cóż moja dobra kobieto? ... 
WERONIKA (nieprzychylnie) A nic. 
MUSKATA Nie idziecie do ohorego. 
WERONIKA (nieprzychylnie) A nie. Aż zawoła, bo nieraz przez sen .tylko jęczy. A jak 

rozbudzić, gorzej mu. 
MUSKATA I :tak sam !leży? 
WERONIKA A sam. Nikogo kole siebie nie zniesie, tyO.ko za drZJWiami są my zawsze: 

klsiądz KoWa alibo ja. Jakby co - to się jeszcze kogo zawola. Jest !tam dosye 
czeiTadzi. 

MUSKATA Czemuż ,to tak? 
WERONIKA (w zadumie) Musi - co innego on widzi niż my wszystkie. Z duchami 

musi już rozmawia. RóŻ!lle pobite wspomina. Ludzi i zwierzyna. 
MUSKATA (zaskoczony) Bójcie slę Boga, kobieto! Jak to, łudzi i 7Jwierzynę? 
WERONIKA A no- u w.iełlkioh panów na sumieniu ll'Óżm.ości bywają: i ludzie, i wilki. 
MUSKATA (zgorszony wstaje, .sklada list) Co ty wy!Platru;z lrobieto? W!Llka zabić -

zbożny uczynek. 
WERONIKA Ja, wiadomo, nd'auczO!lla baba ... Alić słyszałam sama, jak ON (wskazuje 

w gląb) z wiohltiem dakimściś :rozmawia i J.'óżne demu tŁumaczy. 
MUSKATA (żegna się pobożnie) W :imię Ojca i Syna. Czyś ty, kobieto chrześcijanką? 
WERONIKA (wstaje, wyprostowuje się groźna. Jest wyższa od MuskatyJ Ja - Li

twinka ... (slychać jęk i wolanie: "Wercia, Wercia". Weronika urywa i znika za 
drzwiami. Słychać głuchą, przerywaną jękami, rozmowę. Muskata wzburzony 
nadsłuchuje chwilę. Weronika otwiera drzwi tak, że widać mrok i w głębi nd. 
lewo słabiutkie światło za kotarą) Proszę b!liżej. 
Muskata wchodzi i zamyka drzwi. Weronika zostaje. Jednocześnie wchodzą Nan
kier i Beppo z prawej strony. 

Scena czwa:rta 

Weronika, Nankier, Beppo. 
BEPPO Dziękuję :kJsiędzu kapelanowi. Wszystko w najłepszym ,porządku. (bierze swój 

plaszcz) Proszę, gdy wasza mość ':mlajdzie się na nauce w Bolonii, nie zapomnieć 
i nas ,we FUorenoji odwiedzić. (chowa spory pakiet do sepeciku) 

NANKIER (spostrzega nieobecność Muskaty i jest przejęty. Z roztargnieniem) Nda 
omieszkam, naprawdę nie omieszkam. Teraz odprowadzę waszmości do bramy 
i wyznaczy się pachołków ku asyście. (Obraca się ku Weronice. chcąc ją o coś za
Plltać) 
W tej chwili we drzwi 1wsuwa się, nie !Spostrzeżona prawie przez Nankiera, sio
stra Dorota. Przy wyprowadzaniu Beppa, który grzecznie kłania się Weronice, 
jej wejście na nikim nie robi wrażenia; jakby cień wszedł. Bytność jakiejś siostry 
11..a dworze biskupim nie jest niczym dziwnym. 

Scena piąta 

Dorota, Weronika. 
Slychać wycie wiatru. Deszcz bije w szyby. Okiennice stukają. Szczekanie psów. 

DOROTA (jest w jakiejś mokrej plachcie. Ocie.ka wo~ą. Obuwie jej - pru?e sanda~y 
- jest jednym zlepkiem blota. Odrzuca zwterzchmą plachtę. UkazuJe stę w strOJU 
klaryski z XIII wieku) Czy można podejść do ognia, nianiu'! 

WERONIKA (zaskoczona) A toż kto taki? Me chodź bliżej, chodź ... Osusz się, bie
doto. Co to, pątniczka, musi? ... W taki czas! (podchodzi, żeby rozwinąć t!ochę 
przybylą z mokrych gałganów. Sciąga bezkształtną masę zakonnego_ kwefu t roz-

9 
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wiesza rna szczapach. OdwrCLCa się i widzi ICUdJow'Wie piękmą twWI'IZ siostry Doroty. 
Plasnęla w ręce) O wielki Perkunie! Dosia! (obejmuje ją i ściska, glaszcze po 
twarzy) Dziecko nasze nieszczęsne. Po ty.lu latach 1 w Itaka godzina! 

DOROTA (beź-tchu) Zyjeż 01n? 
WERONIKA (przez lzy) Ksiądz u niego. Musi spowiada się, ci jak. Aile gdzie ty, serce, 

była? My za .tobą. .. On za tobą ... Pawa mój ... Ani go nie poznasz. Dziś to s.tarzec. 
Kiedy ty odeszła, zaa>amiętal się, Z!łlpiekl w sobie. Zaszyje się, bywało, w !lasy, 
zawieruszy się - bije 2lWierza tak, jak biłby tych, co ciebie od niego odmówili -
wtedy. Dokąd ty IP<>Szla? Z iklim? Jak ty uciekła z Lagowa? (siada i pociąga ją ku 
ogniowi na pieniek) ' 

DOROTA (cicho) Byłam w grzechu. On przeze mnie był w grzechu ... Ukazala mi się 
matka nasza, Sailomea, i wyprowadziła... Nawet pies nie zaszczekał... Uszłam 
da!leko, dobrzy iLudzie zawieźJli do Wrocławia, do sióstr naszych ... Tam dano ~ 
osobną celę, zamurowano ... 

WERONIKA (ze zgrozą) Ach, oni nieczystel Zamurowali?! 
DOROTA (żywo) Nie, nie ... To ja sama prosiłam, bo illlaczej bym do was uciekła. Nie 

było mi ~e ... Nie ... I ttyilko na lat pięć. Fotem już tak zostałam, jak inne. 
WERONIKA Szesnaście lat ty bez nas wy.trzymala, serce, i nie wstyd tobie? ... Siebie 

męczyć... Jego męczyć ... Toż ciebie i po rzece my szukali, i w jeziorze niewodem 
rz:a •tobą łowirrd... I :po całej krakowskiej d. sallldomierskiej ziemi gońców posylalli 
ciebie przYiProwadzić ... 

DOROTA NianiiU ... Tak było po1Jmeba ... To był g.rzech, straszmy g.rzeoh. Biskup wi
nien być czysty. Mnis~ą byłam poświęconą Bogu. 

WERONIKA Ozyslty! A wtiesz ty, że on !Przez to od Boga waszego od{padł, do oŁtan.zy 
waszych modlić się przestał ... Przez ciebie do buntów się przyłączył, ziemie rpu
stoszyl, ludzi niewinnych gubił. Trzy razy go przez ciebie więzi:li, po zamkaoh, 
po lochach książęcyCih. Przez cierne on rwłasną ręką człowieka zabił. 

DOROTA Jezus Maria. Jak to?! 
WERONIKA {bierze kwefy Doroty, prostuje je i wygladza) Mojemu na polowaniu 

trzasła gałąź IPod nogą ... To zezlul się, zaa>amiętał i rdhatyną go raz .ty[ko i - po 
nim. Com ja się WJtedy naplakalal 

DOROTA Nianiu ... Jakże 100 ... I nie r:rucilażeś tego domu? 
WERONIKA Ja?! Przecie ja go od małego chowała. Wiltezek z niego zawsze był 

i willkiem dorósł... Tyś go jedna obłaskawić mogla. A ;tyś go rzuciła... To IP~z 
ciebie. Jak umrze - pójdę. l 

DOROTA Jak umrze ... O Chryste! (kryje twarz w sukni Weroniki) 
WERONIKA (rozprostowała kwefy) Placz, niebożę, do twego OhryS'tusa ,płacz ... Sły

szę zarwsze: dobry 01n, nie taki jak inni panowie. (oslania glowę Doroty kwefami) 
Wstań, wstań, .toż na tobie wszystko pomięte. Chodź ze mną, serce, chodź i spocznij. 

NANKIER (wchodzi, spostrzega siostrę) Nieoh będzie IPOChwalony Jezus Ohrys.tus. 
DOROTA (w uklonie, cicho) Amen. 

Wychodzą obie z Weroniką na lewo. 

Scena szós.ta 

Nankier, Pawel, Muskata 
Nankier chwilę sam. Deszcz, wiatr. Okiennice. Slychać burzliwe glosy 2l glębi. 
Nadsłuchuje. ZbLiża się do drzwi. Cofa się. Rzuca okiem na krucyfiks, pochyla! 
glowę, skupia się, zapewne się modli. Glos wola z jękiem z glębi "Wercia, Wer
cia". Jakiś ITUmPII" i jęk Misko. N~er biegnie ,iJ otwiera drzwi na oścież. Wspa.r
ty o uszaki z obu stron, strasznie wychudly, staje wspanialy, niezbyt stary wiel
moża. Ubranie pańskie z XIII-XIV w. Piękne soczyste kolory. Łańcuch, pierścień 
biskupi. Zza niego widać zażenowanego i zirytowanego, czerwonego na twarzy 
Mu.ękate. 

PAWEL (w furii) Wyrzucić mirtego przeniewiercę! Gdzie Weronika? 
NANKIER (troskliwie podchwytuje chwiejącego się Pawla) Niech się wasza milość 

na mnie mocno oprze! Ot ta'k. (zachęcająco) Jeszcze krok i dojdziemy do tapcza
na. (opuszcza bladego z bólu chorego na paslanie z futer na lewo. Jęk i już cho
ry wsparl się na ,poduszkach. Siedzi oparty o ścianę. Do Muskaty stojącego 
w drzwiach) Wasza wieilebność, s.tryjlkru, zechciejcie usiąść za stołem. 

ZIEMIA ROZDARTA 

PAWEL (wściekly, ale zabawio1 
parantela? (jęk) 

NANKIER (z prostotą) Ojciec 
na się przyjam~ą. Jemu 
:naukę do Bolonii. Wszy 

MUSKATA (rad z dywersji 
nie mnie, chłopcze, ale 

PAWEL (nieco ułagodzony) A 
:nowal, wynall:azl, daj oię 
ten diabeł wcielony. 

NANKIER (z prostotą) Nikogo~ 
pochowani czasu zamieszek! 
opadkiem wczoraj 
zgodził, więoem go 

P A WEL (udobruchany, 
zamieszek" jeździć się 
w Klrakowie, tedy 
radzi jak żaby w 
i jego popleczników 
myka oczy). 

MUSKATA (w strachu, ale 
iem czeskim, zaa>rzvi<>? 
na te nieszczęsne 
niejsze prawa, większa 

PAWEL (slabo, ale wyraźnie) 
swoją Gry:finą, z Krakowa 
cy nieoma!l Piastowlicze 
stPOkój, że dobrobyt, że 
brobyń;. Jać ich rytterm 
orń, jak krowa zżera 
a ich popleczmików tępić 

MUSKATA (zly) Robactwo!. .. 
chrześcijański pogan 
z Tatarami rai polskiemu 
wowitemu księciu ... 

PAWEL (w bezsilnej furii) 
mu opada) 

NANKIER (przerażony) 
nych komnat. 'Dam 

MUSKATA (wściekly) 
~aż mi, chłQPcze, 

NANKIER (z cicha) 
pucy poświęcone. 

MUSKATA Jeszcze sil ma aż 
[ll'IZ)'Słać. Nocowal pod 
lującym) 

Scena siódma 

Wsuwa się Weronika, za 
jącvm ją od Pawla. 

WERONIKA (podchodzi i 
P A WEL (ledwo żywy) 
WERONIKA (nalewa z 
PAWEL (z jękiem. Pot 
WERONIKA (filozoficz1 
PAWEL (gorzko) A chClaiem 
WERONIKA (czule) 
PAWEL Wercia tego nie 
WERONIKA (czule) 

która klęka przy lóżku) 
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ICUd!OW7llie piękną twamz 'siostry Doroty . 
! (obejmuje ją i ściska, głaszcze po 

latach 1 w taka godzina! 

spowia~ się,. ci jak. Me gdzie ty, serce, 
··· Am. go 1111e poznasz. Dziś to starzec. 

sobre. z~~je się, bywało, w ~asy, 
tych, co crebre od niego odmów:iil.i _ 

z Łagowa? (siada i pociąga ją ku 

mnie ,byl w grzechu... Ukazala mi się 
Nawet p}es nie zaszczekał... Uszłam 

do swstr naszych.. . Tam dano :mi 
?! 

~aczej .bym do was uciekła. Nie 
uz tak zostałam, jak inne. 
serce, i nie wstyd tobie? ... Siebie 

my ~zu~i~ i w jeziorze niewodem 
sandanuerskieJ ziemi gońców posylaJli 

Bo
gr,zech, straszny grzeoh. Biskup wi

gu. 
od Bog!ł w~szego odpadł, do oŁtaxrzy 

do buntow. sr~ przyłączył, ziemie 'PU~ 
go przez crebre więziili po zamkach 

ręką człowieka zablł. ' 

i wvąladza) Mojemu na polowaniu 
I rdhatyną .go raz .tyllko i - ,po 

w sukni Weroniki) 
do twego Ohrys·tusa ,płacz ... Sly

(oslania glowę Doroty kwefam·i) 
ze mną, serce, chodź i spocznij. 

IPOchwalony Jezus Ohrys.tus. 

Slychf:!-ć burzliwe glosy z glębi. 
.ok~.em na krucyfiks, pochylaJ 

z Jęk~em z glębi "Wercia, Wer
otwiera drzwi na oścież. Wspar

wspaniały, niezbyt stary wiel
SO(:zyste kolory. Łańcuch, pierścień 

czerwonego na twarzy 

Gdzie Weronika? 
Pawla) Niech się wasza miłość 

krok i dojdziemy do ltapcz.a
": ~uter na lewo. Jęk i już cho
scwn~ .• !Jo Muskaty stojącego 

~c:re]cie usrąsc za stołem. 
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PAWEŁ (wściekły, ale zabawiony) Udanego masz, mości Koldo, stryja! Skąd ci taka 
parantela? (jęk) 

NANKIER (z prostotą) Ojciec mój 1mbram i ksiądz kanonik Muskata z dawien daw
na się przyjaŹin!ią. Jemu to zawdzięczam szybki awans ,i perspek<tywę wyjazdu na 
:naukę do Bdlonii. Wszyscyśmy - Ślązacy. 

MUSKATA (rad z dywersji siada za stolem, ale czujnie, na brzeżku zydla) Nie mnie, 
nie mnie, chłOJpCze, aJe własnej pilności i cnocie wszystko zawdzięczasz. 

PAWEŁ (nieco ułagodzony) A toś mi spowiednika, który by mnie na śmierć dyspono
:nowal, wynal1azl, daj cię <kartu! Do większyiCh mnie tyłko grzechów przywded'zie 
ten diabeł wcielony. 

NANKIER (z prostotą) Nikogom z proboszczów w sąsiedztwie nie zastal. W lasach 
1X>Ch~wani czasu .zamieszek si.edzą; ballJJby się na·wet stamtąd ruszyć. Stryjek, przy
padki~ 'Yczora] przeze mme napotkany u jednego szil.achcica, wnet się jechać 
7lgodzrł, wręcero go przywiózł do waszej miłości. (caluje Pawla w pierścień) 

PAWEŁ (udobruchany, a~e zaczepny) A iW:iesz <ty, d[aczego ten twój stryjek czasu 
zamieszek" jeździć się nie lęka? Bo zapmedal się Czechom i Niemcom. Waci~w
w ~~~ie, tedy mi~ZiC~ie kirakowscy i Jan Muskata, i tnni zdrajcy -
~a?zr Jak zaby w blome. Nredlugo waszej radości. Przyjdą tacy, co i Wacława 
1 Jego popleczników wymietą stąd jak psie łajno. (kończy jękiem, blednie i za
myka oczy). 

MUSKATA (w strachu, ale zly) Wasza przewielebność wybaczyć raczy ... Wraz z kró
~em czeskim, Z1l!Przyj~nionym z cesarzem rzymskim, wielkie dary spłynąć mogą 
na te nieszczęsne ziemie, szarJpane niezgodą: ,pokój, dobrobyt, oświecr:nie łagod-
niejsze prawa, większa swoboda Kościoła. ' 

PAWEŁ (slabo, ale wyraźnie) Znam ja tę piosenkę ... Spiewaili ją !Leszek Czarny ze 
swoją Gry[iną, z Krakowa czyniąc gród niemiecki. Zarażeni tą chorobą - wszys
cy nieomall PiastoWiicze Śląscy. 'Myśl!iisz, i może uczciwie myśilis~, panie bracie, że 
SIPO'kój, że <fubrobyt, że oświecenie ... TY'lko, że to będzie niemiecki S!Pcikój i do
brobyJt. Jać ich rytterom ~ lbaurom cnót ·rómyoh nie ujmuję, ty'lko że nas zjedzą 
oni, jak krowa zżera trawę. Szanować ioh mo.ŻJIIa, jeno trzeba iah precz wyżenąć, 
a ich poplecZlilaków tępić jak robactwo. (ciężko dyszy i opada na posłanie) 

MUSKATA (zly) Robactwo!. .. A moim zdaniem ten bardziej winien, kto na J{raj 
chrześcijański pogan paskuJdnyah naprowadza, kto Litwinów, Jadźwingów i Ruś 
z Tatarami rai pdlskiemu ,rycerstwu !Przedw krakowskiemu i sieradzkiemu pra
wowitemu księciu ... 

PAWEŁ (w bezsilnej furii) ... Ja ci. Ja ... Ja ... P~Tecz stąd ... (jęczy. Sięga po broń. Ręka 
mu opada) 

NANKIER (przerażony) Wasza miłość ... Stryjk,u Janie. Odprowadzę was do gościn
mych lrorm:nat. 'l1am s,pocoo.iooie do jutra. Teraz jego przewielebność na:ubyt cierpi. 

MUSKATA (wściekly) To jam tu na:ubyrt; wiele już ścierpiał i więcej nie ścierpię. 
~aż mi, chłqpcze, podać kdlasę. Nic illu IPO mnie. (owija się w plaszcz) 

NANiKIER (z cicha) Ależ wiatyk! Pil'Zecie widzicie, że dogasa ... HosrtJie mamy w ka
Pllcy poświęcone. 

MUSKATA Jeszcze sil ma aż nadto dosyć. Jestem w pob[iru. Możecie 'rano po mnie 
!Pl1Zj/5lać. Nocował rpod tytm dachem nie będę. (wychodzi z Nanlvierem ekspostu
lującym) 

Scena siódma 

Wsuwa się Weronika, za nią Dorota, która pozostaje klęcząco za stolem ukrywa
jącym ją od Pawla. 

WERONIKA (podchodzi i siada przy łożu) Zanęczyili panicza i poszli. 
PAWEŁ (ledwo żywy) Zmęczyli i poszlli. Daj dryjakiew. 
WERONIKA (nalewa z flaszki na stole do kubka i podaje) 
PAWEŁ (z jękiem. Pot na czolo mu występuje) Jak cięż;ko jest umierać ... 
WERONIKA (filozoficznie, ocierając mu czolo) Fanom ciężko umierać, nam cięZko żyć. 
PAWEŁ (gorzko) A chciałem się pogodzić z Bogiem ... chciałem ... 
WERONIKA (czule) Nadto zawsze mój Parwa wojować [u'bi, to pewne. 
PAWEŁ Wercia tego nie zrozumie ... 
WERONIKA (czule) Wiaidamo! Me 'tu jest ktoś, kito zrozumie. (przyprowadza Dorotę, 

która klęka przy lóżku) SiOSitra zakonna. 
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PAWEŁ (oczy zamknięte) Była kiedyś taka za młodych moich lat. (jęk) Grzesznym 
byl, żem ją ponwał i g,rzeszny - żem ją &tracił. Dosiu, Dorotko, s1ostro Doroto!. .. 

DOROTA (cicho) Jestem przy waszej miłości. 
PAWEŁ (oczy zamknięte) Zawsze mi się tyJko jawiają: bitwa, krew, kajdany, ucieczka, 

{POgoń i willk z ~rwawą !Paszczęką. Ale żeby teraz w ostatniej godzinde - ona ... 
O Jezu ... 

DOROTA (cicho) Jesrtem .tutaj. 
PAWEŁ (z jękiem i westchnieniem, oczy zamknięte) Pozostań więc. Nie otworzę oczu 

aż do śmierci, byś ty nie ~nikła - jak wtedy. (Nankier wchodzi cicho i zatrzymuje 
się, Weronika ociera lZY) 

DOROTA Folrutowalam z da·la od ciebie szesnaście ła.t i Bóg mi przebaczył. ' 
PAWEŁ (oczy zamknięte, miękko) Grzeszylem z da[a od ciebie i Bóg mi nie przebaczy?. 
DOROTA Zamurowana rbyłam lat pięć w oeli. 
PAWEŁ (ciszej, urywanie) W samowołi żyłem, zdradzałem Boga i mój urząd kaplań

ski... (Nankier wydobywa stulę, wklada ją i zaczyna sluchać "spowiedzi" Pawla) 
Pijanicą bylem podłym, niewOliłem dziewki i ciemiężyłem sługi ... Nienawidzilem 
wrogów, mściłem się krzywd. (Weronika zapala gromnicę) 

DOROTA Modll.iłam się za ciebie dzień i noc przez !la.t szesnaście. 
PAWEŁ (zupełnie cicho) W obżarstwie, w ro~uście, w bLuźnierstwie .... O Jezu mi

łosierny ... Ja niegodlny. 
Nankier 'slucr.a go ,w stule, gotów dać absolucję. Weronika cicho szlocha, IDorota 
bije się w piersi kl.ęcząc. Paweł spowiada się glośno dalej w czasie, gdy kur-
tyna zapada. 1 

AK T I 

Miejsce: Wrocław. Lato. Rok 1327. 

OSOBY: 

BEPPO ACCIA..JUOLI, lat 65, bankier florencki. Włoch. 
BISKUP NNNKIER, lat 55, &wieżo erygowany z Krakowa do W~ocławia. 
ALDONA GIEDYMINOWNA, lat 17, żona królewicza Kazimierza, następcy Lokietk(}wego. 

LitWiinka. 
GRAZYNA, lat 16, dworka Ald~my. Litwinka. 
PIOTR z AUVERGNE, lat 40, legat kolektor papieski, Francuz. 
MilKOŁAJ VON BANTSOH, lat 50, kanontle wrocławski, minister Henryka VI, w;rocławsld 

Jd&ownik kapituły. Niemiec. Slązak. 

PIOTR Z BYTKOWA, lart:_50, kanonik Połak. Sląza.k. 
HENRYK Z WJERZBNA, lat 35, kanonik Polak. Slązak. 
JAN KAPUSTA, lat 2.5, czeladnik szewski. Polak. Slązak. 
ARNOLD VON PROTZAN, lat 50, kanonik w kancelarii biskupiej. Niemiec. Sląz.a.kl. 

KONRAD VON LOSLAU, lat, 35, augustianin, kuchmistrz. Niemiec. Slązak. 

Mieszczanie, klerycy, zakonnicy, orszak francuski legata, Murzynek, fletniści i lutniści 

Aldony. 

Wielka mroczna komnata )rezydencji biskupiej: ni to sień, ni to antyszambr; l'na 
prawo schody. Przez okno na lewo widać część portalu katedry. Jest czysto i dość 
sztywno ale "kulturalnie". Parę gotyckich obrazów szkoly śląskiej. Półki z książ
kami. Wiele zydlów. Parę stołów. Jakiś pu~pit. Bardzo rniemiecki krucyfiks nade 
drzwiami wejściowymi na prawo. W tym tmiejscu są stopnie w dól i jdopiero -
drzwi. Na lewo, między lewymi drzwiami a oknem, Wisi parę instrumentów mu
zycznych z epoki albo stoi jakiś szpinet, czy coś . .Jest i trochę broni. 
Scena chwilę pusta, <Słychać dalekie dzwony, wieLe dznvonów. Schodzi schodami 
z ,prawej strony ubrana w strój rusko-litewski z \}CIV rw., paoilorki, warkocze -
Grażynka. 

