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historji, pieśniach, podaniach, legen
dach znajdujemy obrazy dawno mi
nionej przeszłości. Czy pragniemy je 
ujrzeć?

- A co to jest historja?
— Co to znaczy: podania histo

ryczne?
Historja opowiada nam wszystko, 

co się działo od najdawniejszych cza
sów, kiedy nietylko naszych ojców 
i pradziadów nie było jeszcze na świe
cie, ale nie było Polaków ani Niem
ców, Francuzów ani Japończyków, 
a cala ziemia inaczej zupełnie wy
glądała.

Z historji wiemy, co ludzie robili przed kilku tysiącami lat, jak żyli, 
prowadzili wojny, do kogo się modlili, jakie budowali gmachy; — ale wiemy 
to dobrze tylko o tych ludach, które umiały pisać, więc pozostały o nich 
pewnie wiadomości w starych księgach i na przeróżnych pomnikach.

Co się działo w Polsce, zaczęli spisywać dopiero księża, kiedy wiara 
chrześcijańska rozszerzyła się w naszym kraju. Przedtem pisać nie umiano, 
więc tylko ojciec dzieciom opowiadał, co widział, co pamiętał, jak to 
dawniej było. Starzy ludzie lubili opowiadać, a nawet układali pieśni o tem, 
co było dawniej: o bitwach, klęskach i zwycięstwach, o sławnych, dziel
nych ludziach. Ale opowiadając lub śpiewając, każdy rzecz trochę zmie
nia! po swojemu, i tym sposobem prawdziwe zdarzenie przeistaczało się
coraz bardziej, a nakoniec stawało się tak dziwne, że trudno naw-et zgad
nąć, co w niem jest prawdą, a co zmyśleniem.

Takie zmienione opowiadania o bardzo dawnych czasach, często nie- 
prawdopodobne, nazywamy podaniem historycznem.

Historja uczy nas prawdy.
W podaniu historycznem może być dużo zmyślenia.

DZIEJE POLSKI. 1



DZIEJE BAJECZNE.

PODANIE O LECHU.

Dawno już, bardzo dawno, może z tysiąc lat temu, trzech braci, 
Lech, Czech i Rus, rozeszło się w trzy strony świata, aby założyć sobie 
nowe państwa.

Lech udał się na północ. Szedł długo przez wielkie, nieprzebyte 
puszcze, które okrywały wówczas naszą ziemię, przedzierał się przez 
gąszcze, przebywał moczary, kierując się jedynie słońcem lub biegiem 
wód, aż wyszedł na równinę nad brzegami Warty. Zachwycony pięknością 
kraju, żyznością ziemi, obfitością ryb i zwierzyny, postanowił tu się za
trzymać i gród sobie zbudować.

Puszcza. Z obrazu H. Weyssenhoffa.



Grodem nazywano wówczas miejsce zabezpieczone, gdzie można się 
było bronić przed napaścią nieprzyjaciela. Były to najczęściej drewniane 
domy, otoczone ostrokołem, to jest jakby parkanem z ostro zakończonych 
kolów, a niekiedy rowem i wodą. Kiedy w puszczy z rozkazu Lecha ścinano 
drzewa na budowę grodu, 
znaleziono c-ale gniazdo bia
łych orłów. Lech wziął to 
za dobrą wróżbę i białego 
orla obrał sobie za znak wo
jenny, a gród, który zbudo 
wal, nazwał Gnieznem.

Bardzo trudno rozpo
znać, co jest prawdą w tem 
podaniu. Tych trzech braci 
wcale nie było, i zapewne 
w ten sposób tłumaczono so
bie, że Polacy, Czesi i Rusini 
są ludami pokrewnymi czyli bratnimi, ponieważ rozumieją nawzajem 
swoją mowę.

Nazwę Gniezna też inaczej wyjaśniają: Gniezno czyli Kniezno, to 
znaczy: gród kniazia, księcia.

Orły gnieżdżą się w górach, a białe są wielką^rzadkością.

Po gwiezdnej nocy fale Warty 
Witały cichym szeptem słońce,
Co wstało wielkie, gorejące, 
I na polisty kraj otwarty,
W koronie lasów, rzek błękicie, 
Słało królewską laską — życie.

Po gwiezdnej nocy fale Warty 
Zdumione widzą brzeg kwiaciany: 
Lud na nim zbrojny, a nieznany, 
I jakiś wódz — na mieczu wsparty: 
Wyniosła postać, wzrok sokola, 
Włos złoty rzeźbi marmur czoła.

Na skrzydłach wiatru ponad fale 
Glos jego dźwięczny z silą płynie: 
— » Drużyno moja, w tej krainie 
Bogom dziękczynne dary spalę 
I tu założę wam siedlisko, 
Co będzie wielkich dni kołyską...