Scena !Pierwsza 

Grażynka. Kapusta. 
GRAZYNKA (staje, patrzy, opuszcza ręce, zaczyna nucić) 

Ci ja na połu nie ka[ina by la? 
Ci ja na pOlu nie jedyna była? ... 

ZIEMIA ROZDARTA 

(urywa, bo słychać 
tarzem. Stuka i jea1lnr7P.~1 
na ręku ma nanizane 

KAPUSTA Niech będzie 
GRAZYNKA (zmieszana) 
KAPUSTA (zdziwiony i 

wiedzieć "Amen". 
GRAZYNKA (wstydzi się) 

zapomnę. 

KAPUSTA (zachwycony 
skoczę tam dalej, do 
Grażynka obraca się 

KAPUSTA (wraca biegiem. 
GRAżYNKA (szeptem. 
KAPUSTA (ze śmiecheml 

(z dumą) Czelladnik 
Trzebnickiej. A 

GRAZYNKA (trochę zawteazu 
KAPUSTA (zastrzelony) Czy 

ty z brańców jakowych? 
GRAZYNKA (zbiera się jej 

siada na schodach i 
KAPUST A (z la twym 

Scena trzecia 

Mikolaj Beppo, Henryk, 
zadufany w sobie i 
utylitarny rozum. Beppo 
stojniejszy. 
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moich lat. (jęk) Grzesznym 
Dorotko, siostro Doroto!... 

: bitwa, krew, kajdany, ucieczka 
w ostatniej godzinie - ona .. : 

Pozostań więc. Nie otworzę oczu 
wchodzi cicho i zatrzymuje 

gromnicę) 

i mój urząd kaJpłań
"spowiedzi" Pawła) 

sługi... Nienawidzilem 

aat szesnaście. 
w bluźnierstwie.. . . O Jezu mi-

. W:eronilro _ckho szlocha, IDorota 
glosno daleJ w czasie, gdy kur-

następcy Lokietkowego. 

VI, wrocławsld 

uLSJ~upti"J. Niemiec. SlązMJ. 
Niemiec. Slązak. 

Murzynek, fletniśct i lutnJści 

to sień, ni to antyszambr; ,'ful 
katedry. Jest czysto ti dość 

. śl~ki~j. Pólki z książ
rntemtecki krucyfiks nade 

są stopnie w dól i jdopiero -
Wisi parę instrumentów mu

i trochę broni. 
dz!Wonów. Schodzi schodami 

(XIV IW., paciorki, warkocze -

ZIEMIA ROZDARTA 

(urywa, bo słychać ciężkie, szybkie kroki z lewej strony, jak by ktoś szedł kory
ta_rzem: Stuka i jednocześnie wchodzi bardzo urodziwy mlody szewc, Kapusta, 
na ręku ma nanizane kilka par solidnego obuwia z epoki. Staje olśniony) 

KAPUSTA Niech będzie <pochwaB.ony Jezus Chrystus. 
GRAZYNKA (zmieszana) Niech będzie ... 
KAPUSTA (zdziwiony i zachwycony) Waszmościanka nie tutejsza? ... Należy się po

wiedzieć "Amen". 
GRAZYNKA (wstydzi się) Nie, nie tutejsza, a~e powitanie ono znam. TY'lko nieraz 

zapomnę. 

KAPUSTA (zachwycony i zaciekawiony) Ja zaraz, ino (pokazuje obfitość obuwia) 
skoczę tam da,lej, do czeladnej, i pooddaję. (wybiega na prawo w dól) 
Grażynka obraca się jak urzeczona za nim. 

KAPUSTA (wraca biegiem. Po drodze trochę się opanował) Jak wam na imię? 
GRAżYNKA (szeptem. Wstydzi się) Grażynka ... A. .. a ... waćpanu? 
KAPUSTA (ze śmiechem) Jaki ja waópan! Przecie widzieliście od razu, żem szewc. 

(z dumą) Czeladnik wy2iWolony, a jakże, u mego tatula, Walentego Kapusty na 
Trzebnickiej. A mnie na chrzcie świętym dano imię Jan. ' 

GRAZYNKA (trochę zawiedziona) To asan ... waćpan ... toście także chrzczeni? 
KAPUSTA (zastrzelony) Czy chrzczony? ... W imię Ojca i Syna, dziewczyno! A możeś 

ty z brańców jakowych? 
GRAZYNKA (zbiera się jej na placz) Oj, z brańców my, z brańców. (opuszcza glowę, 

siada na schodach i skubie fa?·tuszek) 
KAPUSTA (z łatwym polskim współczuciem) Nie masz czego płakać ... Wykupią cię 

swoi... 
GRAZYNKA Oj, nie wyktliPią ... Sami nas z kniaziówną sprzedali. 
KAPUSTA (ze zgrozą) Bój się Boga! Swoi? Sprzedali! Komu? 
GRAZYNKA (tępo) Królowi waszemu Władysławowi dla królewicza Kazimierza. 
KAPUSTA Być nie może ... 

Scena druga 

Ciż i - Henryk z Wierzbna, strój raczej rycerski oraz Arnold von Protzan, strój 
duchowny. Wchodzą z dołu z prawej strony. 

ARNOLD (kończąc zaczęte zdanie) ... nie może być spodziewany tymi dniami. 
HENRYK Są wszelako jakoweś wieści, że książę biskup Nankier już jest na śląsku. 

Grażynka przeszla w lewo i zdjęła ze ściany jeden z instrumentów. Brząka na 
nim. Widać, że już spotkala uprzednio Arnolda, bo klania się tylko Henrykowi. Ten 
ocenia ją spojrzeniem znawcy. Kapusta patrzy wyzywająco na Henryka. 

HENRYK (do Kapusty szorstko) Czego tu chcesz? 
ARNOLD (dobrotliwie) Ostawcie go, wasza wJelebność. To nasz majster go przysłał 

z obuwiem panów kanoników. (do Kapusty) Prawda? 
KAPUSTA (sucho) Prawda, wasza wielebność. Właśnie czekam tu na zapłatę. Nie 

masz nikogo w kanoellarii. 
ARNOLD (ze zrozumieniem) To się wie, to się w ie ... Ale teraz już tam ~toś jest i wy

płaty się zaczęły. Pójdźże, mości Kapusta, po swoją. I Bóg ci zapłać za fatygę. 
Kapusta obejrzał się nieznacznie na Grażynkę. Wychodzi 

HENRYK (trąca Arnolda i w skazuje na Grażynkę) Kto ona zacz? 
ARNOLD (cicho ale rzeczowo) Dworka krOlewiczowej Kazimierzowej, która tu na bi

skupim dworze stanęła i tak, jako i my, na jego dostojność z upragnieniem czeka. 
HENRYK (lekko) Z barbarzyńskich krajów król sobie synową upodobał. 

(Grażynka dosłyszała, 1drgnęla, poczerwieniała i wybiegła w górę na prawo) 
ARNOLD (życzLiwie) Wdzięczna to młoda pani. Nasz Ibiskup ją, llmalrowskrl.m jeszcze 

będąc !biskupem, w wierze świętej utwierdził, ocllrzcił i ślub młodym dawał. 
HENRYK Jakoż się to dzieje, że księżna sama tutaj bawi? 

Wchodzą Mikołaj von Bantsch i Beppo Acciajuoli. 

Scena .trzecia 

Mikołaj Beppo, Henryk, Arnold. Mikolaj piękny, godny, postawny, rasowy, ale 
zadufany w sobie i ociężały. Posiada wysokiego gatunku przebiegŁość i prosty, 
utylitarny rozum. Beppo szpakowaty, ale żywy i ludzki, jak przed laty, choć do
stojniejszy. 



14 KAZIMIERA IŁŁ.AKOWICZOWNA 

MIKOLAJ (dźwięcznie) Dobry dzień, wasze wielebności. 
BEPPO (bez uniżenia) Sluga i podnóżek, przezacni mężowie Kościoła. (Henryk sklo

nił .ęie) 

ARNOLD Laudetur ... (przerywa i z żywością podchodzi do Beppa) Signor Acciajudli... 
Co za niespodzianka ... KQpę lat ... Kopę łart ... Wszak pamięta waszeć ... 

BIDPPO (uradowany) Jakże bym mógl ZaJpQmllieć ... Zaszczy;tem dla mego domu by
lo gościć u siebie młodych scholarów z BOlonii, przyszłych lUilllinarzy Kościola. 

MIKOŁAJ (nieco ironicznie) Luminarze Kościola nie tyfl.ko w BOilQnii się ks~talcą, 
signoc Acdajuold! 

BEPPO (ulegle) Si, si, excelentissime signore ... Aież oczywiście. 
MIKOŁAJ (do Henryka) Wiesz, księże krunQilliku, że s~or AcciajuQld prnywozi nam 

ważne nowiny. Dawno oczekiwany biskrup w.roclawski Nankier Jada C!hwila tu 
pmybędz.ie. Pogłosk.i o jego by,tności na Sląslm .sa>rawrl2lają S'ię. Si·gnor widział 
go przed tygodniem. 

HENRYK (żywo) To naprawdę bardzo ważne. Siedem lat bez biską~pa to me fraszJka. 
Rozbisumnruni:liśmy sdę nie na żarty. Ci.elkawym, jwkli. on też jest, !ten Nankier? 

BEPPO (poważnie) Widzialem go raz pierwszy 35 !lat temu! 
MIKOLAJ Tyłeż [at temu lbyll:iście po raz pierwszy w naszym domu we Wrocławiu 

z ilistem od Jruna Muskaty, naszego il)OWilllowatego. Miałem Wltedy piętnaście lat. 
BEPPO W takim razie i jego .przewielebność biskup Nankier jest powinowatym wa

szej miłości? Parniętam 1ak dziś, że mówił do ar<Jhidia'kQna MIUskart;y: Sltryjkiu ... 
ARNOLD (dobrodusznie) Wszyscyśmy dzieci Boże, signor Acciajuoll.i, a więc krewni. 

Arre gdzieżeście nas2lego N ankiera zdYJbaU? 
BEPPO W przejeździe przez Kamień, małą osadę nad rzeką Brynicą. 
ARNOLD Tak, tak... On stamtąd rodem ... 
BEPPO Tam się zatrzYiffiał, iby sędrzi·wego Imbrama Kol.dę, oj100 swego, rul'Wiedzić 

i mogiłę matki o błogosławieństwo prosić. Tarnem go ostawił. Wnet tru być musi. 
HENRYK A waszmość tru do nas z czym? ' 
BEPPO (patrzy na Mikołaja) Ja - do nuncjusza kolektora we Wrocławiu od nuncju

sza kOllektora w Krakowie. Przez nasz dom przechodzą dlla Ojca świętego zebrane 
tutaj sumy. A że jego milość J.egat Piotr z Auvergne, a także konifrater jego Andrzej 
z Weroll.li uważają, iż lwpcy IPO>lscy to horn.illles .incerti et nilhill servant de promissis ... 

MIKOŁAJ (żywo) Co to- to pra•wda. 
HENRYK (nieco urażony) !Może Niemcy n~! 
MIK:OŁAJ (r,zectroW<Ji) Czy lepsi - nie rwiem, :ale jpewn.iejlsi. e:reszJtą sam wiesz, ksią;że 

kanoniJru, żeś ty, .ty właśnie, w najwyższYiffi stopniu inoer:trus. (klepie go po ra
mieniu) No, no nie gniewaj się, a[e jeś[i wasz Nrunkier z ciebie wzór duchownego 
potrafi urobić, pozlbędę się moich uprzedreń do tej polskiej nominacji. 
Dzwonią znowu dzwony, ale bliskie. Z prawej strony slychać zbliżanie się kilku 
ludzi i ze schodów schodzą Piotr z Auvergne' z orszakiem paru mnichów i sług 
cudzoziemskich. (ubranie raczej rycerskie 'niż duchowne) Są lekko uzbrojeni. 
Za nimi postępuje Piotr z Bytkowa w stroju oficjalnym kanonika i Konrad von 
Loslau, augustianin, w habicie ~ trepach, ze sloikiem jakimś w f.ęku (trzeba pa
miętać że Piotr z Auvergne i jego słudzy - to Francuzi i że to wiek XIV) 

Scena czwarta 

Arnold, Henryk, Mikolaj, Beppo, Piotr z Auvergne, Piotr z Bytkowa, Konrad 
i figuranci. (figuranci tkwią raczej w przejściu z korytarza czy ganku na schod
kach i to ukazują się, to ni>kną. Może ich być 3-5 sztuk) Piotr z Auvergne i Piotr 
z Bytkowa oraz Konrad zatrzymują się chwilę na stopniach. Ci z dolu patrzą 
ku nim z rozmaitym wyrazem twarzy. ! 

PIOTR Z AUVERGNE Wdta.jcie, messei@l.eurs. (jest wysoki, szczupły, przypomina 
drapieżnego ptaka. Ręce ma krogulcze, cerę żóltą, wzrok ostry, ruchy gwałtow
ne. Ci na dole klaniają się, Piotr ciągnie dalej rozmowę z Konradem. Ten -
okrąglutki, bardzo bystry, różowy. Z ruchów widać, że kolosalnie zrównowa
żony. Strój augustiański z XIV w.) Mon pere, chodzi o to, żeby te ka!Pacy wsy
pać we właściwym momencie, kiedy baranina ... 

KONRAD (podchwytuje żwawo) ... pocz111ie już wydzielać sok. Wiem, monseigneur, 
w iem . NaJ pewno dopilnuję. (chce się cofnąć) 

ZIEMIA ROZDARTA 

PIOTR Z A UVERGNE A po~ewik 
dodać tuż przed podaniem. Si 
(tupot i Murzynek podaje w , 
z Bytkowa coś dowodzi po ciel 

MIKOŁAJ (do Arnolda z pogardZi 
BEPPO (do Henryka z podziwemj 
KONRAD (chce przebiec scenę k 
MIKOŁAJ (zatrzymuje go po dro 
KONRAD (żywo) WYIPożycrono m 

być uroczysty posiłek. Zegnaj, 
PIOTR Z AUVERGNE (schodzą~ 

z Bytkowa) Darmo mnie, księ 
PIOTR Z BYTKOWA Racz jedna! 
PIOTR Z AUVERGNE :Nie jest~ 

na bezbronnych jeno mapadać 
Zet za pasem) przygotowany i 

ARNOLD (życzliwie) Wasza miłoś 
PIOTR Z AUVERGNE (ostro) Nie 

dlitwę. U was i na modlitW 
zbrojnie iść trzeba. 

MIKOŁAJ (z glęboką urazą) Nikt 
Zaden :z naszych cudzoziernsltil 
jaik to uCZYJnileś wasza milo~ 
roku. (Beppo usuwa się w na~· 
go właśnie zdradza) 

PIOTR Z AUVElRGNE (do Beppa) 
świadczysz. Ileś to razy odb)J 
leką podróż na darmo, bo zll 
Stolicy Apostolskiej nie dal. N 

BEPPO (układnie, ale trochę cheł 
jest bezowocna, wasza milość 

MIKOŁAJ (zaczepnie) Nigdzie na 
tak niewielkiej przestrzeni, j~ 
opiera się niesłusznym ros:zc~ 
stwa ślląskie, dziś tP<> większej 
królowi Janowi Luksemburga~ 

PIO'illł. Z AUVERGNE (przerywa~ 
Swiętej, której wysłańcem jest 
wartościowymi denarami ~ 
osiadłej zajmują przybywającJ 

PIOTR Z BYTKOWA (cicho) Jest l 
n:ak, że i !książę wrocławski 
von Bantsch są śląskimi Nien 

PIOTR Z AUVERGNE (wściekły) 
dok nieprawości. Wypychają 

Pelno ich na waszych ledw~ 
ty1lko i uJważa, by w.roga nie 

Ml!KOLAJ (wali pięścią w stól) 
żeście nasz gość, gość kapituł~ 

PIOTR Z AUVERNE Nie kapituł 
domu. 

MIKOŁAJ Jam administratorem 
PIOTR Z AUVERGNE A jam moc 

ściągnąć gniew Stolicy Piotrov 
BEPPO (pokojowo) Wasza miłość, 
HENRYK (pojednawczo) I ona b< 

cimy. Chodźmy. Ja z waszą rr 
PIOTR Z BYTKOWA I ja. Dla d 

(wyprowadzają wściekłego p· 



Kościoła. (Henryk sklo-

Aociajuo1i przywozi nam 
Nankier Jada ohwila tu 

1"m''"'"'"'"·";., S'ię. Signor widział 

rzeką Brynicą. 

Kołdę, ojca swego, rna'Wiie!d:zić 
go ostawił. Wnet tu być musi. 

l 

we WrocławilU od nuncju
dla Ojca Swiętego zebrane 

konfrater jego Andrzej 
et nihil! servant de jprOilllissis ... 

e:res1Jtą sam wiesz, książ,e 
(klepie go po ra
wzór duchoW!llego 

"""="'·'"'J nominacji. 
zbliżanie się kilku 

, • ..,,~"''~<'n paru mnichów i slug 
Są lekko uzbrojeni. 

ka·no~rzik:a i Konrad von 
w ?jęku (trzeba pa

i że to wiek XIV) 

szczuply, przypomina 
ostry, ruchy gwaltow

t>z1rn01JlP z Konradem. Ten -
że kolosalnie zrównowa

o to, żeby ;te kapacy wsy-

sok. Wiem, monseigneur, 
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PIOTR Z AUVERGNE A IPO[erwlka, mx:xn IPffi'e ... żeby odmbi!llę sorku pomarańcoowego 
dodać tuż przed podaniem. Sibi - podaj wielebnemu ojcu ze cztery pomarańcze. 
(tupot i Murzynek podaje w obu dloniach cztery pomarańcze Konradowi. Piotr 
z Bytkowa coś dowodz~ po cichu) 

MIKOLAJ (do Arnolda z pogardliwym wzruszeniem ramion) To ma być legat! 
BEPPO (do Henryka z podziwem) Ten się zna! To smakosz. 
KONRAD (chce przebiec scenę ku drzwiom na lewo) Zrozumiałem, wasza miłość. 
MIKOLAJ (zatrzymuje go po drodze) Co tu robisz? Jak ci nie wstyd? 
KONRAD (żywo) WYIPOŻyczono mrue z k11asztoru tu do was. Po błogosławieństwie ma 

być >unoczysty IPOSiłek. żegnaj, wasza miłość. (wybiega) 
PIOTR Z AUVERGNE (schodząc ze schodków opędza się zirytowany od Piotra 

z Bytkowa) Darmo mnie, księże kanO!lliku, przekonać usiłujesz. 
PIOTR Z BYTKOWA Racz jednak, wasza miłość zważyć ... 
PIO'DR lZ AUVERGNE Nie jestem tchórzem. Zresztą, te opas!łe n •temiec'kie wi·eprze 

na bezbronnych jeno napadać zwykli, a jam (pokazuje drucianą koszulkę i szty
let za pasem) przygotowany i (pokazuje orszak) - nie sam. 

ARNOLD (życzliwie) Wasza miłość na jakowąś wyprawę się szykuje? 
PIOTR Z AUVERGNE (ostro) Nie na wyprawę, jeno do kościola św. Krzyża na mo

dlitwę. U was i na modlitwę, jak na wyp.:rawę przeciw pogańskim Prusom, 
zbrojnie iść trzeba. 

MIKOLAJ (z glęboką urazą) Nikt - jeno wasza miłość - nie jest tego o nas zdania. 
Żaden z nasz}"ah cudzoziemskidh Ikonfratrów tak się miastu naszemu nie n3il'aził, 
jak to ucz.Y'Il1iłeś wasm miłość - zbierając śwliętO!Pietrze w ciągu osta1mdego 
roku. (Beppo usuwa się w najdalszy kąt, żeby zejść z oczu kl6cącym się, ale to 
go wlaśnie zdradza) 

PIOTR Z AUVERGNE (do Beppa) A, si•gJnore AociajuoJi! W samą porę. Ty mi prZy
świadczysz. Ileś to razy odbywał - ty, albo inny wysłam:iec z Flo.:rencji, tę da
leką podróż na darmo, bo złamanego nawet denara ten przeklęty śląski kraj 
Stolicy Apostolskiej nie dał. No, gadaj wasze. 

BEPPO (ukladnie, ale trochę chelpliwie) Zadna podróż dla zręc7ll1ego bankiera nie 
jest bezowocna, wasm mił()ść. Na naszych obrotach kręci .się świat.,. 

MIKOLAJ (zaczepnie) Nigdzoie na świecie nie ma chyba takiej ilości panujących na 
tak niewielkiej przestrzeni, jak tu, u nas, na Sląsku. Nie jeden tedy Wrocław 
opiera się niesłuszn}"ffi roszczeniom waszej miłości, ale wszystkie niemal księ
stwa ślląskie, dzilś IPO większej części szczęśliwie W!:hołdowane najmilościws.zemu 
królowi Janowi Luksemburgowi... ~ 

PIO'Iffi Z AUVERGNE (przerywa) Niesłuszne? Nie mQje to mszczenia, ale Stolliicy 
Swiętej, której wysłańcem jeSitem. Nic - tylko zaległości, wykręty i spłaty bez
wartościowymi denarami tam, gdzie miejsce . polskiej ludności tu od wieków 
osiadłej .zajmują przybywający z zachodu Niemcy. 

PIOTR Z BYTKOWA (cicho) Jest w tym wiele prawdy, wasza miłość, zważcie jed
nak, że i !książę w.:rocławski Henryk, i król Jan, i znakomity nasz konfu-ater 
VO!ll Bantsch są śląskimi Niemcami, i nie raczcie się tak unosić. 

PIOTR Z AUVERGNE (wściekly) Unosić się?! Kto rycerski -ten unosi się na wi
dok nieprawości. Wypychają was Polaków, poniewierają wami, pogardzają ... 
Pełno ich na waszych ledwo wystygłych miejscach, a z was każdy kuli się 
tyjLko i .UJWa.ża, by wroga rnie mamić! 

MiiKOLAJ (wali pięścią w stól) Hamuj się, wasza miłość, bom za!Pomnieć gotów, 
żeście nasz gość, gośd kapituły. 

PIOTR Z AUVERNE Nie ka;pitu~y, jeno biskupa .wroclaws.kdego, Nankiera, w jego 
domu. 

MIKOLAJ Jam administratorem tej diecezji zanim biskup się zjawi, by ją objąć. 
PIOTR Z AUVERGNE A jam mocen i na tę diecezję i na was, Mikołaju von Bantsch, 

ściągnąć gniew Stdl.iJcy Piotrowej, lk:tóry was w .niwecz obróci. 
BEPPO (pokojowo) Wasza milość, wasza przewielebność. Dawno dzwoniono ... 
HENRYK (pojednawczo) I ona baranina gotowa się przypalić, nim do niej powró

cimy. Chodźmy. Ja z waszą miłością. 
PIOTR Z BYTKOWA I ja. Dla dobrego przykładu. Bo późno! 

(wyprowadzają wścieklego Piotra z Auvergne) 
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Scena piąta 

Mikolaj von Bantsch, Arnold von Protzan, Beppo Acciajuoli. 
MIKOŁAJ (purpurowy ze zlości) Głupcy ... Myślą, że im się uda nas zatrzymać! 
BEPPO O czym wasza miłość? Kogo zatrzymać? 
MIKOŁAJ Nas, Niemców na Sląsku. Każdy - mocny, pracowity, zasobny w jakąś 

pożyteczną umiejętność, wytrwały ... Kupiec czy rolnik, żołnierz czy duchowny ... 
Każdy wie, czego chce i gdy znajdzie wodzów, słucha ich ... Patrz tylko, jak się 
mnożą, jak zdobywają wsie i miasta, jak uzyskują wszędzie nie tylko prawa, 
ale przywileje. : 

ARNOLD Mikołaju... A czy zdobywają i serca? 
BEPPO Właśnie, chciałem wtrącić, skoro już mnie wasze miloście rozmową zaszczy

cają ... Czy zdobywają serca? 
MIKOŁAJ Mniejsza o serca - korony zdobywają. Patrzcie na Jana Luksemburga, 

króla Czech i naszego króla ... Dumny jestem, żem jego podwładny. To jest mąż, 
to jest rozum, to jest władcza ręka. To prawdziwy Niemiec. 