Piękna to ziemia! anim we śnie 
Marzył o takiej pól urodzie, 
Zaciszu borów, modrej wodzie;
Tu życie nam rodzinne wskrześnie, 
Równiny zepną chat łańcuchy, 
I będą z nami szczęścia duchy.

— 3
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Gród, który na tej ziemi stanie, 
Smukłemi baszty w niebo strzeli, 
Lechickie plemię uweseli, 
A będzie Gniezna mieć nazwanie 
Od gniazda, które-m znalazł rano, 
Za wolą bogów niezbadaną«.

Skończył i wzrokiem powiódł wkoło. 
»Niech żywię Lech!« radosne bieży 
W błękity nieba — z nad wybrzeży

Aż pod słoneczne sięga czoło.
»Niech żywię Lech!« i tysiąc skroni 
Przed wodzem kornie się pokłoni.

I odtąd ponad fale Warty
Wciąż częściej ludzki głos dobiegał,
I stuk topora się rozlegał,
Co ciosał pierwsze wielkie karty 
Dziejowej księgi...

Zofja Zacharkiewicsówna.

PODANIE O KRAKUSIE.

Nad rzeką Wisłą, daleko od Gniezna, stal mocny gród Kraka na gó
rze Wawelu.

Krakowy gród przezwano też Krakowem. Bezpieczny był, bo na gó
rze położony, z jednej strony oblany Wisłą, spokojny pod rządami mądrego 
i dzielnego księcia. Kmieć tu bez trwogi orał żyzną ziemię, kupiec sprze
dawał towar, rzemieślnik wyrabiał potrzebne narzędzia, każdy wiedział, 
że nad nim czuwa Kraku sowę oko i ramię.

Lecz stało się nieprzewidziane nieszczęście: w jaskini u stóp góry 
zamieszkał smok okrutny i zaczął mordować bezbronnych mieszkańców. 
Z pastwiska porywał bydło, ludzi, idących drogą; nie lękał się najsilniej
szych, uzbrojonych w luki i ciężkie maczugi1). Skóra jego pokryta była 
twardą łuską, której żadna broń nie szkodziła: nikt go pokonać nie mógł.

W grodzie zapanowała trwoga i żałoba: ten utracił córkę, ów dziel
nego syna, który poszedł, aby zmierzyć się z potworem, — temu zmarniał 
cały dobytek. Nie śmieli ludzie opuszczać swych domów, nie wiedzieli, co 
począć.

Wtedy Krak postanowił podstępem pokonać wroga. Rzucono mu ba- 
rana, wypchanego siarką, a gdy go połknął, uczuł w sobie straszny ogień. 
Chciał ugasić go wodą z Wisły i pil tak długo, aż pękł.

Odtąd lud bardziej jeszcze pokochał Kraka, mądrego opiekuna 
i obrońcę, coraz więcej mieszkańców osiedlało się u stóp grodu, w którym 
mogli zawsze znaleźć bezpieczne schronienie, i sława Wawelu rosła.

Nakoniec Krakus umarł. Wdzięczny lud usypał mu wielką mogiłę, 
na którą podobno w rękach nosił ziemię.

Na pamiątkę tego do dziś dnia pod Krakowem na kopcu Krakusa

1) Maczuga — graba palka, używana jako broń.
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odbywa się corocznie obchód, zwany »Rękawka« t. j. przynoszenie ziemi 
na mogiłę w rękach i rękawach, ażeby ślad jej nigdy nie zaginął.

Według innego podania smoka zabił syn Kraka, noszący toż samo 
imię; inni znów utrzymują, iż uczynił to szewczyk Skuba.

Có w tem może być prawdą? Krak mógł istnieć i prawdopodobnie 
tak się nazywał założyciel grodu na Wawelu. Może pokonał groźnego 
wroga, który napadał na okolicznych mieszkańców, — ale tym wrogiem 
nie mógł być bajeczny potwór. Może nazwano smokiem okrutnego rozbój
nika albo złego sąsiada. Tak się możemy domyślać.

KRAKOWIAK.
Płynie Wisła, płynie 
Po polskiej krainie, 
Zobaczyła Kraków, 
Pewno go nie minie.

Gdy go zobaczyła, 
Wnet go pokochała

I na znak miłości 
Wstęgą opasała. 

Na wysokiej górze 
Stoi zamek stary, 
A Wisła mu wiernie 
Dochowuje wiary.

WANDA.

Wanda leży w naszej ziemi,
Co nie chciała Niemca —

Któż nie zna tej piosenki? Cóż ona ma znaczyć?
Podanie tak o tem mówi.
Po śmierci Kraka zostało dwóch synów, ale młodszy, zazdroszcząc 

bratu władzy, zabił go, i za to został wypędzony z grodu. ’ Wówczas 
obrano księżną córę Kraka, piękną i rozumną Wandę.