ARNOLD No dobrze ... A nasz Łokietek? ... 
MIKOŁAJ (żachnąl się) Nasz?! Czyś ty Polak? Powiedz mi, mości kanoniku, jakiej 

ty jesteś narodowości? 
ARNOLD Ja? ... Slązak jako i ty. Ale otóż i ... 

Slychać fletnie i lutnie. Drzwiami naprzeciw widowni wychodzi orszaczek flet
nistów i lutnistów Aldony Giedyminówny. Grają wesolutką prostą melodyjkę. 
Za nimi kroczą Aldona z Grażynką. Obie - szaty polskie dworskie z XIV w. Ca
lość trochę zjawiskowa. 

MIKOŁAJ (speszony) Herr Gott! Co to? 
BEPPO (z wloska rozczulony) Nie trwóżcie się, to małżonka polskiego Kazimierza 

kirólewicza, Giedyrrni111ówna ALdona. 
ARNOLD (z niemieckim sentymentem) Bez muzyki żyć nie może. Wszędy przed nią 

fletniści a lutniści chodzą, niby aniołowie przed jaką świętą. 
MIKOŁAJ (zgorszony) Tfu, jakieś czary! Odkąd to w pałacu biskupim na coś takie

go się zezwala? Tu nie dom zajezdny. Do klasztoru jakiego by je W)'il)rawić, [Jrzy
stojnie opatrzywszy. 

BEPPO (zagaduje) Na nabożeństwo wieczorne pewno się wybrały, wasza miłość. 
ARNOLD Nankier ją nauczył wiary, ochrzcił i Kazimierzowi poślubil. Do niego księż

na tu zjechała. Nijak ją stąd wyprawiać, ani jej dworu. 
(slychać gwar, szczęk, krzyki) 

MIKOŁAJ (nadsłuchując) No, zdaje się, że legat ma to, na co zasłużył! 
BEPPO (wygląda oknem) Nie dojrzę, bo zakręt przeszkadza, ale tam się biją. Bieg!lą, 

słychać jak biegną od Swiętego Krzyża! 
ARNOLD (zrywa ze ściany jakąś broń i śpieszy do drzwi na lewo) Mikołaju, szybko 

na ratunek. Tędy najbliżej. 
MIKOŁAJ (ostro) Stać. Ani kroku. (idzie do drzwi i zaryglowuje je) 
ARNOLD Chryste Panie ... Czyś z mordercami w zmowie? (chce się przedostać do 

drzwi. Mikolaj nie puszcza) Kainem chcesz się stać? 
MIKOŁAJ (zimno) Nde są to dr:z;wi jedYI!1e. Moż.na też Slię tu dostać na około, od 

rzeki. (Beppo wybiega na prawo w dól) 
ARNOLD (u rygla z rozpaczą) Zasta111ów się. Jeszcze czas. Przecie nawet nie wiado

mo ... A może w tumulcie zginą i tacy, o których dbasz. Może zginie Anna Kazi
mierzowa, dziecko niewinne. 

MIKOŁAJ (zimno) Może ... Me na :pewno zginie zaklęty nasz wróg, :Piotr z Auverg.ne, 
szkodnik sprawy Kościoła i naszej. (zgielk, bicie w drzwi: głosy "otwierać"!) 
W tej chwili z prawej strony z dolu ukazuje się Nankier, za nim Beppo i Ka
pusta. Wpadają roztrącając Mikołaja i Arnolda, otwierają drzwi z rygla i wwa
la się kłębem Piotr z Auvergne z nacierającymi nań mieszczanami, któ71Ych usi
lują powstrzymać figuranci, ale ci wprędce uciekają ku górze. Piotra z Byt
kowa i Henryka z Wierzbna poturbowanych trzyma tluszcza z boku, a dwóch 
przyparło do ściany Piotra z Auvergne. Mają noże rzeźnicze. Ten broni się 
szpadą. Nankier rzuca się ku tej grupie z Kapustą. 
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Sce111a szósta 

Ciżba, Piotr z Auvergne, 
pusta, później Konrad. 

NANKIER Ludzie, co robicie 
KAPUSTA (wściekły) Ach w. 

i wali ich z góry. Jeden 
kier klęka przy nim) 

BEPPO (wskakuje na stół) l 
guten Leute. 
Tlum przerażony zabójstu 
(Erhard) i Kapusta w ka; 
stuje ranną rękę. Piotr z j 

który ciężko dyszy. Figu: 
wieni. Piotr z Bytkowa k 

KONRAD (wychodzi z pachol 
ściela. Już IP<>slalem po cy 
Henryka) Wasza milość n 
noszą Kapustę i Erharda. 

Scena siódma 

Nankier, Mikołaj, Beppo, 
NANKIER (w.~tał z ziemi. 

Ubrany podróżnie do 
sze mHoście, czcoigodni 
ki rygiel! przed 

MIKOŁAJ (opanowany i 
sze powitanie. Witaj, nasz 
diecezji od lat siedmiu. 

ARNOLID (zupełnie złamany) 
przybycie. Zaliśmy kiedy 

NA\NK[ER (&o Arnolda) Stary 
I oby się nam wspólnie 
Kogóż to oni tak 

BEPPO Przypominam się 
klsiędza hlS!rujpa Pawia z 
legata kolektora jego świ 
na niego) 

NANKIER (zwraca się do 
Rad lbym wiedzieć, 

MIKOŁAJ (nie patrzy 
PIOT.R Z BYTKOWA 

wieczerzę. Wnet ją 
PiiOTrR. Z A UVEJRGNE 

w jednej misie z tym, 
sza miłość (do Nankiera) 
jeśli wola, o interesach. 
(wychodzi z Piotrem z 

Scena ósma 

Nankier, Mikołaj, Arnold, 
MIKOŁAJ (ze sztuczną 

pienia. 
NANKIER (nie patrząc na 
ARNOLD Jakeście 'tak w porę 
NANKIER (z prostotą) Koń 

wozach, a sam wodą 
pałacu, a tam mi drogę 
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zatrzymać! 

, pracowity, zasobny w jakąś 
rolnik, żołnierz czy duchowny ... 
słucha ich ... Patrz tylko, jak się 

wszędzie nie tylko prawa, 

Patrzcie na Jana Luksemburga, 
jego podwładny. To jest mąż, 

Niemiec. 

mi, mości kanoniku, jakiej 

wni wychodzi orszaczek flet
wesolutką prostą melodyjkę. 

polskie dworskie z XIV w. Ca-

małżonka polskiego Kazintierza 

żyć nie może. Wszędy przed nią 
jaką świętą. 

palacu biskupim na coś takie
jakiego by je wyprawić, !Przy-

się WYbrały, wasza miłość. 
poślubił. Do niego księż

dworu. 

na co zasłuży l! 
!llZltaClZa, ale tam się biją. Bieg!lą, 

na lewo) Mikolaju, szybko 

przedostać do 

też Slię tu dostać na około, od 

czas. Przecie nawet nie wiado
dbasz. Może zginie Anna Kazi-

nasz wróg, iPiotr z Auverg.ne, 
drzwi: glosy "otwierać"!) 

Nankier, za nim Beppo i Ka
otwierają drzwi z rygla i wwa
nań mieszczanami, którtych usi-

ku górze. Piotra z Byt
tłuszcza z boku, a dwóch 
rzeźnicze. Ten broni się 
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Scena szósta 

Ciżba, Piotr z Auvergne, Piotr z Bytkowa, Mikolaj, Arnold, Beppo, Nankier, Ka
pusta, później Konrad. 

NANKIER Ludzie, co robicie! (napastnicy zwracają ku niemu noże) 
KAPUSTA (wściekły) Ach WY, ścierwa! Na biskupa Nankiera dybiecie! (lapie lawę 

i wali ich z góry. Jeden z ugodzonych zdążyl go przebić. Kapusta pada. Nan
kier klęka przy nim) 

BEPPO (wskakuje na stól) Ludzie! Ihr Leute. To bis,~up, der Bischof Nan~. Ihr 
guten Leute. 
Tlum przerażony zabójstwem ucieka. Zostaje na ziemi napastnik z rozbitą głową 
(Erhard) i Kapusta w kałuży krwi. Henryk z ,Wierzbna siada przy stole i pia
stuje ranną rękę. Piotr z Bytkowa podchodzi współczująco do Piotra z Auvergne, 
który ciężko dyszy. Figuranci zbierają się znowu. Są rpaobdzierani i pokrwa-
wieni. Piotr z Bytkowa kiwa na nich, by sobie poszli. Idą sobie. , 

KONRAD (wychodzi z pachalkami z kuchni) Wasze milośaie, nie brak ,tu iZJb i po
ścielli. Już IPOSlalem po cyrulika. Nuże chłCJipcy, zabiemć rannych. (podchodzi do 
Henryka) Wasza milość na mnie się oprze. Zaraz to opatrzymy. (pachołcy wy
noszą Kapustę i Erharda. Konrad wychodzi na lewo wspiemjąc Henryka) 

Scena siódma 

Nankier, Mikołaj, Beppo, Arnold, Piotr z Auvergne, Piotr z Bytkowa. 
NANKIER (wstał z ziemi. Jest dziwnie podobny do siebie, ale ma więcej wyrazu. 

Ubrany podróżnie do konnej jazdy, niedbale. Zmęczony, ale nie zmącony) Wa
sze miłoście, czcigodni konfratrzy. Rad jestem, żem nadążył w chwi'ld, gdy cięż
ki rygielll przed ,WY&i~kami waszymi usrt;ąpić nie chciał. 

MIKOŁAJ (opanowany i godny) Wasza dostojność raczy przyjąć nasze najradośniej
sze powitanie. Witaj, nasz pasterzu. Jestem kanonik von Bantsch, adntinistrator 
diecezji od lat siedntiu. 

ARNOLiD (zupełnie złamany) Witaj, pasterw nasz, i bądź lblogoslawlion za ,twoje 
przybycie. Zaliśmy kiedy w Bolonii przypuszczali. .. 

NA!NK[ER (<bo Arnolda) Stary druhu i wy, (do Mvlrowja) :księże kan01nilku, wiltajcie. 
I oby się nam wspólnie powiodło lepiej jakoś kierować tym niesfornym tłumem. 
Kogóż to oni tak napadli? 

BEPPO Przypontinam się waszej dostojności sprzed [at 35 w Tarszku, u loża śmierci 
lmiędza biSk'\.liPa Pawła z P.rzemankowa, a później we FU.orenoji. A DlliPachli oni na 
legata kolektora jego świątobliwości, wielebnego Piotra z Auvergne. (wskazuje 
nani~ ' 

NANKIER (zwraca się do Piotra z Auvergne) Najprzewielebniejszy księże legacie! 
Radlbym wiedzieć, żeście z te,go wyszli lbez s:twan~ku, dostojny nasz 1gośdu? 

MIKOŁAJ (nie patrzy na nikogo) Odradzail.iśmy jego milości... 
PIOTR Z BY'IIKOWA (przerywa) Odprowadzę waszą dootojność do jego komnat na 

wieczerzę. Wnet ją przyniosą. 
PIOTtR Z AUVERGNE (ponuro) Zais~te jadł będę sam, obawiając się maczać rękę 

w jednej misie z tym, który nti ;tę zasad~kę ZJgotowal. (patrzy na Milvotaja) Wa
sza milość (do Nankiera) wy1baczy, że teraz pójdę spocząć. Jutro mówić będziem, 
jeśli wola, o interesach. 
(wychodzi z P.iotrem z Bytkowa w górę na prawo) 

Scena ósma 

Nankier, Mikolaj, Arnold, Beppo, potem Konrad. 
MIKOŁAJ (ze sztuczną lekkością) Chimerny to człek wielkie mamy z nim utra-

pienia. 
NANKIER (nie patrząc na Mikolaja) Dziś raczej on zdał mi się utrapień doznawać. 
ARNOLD Jakeście ;tak w porę nadeszlli, wasza dostojność? 
NANKIER (z prostotą) Koń mi o~u1ał w drodze. Zostawilem go pacholikom przy 

wozach, a sam wodą dojechałem na miejsce. Drzwi nti ktoś wskazał od tylu 
pałacu, a tam mi drogę zabiegili: ten zacny Włoch i młody ów, którego nożem 

Dialog- 2 81 liOT KA 
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w mojej obronie pchnięto. Takem tu trafił. (patrzy na kanoników) Wasze miloście 
zmęczeniście, wstrząśnięci. Idźcie z Bogiem. Ja i tak tym rannym moim zbawcą 
zająć się muszę, nim wieczerzę podadzą. 

MIKOLAJ (z wahaniem) Jakże tak sami zostaniecie w obcym domu, w wieczór 
[przybycia? 

N ANKIER (łagodnie) Mój to odtąd dom, mój, konfratrze miły, anim tu wszak 
obcy, bom ze Sląska, jako i wy. Idźcie z Bogiem, a bądźcie dobrej myśli. (Mikołaj 
drgnął zdziwiony, po czym idzie ku drzwiom oglądając się władczo na Arnolda; 
ten ze spuszczoną głową idzie za nim) I ty, stary bolońskli koofratrze, (do Arnolda) 
bądź dobrej myśli, i ty również. 
(obaj wychodzą, Nankier zostaje chwilę sam i rozgląda się, wchodzi Konrad) 

S c e n a d z l e w i ą t a (musi być grana presto) 

Nankier, Konrad, Beppo. 
NANKIER (z troską prawdziwą) Jakże tam mój obrońca się miewa? 
KONRAD (zaaferowany) Krwi wiele utracił i slaby bardzo, a rwie się do domu, by 

pieniądze ojcu na Trzebnicką odnieść. To szewcy. 
NANKIER Wyślijcie ojcze, jakowegoś pewnego pachołka na ową Trzebnicką. Ranny 

niech u nas oSitanie na dni kilka. A[eście czegoś sfrasowani? 
KONRAD (niewesoło) Ja wohll ... Bo tego drugiego rannego [paohołkowie miejscy za

braH. Twierdzą, że z lochu im uszedł poprzedniego dnia. 
BEPPO (żywo) Na Boga! Coście uczyniH! Nawet i mnie, choć cudwziemcowi, wia

domo, że tu na Ostrowie jurysdykcja biskupia. Nie mielli prawa! Co to za czlek? 
KONRAD (sfrasowany) Nie stary, ,tutaj urodzony, alle od lat kilkunastu po Ś'Wiecie 

się tyrał. Mówi1li, że popełnił jakoweś przestępstwo i że go 'Przed kiJku dniami 
poonano i ruwięziono, by spaUć na stosie. (z wahaniem) Ksiądz admi.Illistrator von 
Bantsch kazał go wydać. (Nankier żachnął się. Beppo jakby coś zrozumiał) To
Niemiec. 

NANKIER (gwałtownie) Niemiec czy Polak, Tatar, czy Turek - w obrębie jurys
dykcji kościelnej winien być bezpieczny. Dziw mi, że kanonik von Bantsch tak 
łatwo ustą'Pił z naszych przywi[ejów. 
(Beppo spuszcza głowę. Konrad się martwi, bo widzi, że popełnił grubą niefor
malność) 

KONRAD (ociągając się) I jeszcze to, ~ u świętego Krzyża w Uoku ono Murzyniątko 
księdza legata - zadeptali. 

NANKIER (ze zgrozą) Zadeptali!? 
KONRAD (sfrasowany) Rozruch i tłok był wielki, a on chłopaczyna słaby, :nie taki 

jak nasze dzieci śląskie. Ledwo go tam k.toś konającego przed kościołem na gwałt 
ochrzcił, bo inaczej nie wiadomo by nawet, jak go pochować, chyba na żydow
skim kirkucie. 

NANKIER (jakby do siebie) Ze też Pan Bóg nas, ludzi, ścier!{lieć może! 
KONRAD (sklopotar.y) Wybaczyć raczycie, wasza przewielebność ... Takie święto, jak 

przybycie wasze - i ty[e niemiłych zajść. I ja się też do tego nieco przyczynię, 
bom zmuszony opuścić Ostrów przed wieczerzą, k.tórej obowiązkiem moim byłoby 
- skorom się podjął - do końca dopilnować ... bo ... bo ... 

NANKIER (wyrywa się z bolesnego zamyślenia, teraz dopiero spostrzega naprawdę 
Konrada, jego porządność, ~Tzetelność, niedaleki powt, i mówi z dobrodą) ·I cóż 
nam jeszcze powiecie niepomyślnego, wielebny ojcze? Mówcie, nie oszczędzajcie, 
chociem (ogląda się na Beppa) zaiste - zdrożony. 

KONRAD Ostawiam tu całkiem godnego zastępcę. kuchmistrza, i muszę śpieszyć do 
nas, do augustianów bo ... bo ... (strasznie zażenowany) na dzi~;iejszym zgromadze
niu, na którym naJWet obecny nie byłem, jako zupełnie zbędny, (decyduje się) 
obrano mnie opatem. (zatrzymuje się, czerwony ze wstydu) 

NANKIER (rozweselony) Oto pierwsza dobra nowina w tym dniu, ojcze ... 
KONRAD (podpowiada) Konrad von Loslau, kuchmistrz u ojców augustianów. 
NANKIER Dajże ci Bóg łatwiejsze panowanie, niż się moje tutaj zapowiada, wiellebny 

ojcze opacie. Dzięki za pomoc. Idźcie z Bogiem objąć wasz urząd. 
(Konrad całuję rękę Nankiera i wybie9a na lewo) 
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Scena dziesiąta 

i nie przeciw pogań•hm· 
stamtąd poniektórzy 
pokrwawionych, bosych ... 
kosztowne... (Nankier się 
nęli, niewiasty spłakane 
nasi wojacy, tako teraz 
opuszcza głowę) Ojcze, 
mu odestać - nie dali 
[epiej jest niż u nas 

NAN'KIER (zamyślony. 
oszukiwać. Nie czy;nimv 
Jezus Chrystus, że 
Chrystus wszystkim. 

ALDONA Ojcze, u nas 
że Kryste każe 

NANKIER (;, prośt 
ALDONA (spojrzała. nn."trh","j 

Jezu K'rysta? 
NANKIER (krzepn;ie i nocrodnil 

miła, spragnionego 
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kanoników) Wasze miloście 
tym rannym moim zbawcą 

w obcym domu, w wieczór 

trze miły, anim tu wszak 
dobrej myśli. (Mikołaj 

się władczo na Arnolda; 
konfratrze, (do Arnolda) 

się, wchodzi Konrad) 

do domu, by 

choć cudzoziemcowi wia
mielli [prawa! Co to za ~zlek? 
od lat kilkunastu po świecie 

i że go przed kil11m dniami 
Ksiądz admindstrator von 

jakby coś zrozumiał) To -

Turek - w obrębie jurys
że kanonik von Bantsch tak 

że popclnil grubą niefor-

w tloku ono Murzyniątko 

chłopaczyna slaby, nie taki 
przed kościołem na gwałt 

pochować, chyba na żydow-

spostrzega naprawdę 
i mówi z dobrocią) 'l cóż 

Mówcie, nie oszczędzajcie, 

i muszę śpieszyć do 
dzisiejszym zgromadze
zbędny, (decyduje się) 

tym dniu, ojcze ... 
u ojców augustianów. 
e tutaj zapowiada, wiclebny 
wasz urząd. 
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Scena dziesiąta 

Nankie1', Beppo, później Aldona z muzykantami. Sciemnilo się nieco, ale to długi 
letni wieczór. 

BEPPO (zasmucony) Takie dni mnie postarzają ... Człek się wnet czuje zgrzybiały ... 
Nigdym nie przy,puszczał, że von Bantsch... ' 

NANKIER (z gwałtownym gestem) Cicho!. .. Nie ma potrzeby, byś mi wasze o ltym 
prawił teraz ... Pewno nie pierwszyzna •to u niego ... Człek ten mocny jest i moc
nym u[ega pokusom. (łagodniej) Wybaczcie! 

BBPPO (zaskoczony) Alleż to grozi... (urywa) 
Słychać lekkie !Stąpania i muzykę. Z ;prawej •strony z Idolu rwchodzą fletniści i lut
niści Aldony Kazimierzowej, trochę zjawiskowo i rpogańsko, jak ·i paprzednio. 
Ona sama na końcu. Spojrzała w górę i dostrzega Nankiera. '{::zar jpryska, krzyk 
radości. Podbiega przerywając muzykantom i pada mu do nóg. 

ALDONA Ojciec ... Ksiądz biskup krnkowskL. (do muzykantów) Odejdźde dalej. 
(muzykanci odchodzą przez schodki górne na przypuszczalny tam korytarz czy 
ganek i przez chwilę nie grają. Są na pól widzialni) 

NANKIER (potężnie wzruŚzony) AnuUko, dziecko moje. (podnosi ją) 
BEPPO (idzie w górę ku muzykantom na jakąś fachową muzyczną rozmowę. Ogląda 

fletnie etc.) 
NANKIER Gdzie Kaźmirz? 
ALDONA (z gestem zniechęcenia) Na WYiprawie z królem, za Odrą. Jam tu do was 

na czas krótki zjechała, bo już nie mogę ... 
NANKIER Samaś tu jedna? 
ALDONA Grażynkę jeno zabrałam. Jest z nami i starsza ochmistrzyni, pani kasz·te

lanowa, ale że zasłabła nam w drodze, tośmy ją zostawi.U w pewnym k'lasztorze. 
Zjedzie tu i ona ... Zaś Grażynka - przy onym rannym ... 

NANKIER (czule. Zdaje się stary, starszy niż jest) Co ci? Czy ci królewicz niemily? 
ALDONA bezbarwnie) Miły. 

(muzykanci zaczyna,ją cicho grać) 
NANKIER Brak ci czego? Tęsknisz? 
ALDONA Myślałam, kiedym z Litwy naszej jechała do Po1ski, jeńców wam polskich 

ze sobą wiodąc tysiące a tysiące, że już większego szczęścia być ~ie może ... 
Muzyki grały .. , SpiewaQiśmy pieśni... My swoje ... Oni swoje ... Jako owe mniszeczki 
u nas w niewoLi będące obiecywały ... że kiedy Jezu Krysta wyznam ... że kiedy 
mnie woda święta oczyści... że kiedy chrześcijańskiego królewicza żoną zostanę ... 

NANKIER Dziecko!. .. Zali ci czego nie dotrzymano? 
ALDONA Myślałam, wierzyłam ... Mówi•liście i wy: u Jezu K·rysta jes11 pokój. On każe 

mHować. Nie talk jak u nas ... A teraz ... 
NANKIER Oo - teraz? 
ALDONA Teraz król i mój Kaźmirz i nasze lLtewskie z nimi wojsko - na wyprawie, 

i nie przeciw pogaństwu szpetnemu, aUe przeciw chrzcZOilly;m ziemiom ... Wll.'acali 
stamtąd poniektórzy rycerze i pachołcy z lupami, prowadzHi brańców mnogich, 
pokrwawionych, bosych ... Lupy na wozach mieUi bogate, ornaty złocone, kiclichy 
kosztowne... (Nankier się wzdryga) Chłopów za wozami na powmzach ciąg
nęli, niewiasty spłakane za pogubionymi dziećmi ... Jako dawniej do nas wracali 
nasi wojacy, tako teraz - wasi z niemieckich ziem chrześcijańskich. (Nank.ier 
opuszcza glowę) Ojcze, księże biskupie ... Jakże to? Chciałam ich zwolnić, do do
mu odesłać - nie dcrl.i... Mówilliście -u Jezu Krysta jest pdkój ... Azalii u was 
lepiej jest niż u nas pogan? 

NANiK.IER (zamyślony. Ocknął się) Nie, dziecko, nie ;po tom cię ochrzcił, żeby cię 
aszukiwać. Nie czyti1imy lepiej niż poganie, choć powinniśmy, Ale ,tobie da~ to 
Jezus .Chrystus, że widzisz zło i od dobra je odróżniasz. Daje nam to Jezus 
Chrystus wszysJtkim. Od Boga to rozeznanie idzie. 

ALDONA Ojcze, u nas pogan, wroga się nienawidzi, wroga się zabija. Uczyleś mnie, 
że Kryste każe !kochać nieprzyjaciół. Ale ik·ról, ale Kaźrrni-rz, a!le Tyoerze ... 

NANKIER (z prostotą) Grzeszą, córko, grzeszą ciężko ... 
ALDONA (spojrzała. Odetchnęła ... Weselsza) Nie •gniewasz się, ojcze? Nie obraziłam 

Jezu Krysta? 
NANKIEm (krzepn~e i pogodnieje) Usłużyłaś mu, córiko, rtak jak byś 1głodneg0 nakall'

mila, spragnionego napoiła w jego imieniu. On mi cię zesłał... 
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(hałas, rumor za oknem. Walanie: "Gdzie biskup?" Nankier z Aldoną i Beppo 
podchodzą szybko do okna) 

KONRAD VON LESLAU Wasza miłość! (muzyka urywa) 
NANKIER (wychylony) otom jes•t. 
GLOS KONRADA Ow ranny więzień uciekł pachołkom w mieście <i biegnie •tamtym 

brzegiem ku mo!>towi. Ratujcie go, skoro taka wasza wo~a. 
BEIPPO Na Boga, jeśJJi wbiegn.ie na mosrt;, naJeży do tute~szej jll'rysdykcji, jest ocalony! 

Nanklier porywa z lawy jakiś płaszcz i biegnie ku drzwiom na lewo. Wszyscy nie
ruchomo patrzą za nim. Słychać krzyki za sceną. 

AKT II 

Miejsce: Nysa. Jesień. 28 września. Rok 1338. 

OSOBY: 
NANiKIER, lat 66, biskup WI'OCiaWS·k i. 
MIKOLAJ VON BANTSCH, l at 61, .ka n o nik w rocla w ski, sęd7la n a dworny księcia wroclaw-

skieg o, mąż .zaufania króla Jana Luksemburczyka. 
ARNOLD VON PROTZAN, lat 61 , kanon ik i kanc:Jle r z kapituly wroclawskiej. 
JAN KAPUSTA, lat 36, majster szewski w N y sie. 
GRAZYNA KA;PUŚOINA , l a t 2R, j ego żon&. P r zy mężu. 

PIOTR z BYTKOWA, lat 61, k a nonik wrocla wski. 
DOROTA DROBOTOWNA, la t 85, k sieni klarysek. 
ELZBUETA, lat 38, ~rólowa czeska. Zjawa. 
GRACJAN JOCHEL, lat 50, totu mfa cki. 
FRAN(;OIS, l a t 23, paź dworu c zeskiego. 

SALOMOr<". l a t 35, marszale k dworu l kuchmistrz ks. Boles lawa z Legnicy i Brzegu. Zyd. 
ERHARD SZMIDT, lat 40, sny ce r z w drzewie. Niesperna rozumu. 
JAGNA, Ga t 17, dziewka do posług . 

Ogrodnicz.kowie, sios try k!lary .>ki. 

Ogród przy palacu biskupim w Nysie. 
AUana, której drzwi i jedna ściana widne na lewo. Scieżloi, żywopłoty, drzewa 
owocowe. W glębi na prawo, na pólnocny-wschód wysoka ściana pałacu obrośnię
ta częściowo winem. Widać dojrzale gronka. U góry - okno, czy dwa; u dołu 
wejście niskie, bez drzwi - może do sutereny? do służbowej części? Ławka, 

zydle, etc. Na poludniowy-wschód musi być niewidoczna furtka, skąd by ludzie 
wchodzili. 

Scena pierwsza 

Grażyna, potem Jagna, Francois, Gracjan. 
Grażyna siedzi na zydlu, otoczona koszami owoców, które obiera i kraje. Jest 
blisko otworu wejściowego. 

GRAŻYNA (do Jagny wewnątrz) Weź no to, co już obrane. Ze też ja zawsze za was, 
kozy, robić muszę! 

JAGNA (wychyla się, tupocąc bosymi stopami) A dyć musiałam chodzić lPO kuraki. 
(zabiera misę z owocami. Wraca, stawia pustą misę, wybiega tupocąc) 
Wchodzi Francois; wątly jak szparag, strój z czeska-francuski, z wieku XIV. 
Szpadka przy boku. Zatroskany. Rozpogadza się na widok Grażyny. Padchodzi 
i- buch ją w rękę, tę z nożem. 

GRAŻYNA (zaskoczona, ale przyjazna) Uważaj przecie, chłopcze. O mały włos by
łabym cię us21kodziła. Cóżeś taki marny? 

FRAN<;OIS (wśród tego wchodzi Jagna po owoce, słucha) Sen miałem... Zem bvł 
w .tutejszej kaplicy i do mszym służył, a wśród tego ksiądz zniknął i samem został 
przy ottar21u. ilVIoże 1t0 jaki znak? 

JAGNA (wzdycha jak miech) U nas pod MiQiczem •przy Piotrowicach Małych, jeSJ.i 
ludzie w południe pług na 1polu zostawią, to za powrotem znajd1.1ją na nim ka
wałek placka krwią posmarowanego. Trza go zjeść, inaczej nieszczęście - pewne. 
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GRAŻYNA (tv trakcie opowiada 
to całkiem co innego: tam 
o północy ... 

GRACJAN (przerywa) Że też j 
zabobony opowiadać młodyn 

GRAŻYNA Dlaczego pogańskie? 
GRACJAN (do Fran(;ois) To już 

świą•toblliwszego biskupa, oj 
Francois i Jagna okazują z 
naszym. 

GRAŻYNA Co to mego Jaśka nd 
GRACJAN (zirytowany) Lepiej 
FRAN<;OIS (przymilnie) Niech je 
GRACJAN Jedenaście ilat temu 

mloqy [przestępca, Erhard Sz. 
wiciu latach ,tułaczki , bo jak 
a potem uszedł daleko. a i 

.TAGNA No i co? No i co? 
GRACJAN No i - czy zatęsknił, 

zamknięto go 1 osądzono na 
i pognał co sił ku OstrOIWo 
most, to już podlega tyllko s9 
bislrupią we Wrocławiu ojcie 
siadł po podróży do [posiłku, 
biec ratować ginącą duszę ... 

GRAŻYNA (na stronie) I nie anio 
GRACJAN (i słuchacze nie uważa 

gdzie już Szmidt tuż, 1tuż na t~ 
biegnie i że ,go schwycą... Col 
2lUje mostowi wydłużyć się ~ 

zbiega uratować. l 
'FRANQOIS (bez tchu) I uratowa , 
GRACJAN A oczywiście! ... Wpad 

dzą biskupią. Pachotki miejsił 
GRAŻYNA Baj, baju... l 
GRACJAN (urażony) Co, może ni1 
GRAŻYNA Owszem, uratował się 

rręgło, t)'llko biskup na most ~ 
i tak go zręcznie cisnął, że p 
jakoby ścieżkę urtworzył mos 
w ostatniej chwili skoczył, z~' 

GRACJAN (zły) Nie kijem go, t 
A nie żadne tam jakieś cze 
(wchodzi ogrodniczek ze śliw/Q 

GRACJAN (do Francois) Albo c~ 
z pielgrzymlką, a1e że to pros~ 
całych butów nie bylo na rano 
więcem - za buty i do najlll 
naprawił. Cóż, kiedy ten na l 
tego Niemca SUJOd ciemnej gwi. 
go na dworze księcia pana \ 
mi 1bylo, kiedym o szarym r: 
;tedy: "Wasza milość .raczy wy 
to: "Co ty gadasz! Tak całych 
przy dotknięciu jego świętej ! 
obllekla się nową skórą. Sarner 

FRAN<;OIS, JAGNA, OGRODNIC 
(wchodzi Jan Kapusta nie zaU1 

GRAŻYNA (gniewna) Stary z was 
one lail:al. Kiedyście wy zasn 
i o świcie na Ostrów je przyw 
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w mieście <i biegnie 'tamtym 
wola. 

tejszej jurysdykcji, jest ocaJony! 
drzwiom na lewo. Wszyscy nie-

sęd1la nadw<>rny księcia wrocław-

pituly wrocławskiej. 

olesława z Legnicy i Brzegu. Zyd. 
rozumu. 

wo. Scieżlvi, żywopłoty, drzewa 
wusoka ściana pałacu obrośnię

góry - okno, czy dwa; u dołu 
? do służbowej części? Ławka, 

idoczna furtka, skąd by ludzie 

które obiera i kraje. Jest 

rane. Ze też ja zawsze za was, 

• musiałam chodzić IPO kuraki. 
ę, wybiega tupocąc) 
eska-francuski, z wieku XIV. 
na widok Grażyny. Podchodzi 

ie, chłopcze. O mały włos by-

łucha) Sen miałem... żem bvł 
ksiądz zniknął i samem został 

zy Piotrowicach Małych, jeSli 
wrotem znajd'.lją na nim ka
inaczej nieszczęście - pewne. 
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GRAZYNA (tv trakcie opowiadania wchodzi Gracjan) Ot, głupia ... U moJeJ babki -
to całkiem co innego: ·tam na strychu straszyło czel'\vone oko. Widać je by lo 
o północy ... 

GRACJAN (przerywa) Ze też jejmość 1pa111i Kapuścinie nie wstyd tak~e pogańskie 
zabobony opowiadać młodym ... Czei.'Wone oko, jeSit o czym gadać! 

GRAZYNA Dlaczego pogańskie? Ot, oko jak oko ... 
GRACJAN (do Frant;ois) To już ja łejpiej wam opowiem coś o cudach naszego naj

świątobiliwszego biskupa, ojca nas, ślązaków. (Grażyna macha czegoś ręką, ale 
Frant;ois i Jagna okazują zaciekawienie) Ot, choćby i o Erhardz1e, o s~mid:{IU 
naszym. 

GRAZYNA Co to mego Jaśka nożem pchnął? Tak jakiż to cud? Toż 1()1!1 fPOtmyil.ony ... 
GRACJAN (zirytowany) L®iej niech będzie pomylony, aniżeli nieboszczyk. No nie? 
FRAN<;OIS (przymilnie) Niech jegomość opowiiedzą! 
GRACJAN Jedenaście !lat temu uciekł z więzienia w ratuszu wrocławskim niejam 

mloq.y rprzootępca, Erhard Szmidt. W.rócił on był właśnie do ojczystego miasta po 
wielu latach .tułaczki, bo jako mały chłopak w złości podpalił budy garncarzom, 
a potem uszedł da·leko, a i w Krakowie też bawił, tam się snycerstwa ucząc ... 

. TAGNA No i co? No i co? 
GRACJAN No i - czy zatęsknił, czy matkę chciał odwiedzić -dość że, jak wrócił, 

zamknięto go 1 osądzono na stos. Wyrwał się pachołkom w ostatnielj godzinie 
i pognał co sił ku OstrOIWowi. WiedZJiał, biedaka, że jeśli ,uda mu się wbiec na 
most, to już podlega tyllko sądowi biskupiemu. Właśnie wtedy nastał na stolicę 
biskupią we Wrocławiu ojciec nasz, prawy ślązak, ksiądz Nankier. Ledwo za
siadł 'po podróży do rposiłku, aż tu go anioł głosem z nieba przestrzega, że ma 
biec ratować ginącą duszę ... 

GRAZYNA (na stronie) I nie anioł żaden, jeno Konrad opat. 
GRACJAN (i słuchacze nie uważają) Zei.'Wal się .tedy ojciec nasz i biegnie ku mostowi, 

grl~ie już Szmidt tuż, 1tuż na .tamtym brzegu, a pościg- za nim. Widać, że nie do
biegnie i że 1go schwycą ... Co czyni świątobliiwy rpas,terz? Wyciąga rękę i rozka
zuje mostowi wydłużyć się o jedno przęsło, akurat tylle, hle trzeba było, żeby 
zbiega lll'ratować. 

'FRANQOIS (bez tchu) 1 uratował się? 
GRACJAN A oczywiście!. .. Wpaldł na to ·cudowne przęsło i znalazł się wnet pod wła-

dzą !biskupią. Pachołki miejskie na dyile mostu za nim wtargnąć się nie ważyły. 
GRAZYNA Baj, baju ... 
GRACJAN (urażony) Co, moie ni~awda? Może się nie uratował? 
GRAZYNA Owszem, uratował się nicy>ań ... A!le żadne tam przęsło cudem się nie wy

~ęgło, t)'1lko bislrup na most ·wbiegłszy w koniec płaszcza swego kamień zawiązał 
i tak go zręcznie cisnął, że płaszcz - rozpostarłszy się od mostu ku zbiegowi -
jakoby ścieżkę wtworzył most [przedłużającą ... Na ,płaszcz ten niedojda Szmidek 
w ostatniej chwili skoczył, z niego na most, a pachołcy istotnie pogŁupieli. 

GRACJAN (zły) Nie kijem go, to pałką ... Przedłużył i uratował. Czy to nie cu-d? 
A nie żadne .tam jakieś czerwone oko! 
(wchodzi ogrodniczek ze śliwkami, zatrzymuje się i słucha razem z Jagną) 

GRACJAN (do Franr,;ois) Allbo choćby i t o ... Raz ,pasterz nasz miał się udać 'kędyś 
z pielgrzyuniką, a'le że ,to ,prostota u niego wieLka i skąJPi sobie na ·wszystko, więc 
cały,ch butów nie było na rano. Ja sam pokojowcem wtedy służyłem na Ostrowie, 
więcero - za buty i do najtlepszego szewca w rynku, by mi je na !pOczekaniu 
naprawił. Cóż, kiedy ten na gwałt rychtował aż pięć ,par nowego obuwia dila 
tego Niemca SUJOd ciemnej gwiazdy, dtla kanonika von Bantscha z kapituły, sędzie
go na dworze księcia pana wrocławskiego... No, i wróciłem z niczem... Wstyd 
mi ibyło, kiedym o szarym ranku podawał buty jego !Przewielebności... Mówię 
;tedy: "Wasza miłość .raczy wybaczyć, :ile buty nie naprawione". A biskup mi na 
to: "Co ty gadasz! Tak całych butów jużem dawno nie miał". Wierzcie albo 111ie: 
przy dotknięciu jego świętej stopy dziury się owe po~astały, a ~odeszew !Przy
obllekla się nową skórą. Samem to widział. 

FRAN<;OIS, JAGNA, OGRODNICZEK (razem) Dziwa prawicie! 
(wchodzi Jan Kapusta nie zauważony i slucha) 

GRAZYNA (gniewna) Stary z was bajczarz ... Toż mój Jaśko całą noc wówczas buty 
one latał. Kiedyście wy zasnęli, kuchcik z nimi pognał konno na Trzebnicką 
i o świcie na Ostrów je przywiózł gotowe do włożenia. (Gracjan milczy zly) 
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KAPUSTA (wesoło) Cha, cha, cha ... Tak, tak. Stare to dzieje. (Jagna znika w kuchni, 
ogrodniczek wysypuje śliwm do kosza i odchodzi) 

Scena druga 

Grażyna, Francois, Gracjan, Kapusta. 
KAPUSTA (serdecznie) No, Graży;nko, zamknąłem wars2ltat. Pora na cię do domu. 
GR.A2YiNA ,(patrzy na 111.iego miłośnie) Siostra ekonomka prosiła, żeby dziś trochę 

pomóc ;przy suszeniu a kwaszeniu na zimę. W ogrodzie tutaj nad strugą obfi
tość, choć •wszędzie susza a susza. 

GRACJAN Głód straszny w narodzie. Słychać, że w Trzebnicy sześć mniszek z głodu 
umarło ... 

FRANCOIS Co to za !kraje, te nasze kraje, ludzie wy moi?! U nas w Czechach kubek 
w ·kubek to samo: co-roku mór, głód, szarańcza . Panowie się za panami po całym 
!kraju z wojskiem uganiają, wsie pustoszą, mieszczan rabują, kościoły z dymem 
puszczają, zasiewy niszczą. .. 

KAPUSTA (raźno) Wyście jednak .tam w Czechach szczęŚilliwsi, niż rrny w Polszcze: 
jedynego macie króla. U nas jednym cięgiem ksdążęta ze sobą o dzielnice 
się lbiją. 

GRACJAN U nas? A co jest to "u nas" ? Mówicie "w Polszcze". A czy tu Polska? 
Tu Slląs'k IkrOla czeskiego Jana. 

GRAZYNA (żywo) Tu Sląsk, a•le rpO!lski. Tu księstwo Otmuchowsko-Nyskie, biskupów 
wrocławskich własność udzielna. Jego milość Nankier nie dal go królowi Janowi 
w lenno, nie !tak jak inni. 

FRANCOIS Mówicie - nam w Czechach ~epiej. A toć nasz krO! nigdy w kraju nie 
bawi. Miłszy mu Ren, Paryż i włoskie kraje. Wiem ja coś o tym, wiem. 

GRAZYNA (ze współczuciem) Tyraleś sdę, biedoto, tyraleś wiele, chocieś mlody. 
Wzięli cię pachdręciem od matki Slązaczki, zdychającej z głodu, żywi[i, a IPOPY
challi. Imienia ci nawet nie zostawHi własnego tylko daH przezwisko. 

FRANCOIS (wstydLiwie) E, nie! lmię moje Frantisek. Fransua - to po ;francusku, 
bom z Marią, siostrą kTOla jegomości Jana, do Paryża jako paź był posłany, kiedy 
za króla Fillipa francuskiego ją wydawano. 

KAPUSTA (raźno) Toś ty- Franek! No, ale ja zabieram żonę do domu, bo czas IPO
myśUeć o obiedzie. 
Jagna wynosi resztę koszy. Wychodzą Gmżyna z Kapustą, zabierając Fran~ois 
serdecznym gestem. Wchodzi Piotr z Bytkowa. Strój duchowny. 

Scena trzecia 

Piotr z Bytkowa, Gracjan, potem Arnold von Protzan, wreszcie Salom0111.. 
PIOTR Z BYTKOWA (do Gracjana) No, tpanie Jochel, nic nowego? 
GRACJAN Dotąd nic, księże kanonilrn. Jego milość wraz z medykiem i dwiema 

sios•trami po mszy udał się Ido szpi•ta!la trędowatych i dotąd nie wrócili... (z wa
haniem) Siostra jedna mi mówiła, że trędowaci nieraz dotykać usiłują szaty jego 
miłości... 1 

PIOTR (żachnął się) Uchowaj Boże! 
GRACJAN Mówią, że dwóch, spod MHicza, wyrpuszczono jako ozdrowieńców ... Może 

wlęc ... (waha się) 
PIOTR (z niechęcią) Fanie Joche!l... Waści :trzymają się różne nierozumne jplotki. Fa

między onymi ,trędowatymi mog)li być i nie trędowaci. (w ścianie palacu otwiera 
się okno i ukazuje się w nim Arnold von Protzan) 

ARNOLD Ej, księże Pietrze, księże konfratrze, ej! 
PIOTR (patrzy w górę zdziwiony) Wy tu? jakim s,posobem? Witajcież! 
ARNOLD I ja, i Paweł von Bantsch, i ksiądz kanonik Wiener czekamy tu na Mikołaja. 
PIOTR (zaskoczony) Na Mikołaja? Wszakże on u księcia Bdlka w !lochu siedzi, odkąd 

go ten niecnota z kościola św. Idziego porwać rozkazał. 
ARNOLD (tajemniczo) Ma tu być dzisiaj. Tak nam dano znać. Kolebkę mamy gotową 

dla niego i medyków na tpodorędziu. (cofa się) 
PIOTR Z BYTKOWA (zamyślony) Co za dziwy? Skąd by mial się ,tu nag)le zjawić 

Mikołaj!? 
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GRACJAN (z uporem) Są 
uwięzionych ... Są 

PIOTR (zniecierpliwi 
wość ... Czy dtla tego 
Słychać rumor wewnątrz 
cone glosy. Słucha tego 
niewidoczna furtka i 
i brzegskiego, Bolka, 
okazała, barwna, pełna 

Scena czwarta 

Piotr, Gracjan, Salomon, 
SALOMON (bardzo godnie) 
GRACJAN W im1ę Ojca i 
SALOMON Marszałek dworu 

jegomości. 

PIOTR (zdziwiony, ale 
ks ięcia rpana do j 
sprawie? Siadajci 
nieś no tu ,piwa i 

.SALOMON (siada na 
mona) Jużem sprawę 
Erhard Szmidt, ma 
na pól mniszy, 
Siada na ziemi pod 
(Jagna wnosi piwo 
Więźnia księdzu 

GRACJAN (żywo i nievrz1Jl'h11l 
skoro nastal, 

- PIOTR Odejdź, wasze ... 
do domu) 

SALOMON (popija i mówi 
Czy ja nie prosiłem ... 
Ksiądz to - z przeproszet 
trwały ... A kanonik von 
(na nazwisko "Bantsch" 
deseczki) 

PIOTR Wielki Boże, toś asan 
Jakim cudem?! 

SALOMON (rzeczowo) Nie , 
pana za trochę złota 

PIOTR (ze wstrętem) A 
oddal, książątka niele•me 

SALOMON (trzeźwo, popijając 
ność? Ale tu!. .. Po co 
tyQko straty. Ojciec Swi 
ksiądz kanonik oj, jak on 
Wtielebność ksiądz biskup 

PIOTR (suffoqw?) Z oku,pem!.. 
SALOMON (z aprobatą) A z 

Nde gadał, nie pisał, nie 
PIOTR (oburzony) Jak od 
SALOMON Jaka różnica? A 

Henryk głogowski, choć 
ten sowicie okupił. Z 
Wiele czegośmy się tam 
niaków, co złotnikami są. 
się na przyszłość. Czas na 
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na cię do domu. 
żeby dziś trochę 
nad strugą obfi-

Trzebnicy sześć mniszek z glodu 

moi?! U nas w Czechach kubek 
Panowie się za panami po całym 

Tabują, kościoły z dymem 

szczęśLiwsi, niż my w Polszcze: 
książęta ze sobą o dzielnice 

"w Polszcze". A czy tu Polska? 

Otmuchowsko-Nyskie, biskupów 
nie dal go królowi Janowi 

nasz krOI nigdy w kraju nie 
ja coś o tym, wiem. 

wiele, chocieś młody. 
z głodu, żywili, a IPOPY

przezwisko. 
- to po francusku, 

jako paź był posłany, kiedy 

żonę do domu, bo czas po-

Franc;ois 

nic nowego? 
wraz z medykiem i dwiema 

i dotąd nie wróciJi... (z wa
dotykać usiłują szaty jego 

J 

jako ozdrowieńców ... Może 

różne nierozumne !Plotlri. Po
(w ścianie palacu otwiera 

? Witajcież! 
czekamy tu na Mikołaja. 

w ~ochu siedzi, odkąd 

by mial się ,tu nagile zjawić 
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GRACJAN (z uporem) Są wybrani, przez ~iórych leczy Fan nieuleczalnych i uwa[nia 
uwięzionych ... Są takowi, są. , , . . . . 

PIOTR (zniecierpLiwiony) Fanie Jochel, kusisz wasc tyilko Fana Boga 1 moJą Cierph
wość ... Czy d[a tego Niemca opłaciloby się ... 
Słychać rumor wewnątrz pałacu, trzaskanie i skrzypienie różnych drzwi. Podnie
cone glosy. Slucha tego Piotr. Tymczasem z prawej strony klapnęła drewnian& 
niewidoczna furtka i wtacza się wspaniały marszalek dworu księcia legn-ickiego 
i brzegskiego, Bolka, kolorowy, ozdobny, bardzo wschodni Salomon Zyd, postać 
okazała, barwna, pelna charakteru, ale wcale nie komiczna. 

Scena czwarta 

Piotr, Gracjan, Salomon, później Erhard. 
SALOMON (bardzo godnie) Sługa uruiżony waszmościów. 
GRACJAN W im1ę Ojca i Syna, a toż kto? (Piotr milczy ostrożnie) 
SALOMON Marszałek dworu ks i<;cia Boilesława brzegska-legnickiego szwagra króla 

jegomości. 

FIOTR (zdziwiony, ale dyplomatyczny) Witajcie, panie marszałlru. Czy z listem od 
księcia IPana do jego milości naszego księdza biskupa? Czy w jakowejś innej 
sprawie? Siadajcież, zaraz wam piwa podadzą. (wola do wewnątrz) Jagna, przy
nieś no tu piwa i poczęstunek jakowyś do tego. 

SALOMON (siada na lawie. Piotr pozostaje na nogach. Gracjan boczy się na Salo
mona) Jużem sprawę (wskazuje na palac) t a m zai:atwil. (wchodzi z lewej strony 
Erhard Szmidt, ma w rękach deszczułkę, któl'ą obrabia nożem snycerskim. Ubiór 
na pól mniszy, zupełnie zaniedbany, ale czysty. Jest całkiem zaabsorbownny. 
Siada na ziemi pod altaną na lewo, nie patrząc na obecnych) Nie ~ada to sprawa. 
(Jagna wnosi piwo i jakieś jadlo gapiąc się i stawia obok Salomona na lawie) 
Więźnia księdzu biskupowi dostawiłem. 

GRACJAN (żywo i nieprzychylnieJ U nas d więzienia nijalkiego nie masz. Jego miłość, 
skoro nastał, więźniów wypuścić kazał... Stoi puste. Jabłka tam na zimę składaj~. 

- FIOTR Odejdź, wasze... Niech pan marszalek mówi dalej. (Gracjan zly wchodzi 
do domu) 

SALOMON (popija i mówi konfidencjonalnie. Gesty wschodnie) Czy ja nie mówiłem ... 
Czy ja nie prosiłem ... Czy ja księciu panu nie przedstawiałem! ... Po co nam to? 
Ksiądz to - z przeproszeniem księdza kanonika - towar i ryzykowny, i nie
trwały ... A kanonik von Bantsch- oj! -to jak by kto tygrysa złapał. 
(na nazwisko "Bantsch" Erhard drgnął i spojrzał na mówiących sponad swojej 
deseczki) 

FIOTR Wie1ki Boże, toś asan przywiózł tu księdza kanonika Mikołaja von Bantscha. 
Ja kim cudem?! 

SALOMON (rzeczowo) Nie cudem, nie cudem, wasza wielebność ... U naszego księcia 
pana za trochę złota wszystko da się zrobić ... I cudu nie potrzeba! 

FIOTR (ze wstrętem) A wlem, wiem ... Toć raz mias,tu i synów własnych w zastaw 
oddal, książątka nieletnie - Ludwika i Wacława. 

SALOMON (trzeźwo, popijając) I czy z tego komu była jaka szkoda, wasza wicleb
ność? Ale tu! ... Fo co nam kanonik von Bantsch? (Erhard znowu drgnąl) Same 
ty1lko straJty. Ojciec Swięty się gniewa, rada miasta Wrocławia się gniewa, .,am 
ksiądz kanonik oj, jak on się gniewa i klątwą grozi! ... No więc, kiedy jego przc
wticlebność ksiądz biskUIP dnia ,pewnego przystal gońca z okupem ... 

FIOTR (suffoque) Z okru.pem! ... 
SALOMON (z aprobatą) A z okUIPem, choć i niedużym ... To jest mąż, to jest głowa! ... 

Nde gadał, nie pisał, nie groził... Fo ludzku postąpił, w samą porę. 
FIOTR (oburzony) Jak od ,pohańców z niewoli... 
SALOMON Jaka różnica? A czy księcia Henryka Grubego, ojca naszego Bdka, książę 

Henryk głogowski, choć chrześcijanin, w-żellaznej klatce nie .trzymał, aż mu się 
ten sowicie okupił. Z dziada pradziada rodzina nasza książętom negnickim służy ... 
Wiele czegośmy się tam napatrzyli. (popija) No, a!le mam ja i tu · w · Nysie-krew
niaków, co złotnikami są. Dziękuję za poczęstunek, wasza wielebność i polecam 
się na przyszłość. Czas na mnie. (wychodzi nieco pompatycznie, ale nie śmiesznie) 
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Scena piąta 

Piotr, Erhard, potem Nankier. 
'RIOTR (spogląda ku pałacowi, robi kilka kroków, zatrzymuje się, waha, machną! 

ręką, zostaje i w zamyśleniu podchodzi do Erharda) Co .tam irZ€zasz, bracie? 
ERHARD (pokazuje deseczkę) ,kh schmitze eine Platte. (mówi z trude-m) IPl)"tke. 
PIO'l1R (z podziwem na pól do siebie) Niby trzech 2lliczyć nie umie, a jakie i1:o zręczne 

pallce ma do .tej .roboty. I ~o •to ma być? Tu - jakby jakowaś rzeka ... 
ERHARD (kontent z pochwały) Die Odra. 
PIOTR '11u biegnie ktoś, chuldy, nędzny, pot mu ścieka z .twarzy. A za nim pędzą 

inni. Ten na przedzie, pewno Niemiec, mocny taki a groźny ... Kogoś on mi przy
pomina ... 

ERHARD (patrzy mu z napięciem w twarz) 
W tej chwili z lewej strony od altany przez ogród wchodzi Nankier. Odwraca 
się jeszcze t mówi do kogoś. Jest mocno postarzały, jakby przezroczysty, ale 
pogodniejszy niż w akcie I i pewniejszy siebie niż w II. Ubiór skromny, bose 
stopy w sandałach. 

NANKIER (do kogoś za drzewkami owocowymi) Zaniesiecie im pómie.j z mojej 
kuchni... (Erhard przechodzącemu caluje skmj szaty) Cóż ty znowu? Wiesz, że 
tego nie lluJbię! 

ERHARD (usadawia się u altany i dalej rzeźbi, na pól ukryty za pniem czy krzewem) 
NANKIER (do Piotra) Witaj, mości kanoniku. Cóżeś 1taki nadąsany? 
PIOTR (z urazą) Niceś mi wasre miłość o swym zamierzeniu nie mówił.. . 
NANKIER (usiadł na lawie) O którym zamierzeniu? (pogodnie) Tylle ich miałem i tyle 

się rozsypało. Gdybyś o nich wszystkich wiedział, zaiste stalbyś wśród samych 
ruin, jako ja stoję. 

PIOTR p ,rzyrwieziono tu Mikołaja von Bantscha ... (ruch Erharda) 
NANKIER (radośnie) Chwałaż 1Bogu. Bardzom się o niego troskał. Gdzież on jest? 

(chce się zerwać i biec) 
PIOTR Oczekiwalli go na .górze w pałacu brat jego Paweł, kanonik Wiener i kanclerz 

von Protzan. Jest tam z nimi. Jam go ani widział. 
NANKIER (wstaje) ·Dlac:oogoś nie .poszedł go powi·tać, IPOwii1:ać tamtych? 
PIOTR Nie .rozumiem waszej miłości... Ubył nam, poliskim kanonikom ka,pitruly, ubył 

waszej milości - na czas przynajmniej pewien - niebezpieczny wróg. Niemcy 
w kapitruJe 1pozbawieni przywódcy -przycichli... Udało się :nam obsadzić niektóre 
kanonikaty Polakami ... Lepsze mamy stosunki z Fallkenhaynem, komen'dantem 
wrocławskim krola Jana ... Nawet mo:imi ·rajcy nie śmią tak oprymować rzemieśl,ni
ków Pollaków, kiedy von Bantsch za nimi nie stoi. A wasza miłość spuszczasz 
sam z lańcucha onego wściekłego psa, który, jak sądzę, mocen dest i was na 
śmierć ukąsić. 

NANKIER (serdecznie) Gorące masz serce, księże 'kanoniku, .i to ci się wielce chwali. 
PIOTR (nie popuszcza) To nie serce ... Ja mam rację, !Wasza. miłość. 
NANKIER ZostaWiię i to. Owszem, masz ['ację. Wszystko to JPrawda. 
PIOTR Rrawdą także jesrt; to, :he jeśli opuścić ['ęce, to Niemcy :nas, Pollaków, tUltaj 

tak zadepcą, że z gospodarzy kraju sługami obcych zostaniemy. Mówił to głośno 
ów dawny Jegat PB!Pieski, Piotr z Aruwemii... 

NANKIER (żachnął się) ... który symonię UIPrawiał, pieniądze •Mątwą wymuszał, ikie~ 

szeń .własną nimi nB!Pychając, ik•tóry prebendy Uus·te więcej dającemu przedawaL 
PIOTIR (przerywa) Czynił ·to istotnie, a.le IPO naszej stał stronie, nas u Stolicy Swiętej 

wychiwalla.jąc, a Niemców ganiąc. 
Nfu.'l"KIER (lekko) Pięknego mieliśmy, Pollacy, chwalcę u Stolicy Swiętej! 
PIO'DR (szybko) Też i obecny, godny barozo, !legat Gallharo de Carceriibus za• :naani 

stoi. Wiadomo, co pisał do Ojca Swięrtego ... Ze 11;am, gdzie Niemiec się zagnieździ, 
kończy się wiemość, kończy się oddanie Stolicy Piotrowej .. . 

NANKIER (uzupełnia) .. .i kończą się Stollicy świętej dochody ... Tak mówisz, księże 
Pietrlze, jak byśmy na polskie) ziemi lbranm się Niemcom., a zapominasz, że król 
Kazimierz zrzekł się [praw Sląskich, że najwyższą władzę sprawuje ,1Ju ninie Jan 
Luksemburczyk, a nie król [pO}ski. My, śląscy Pdlacy, samiśmy tu teraz z owymi 
Niemcami, sami, bez Polslk.i. To jedno t)"'1ko ks.ięstwo Otmuchowsko-Nyskie do
tychczas Ido króla Jana nie IPOSzlo w lenno. 
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PIO'l'R (z bólem) Wliem. I diL 
pltuly wrocławskiej , a ni• 

NANKIER (z dobrocią) Słuch 
do jakowegoś hetmana I 
A jam wszak pasterzem i 
ci: samiśmy rtu mt1przeciw 
my jedni, iraz będąc górą · 
mimo spor1u o to, kito pi 
i po swojemu tej ziemi oc 

PIOTR (opuszcza głowę) Wierr 
NANKIER Zdaniśmy tu jedn 

lów nawet nie gorszy, t} 
Dziś z Kościołem - jut: 
gnębi... Straszna a wą.tPii~ 
władzą! Tyś nie widział, 
nioną targany skruchą ... 

PIOTR (opuszcza głowę) Wien 
towal, pogan na kraj ści! 
do Krakowa wprowadzić. 

NANKIER (wznosi rękę) Dość 
zapomniał... A :Muskata 
Toż do tego doszło, że 
Krakowa •Przeciw księci 
bez biskupa został, sam 
służebnościami.. . I tak 
śląskim, Ozeohom a 
chów, a śJ.ąskich książąt 
Kościoła zbrojnie dobra, 
Bogu na obrzy'CIIliwość! 

PlOTR (gorq.oo) A wy? Wy, 
NANKIER (z dawną żywościa 

rozeznania. Grzesznym i 
i :hle uczynił naonczas w 
krakowski opierając, gdy 
wysyłać nie zezwalał 

PIOTR (nieśmialo) 
niósł i że ... (N. 

NANKIER (żywo) To 
do Wrocławia się 
nienie. (gorąco) 
nil .to, co Kaźmirz .. . by 

PIO'l1R (żywo) Więc jednak i 
NANKIER (mocno) Jrużem to 

Tu .mruie IP<>Stawiano, bym 1 

na me :zx:Iollę.. . Możem 
raczej nie powinienem , 
.tutaj, rJla unikm~cia 
GaJharda przeciw 
Me pragnę jednego .tY"lko 

PIO'l1R (wzruszony, ale nie 
tość nie .popłaca ... 

NANKIER (śmiejąc się) A 
W tej chwili z prawej 
von Bantsch i von 
Erhard caly się zebrał w 
siwial, ale ma wspaniałą, 
z wiekiem i zasechł. 
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się, waha, machną! 
;rzezasz, bracie? 

z trudem) IPl.)'ltke. 
nie umie, a jakie lto zręczne 
jakowaś rzeka ... 

z twarzy. A za nim pędzą 
groźny ... Kogoś on mi ,przy-

wchodzi Nankier. Odwraca 
jakby przezroczysty, ale 

w II. Ubiór skromny, bose 

za pniem czy krzewem) 
? 

nie mówił... 
) Tytle ich miałem i tyle 

zaiste stałbyś wśród samych 

Erharda) 
troskał. Gdzież on jest? 

tać tamtych? 
kapituły, ubył 

be<!lpi·ec<my wróg. Niemcy 
oosal:tZJć niektóre 

komendantem 
tak oprymować rzemieślni

A wasza miłość spuszczasz 
sądzę, mocen tiest i was na 

kaątwą wymuszał, kie
dającemu przedawaL 
nas u Stolicy świętej 

za, :naani 
Niemiec się zagnieździ, 

ody... Tak mówisz, księże 
a zapominasz, że król 

SIPrawuje ,tJu ninie Jan 
tu teraz z owymi 

Otmuchowsko-Nyskie do-
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PIO'DR (z bólem) Wliem, I dllategośmy tu z ,waszą miłością, my kanonicy polscy ka
pituły wroclawslkiej, a 'nie we Wrocławiu. 

NANKIER (z dobrooiq.) Słuchaj mnie, księże kanoniku ... Przemawiasz do mnie, jak 
do jakowegoś hetmana Pollaków lila Sląs.klu, i przeciw Niemcom lffiilie judzisz. 
A jam wszak pasterzem i jednych i drugich, nie przywódcą ani wojem. Powiadam 
ci: samiśmy rtu naprzeciw siebie Ślązacy. Widno, że nikt nas nie rozsądZi, tyUko 
my jedni, ;raz będąc górą w osobie PoUaków, to znów Niemców ... I .to i to Ślązacy, 
mimo spoDu o to, kito pierwej tu nastał. I von Bantsch - Ślązak jako i my, 
i po swojemu tej ziemi oddany. 

PIOTR (opuszcza glowę) Wiem ci ja ... Ale mi markotno. 
NANKIE'R Zdaniśmy tu jedni na drugich, 1powi,adam ci. .. Król Jan od innych kró

lów nawet lilie gorszy, tylle że jako li ;reszta książąt świata teg,o - kapryśny. 
Dziś z Kościołem - jutro przeciw Kościołowi. Dziś poddanych ,głaska, jutro 
gnębi... Straszna a wąrtlplliwa to rzecz d[a biskupa ze świecką zmienną sprząc się 
władzą! Tyś nie ·widział, jak Paweł z Przemankowa umierał, okropną a spóź
nioną targany skruchą ... 

PIOTR (opuszcza glowę) Wiem, wiem ... Rycerstwo krakowskie i sandomierskie bun
tował, IPOgan na kraj ściągał, chcąc księcia Konrada Mazowieckiego z Czerska 
do Krakowa wprowadzić. 

NANKIER (wznosi rękę) Dość! Już stanął na boskim sądzie ... A[em ja tego nigdy nie 
zapomniał... A Muskata po nim, człek poczdwy, ~ecz i on do IPolitY'ki '21ajad~Y
Toż do tego doszło, że wziąwszy udział w rebellii mieszczan niemieckich miasta 
Krakowa przeciw księciu, całkiem z diece2Jji uchodzić musiał. Jako sieroty lud 
bez biskupa został, sam naa>rzeciw wtadzy książęcej, oprymującej go wszelkimi 
służebnościami ... I ,tak la.ta całe ... Bisk:up Paweł z Przemankowa przeciw Piastom 
Śląskim, Ozeahom a Niemcom powstawał. Muskata przeciwnie, Niemców, Cze
chów, a Ślląskioh książąt forY'towal. Jak świeccy ,panowie - najeżdżali oni książęta 
Kościoła zbrojnie dobra, łupili miasta i wsie, ludowi poczciwemu na utrapienie, 
Bogu n.a obrz}'"<iiliwość! 

PIOTR (gorąco) A wy? Wy, wasza miłość, po czyjejże jesteście stronie? 
NANKIER (z dawną żywością) Ja - po stronie bożej. (zmieszał się) Na i[e mi stać' 

rozeznania. Grzes:z;nym i omyHć się mogę, ba, wciąż się pewno mylę .. . Mo:ile'm 
i :.iJle uczynił naonczas w Krakowie mocno się k rólowi Władysławowi ja'ko bisk·up 
krakowski opierając, gdy ,po dobra duchowne sięgał i opłat dlla StoUicy świętej' 
wysyłać nie zezwalał ,zagarniając je na nowe wyprawy. 

PIOTR (nieśmialo) Gracjan (pOWiada ... Ze król na waszą miłość wówczas rękę pod
niósł i że ... (Nankier patrzy pytająco) ... że mu ręka uschła. 

NANKIER (żywo) To zwykłe Gracjanowe bajanie. Pogodzilliśmy się z królem, nimem 
do Wrocławia się prz€!lliósl. Obie ręce miał wtenczas zdrowe. Wieczne mu odpocz
nienie. (gorąco) Wolałbym, by mnie co dzień oburącz bił po twarzy, niż by uczy
nił .to, co Kamnirz ... by śląska odstąpił. 

PIOTR (żywo) Więc jednak i wasza miłość czujecie? ... 
NANIKIER (mocno) JIUżem .to Panu Bogu przekazał, a i ty przekaż, księże Pietrze. 

Tu mnde IPOStawiono, bym pasterzował obu nacjom porówno i .to czynić zamierzam, 
na me zdollę ... Możem slaby, może nieumiejętny, może głupi... (zasmucony) Może 
raczej nie pawinienem był ustępować z kanonikami polskimi z Wrocławia aż 
.tutaj, rila unikn1o.;cia zwad ... 'M'Jżc nqle±al<> mocniej poprzeć wystąlpienie ,legata 
GaJharda jprzeciw Niemcom w kapi·tule? ... Nieuddlnym, księże kanoniku, zapewne. 
Me pragnę jednego ,ty[ko - bożą spełniać wolę. 

PIOTIR (wzruszony, ale nie przekonany) Wasza miłość, to jedno chcę rzec - że świę
tość lilie popłaca ... 

NANKIER (śmiejąc się) A rk1tóż nam kiedy inaczej obiecywał, carissime? 
W tej chwili z prawej strony slychać klapnięoie furtki i na ścieżce pojawiają się 
von Bantsch i von Protzan. Nankier i Piotr zwracają się ku nim, witając ich. 
Erhard caly się zebral w sobie na widok von Bantscha. Bantsch nieco schudl, po
siwial, ale ma wspanialą, mocną, twardą postawę. Protzan jakby skurczyl się' 

;;: wiekiem i zasechl. 
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Scena szósta 

Nankier, Piotr, Erhard, Arnold, Mikolaj potem Gracjan i Kapusta. 
MIKOLAJ (dźwięcznie i mocno) Poklon, wasze przewielebności. (pochyla się nad rękq 

Nankiera, widzi brak pierścienia i prostuje się znowu. Trochę jest wzruszony) 
Foklon i dziękczynienie. 

ARNOLD (ma skrypt jakiś pod pachą) Witaj, wasza rmilość, obrońco kapituły. 
NANKIER (do Bantscha) Rad jestem, że się nam udało zlo naprawić. (do Arnolda) 

Widzę, Arnoldzie drogi, żeś mi swoją księgę wreszcie przywiózł. (do Bantscha) 
Czyście tam nadto nie uciei.1Pie1i, księże kanoniku von Bantsch'? Nie zdążyliśmy 
z ratunkiem tak rychło, jak byśmy ,byli chcieli. 

MIKOLAJ (hardo) Nawet i ten zbój łegnicki nie ośmielil się zbyt niegodziwie trak
tować członka kapituły i przyjaciela komendanta von Falkenhayna. 

PIOTR Z BYTKOWA (zniecierpLiwiony) Jakże się to jednak stało, że komendant von 
Falkenhayn nie wydobył waszej wielebności z opresji, i że nikt z waszych koi 
miliotonów z kapituły wrocławskiej o waszą krzywdę się nie upomniał'? 

NANKIER (1:,uchem ręki przerywa) Przystoi, by się o to biskup troszczył. Mam na
dzieję, że wy sami, wielebny księże kanonih."U i członkowie ka.pituły, !którzy -
jak słyszę - tu po was przybyli , b~duecic czas jakiś naszymi gośćmi •W Nysie. 
Jużem was kiedyś o to prosil. Byłyby aiczne do omówienia sprawy. 

MIKOLAJ (ostygl już ze wzruszenia) Mocno żaluję. Pirrnem odebrał nowiny. Król 
Jan jest rw mieście. Tuszę, że wasza milość wróci na zimę do Wrocławia. Nazbyt 
trudno jest gońców ze skryptami po zimowych złych drogach tam i z po\Vt()l-.. 
<tem posyłać. 

ARNOLD (przykro mu za gruboskórność Mikołaja) Czyńcie jako chcecie. Jedźci-e, 
z bratem waszym i z kanonikiem Wienerem. Ja tu ostanę. Są ci tu konfratrzy: 
Apeczko, Otto z Donina, ~uncko z Szalkowa i inni. (nieśmialo) A może byście 
jednak i wy ostać zechcieli? 

MIKOLAJ (zadufa.ny w sobie) Pilne mam z królem jegomością &prawy. Wie!lkiego 
to rozumu i rzadkiej bystrości !Pan, nie .to, co nasi śląscy. RoZ!Illnożylo się .to jak 
króliki, nadymają się jak żaby, a siły w każdym w końcu tyile, co w malej muszce. 

PIOTR (zły) O maioście jednak, wasza wielebność, przez taką malą muszkę żywota 
nie postradali. 

MIKOLAJ Bo piastowski tto ród: słabe a jadowi.te ... 
NANKIER (z godnością) Nie !Przystoi wam, księże kanoniku, postponować owego rodu, 

skoro tu, w księstwie Otmuchowsko-Nyski.rn stoicie, które lennem jest króla 
Ka~mirza Piasta, a wszędzie dokola sami Piastowicze na książęcych stolcach 
siedzą. 

MIKOLAJ Dziwno mi, wasza miłość, nie skryję, że chaciażeście wrocławskim bisku
pem, wolicie - miast hołdować dzie!lnemu a !Prawemu królowi Janowi -pozo
&tać przy KaŹlmirzu, onym zbrodniarzu tPrzez Kościół wykil.ętym. 

PIOTR (porywczo) Baczcie, co powiadacie! (Nankier slucha zasępiony) 
MIKOLAJ zani nie wiecie, Ż<! kroi Kaźmirz, jeszcze za życia królowej AlponYH 

Anny, bawiąc na dworze siostry swej, królowej lillżbiety węgierskiej, dworkę 
onej - Klarę, zgwałcił, po czym dopuścił, by IPa=ę ową okaneczono i os21pecono, 
a wszystl<..ich jej krewnych w całych Węgrzech IPO okrutnych mękach wy,tracono. 
Wchodzi Gracjan i coś melduje po cichu Piotrowi, po czym zostaje już do koń
ca sceny. 

MIKOLAJ (mówi dalej z satysfakcją) zani nie wiecie, że •tuż po śmierci królowej,J 
Kaźmirz żyjąc il'Ozpustnie, rmial jedną panią duszJkę w Opocznie, drugą w Krze
szowie, trzecią zaś w Lobzowie. A gdy go o lto biskUJ> krakowski Grot pr~z 
księdza Ba!I'yc:zlk:ę, wdka.rego z ikapLtuly, zeszlej zimy tJIPOITI.inal, król onego Ba
ryczkę związać i do przerębli w Wiśle wrzucić kazał, za co klątwą po dziś dzień 
jest obłożony ... (Nankier i Piotr wyglądają zgnębieni. Mikołaj rad, że się posta
wU wobec dobroczyńcy. Arnold - jest glęboko zawstydzony) 

ARNOLD Mikołaju, Mikołaju ... Nie wstyd ci one starobabskie plotki powtarzać jego 
miłości? (zwraca się do Nankiera) Wasza miłość, wybaczcie ... Konfrater mój srodze 
jest jeszcze udręczon po swym legnickim więzieniu. W lochu o chlebie i wodzie 
byl trzymany, rw ciemnicy bez okien, w pętach żelaznych ... 
(Piotr i Gracjan ucieszyli się. Erhard, aż powstal na klęczki) 
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NANKIER (pelen wspólcz 
niku, bracie miły. Na 
wydobrzejecie. 

MIKOLAJ (wściekly i up. 
Nankiera) Nie, wasza 
wstal z klęczek i staje 
to? Ty? Ty, podpalacli 

ERHARD (jak z drewna) . 
MIKOLAJ (w furii i stracli 

wo. Za nim niespodzia 
nij wreszcie! (Kapusta 
ra. Bez tchu) Widzi w 
zdrowi. (Erhard zawrac 
cjanem stają pod mur 

NANKIER (do Piotra i Ar 
go kolasy. Ja sobie s 

ERHARD (szlocha na zie 
NANKIER (do Gracjana i 

tyllko by zabijaoli... Oh 
pięknie wyszły, bo to 

ERHARD (szczerze i bez s. 
NANKIER No, dobrze. I spl 
ERHARD (j. w.) Ja wohl. f 

NANKIER I dałeś się nam~ 
ERHARD (blędnie) Ja wo~ 
GRACJAN Tfu, jak to szcl 
KAPUSTA At, pomieszany! 
NANKIER I Bóg cię urato 
ERHARD (z ulgą) Ja wohl. 
NANKIER No, to masz do 

przystępu diabłu, co cię 
i każ nakarmić, bo sa1' 
czeskiego Francuzika, 
(Kapusta wyprowadza 

Scena siódma 

Nankier sam, potem D9 
NANKIER (ustawia sobie <1 

rumiane jablka. Do si~ 
Z lewej strony idzie 
szeleści po liściach. Ba 
czeska. Strój ciemny, p 
ale jakby chora czy z 

DOROTA (cicho) Witam w 
NANKIER (ocknął się) Wi 

la we) 
DOROrrA (do Elżbiety) Prz· 

(wchodzi do domu) 
ELZBIETA (staje obok la 
NANKIER (sta.ra się przyp 
ELZBIETA (bez wyrazu) 

Jana Luksemburczyka 
NANKIER (bardzo zdziwi 

dla was uczynić, pani 
ELZBIETA (z namyslem) 

my się pobrani. Sarnam 
bardzo młodzi. Jakże 
Alle król nigdy się do 

NANKIER (zainteresowany 
ELZBIETA Mnie, dzieci, l 

rycerskiich nad Renem, 
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i Kapusta. 
(pochyla się nad ręką 

Trochę jest wzruszony)" 

obrońco kapituły. 
naprawić. (do Arnolda) 

przywiózł. (do Bantscha) 
Bantsch? Nie zdążyliśmy 

się zbyt niegodziwie trak
Falkenhayna. 
stało, że komendant von 

. i ~ nikt z waszych koi 
s1ę me upomniał? 

biskup troszczył. Maan na
kapituły, którzy -

. i gośćmi ,w Nysie. 
ta sprawy. 
odebrał nowiny. Król 
do Wrocławia. Nazbyt 

drogach tam i z /PO~ 

~omc)ściia sprawy. Wielkiego 
. Rommożyło się to jak 
tyle, co w malej muszce. 

taką małą muszkę żywota 

postponować owego rodu 
które lennem jest król~ 

na książęcych stolcach 

tuż po śmierci królowej 1 

Opocznie, drugą w Krze~ 
krakowski Grot pr~z 

\JiPOIIlinał, król onego Ba
' za co klątwą po dziś dzień 
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tbskie plotki rpowtarzać jego 
. czcie ... Konfrater mój srodze 
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mych ... 
klęczki) 
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NANKIER (pelen wspólczucia do Bantscha) Nicem o tym nie wiedział, księże kano
niku, bracie miły. Na Boga, ostańcież u annie, zechciejcie osta~ na dłużej, aż 
wydobrzejecie. 

MIKOŁAJ (wściekly i upokorzony, do Protzana) Bodaj ci język usechł, gaduło! (do 
Nankiera) Nie, rwasza miłość, nie ... Wdzięcznym, a<le muszę do swoich. (Erhard 
wstal z klęczek i staje przed Ban.tschem) Co to? Kto to? (poznaje Erharda) Jak 
to? Ty? Ty, ,podpaJacz.u, coś wtenczas uszedł kary!. .. 

ERHARD (jak z drewna) Ja wohl. 
MIKOŁAJ (w furii i strachu dobywa sztyletu. Jest już na ścieżce do wyjścia, na pra

wo. Za nim niespodzianie zjawia się Jan Kapusta) Ja ci... Zbrodniarzu ... Przepad
nij wreszcie! (Kapusta z tylu wytrąca mu lagodnie sztylet. Bantsch do Nankie
ra. Bez tchu) Widzi wasza miłość. Dybią na mnie ... Muszę do swoich ... Bywaj.cie 
zdrowi. (Erhard zawraca ku altanie, upada pod jednym z krzewów. Kapusta z Gra
cjanem stają pod murem i szepczą. Bantsch wychodzi) 

NANKIER (do Piotra i Arnolda) Nieszczęsny, nieużyty człek! Odprowadźcież go do je
go kolasy. Ja sobie spocznę trochę. (Piotr i Arnold wychodzą) 

ERHARD (szloc/W. na ziemi) Ich Ungltioklicher... Moglem go m:bić li nie zabiłem. 
NANKIER (do Gracjana i Kapusty) Widzicie .tych Niemców, co to za ludzie! Nic, 

tyllko by 2labijaili... Ohlopcz.e, dajże już pokój. Rzezaj swoje staltle i bacz, aby 
pięknie wyszły, bo to iPOtrafisz. Pod,palliłeś garncarzom wtenczas one budy? 

ERHARD (szczeTze i bez sk1>ttchy) Ja wohl. 
NANKIER No, dobrze. I spaliileś ćwierć miasta? 
ERHARD (j. w.) Ja wohil. 
NANKIER I dałeś się namówić, by zabić legata w tłoku u św. Krzyża? 
ERHARD (blędnie) Ja wohl, Ja wohil! 
GRACJAN 'I1fu, jak to szczeka, jak nie człowiek! 
KAPUSTA At, pomieszany! 
NANKIER I Bóg cię uratował i tu osadził? 
ERHARD (z ulgą) Ja wohll. 
NANKIER No, to masz dość. Siedź spokojnie i trzezaj sta<l1e do kościoła, a nie daj 

przyst@u diabłu, co cię kusi. (do Kapusty) Zabierz go, panie Janie, do czeladnej 
i każ nakarmić, bo sam się nie domyśli. A ty, panie Jochel, zawołaj no mi tego 
czeskiego Francuzika, co wcwraj przybył. 
(Kapusta wyprowadza Erharda na lewo. Gracjan wchodzi do domu) 

Scena siódma 

Nankier sam, potem Dorota i Elżbieta. 
NANKIER (ustawia sobie zydel tak, by móc się oprzeć o drzewo, na którym piękne 

rumiane jablka. Do siebie) Ach, jakim ja znużony! 
Z lewej .strony idzie Dorota. Ubiór ksieni klarysek z XIV wieku. O kiju; szata 
szeleści po liściach. Bardzo stara. Jak z kości słoniowej. O krok za nią Elżbieta 
czeska. Strój ciemny, podróżny, z XIV Wieku. WładcZla, siLJW, w ,kwiecie wieku, 
ale jakby chora czy zmarznięta. Blada. Sztywna. 

DOROTA (cicho) Wi,tam waszą miłość ... Oto nasz biskup, miłościwa pani. 
NANKIER (ocknął się) Witam was, dostojne niewiasty. Raczcie spocząć. (wskazuje 

ła'We) 
DOROII'A (do Elżbiety) Przejdę do kaplicy i wnet po was, miłościwa pani, powrócę. 

(wchodzi do domu) · 
ELZBIETA (staje obok lawy. Zaczyna się lekko zmierzchać) Ja do waszej miłości... 
NANKIER (stara się przypomnieć sobie, kto to) Mówcie pani, słucham was. 
ELZBIETA (bez wyrazu) Córką jestem Wacława II, króla Czech i Polski, a żonq 

Jana Lumembu.rczyka i matką jego dzieci. 
NANKIER (bardzo zdziwiony, ale nie wie, czy też zapomnial, że umarła) Co mogę1 

dla was uczynić, pani miłościwa? 
ELZBIETA (z namysłem) Nie wiem ... nie wiem sama ... Miałam lat osiemnaście, gdyś

my się pobralli. Sarnam sobie czeskim obyczajem suknię ślubną szyła ... Byfliśmy 
bardzo młodzi. Jakże nas lud witał, dobry, creski, wietrny P·rzemyślidom lud!. .. 
Alle kró1 nigdy się do tego ludu nie przekonał... Opuszczał nas ... 

N ANKIER (zainteresowanyj Kogo, pani? 
ELZBIETA Mnie, dzieci, htd ... Bawił w dalekich krajach, na tunniejacił, na igrach 

ry<:erskdch nad Renem, na wyprawach w Ital!ii, we F,rancji u siostry swej Marii, 
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Niemców nam na zarządców pozostawiając. Wracał - tyilko po daniny. W kra
ju działy się zamieszki. (opuszcza głowę) Ja sama niektóre wznieciłam, porw
niona z macochą o władzę ... (zamyśla się) 

NAN!KIER Słys:llałem ... Z Ellżibietą polską, córką naszego Przemysława i szwedzkiej 
Ryksy ... Biedny, bezpański 'kraj. 

ELZBIETA (bezbarwnie) Biedny ... Biedni my ... Ja biedna ... Dzieci mi porozda!Wał po 
obcych. Więził mnie ... Raz wojnęśmy ·ze sobą toczyiJ.i: on na zamku w Pradze.,' 
a jam go z mieszczany wiernyml i Judem obllegała. Ujęli się za mnie moi... Nie
raz się ujmowa-li... Dobry Jud. (podnosi głowę) 
Zmierzcha się bardziej. 

NAN!KIER (zamyślony i smutny) Wiem, słyszałem ... Jak u nas ... Spustoszenie, głód, 
mór ... Jak u nas ,po niezgodnych księstwach. 

ELZBIETA (jakby cytat przyta.czając) Najbardziej rycerski !to kr(ll l najbardziej kró
lewski IZ rycerzy. Hojny jest, choć oszczędny, pobożny a Bogu niewierny, •lJiPrzej
my a~e oprystk1liwy ... Niepodobny do siebie samego. Rychliwy w sądach i zmienny ... 
Bez niego nigdzie w świecie całym nic się obejść nie może ... Kochają go we Fran
cji, nienawidzą w Czechach ... I jest jak żywe srebro - nieukojone, aż dopadnie 
złota. Także u ,was złota on szuka, tYlko złota. 

NANKIER (nieco zgorszony) Oskarżacie go, pani milości<wa, wy, jegc małżonka? ... 
Przede mną? Dlaczego przede mną właśnie? 

ELZlBIETA (pierwszy raz trochę ludzka) Ja nie oskarżam ... Ja wspominam ... Ja ostrze
gam ... Ślepy on na was ... na mnie, na Czechy ... Jak byśmy byJi czymś,~ czego 
nawet nie widać ... Niemiec on - ś'lepy na nas ... (glos jej cichnie) Slepy ... (post!Zć 
rozpłynęła się) 
Wbiega Franr;ois. 

FRAN<;OIS Wasza milość mnie wezwać kazał? 
N ANKIER (rozgląda się ockniony, maca ręką powietrze) Milości w a pani... Nie ma jej! 

Wychodzi z domu Dorota. 
DOROTA (jak cień, trochę jak w akcie I) Ohłod!llo już, wasza miłość ... Pó~o. 
NANKIER (nieco błędnie) A ona? A królowa? 
DOROTA (j. w.) ·Chłodno już, wasza miłość. Czas do domu, czas spocząć. 

(wychodzi na lewo, szemrząc szatą po liściach) 
NANKIER (gest pożegnania, potem przeciera czoło, bo może mu się coś śni? Trzeźwie

je całkiem. Do Franr;ois) Chłopcze, .tyś był długo na dworze czeskiim? Czemużeś 
stamtąd uszedł? 

FRAN<;OlS (żałośnie) Ja tak nie potra;fię ... Dziś <tu, jutro tam ... Ani domu, ani SIPO

koju. Ja jestem Cwch chcę żyć śród swoich. Tu zaczekam, aż się ktról z rycer
stwem oddaai, •Witedy wrócę do Ołomuńca. Tu, u waszej miłości, króa panem nie 
jest, więcem się tu schronił do czasu. Zezwólcie ... 
Słychać zgiełk. Wpadają Protzan i Piotr z Bytkcwa. Ukazują się z domu Gracjan 
i Kapusta. 

Scena ósma 

Nankier, Franr;ois, Protzan, Piotr, Gracjan, Kapusta. 
PIOTtR Z BYTKOWA Qpa<t Konrad von Loslau przygnał lasami konno z Wrocławia. 

Krru Jan zajął MiJicz. 
NANKIEJR (zaskoczony) Przecie kanonik Henryk z Wierzbna mial rozkaz go nie 

Wlpuścić. To własność kościclna. 
ARNOLD PochD.eb.stwem omo<ta:ny, a winem francuskim zamroczony oddal królowi 

k1lucze. Znamy naszego Henryka nie od dziś! 
NANKIER (energicznie) To jawna zdrada i gwaH. Tego tak zostawić nie można. 

Zacny opat Konrad, ,że nas nie mieszJkając zawiadomił! 
PIOTR Z BYT~OWA (zdziwiony) Myślałem, że wasza miłość ... 
NANKIER (rozumie go. Mocno) Millicz to ws•pó1na własność całej diecezji, do której 

nikt prawa nie ma, a moją jest rzeczą go nie oddać. Jużeśmy tego MHicza dwu
krotnie królowi odmówilli. Boleć wy;pada, ale trafi go teraz klątwa kościelna. 
Innej broni Kościołowi imać się nie godzi. 

PIO'I1R Z BYTKOWA Millicz drogę do Poaski otwiera. Ej, gdYibY z niektórymi ksilt'ł 
żęty wieakopollskimi się s,prząc, a z Litwą. .. 

NANKIER Nie dla mlllie knowania i S!PiS'ki Pawła z Przemankowa, obmierzła świec· 
ka broń. 
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ARINOI.ID Luksemburczyk ~ 
nie !Wykona. 

NANKIER (pogodnie) A1le 
go ze sobą przywiózł?, 
wydawać wszelakie 
waj no tu ono Liber 
podać do drogi. JedziR_ 

PIO'I1R (za1lliepokojony) W~ 
NANKIER (wesoło) A mo~ 

kach tPwając, •gdy 'lud l 
no, żeśmy ubogiego ci 
pankowie! (wchodzą d 
Zapalają się w oknac 

Scena dziewiąta 

Kapusta, Gracjan, Fra 
GRACJAN Ot, i spokój się 
KAPUSTA (zatroskany) Z 

(wbiega siostra klarys 
SIOS'f,RA I Kisięldza! Księ< 
GRACJAN Na Boga, co si~ 
SIOSTRA I Przewielebna l 

(wbiega druga klarysk~ 
SIOSTIRA II Siostro, już }l 
SIOSTRA I Może księdza b 

(słychać turkot za scen~ 
GRACJAN Za późno. Jego~ 

Godna to i świętobliw~ 
cnotJliwego żywota to eJ 

KAPUSTA Zaraz tu moja 
wielce j::j szanował. ca 

FRANCOIS I moja pani do
1

1 

JAGNA Kto taki? 
FRAN<;OIS Ano, królowa l 

drugą, Francuzkę. Tam 
septembra, w taki sam 
lburżanki. 

GRAŻYNA (wchodzi. Przys 
KAPUSTA (patrzy na nią 

a w tej chwiJi o ... (sły 
ksieni Drobotówna. l 

GRAŻYNA (plasnęła w ręq 
ma już i ksieni Doroty. l 

KAPlJSTA To już wiesz, że] 
GRAZYNA A jam;e ... Spotk 
JAGNA (wzdycha jak mie~d 

oo jak się tamtędy jed 
wodzie przebiega, jakb 

FRAN<;OIS To jeszcze nic. 
mosteczktu 'widać o IPóln 
jest g<ltów. 

GRAŻYNA (zaciąga trochę 
chowała, da~eko, za Tr_ 
ską ,głową. .. Kamieniem 
ne bardzo. Nie daj BożE 

JAGNA O Jezu! Nie kwacze 
GRAŻYNA A nie, bo szak 
KAPUSTA (otrząsa się) I ,po 
GRACJAN W samej rzeczy 

nej młodości zakamienia 
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tyl!ko po daniny. W kra
iektóre wznieciłam, poróż-

Przemysława i szwedzkiej 

.. Dzieci mi porozdawal po 
: on na zamku w Pradze,' 
ęli się za mnie moi... Nie-

u nas... Spustoszenie, głód, 

rt:o kra! i najbardziej kró
Bogu niewierny, •u,przej
wy w -sądach i :?Jmienny ... 

Kochają go we Fran
nieukojone, aż dopadnie 

wy, jegc małżonka? ... 

wspominam ... Ja ostrze
byli czymś,~ czego 

Slepy ... (post!lć 

Ani domu, ani Sjpo
aż się kJ"ól z rycer

milości , król panem nie 

się z domu Gracjan 

konno z Wroclawia. 

rozkaz go nie 

oddał królowi 

diecezji, do której 
tego Miłicza dwu

teraz klątwa kościelna. 

z niekitórymi ksią:i 

obmierzła świec-
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ARNOUD Luksemburczyk drwić sobie może z klątwy kościelnej. Wroclaw kllątwy 
nie wykona. 

NANKIER (pogodnie) Me ją Bóg potwierozi. No, stary druhu, gdzie ów zeszyt, coś 
go ze sobą przywiózł? (żartobliwie) Ten zbiór waszych tutejszych formułek, jak 
wydawać WS2lelakie edy,~ty ikoście1!Tle na modlę wrocła·wską, nie ~akowską. Da
waj no >tu ono Liber Formu~arum. A waść, księże Pietrze, idź i każ konie i wozy 
podać do drogi. Jedzi~my wraz ze wszystkimi kanonikami zaraz do Wroclawia. 

PIO'DR (za1lliepokojony) Wielkie stąd spadnie prześladowanie na kller od króła. 
NANKIER (wesolo) A rnożeśmy na nie od dawna zasłużyli, księże Pietrze, w dostat

kaoh tDwając, .gdy qud cały w biedzie? Może nadeszła pora, by nam przY'POmnia
no, żeśmy ubogiego cieś~i, ukrzyżowanego Chrystusa słudzy, nie jakowiś możni 
pa111kowie! (wchodzą do domu: Nankier, Arnold i Piotr. W palacu powstaje rumor. 
Zapalają się w oknach światla) 

Sce!Ila dziewiąta (lente) 

Kapusta, Gracjan, Franl;ois, ,lagna. Potem dwie siostry klaryski i Grażyna. 
GRACJAN Ot, i 5pokój się skończył. 
KAPUSTA (zatroskany) Za stary nasz biskup na takie po nocach wyprawy. 

(wbiega siostra klaryska) 
SIOS'llRA I Kls·iędza! Księdza! 
GRACJAN Na Boga, co się stało? 
SIOST1RA I Przewielebna ksieni dogorywa. 

(wbiega druga klaryska) 
SIOSTRA II Siostro, już jest ksiądz proboszcz. Wracajmy do konającej . 
SIOSTRA I Może księdza biskupa uprzedzić. 

(slychać turkot za sceną) 
GRACJAN Za późno. Jego milość właśnie wyjeżdża do Wroclawia. (siostry wybiPgają) 

Godna to i świętobliwa pani. No, ale już jej było czas. Piękny wiek. Z takiego 
cnotli·wego żywota to ch}'lba dusza prosto do raju .trafia. (patrzy w górę) . 

KAPUSTA Zaraz tu moja przyjdzie, to się 2lmartwi. Dobra była pani i jego milośd 
wielce j~ szanował, całe skrzydło pałacu jej i siostrom dal na mieszkanie. 

FRANCOIS I moja pani dobra była. 
JAGNA Kto taki? 
FRAN<;OIS Ano, królowa El2lbie ta, pierwsza małżonka krć!la Jana, lbo teraz już mi'! 

drugą, Francuzkę. Tamta umarła akurat osiem lat temu, też dwudziestego ósmego 
S€)I)tembra, w taki sam piękny jesienny czas. Prawa Czesz'ka, choć z matki Habs
lburżanki. 

GRAŻYNA (wchodzi. Przystanęła) Kto umarł? 
KAPUSTA (patrzy na nią czule) Królowa EliJbieta czeska, aUe to już osiem lat temu, 

a w tej chw~li o ... (slychać dzwon z kaplicy) słyszysz? D2lwonią. Skonala nasza 
·k·sieni Drobotówna. 

GRAŻYNA (plasnęla w ręce) WieC2lny jej odpoczyii1ek ... Nie ma naszej .Mdony, nie 
ma już i ksieni Doroty ... Jego miłość zmantiWi się, jak wróci. 

KAPUSTA To już wiesz, że wyjechał? 
GRAŻYNA A jaklre ... Spotkalam trzy karoce i orsza'k konny na moście. 
,JAGNA (wzdycha jak miech) A w mojej wsi to jest taki mos·tek na rzece 1Baryotj 

co jak się tamtędy jedzie o pólii1ocy, to jednocześnie z wozem po moście coś ,po 
wodzie przebiega, jak!by człowiek. 

FRAN<;OIS To jeszcze nic. U nas, w Ni•e2lgodzie, ·pod Ołomuńcem, ,przy garncarskim 
mosteczkiu 'widać o IPółii1ocy na dnie kogoś, kto kościół buduje i nigdy z tym nie 
jest gotów. 

GRAŻYNA (zaciąga trochę z litewska) Głupie te wa-sze bajdy ... Tam, gdzie ja się 
chowała, daqeko, za Trokami aż, to rybaków !la jeziorze straszy kaczka z koń
ską ,głową ... Kamieniem jak w nią cisnąć - nie kwacze, ale rży jak źrebię. Strasz
ne bardzo. Nie daj Boże ją spotkać. 

JAGNA O Jezu! Nie kwacze, choć kaczka? 
GRAŻYNA A nie, bo szak głowa u niej końska , nie kacza ... 
KAPUSTA (otrząsa się) I iP<> C'o takie coś na noc opowiadacie!! 
GRACJAN W samej rzeczy : lepiej pos~uchajcie, jak ojciec nasz, Nankier, we wczes

nej młodości zakamieniałego " grzesznika, bisku1pa Pawła z Przemankowa, nawrócił. 
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JAGNA (wytrzeszczona) )3iskupa a grzesznika? Nawrócił? Jakże to? . 
GRACJAN Nie przeszkadzaj, głupia. Wielki był to pan , ale i zbrodzień wielki... Prze

ciw prawemu książęciu bunty podnosił, od ołtarzy stronił, polowania jeno a bitwy 
i pijatyki lubiaL. Niewinnego człowieka kiedyś o głupstwo w uniesieniu zabil... 
Wiolk do niego nawet ,raz loozkinn głosem przemówiil ... "Nawl!'óć się, Pawle", po
wiada .. : 

KAPUSTA (trochę jednak zaciekawiony) A on co? 
GRACJAN A on nic, jeszcze gorzej: mniszkę z kUas:lltoru porwał. 

Dzwony. Gracjan coś mówi dalej przy zapadającej bardzo powoli kurtynie. Po
jawiają się gwiazdy, zapala się otwór wejściowy do domu. Z otworu wychodzi 
Erhard, siada na progu i rzeźbi swoją plytkę. Robi się żywy obraz. 

AKT III 

Miejsce: Wrocław. Koniec maja. Godzina wczesna. Rok 1341. 

OSOBY: 

MIKOLAJ VON BANTSCH, lat 64, faktyczny administrator diecezji, kanonik wrocławski, 
sędzia nadworny księstwa wrocławskiego. 

,TAN LUKSEMBURG, lat 54, król czeski. 
JAN WIENER, lat 60, kanonik kościola św. Krzyża, b. kapelan księcia wrocławskiego. 
HENRYK z WIERZBNA, lat 49, kanonik katedralny b. zarządca MU!cza. 

KONRAD VON LOSLAU, lat 49, opat augustianów, b. kuchmistrz. 
ARNOLD VON PROTZAN. lat 64, kanclerz kapituły. 
SALOMON, lat 38, marszałek dworu ks. brzegsko-legnlclr~go. Zyd. 
GRACJAN JOCHEL, lat 53, pomocnik świecki Protzana. 
FRAN<;OIS, lat 26, paż czeski. Przewodnik ślepego króla. 
ERHARD SZMIDT, lat 43, snycerz przy katedrze. Niespełna rozumu. 

Piękna komnata w palacu biskupim we iWroclawiu. Piękne port1·ety zdobią 
ściany. Ciężkie rzeźbione meble: lawa, ;Zydle, fotd. Pod ścianami skrzynie. W ką
cie zbroja, na ,ścianach trochę broni. Wielki obraz Matki Boskiej na prawej ści;t
nie. Przed rnią - klęcznik. Na lewo 1- duży 1stól; na nim księgi, :skrypta, perga
miny z pieczęciami. Znać, że tu ktoś stale pracuje. Drzwi kilkoro; podwoje na 
wprost prowadz4 do małego ogrodu. \kończącego się Odrą. lle mzy się te drzwi 
otwierają, 1powinna buchać z tnich !Zieleń, kwitnienie i słoneczność, a o .ile moż
ności - śpiew ptaków. W tej samej ścianie - jedno lub drwa okna. Zresztą nit 
prawo i na lewo otwory zasłoniĘte kotarami zamiast drzwi. 

Scena pierwsza 

Arnold, Gracjan. 
Kiedy kurtyna się podnosi, Arnold siedzi przy stole zajęty to pisaniem, to segre
gowaniem papierów, które wiąże w fascykuły. Fascykuły i papiery wyjmuje ze 
skrzyń Gracjan i wklada je do innych skrzyń. 

GRACJAN (wymizerowany i nerwowy, pokazuje trzymany w ręku zwój) A ten -
gdzie ma iść , wasza wiell.ebność? 

ARNOLD Ten? Dobrze, żeś mi go pokazał, panie JoeheL Ten całkiem gdzie indziej. 
To opis pogrzebu jego miłości, (glos mu się zmienił. Chrząka) k"'Siędza biskupa 
Nankiera. 

GRACJAN (odwrócil się. Stłumionym glosem) Wasza wielebność byłeś mu prawdzi
wym przyjacielem. 

ARNOLD Od dawna, panie Jochel, od dawna. To się zaczęło w Bolonii, w onej uczel
ni, gdzieśmy się na magistrów obaj kształciQi... My i wielu innych. 

GRACJAN (z melancholią) Jakie to szczęście, ja'kie szczęście - móc się uczyć. Każdy 
dar w ~>Obie najpierw obejrzeć z nauczycielem, każdy ,potem z nim razem wy
ostrzyć, (z gestem polerowania) wyświecić na ~anc. Później gra .to-to kolorami 
jak jaki kryształ... A człowiek nieuczony caly mętny jes•t w sobie a chropawy. 
Nie świeci. 

ARNOLD (poczciwie) Waść, panie Jochell , świecisz przecie onym darem wymowy, 
którego ci ni•kt zaprzeczyć nie zdoła. Gdybym ja go mial, nie skrobalbym tutaj· 
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piórem przez lata cale, j 
GRACJAN Ja zaś, gdybym 

byłbym, historię moich 
się szwędać: tu jako 

ARNOLD (przerywając) ... a 
GRACJAN ... W onej Bolonii 

są, jak u nas lato? 
ARNOLD Pl!'awda, panie 

nasi z ziem bardziej 
gli. Siadywali na lx 
oczyma i twarzą uruct<>mi 

rzeć mające. 
GRACJAN Pewnie wieile 
ARNOLD Kogo tam nie 

zwykła gościć. Więc 
angieJlski, a już Frar 

GRACJAN (bez ironii) To 
było rodaków. 

ARNOLD (zaskoczony) Dla 
dę. Jam się lepiej o 
zaś doszło do bójek 
Slązak, jak wieilu z ni 

GRACJAN To były i 
ARNOLD A były, i to 

Nliemcom spiknęły i 
Niemców na miazgę. 

GRACJAN (z żalem) Jego 
Niemcy to siłacze; im 

ARNOLD (rzeczowo) 
aż większość zbi 
Nankier .póty od 
wu perswadował, by 
nej mszy świętej do zgo 

Scena dru g a 

Ciż i Erhard, ktory 
ERHARD (podchwytuje 
GRACJAN S2lll1idek! Człow 
ARNOLD (dobrotliwie) Przy 

a~miem księdza Mikołaja 
ciaż ma źle w głowie. 
.Tochel, niech się lepiej 
Gracjan z Erhardem 
z Wierzbna, zawsze 
skorumpowany. Ma 

Sc~na trzecia 

ArnoZd, Henryk. Arnold 
HENRYK (zdejmuje 
ARNOLD (obojętnie, 

dzie ze służby !Pa!acowej 
przywiózł do ,prac w 
był dopiero wczoraj; 
a u Piotra przy probostm;l 

HENRYK (w zlym humorzo 
Chodził za biskupem i 
czy i pisze) Wyhodował 
szewca i szewcową, 
(Arnold milczy i pisze) 
waczałym biskupem ... 
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Jakże to? 
i zbrodzień wielki... Prze

polowania jeno a bitwy 
w uniesieniu zabil ... 

.. "NawJ"óć s.ię, Pawle", po-

porwał. 

powoli kurtynie. Po
domu. Z otworu wychodzi 

się żywy obraz. 

Rok 1341. 

diecezji, kanonik wrocławski, 

Piękne port1·ety zdobią 
ścianami skrzynie. W ką

Boskiej na prawej ścii't
nim księgi, :skrypta, perga
Drzwi kilkoro; podwoje na 
Odrą. Tle razy się te drzwi 
i sloneczność, a o ile maż
lub dwa okna. Zresztą na 
drzwi. • 

to pisaniem, to segre
i papiery wyjmuje ze 

byłeś mu prawdzi-

w Bolonii, w onej uczel
innych. 
móc się uczyć. Każdy 

z nim razem wy
gra .to-to kolorami 

jest w sobie a chropawy. 

onym darem wymowy, 
nie skrobalbym tutaj 
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piórem przez lata cale, jeno bym na jakim dworze książęcym kaznodzieją został. 
GRACJAN Ja zaś, gdybym umiał piórem władać, jak wasza wielebność, kronikarzem 

byłbym, historię moich czasów zapisywał, miast popychadłem z domu do domu 
się sz.wędać: tu jako pokojowiec, ówdzie jako sługa kościellny ... 

ARNOLD (przerywając) ... a wszędzie - ulubiony <fla swoich gawęd, panie Jochel . 
GRACJAN ... W onej Bolonii prawdaż to, że pomarańcze rosną, zimy zaś tak cieple 

są, jak u nas lato? 
ARNOLD Rrawda, panie Joohel. My, Slązacy, litościwszą mamy aurę, ade kdledzy 

nasi z ziem bardziej pólnocnych nacieszyć się wprost spiekotą ·tamtejszą nie mo
gli. Siadywali na bdlońskich kamiennych przyzbach na skwarze z zamkniętymi 
oczyma i twarzą wystawioną na słońce ... Niczym jakie dWoce w sZJpa~erze doj
rzeć mające. 

GRACJAN Pewnie wieile nacji tam się spotykało? 
ARNOLD Kogo tam nie było, panie Joche'l! Toż do 10.000 studentów Bolonia la Dotta 

zwykła gościć. Więc prócz Itailczyków i Hiszpanie, i Szwedzi, i Duńczycy, i kller 
angielski, a już Francuzów i Niemców co niemiara! 

GRACJAN (bez ironii) To się dla waszej wielebności dobrze składało, że ty'lu tam 
było rodaków. 

ARNOLD (zaskoczony) Dla mnie?! (zastanawia się) Powiem ci, panie Jochel, praw
dę. Jam się lepiej o wiele czuł z Włochami a Polakami. Jak nastały spory, potem 
zaś doszło do bójek i zamieszek tom cale do Pdlaków przystał. P,rz.ecież i ja 
ślązak, jak wie'lu z nich było. 

GRACJAN To były i zamieszki? 
ARNOLD A były, i to takie, że się wszystkie fakcje studenckie w końcu przeciw 

Niiemoom SJpiknęły i - żeby nie Nank'ier - (z pewną satysfakcją) zgnietniby 
Niemców na miazgę. 

GRACJAN (z żalem) Jego przewieiJ.ebność zawsze się za każdym ujmowaL Aleć1 
Niemcy to siłacze; im tego nie potrzeba. 

ARNOLD (rzeczowo) Siłacze .bo siłacze, tylko że tak długo kaildemu tą siłą dopiekają, 
aż większość zbiorą przeciw sobie ... Tak, tak, panie Jochel! Wtedy w Bolonii nasz 
Nankier .póty od fakcji do fakcji biegał, ,póty usprawiedliwiał Niemców, a im zno
wu perswadował, by nieco spuściU z tonu, póty wszystkich prosił, aż po wspól
nej mszy świętej do zgody doszło i potem już było cicho ... 

Scen a dru g a 

Ciż i l!:rhard, który wsuwo. się zza kotary na lewo, potem Henryk. 
ERHARD (podchwytuje ostatnie słowa Arnolda) Cicho ... Cicho ... Still. 
GRACJAN S=idek! Człowieku, co tu robisz? Kto cię wpuścił?! 
ARNOLD (dobrotliwie) Przy rzeźbiarskich robotach w katedrze (znacząco) za zezwo

G.eniem księd'Zla M.Hmlaja on czlek jest zatrudniony. Dobry z niego snycerz, cho
ciaż ma źle w głowie. Geh, Erhard, sei gut, geh nur arbeiten. Zabierz go. panie 
Jochel, niech się lepiej tu nie •klręci, choć ,pod moją jest opieką, jako i pan sam. 
Gracjan z Erhardem wychodzą, jednocześnie innymi drzwiami wchodzi Henryk 
z Wierzbna, zawsze w typie księdza gogusia i franta, ale od roku 1327 znacznie 
skorumpowany. Ma katzenjammer. 

Scana trzecia 

Arnold, Henryk. Arnold wziql się do pisania. Jakoś nie zwraca uwagi na Henryka. 
HENRYK (zdejmuje kapelusz i rzuca go byle gdzie) Dzień dobry. Co 1:o za ludzie? 
ARNOLD (obojętnie, nie przerywając sobie) Wi•taj, wielebny księże kanoniku. To lu

dzie ze sluiJby !Pałacowej w Nysie. Ten młodszy to snycerz, któregom od razu 
~rzywiózł do ,prac w katedrze po śmierci jego miłości Nankiera. Ten starszy przy
był dopiero wczoraj; wziąłem go sobie do kancellarii. Roztropny człek i bywały, 
a u Piotra przy probostwie w Otmuchowie ostać nie chciał. 

HENRYK (w zlym humorze) Widziałem tego starszego, gdym był w marcu w Nysie. 
Ohodzil za biskupem i modilil się do niego, aż śmiech brał patrzeć. (Arnold mil
czy i pisze) Wyhodował sobie nasz Nankier bo wyhodował dworzan jak się patrzy: 
szewca i szewcową, trędowatych a pomy'lonych. Uciekłem stamtąd czym prędzej. 
(Arnold milczy i pisze) A•ni z kim pogwarzyć, ani do czego dojść ze starym zdzi
waczaŁym biskupem ... 
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ARNOLD (przerywa. Surowo) Wiem, bom tam przecie razem z kanonikami polskimi 
siedział, odkąd jego milość przed nastającymi na niego POIP'leczmikami krOla Jana 
do Nysy uchodzić musiał. 

HENRYK (z dziecinną urazą) I tyś ,wasza wielebność, był nie lepszy od swego pryn
CYIPala. Nic, jeno modły a pielgrzymki, a odwiedzanie sZJpitali, w pałacu zaś sa
mym isJtlna saldzawka Betsaidy: śląpi, ułomni, dżumą złożeni. Brud, smród, IPisk, 
jękL. Dziesięć dinim w Nysie bawił i alll[ !I"azum się do Nankiera nawet nie dostał. 

ARNOLD (wstal. Surowo) W Nysie właś:nlie wtedy skończyła się za.raza ... Do !Pa~acu 
na zimę wzięto z miasta takich, którzy od niej ocMeili, a:le zibyt byJi słabi, by sami 
dlbać o siebie. Czy .to waszą wielebność razi , że jego milość biskuip Nankier w.raz 
z kilerem sam na czele całej IPałacowej służby dog•lądał s•woich .gości? Wszakeś 
wasze Polakiem, a to nacja z gościnności słynąca. 

HENRYK (.skCLtiZ'enjannmerrOwa.ny) IK,pisz chylba sobie ze mnie, mości kanclerzu !kapitu
ły! O żebrakach onych mówię, .nie o ~_gOściach, o żebrakach, których towarzystwo 
bislvup nad moje snać przekładał, skoro dla wysłuchania mojej misjd czasu nie 
znallazł. 

ARNOLD (j. w.) Próżna lbyla misja waszej wie!lebności. Biskup klątwy z króla Jana, 
ani z miasta Wrocławia by nie Zidjął, dokąd nie wyrażona byłaby skrucha i nię 
odprawiona pokuta. Dziw mi, żeś się , księże kanoniku, onej misji podejmował. 

HENRYK (czujnie) Dziw?! Dllaczego? 
ARNO!..JD (j. w.) Wasza miłość, jako Zlirządzający Miiliczem w imieniu kapituły, od

dałeś kllucze krOiowi wbrew zakazowi biskupa ,wbrew woli Ojca świętego. 
HENRYK (przerywa) Z polit y'kim to uczynił , za co biskup winien był mi być wdzięcz

ny, bo czego jemu by zrobić nie wypadało -a byłby do tego i tak zmuszony
tom ja wziął na siebie. 

ARNOLD (mniej surowo i poufalej) Oj, Henryku, Henryku ... Spoił cię król francuskim 
winem, a IPOChłebnym[ słowy uwiódł... llVIoże cię nawet przekupił! Wstydu nie 
masz ani za denara. 

HENRYK (z dąsem) Wcatle mnie nie przekupił! Nicem za to nie dostał, kllnę się na 
Boga. SkąiPiec to o~rutny i na zł-oto chciwy, które na śląsku i w Czechach wy
ciska, by je we Francji garściami !I"ozrz,ucać, gdy my tu biedę k•lepiem. 

ARNOLD (sarkastycznie) Już ja tam w .tę twoją biedę n ie wierzę. SaJI11 kanonikat He 
d przynosi, a poza tym podległe ci kościoły wydzierżawiasz - mimo zakaru ... 

HENRYK (przerywa) To kroplla w morzu ... Toż opłacać muszę wikariusza, który moje 
w kaWdrze Slpełnia funkcje. 

ARNOLD Nie masz się czym chwalić . 
HENRYK (żalosny) Ty byś chciał, księże kaneller:zm, by każdy, jako ty sam, nic ,tylko 

w kościele oraz w księgach uczonych siedział i fot'muly kościelne a listy paster
skie układa!. Nie polujesz, u ludzi nie bywasz ... Teraz, kiedy c~ść lcleru i ~ud
ności do 1kllątwy się sttoouje - dochody do reszty l'lmaiLał'y ... (wry.wa) Nde wiesz, 
gdzie •król? 

ARNOLD (zasiadł znów do pracy) Kr&l? Pewnie w zamku siedzi, a z medykami 
wrodza. 

HENRYK Na zly wzrok pono od dwóch łat się ·uskarża? 

ARNO!..JD Tomie wiesz, że całkiem zaniewidział, Clhoć mało co od ciebie starnzy! 
HENRYK (zaskoczony) Nicemnie wiedział! Dlatego więc syn go w tutejszych rządach 

zast~uje ... Po cóż tedy pr.zY'jeohal? 
ARNOLD (dyskretnie) Pewno do syna ... Mbo jak zwyklle - po pieniądze. 

Wchodzi Francois nieco zmężnialy i twardszy, nie taki bluszczowaty, jak w ak
cie II. Wyraźnie kogoś, albo czegoś szuka. 

Scena czwarta 

Arnold, Henryk, Francois. 
FRANQOIS (kłania się z roztarg1liieniem) Kłaniam uni,żenie. (spostrzega Henryka 

i stanął na chwilę skamieniały. Ten również doznaje pewnego szoku) 
ARNOLD No, jakże ci tam, mości Franc;ois, na nowej służbie u dawnych panów? 
FRANc;OIS Nietrudna ,to sluzba być pokojowcem na zamku, w którym z rzadka tyilko 

gospodarze kraju goszczą. A'le terazem przewodnikiem miłościwego króla jego
mości , który niedowidzi. (patrzy co chwila sploszony na Henryka. Ten odwraca 
się i odchodzi ku oknu) 
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ARNOLD Więc co tutaj robi 
FRANQOIS Miłościwy ,pan 

mu jego przewielebność 
mona Żyda, który się tu 

ARNOLD Poszukaj go asan 
cym siedząc na rzekę 
się raczyły. 

FRANCOIS Biegnę po niego. 
domknięte, tak że wpada 
trochę świergotu ptaków. 

Scena piąta 

Arnold, Henryk. Ten 
ARNOLD Co waszej milości 
HENRYK (zly na siebie i na 

byrtu w tej waszej nr7.Pk,l<>.t .l 
ru napuszcza. (zat 
dziwo, że mu się chce 
nyskie famucrusy. Po cóżeś 

ARNOLD (obserwując Henryka 
dy Czech do dworu króla 
zgonie jego milości 
widocznie do siużby 

HENRYK (rozdrażniony nad 
rodza'j IPOkojowca i wiele 
wiadacz snów, a nawet 

ARNOLD (Z! ironią) Tego
HENRYK (nie dostrzega ironii. 

nawet ofiarować bisku,powi 
tecznie - mniejsza o to! I 

ARNOLD (czujnie) Co - za 
HENRYK (straszliwie się 

wsuwa się zza kotary na 
błędnie) 

ERHARD Za ,późno. Za późno .. . 
(spotrzega Henryka, wydaje 
wadzące do ogrod·u. Wpada 
dzą Francois i Salomon. T 
w akcie II. Drzwi pozostają 

Slcena szósta 

Arnold, Henryk, Francois, 
ARNOLD (wstal i podszedł 

ma znaczyć? (Francois 
ryka) 

HENRYK (zly, w postawie , 
ARNOLD (surowo) Co zaszło? 
HENRYK (przerywając) Mamże r 

SALOlMON (do Arnolda) Wasza 
na posłuchanie u króla 

ARNOIJD (wskaiZując kotarę 
nde, w sposobnej chwiU i. 

SALOMON (posępnie) Mam 
pachołki miejskie zabierają 
lewo wraz z Francois. Arnold 

Scena siódma 

Arnold, Henryk, potem król 
ARNOLD (surowo do Henryka) 

co się stało w Nys ie 
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ARNOLD Więc co tutaj robisz? Dlaczegoś swego pana opuścił? 
FRANQOIS Miłościwy ,pan chodzi po katedrze o budowę się dopytując, a towarzyszy 

mu jego przewielebność ksiądz administrator von Bantsch. Mnie .posłałi po Sallo
rnona Żyda, który się tu mial nieda1eko znajdować. 

ARNOLD Poszukaj go asan w ogrodzie. Widzialem Sa[omona, jak pod bzem kwi•tną
cym siedząc na rzekę popatry·Wal, a ptaszki dokola niego okruszynami ch!leba 
się raczyły. 

FRAN<;;OIS Biegnę po niego. (wychodzi na ogród podwojarwi, które zostawia nie
domknięte, tak że wpada tamtędy kwitnienie krzewów, a o ile to możl:ilwe -4 
trochę świergotu ptaków. Przed wyjściem raz jeszcze ogląda się na Henryka) 

Scena piąta 

Arnold, Henryk. Ten ostatni widocznie wstrząśnięty. Potem Erhard. 
ARNOLD Co waszej milości jesot? 
HENRYK (zly na siebie i na wszystkich) Nic, febra mnie trzęsie. jeszcze z onego po

b)'rtu w tej waszej przek~ętej Nysie ... A ten pólgłówek w dodatku wHgoci z dwo
ru napuszcza. (zatrzaskuje drzwi od ogrodu) Więc król jest tutaj? ... Cóż to za 
dziwo, że mu się chce chodzić po katedrze! Me widzę, że straszą tu wszystkie 
nyskie famu[usy. Po 1cóżeś ich wasze tu ,przefJ.ancowal. 

ARNOLD (obserwując Henryka spod oka) Z natury rzeczy tutaj się zna~eźli. Ow mło
dy Czech do dworu króla Jana !Przynależy i czasowo jeno w iNysie bawił. Po 
2Jgonie jego milości Nankli.era odesłano go Falkenhaynowi na zamek, gdzie się 
widocznie do s1użby nadal. Cóż to waszej wielebności przeszkadza? 

HENRYK (rozdrażniony nad potrzebę) Za .mego pobytu w Nysie dano mi go jako 
rodza•j IPOkojowca i wiele rmi krwi napsuł. iNLe rad go widzę. Leń, kłamczuch, opo
wiadacz snów, a nawet bute[kę najlepszego wina francuskiego mi porwał.. . 

ARNOLD (z ironią) Tego- SIPOd Miaicza? 
HENRYK (nie dostrzega ironii. Naiwnie) Istotnie, dostalem je od króla ... Miałem je 

nawet ofiarować biskupowi przy widzeniu ... (spotrzega, że się zagalopowal) Osta
tecznie - mniejsza o to! I tak już za późno. 

ARNOLD (czujnie) Co- za późno? 
HENRYK (straszliwie się miesza. Arnold patrzy na niego podejrzliwie. W tej chwili 

wsuwa się zza kotary na lewo Erhard, jak uprzednio, skradając się i powtarza 
blędnie) 

ERHARD Za ,późno. Za późno ... Zu spliit. 
(spotrzega Henryka, wydaje okrzyk zgrozy i rzuca się do ucieczki w podwoje pro
wadzące do ogrodu. Wpada stamtąd światlo, zieleń, kwiecie i świergot, oraz wcho
dzą Fran~ois i Salomon. Ten ostatni skromnie odziany i skromniej występuje niż 
w akcie II. Drzwi pozostają otwarte) 

Sl'c e n a s z ó s t a 

Arnold, Henryk, Francois, Salomon. ) 

ARNOLD (wstal i podszedł do Henryka) 
ma znaczyć? (Francois zatrzymuje się 
ryka) 

P osluchaj mnie, mości kanoniku... 8o to 
u drzwi otwartych i wpatruje się w Hen-

HENRYK (zly, w postawie obronnej) O co waszej mości wlaściowie chodzi? 
ARNOLD (surowo) Co zaszło? Drraczego ci ludzie ... 
HENRYK (przerywaja,c) lVLamże wiedz.i€<':, co temu oberwańcowi się :przywidziało? 
SALOMON (do Arnolda) Wasza wielebność ra'czy mi wskazać, gdzie mam zaczekać 

na posłuchanie u króla jegomości? 
ARNOI.;D (wskalzując kota.rę na lewo) Najlepiej tutaj obok. Wezwę was, mości Salomo

nie, w sposobnej chwilli. Skargę macie na kogo? 
SALOMON (posępnie) MaJm wieliką ska11gę do króla - na króla ... Na jego ro:z,kaz 

paoholki miejskie zabierają kamienie z żydowskiego cmentarza... (wychodzi na 
lewo wraz z Frant;ois. Arnold sluchal go z roztargnieniem) 

Scena siódma 

Arnold, Henryk, potem król Jan i Mikolaj von Bantsch. 
ARNOLD (surowo do Henryka) Nie od dzisiaj się znamy, Henryku. Wyznaj ~epiej, 

co się stalo w Nysie pomiędzy tobą a tymi Qudźmi? W polowie marca wyslal 
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mnie jego miłość, ksiądz biskup, za sprawami różnymi po całej diecezji -- jak 
zresz;tą wiesz. Gdy wróciłem w Wielką Sobotę, już nie żył, a zdrowegom go prze
cie zostawH. (mówi bez żadnej specjalnej intencji, po prostu rekapitulując, aż 
nagle straszna myśl mu świta. Porywa Henryka za ramię. Ten kuli się i odwraca) 
Co się tam stało? Coś ty ... 

HENRYK (skulony, z odwróconą twarzą) Skądże mam wiedzieć? Wyjechalem prawie 
jednocześnie z tobą ... Ja nie ... Ja nic ... Jam nie winien ... To nie ja ... 

ARNOLD (puszcza jego ramię, odrzucając go jednocześnie aż na stół) Boże miłosierny! 
(ociera !pOt z czoła) , 
Slychać glosy z ogrodu, powolne wstępowanie l)O kamiennych stopniach ciężkich 
kroków, we drzwiach ukazuje się król Jan, p, za onim Mikołaj. Obaj kanonicy 
opanowują się i !przybierają pozy rpełne szacunku. Król /Jan to niewymownie wy
kwintny rycerz w sile \Wieku, zupełnie tinny, niż \wielmoża Paweł z Przemankowa 
w I akcie. Kultura, 'Odwaga, fantazja, żądza rprzygód - wszystko to powinno się 
odbijać w jego aparycji, wraz z wielką finezją. Tragiczny jest gest jego pięknych 
rąk, szukających, !pragnących !się zorientować, ,gest ślepca. .Stoi przez chwilę 
w drzwiach, Mikolaj - ciężki, imponujący jak zwykle, ma :coś bardziej uduchO
wionego niż dotychczas, jakby mniej pewności ~Siebie. 

MIKOLAJ Przedstawiam, miłościwy panie, dwóch moich konfratrów, kanclerza na
szego ArnOlda von Protzan i kanonika Henryka z Wierzbna. 
(obaj kanonicy klaniają się) 

KROL JAN (na nazwisko Henryka poczyna się śmiać. Wszyscy patrzą na siebie trochę 
zdumieni. Arnold podsuwa fotel. Mikolaj z lekka, delikatnie usadza na nim śmie
jącego się Króla) Wybaczcie on śmiech, świątoblliwi mężowie. Przypomniał mi się 
Miłicz, owa drobna przyczyna ty'lu ciężkich pe1:1turbacji w tym małym kraju. 
M1licz - nie więcej niż jakoweś sZJpacze gniazdo ... P.rędkośmy to wtedy zalatwHi, 
co, księże kanoniku de Werbno?! 

HENRYK (skonfundowany, ale rad 2i uwagi Króla na niego zwróconej) Jak wola 
waszej królewskiej mości. Rad bylem usłużyć. 
Protzan odwraca się. Mikołaj patrzy w ziemię. 

KROL JAN Jeszczem wtedy nieź'J.e widział. Więc on zameczek i rzekę Barycz i ciebie, 
księże kanoniktu de Werbno, jeszczem ogllądał. Piliśmy wtedy długo w noc: i za 
zdrowie Ojca Świętego i cesarza rzymskiego, a także całej tutejszej kapituły, 
wraz z jej głową, biskupem Nankierem. (śmieje się) Zabawny, upal.'ty starzec. 
Toż on mi całą wojnę wydaL. A jak mnie złajał! 

MIKOLAJ (poważnie) Mamy nadzieję, .królu miłościwy, że teraz wojny tej koniec 
nadchodzi. Rada miasta W'l"oclawia uohwalila poddać się obrzędowi pokuty pu
blicznej, skoro ty'lko nowy nasz pasterz aprobatę Stolicy Świętej uzyska ... 

KROL JAN (lekko) Pokuty? Ano tak. Syn mi powiadał... Ponoć tak mocno prze
hOiloiWano, że aż powstało przysłowie: 
Tempore Nan.cheri 
furit persecutio cleri. 
Dalekom byl, trudno wszystkiego dopatrzyć. No, to już mój Kal'l zgodę ostateczną 
fu ustalli ... (do Henryka) A waści, księże kanoniku, nagroda jakowaś się naJleży 
poza tym winem, cośmy je razem wypilli. Oddalżeś staremu uparciuchowi one 
buteilki, którem ci przez Falkenhayna doręczyć polecił? (Arnold slucha ze zgroZą. 
Henryk się miesza i milczy, Bantsch dobrze uważa, aLe nie ca~kiem rozumie. 
Król spostrzega, że za daleko się posunął) No już dobrze, dobrze. Wiem, że mu 
się niedawno zmarło. 

MIKOLAJ (poważnie) Przeszliśmy po jego grobie, wasza królewska mość. Biskup 
Nankier [eży w katedrze, którą za życia odbudowywał. 

KROL JAN (w lekkiej zadumie) On martwy, a ja ślepiec ... (ocknąl się) Gdzie Fran
c;ois? (zza kotary wsuwa się Fra.nc;ois, K~Tót wstaje i t:rzyma się ręką ramienia Fran
cois) Na to mi przyszło ... Czeka tam kto? (zza kotary wychodzi Salomon) To ów 
.Zyd, o którym mi powiadano, ~e skaTgę ma do mnie? Mów. 

S cen a ósma 

Ciż i Salomon 
SALOMON (z pokłonem) Miłościwy panie ... Groby na żydowskim kirkucie na rozkaz 

rady miejskiej pachołcy rozbierają. 
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o inną 
mu z tego przyszło! 
sann siebie nie 'U 
patrzą na siebie. 
do klątwy. Francois 
pojawiają się Konrad 

Ciż, Konrad i Wiener 
KONRAD Najniższy sługa 
KROL JAN (niekontent, że 
MIKOLAJ (głosem ochr 

augus,tiamów 
z dawna znani 

KROL JAN (wesół) 
którem fu ku Zgon;zem, 

WIENER (trochę dworak) 
zanie ominęło. 
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KRÓL JAN (z dvstrakcją) Tak, tak. Miasto nowe gmachy buduje ... Dość już tych po
żarów ... Z kamieni budować trza. Nie umarłym potrzebne kamienie, jeno żywym. 
(Bant&ch i Protzan spojrzeli na siebie) Te wasze drewniane budy :mnieść trzeba, 
te wasze - nie uilice alle bagna - zabrukować. (zapala się) W Ltailii, we Francji 
mocne, twarde drogi Cezar jeszcze dla swych wojsk polożyL 

SALOMON (z paklonem) Miłościwy ~anie ... Z grobu ojca mojego i matki mojej wy
ważono i zdarto pomniki. [Rozbito je na części ... Q':hezczeszczOIIlo grób wielkiego 
mbina, Mórego czciły pokolenia! 

KRóL JAN (bardzo daleki) C:rlowielm... Na ruinach Rzymu i Ka11taginy kozy się 
pasą, a ty się żailisz! (wraca do rzeczywistości) Księże administratorze von Bantsch, 
kim jest ten Zyd? Mówiliście mi, ailem zapomniał. (Salomon się prostuje) 

MIKOLAJ (niechętnie. Lekki ton króla go razi) To marszalek dworu księcia Bolka, 
szwagra waszej królewskiej mości. 

KRÓL JAN Prawda, prawda ... Poslluchaj więc, panie marszałku ... Skoro mniemasz, 
żeś pokrzywdzony, dam rozkaz, by ci tyle kamienia miasto wydało, ileś utracił, 
a postawisz na kirkucie jakie zechcesz i komu zechcesz pomniki . 

SALOMON (hamując gniew) Fanie miłościwy ... Raczej rozkaż mi zwrócić tamte cze
repy, którem zwykł czcić od dawna. 

KRóL JAN (zniecierpliwiony siada znowu przy pomocy Francois) Dość tego ... Będzie, 
jakom ii'Zekl... O, cóż to za kraje, co za ludzie! (do Henryka, który skulony i zakło
potany stal tak, by nie spotkać się ze wz1·okiem Francois ani Protzana) Księże 
de Weiibno, jak człowiek o rycerskiej fantazji, taki jak wasze, może tutaj wy
trzymać?! Jakieś dąsy, jakieś klątwy ... Z igły widły, z kretowiska robi się wulkan, 
z myszy- słonia ... Pojutr:ze ot:rząiSnę tproch tego miasta ze stóp moich ... Jadę do 
Francji. Niech się mój Kar'J. tym wszystkim bawi... Ma on po swojej matce Czeszce 
więcej cierpliwości niiJli ja, choć młody. (Salomon odszedl przez ten czas i stoi 
ponuro u kotary, Henryk na slowa do niego zwrócone ożyl, podchodzi do Króla) 

HENRYK (blagalnie, dziecinnie) Weź mnie ze sobą, miłościwy panie! (ruch zdziwienia 
i niezadowolenia u Bantscha. Zaczyna coś podejrzewać. Protzan odchodzi ku oknu. 
Francois stoi nieruchomo za krzeslem króla). 

KRóL JAN (zabawiony, ale z sympatią) Pędziwiatr z debie, mości kanoniku. Co, 
księże administratorze? Akurat dobry na kapelana dla takiego jak ja ll.ekkoducha. 
All1o, może (poczciwie) ci się rt;o ode mnie trochę należy za Mii1icz i etcetera. Zadzio
bują cię tutaj, co? Cnoty żądają a stałości? Zawsze mnie to zastanawiało, że od 
łudzi więcej żąda się stałości niż od Boga... A czy Bóg jest stały? (Bantsch 
i Protzan sluchają ze zgorszeniem. Salomem żachnąl się i dyskretnie splunąl. Hen
ryk ogląda się niespokojnie. Francois patrzy na niego nieruchomo) Patrzcie tylko 
na ten świat: owoc to stałości cZy niestałości bożej? ( Francdis żegna się po kry
jomu) Gdyby stalość nim kierowała, skądże by się wzięła na świecie cala ona 
rozmaitość? Nie może wszysotko zawsze być jednakie - a ów Zyd o parę kamieni, 
Im:óre mu zamienią na inne, lament podnosi, tak jak tamten stary grubianin 
o inną znów lruipę kamieni, o swój Millicz! (w miarę mówienia podnieca się) I co 
mu z tego przyszło!? Skoro go lludzie tutejsi świętym być mniemają, czemu 
sam siebie nie uratował od śmierci? (Henryk opuszcza glowę. Protzan i Mikolaj 
patrzą na siebie. Salomon podnosi gwaltownym gestem obie ręce nad glową, jak 
do klątwy. Francois deiera lzy bezsily... W tej chwili we drzwiach do ogrod'lit 
pojawiają się Konrad i Jan Wiener. U obecnych - odprężenie) · 

Scena dziewiąta 

Ciż, Konrad i Wiener (nieświadomi, że przerywają) 
KONRAD Najniższy sługa waszej króllewskiej mości. 
KRÓL JAN (niekontent, że mu przerwano) K•tóż tam znowu? Witajcie ... 
· MIKOLAJ (glosem ochryplym ze wzruszenia. Podejrzenia w nim dojrzewają) Opat 

augustianów von I..x:JISaJau i byly k!liPclan księcia Henryka, kanonik Wiener, obaj 
z dawna znani !Waszej 'królewskiej mości. 

KRÓL JAN (wesól) Wlaśnieście na koniec mego kazania trafili, wielebni panowie, 
którem rtu ku zgorszeniu członków kapi·tuły wygłosił. 

WIENER (trochę dworak) Zalujemy bardzo, wasza królewska mość, że nas onQ ~i\
zanie ominęło. 

35 
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KROL JAN (którego jednak coś nurtuje) Wspomnialem w tym moim kazaniu także 
i o n ieboszczyku Nankierze, który tylle zamętu wzniecił w tej diecezji, (jeden 
Wiener potakuje) że 1przez całą wieczność ,tego w raju nie zamodli. A świątobli
wość jego - owe IPOk,uty, dobre uczynki, nocne czuwania i chodzenie boso -
widać jemu jednemu t)lllko na korzyść poszły, nam grzesznym nic z tego. Księże 
von Bantsch, wszakżeśmy przy grobie Nankiera dzisiaj byli? 

MIKOŁAJ (zamyślony, z trudem) Tak jest, miłościwy panie. 
KROL JAN (z prawdziwą urazą) Jeśli to święty, to czemu mnie nie uzdrowił? 

Bantsch, Protzan, Konrad, Fran(;ois - wielkie wrażenie. Henryk - zakrył twarz 
rękoma. Salomon zacisnął pięści. 

WIENER (niewrażliwie i t01·malnie) Wasza królewska mość, przecie nie było żadnego 
werdyktu kościffinego w tej materii. (Bantsch gwaltownie się ku niemu odwraca, 
jakby go chciał uderzyć) 

KONRAD (odzyskał równowagę. Pilnuje porządku) Wasza królewska mość, w zamku 
wszystko już przygotowane na radę. Czeskie rycerstwo ttakże już przybyło. 

KROL JAN (wstaje lekko, jak człowiek zdrowy, i dopiero, gdy chce zrobić krok, 
chwyta się ramienia Fran(;ois. Konrad robi, by mu pomóc, ruch zauważony przez 
Króla) Ach nie, ślepcowli jeden przewodnik wystarczy, no i kapellan, bo kano
nika de Werłmo zabieram na dobre. Odżałujecie go! (śmieje się. Potem z kurtuazją) 
Księże opacie, księże kanoniku, poproszę na chwiaę o waszą asystę. Wdzięcznym 
wielce, księże von Bantsch, za poświęcone mi godziny. Zegnajcie, nie wspomi
najcie mnie źle . Te wszystkie nie załatwione jeszcze drobiazgi zlecę synowi, nim 
wyjadę. 

Wychodzi z ręką na ramiemu Fran(;Ois, Konrad i Wiener za nim. Ostatni idzie 
Henryk. Ochlonąl i nie ogląda stę na pozostalych. 

Scena dziesiąta 

Mikołaj, Arnold, Salomon, potem Wiener, Konrad, G1·acjan i Erhard. 
SALOMON (wybucha) Wielem na dworze księcia Boikil widział, ale ... 
MIKOŁAJ (szorstko) Czego waść się srożysz? Król cię wysłuchał. Idź, zgłoś się do 

ratusza. Arnoldzie, wypisz mu i od ka[pituly kartelusz. (Arnold idzie do stołu). 
SALOMON Oby mu .te kamienie w pierwszej bitwie pod no~i padły. Nie chcę ioh! 

Wasza miłość, proszę o inną laskę. (Arnold się zatrzymał) Mam córeczkę, dziecko 
małe, od urodzenia ku1awe, jeśli ON jest śwjęty, niech mi wolno będzie zanieść 
dziecko do podziemia, do Jego trumny ... Niech ją uzdrowi! 

ARNOLD (szczerze oburzony) Rozum ci się !POmieszał, mości Sailomonie. Już i do 
ciebie bajanie jakoweś doszło. Czekaj no chwilę, mamy w coś ważniejszego na 
głowie. (do Bantscha) Słuchaj, Mikołaju ... (waha się) 

MIKOŁAJ (rozumie już podejrzenia Arnolda) Kto był przy zgonie? (waha się) 
ARNOLD (rozumie) Kiedym wyjeżdżał w marcu, zdrów był, choć wielce utrudzom· 

i wychudły ... 
MIKOŁAJ (w pasji) Nie o to pytam! Kto był przy zgonie? 
ARNOLD (nie bierze mu za złe pasji) Tak sądzę, że on szewc, z żoną, co w Nys ie 

,przy warsZJtacie swoim ostaai, F.ran~ois , Gracjan, n o i Erhard. Kto z polskich ka
noników - nie wiem, nie dowiadywałem się nawet. Gdym przyjechał, już był 
na katafalku. Nicem nie ,podejrzewał. 

MIKOŁAJ (w pasji) Ty'le lat illam szkodził, nikomu zła nie czyniąc, tyłe lat nam bruź
dził przez samą swą obecność. I umrzeć nawet potraifil tak, bym nigdy odtąd nie 
zaznał spokoju! (od ogrodu wchodzą Konrad i Wiener. We drzwiach robią cere
monie. Stają nieco zadziwieni) Czemu się królowi naraZJił? Czemu przed naciskiem 
miasta nie ustąpił?! 

KONRAD (trzeźwo) Wasza milość wiesz dobrze - czemu. Prawo boże było 'PD jego 
stronie. Król nie mial zs. sobą dobrej racji. Mieszczanie rozpanoszeni są nad wy
raz, krzywdzą uboższych rzemieślników, uciskają Zydów. Jeśli Kościół ustąpi, kto 
położy tamę nieprawości? 

MIKOŁA.J (j. w.) Wiem, wiem, wiem, że mial rację. A•le żyjemy w świecie, a ze 
światem paktować trzeba! Jednych moima .przekonać, inszym pochlebić. (apeluje 
jakby do obecnych) Na każdego jest sposób. Z królami inaczej się rozmawia niż 
z szewcami. Prawda? 

ŻIEMIA ROZDARTA 
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ARNOLD Ade i król na tY'le przynajmniej, co szewc winien być rzetelny. Król i Hen
ryk- dobra z nich para! 

WIENER (zgorszony) Mnie się król Jan zdaje wybornym wzorem rycerza i panującego. 
A że sobie Henryka 1.11P0dobał - no, kapitula nie będzie chyba miała o <to pre
tensji. Os.ta,tecznie, o jednego Polaka mniej - to raczej zysk niż s.tra.ta. 

SALOMON (groteskowy, ale wzruszający) Wielmożni duchowni panowie, jako 1udzie 
niefamiUijni, nie r<Ozumieją człowieka ... To przecież nic nie kosztu•je. Niech ja 
będę Wlpuszczony do grobów, ja sam tyllko z dzieckiem. 

ARNOLD Ten swoje! 
WIENER (wyniośle) O czym ten Zyd bredzi? 
MIKOLAJ (nie bez pewnej dobroci, choć szorstko) Mości Salomonie, szanujemy cię 

tu w ka,piltułe, jakoileś ze dworu księcia Bolka, królewskiego szwagra. Masz tu 
swoje chody i nawet da1liśmy ci dostęp do króla. Zrozum jednak, że człowiek 
twojej (waha się) wiary nie może być dQPuszczony ... 

SALOMON (w desperacji) A to, że Chrystus byl Zydem - to się nie liczy? (Mikołaj, 
Wiener nawet Konrad - zgorszeni) To on mógl oo dzień nauczać w synagodze? 
To jego ucZliliowie mogild być wszyscy Zydami? ... To nasza księga święta niczym 
inmym nie jest, jak historią naszego narodu, (Wiener i Konrad zgorszeni, Bantsch 
wzburzony), a ja, ~tórego ojciec i dziad, i pradziad byli rabinami, strefię wasz 
kościół, jeśJJi grobu waszego świętego dotknie się moje niewinne dziecko?! 

ARNOLD (dobrotliwie) Zacny rpanie Salomonie, hamujcie się ... Taki z was obyty 
i roztrqpny człowiek, a nie chcecie zrozumieć ... Tak się unosicie, (kotara na lewo 
przepuszcza Gracjana, za nim wychyla się Erhard) jakby wam kto bronił dostępu 
do jakowego znakornitego medyka, tymczasem ... 

GRACJAN (oznajmia) Owa pustalnica, która miała widzenie w Wielki Piątek, ,przy
prowadzona przez malą dzieweczkę, domaga się wpuszczenia do grobów bisku
pich, dla modQitwy przy trumnie jego milości Nankiera. 

SALOMON (z triumfem) Roztropny człowiek!? Dobrze ksiądz kanonik von Pmtzan 
mówi... Kto teraz jesi tu roztropny, kto? 

WIENER W jakimże barbarzyństwie żyjemy! Rację ma jego królewska mość, że stąd 
do Niemiec i Francji ucieka, gdzie więcej oświecenia. 

GRACJAN (oznajmia) Ze szpitaJa 'w Nysie prz'ywieziono trędowatych, których biskup 
Nankier sam zwykł byl opatrywać. Proszą o dostęp do jego trumny. 

KONRAD (interesuje go organizacja) Tego gromadnie zrobić niepodobna. Może by 
raczej po jednemu, księże administra<torze; ja bym ich dal do tutejszego szpitala, 
a potem coraz to Móregoś dopuszczał do ~trumny. 

MIKOLAJ (który trwal posępnie zadumany) Do trumny, do tvumny ... Nie byłby on 
w onej trumnie, gdyby mnie byl słuchał... Nie miałem takich słów, które by do 
;niego dochodziły. Czemu się w tej Nysie odosobnił? Czemu opuścił Wrocław 
i mnie? Byłbym upiQnowal! Byłbym go chronił. 

KONRAD (zaniepokojony) Przecie nie ibył sam. ZaJi sądzisz, wasza wielebność, ile jego 
milości Nankii(irowi na czymś zbywało? Tam był bezpieczniejszy, niż tu, wśród 
miejskich zmrów i zbuntowa111ych przeciw niemu mnichów. Jeśli zmarl tak nagle, 
to na slru·tek zbyt ostrych praktyk sędziwemu jego wieko.wi nieprzychyJnych. Nie
prawdaż, panie JocheQ!? 

GRACJAN (niepewnie. Mikolaj z napięciem slucha) Na co zmarł - nie wiem. To 
wiem !tylko, że w Wielkim Tygodniu obchodził boso wszystkie kościoły i tak 
trwał na 111abożeństwach, a powietrze było ostre. W Wielki Piątek wieczór za
kończył życie. Ow młody Czech więcej by ode mnie mógł powiedzieć, jeno że 
właśnie króQ go wyslal z pismem jakowymś do Pragi. (Arnold drgnąl) No, i nasz 
niedojda nie odstępował biskupa w on czas ani na chwilę, aie on nie powie. Brak 
mu piątej klepki. 
Erhard ukazuje się w drzwiach ogrodu, niosąc caly sno!P kwiatów dla Matki 
Boskiej. Ustawia je. Nie boi się Bantscha. 

MIKOLAJ (do wszystkich) Bó~ mi świadkiem, żem tego nie chciał. 
WIENER Wasza 'Wielebność mnie zdumiewa. Przecie tak jest lepiej. Niech nawet 

Nankier będzie sobie śwJętym d~a POS!pólstwa. I to da się wykorzystać dla 
Kościola i dla nas. By.le już nie bruździł nam żywy. 

KONRAD (rzeczowo) O i[e się coś niezwykłego okaże, można wszcząć proces. Wiel
kich to był cnót i świątobiliwaści a miłosierdzia człowiek, każdy zaświadczy. 

GRACJAJ.'l' (nieustępUwie) Czy mamy ~uścić ową ,pustelniczkę, która w Wielki 
Piątek widziała duszę biskupa Nankiera, p.rowadzoną przez aniołów do raju? 
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SALOMON (błagalnie, wyczekująco) żadnego nie zrobię zamętu, przyjdę z dzieckiem 
o zmroku. Gdyby żył, kazałby mnie wpuścić. 

MIKOLAJ (bierze się za glowę) żywy czy umarły wciąż do serca mego się dobiera. 
Obym [przez niego lila potępienie wieczne nie zaslrużył... (do Arnolda) Nie chcia
łem ... Nie jestem winien tej śmierci, jakem sługa boży, jakem prawy ślązak! 

ARNOLD (wstrząśnięty) Mikołaju ... Któż cię obwinia?! (Konrad i Wiener współczu
jąco, ale bez zrozumienia, otaczają Mikolaja. Erhard usiadl na klęczniku i plecie 
bardzo piękny wieniec) Każdy wie tyle ltyJ.ko właśnie, ille mu wiedzieć dano, o sa
mym sobie i o drugich. Bóg jeden ty1lko wie wszystko i ze wszystkim na czas 
zdąży ... Nie zdążyłeś wyzl!lać Nankierowi, że go miłujesz? 

MIKOLAJ (z rozpaczą chwyta go za ramiona i wstrząsa nim) Nie wied7Jialem... Nie 
mążylem ... 

Kurtyna 

Wladza częściej przechodzila z rąk do rąk niż z glowy do glowy. 
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