Kochana przez lud cały, Wanda rządziła mądrze, sprawiedliwie, 
mężnie. Walczyła w boju, sądziła spory, pracowała nad utrwaleniem 
szczęścia i bezpieczeństwa swego kraju. Sława jej rozchodziła się szeroko.

Zasłyszał o niej książę niemiecki Rytygier. Zapragnął pięknej żony 
i pięknej ziemi polskiej, więc przysłał swaty do Krakowa, grożąc wojną, 
gdyby Wanda nie chciała go przyjąć za męża.

Rytygier słynął także męstwem i odwagą, wojna z nim była bardzo 
niebezpieczna. Ale Wanda nie chciała dać swemu ludowi obcego pana. 
Odrzuciła żądanie niemieckiego księcia, ażeby zaś w nieuniknionej teraz



Kopiec Wandy.

walce zapewnić narodowi swojemu zwycięstwo, poświęciła siebie na ofiarę 
bogom i rzuciła się w nurty Wisły.

Wydobyto--jej ciało i pochowano z wielkim żalem całego ludu, a na 
mogile usypano znów kopiec wysoki.

O pięknym zaś czynie Wandy ułożono pieśń.

Nie wiemy, co jest prawdą w tem podaniu, ale czujemy wszyscy. 
że jest piękne, i powtarzamy je chętnie. Niekażdy ma tyle siły i odwagi, 
aby oddać życie, młodość, szczęście dla dobra narodu. To tez podziwiamy, 
kochamy i czcimy tych, którzy tak postępują. Nazywamy ich bohaterami. 
Jeżeli prawdą jest, że Wanda tak uczyniła, to jest bohaterką. Gdyby była 
tylko odważną kobietą, byłaby wystąpiła do walki z Rytygierem, usiło
wała go pokonać. Ale cóżby się stało, gdyby była pokonana?

Zamiast narażać kraj swój na niepewną próbę, grożącą, niebezpie
czeństwem obcego panowania, wołała własne życie oddać bogom i okupie 
za nie wolność swojej ziemi.

Prześliczna postać Wandy w tem podaniu zachwycała wielu poetow, 
którzy jej czyn wspaniały opiewali, rozmaicie go tłumacząc; do tych 
poetów należą: Słowacki, Krasiński, Deotyma i wielu innych.

— 6 —



PODANIE O POPIELU. . Niedaleko od Gniezna, nad jeziorem Goplem, wznosił się gród Kruszwica. 
Tam mieszkał książę Popiel, jeden z następców Lecha, i rządził krajem 
groźnie i surowo. Chciał większej władzy, niż mieli jego poprzednicy. 
Chciał rządzić sam, nie pytając nikogo o radę. Żona Niemka opowiadała 
mu nieraz, że tak rządzą książęta w Niemczech.

Mysia wieża nad Goplem.

A w Polsce zdawna był obyczaj, że kniaź w ważniejszych sprawach 
zwoływał na radę starszych kmieci czyli gospodarzy, właścicieli ziemi. 
Taka rada, z kmieci złożona, nazywała się wiecem...

Popiel nie chciał zwoływać wieców, a kmiecie rozgniewani o to, nie 
chcieli z nim chodzić na wojnę, odmawiali mu posłuszeństwa.

Popiel się obawiał, że z tego zatargu skorzystają jego stryjowie: po
łączą się z kmieciami i odbiorą mu władzę. Zaprosił więc stryjów na 
ucztę, żona przyprawiła trucizną miód i wino i otruła wszystkich.

Trupy wrzucono do Gopła.

7



Zbrodnia jednak została prędko ukarana. Z ciał potopionych stryjów 
wylęgły się tysiące myszy i wyruszyły wszystkie do Kruszwicy, prosto 
na dwór zbrodniarza.

Przerażony Popiel, nie umiejąc walczyć z takim nieprzyjacielem, 
ratował się ucieczką i z całą rodziną szukał schronienia w murowanej 
wieży, wznoszącej się pośród jeziora na wyspie. Lecz myszy popłynęły 
za nim, dopadły go na wieży i zagryzły.

Podanie to tłumaczą rozmaicie.
Zdaje się, że Popiel panował naprawdę i chciał rządzić samowładnie, 

a kmiecie opierali się temu i domagali się wieców. Od niezgody doszło do 
wojny. Ale jakież to myszy zagryzły Popiela?

Jedni mówią, że to ród Myszków stanął na czele walczących; oto
czono Kruszwicę, Popiel schronił się na wieżę i tam umarł głodową 
śmiercią.

Inni znów przypuszczają, że Kruszwicę obiegli rozbójnicy morscy, 
zwani Myszami, ponieważ napadali bardzo licznie na niewielkich łodziach. 
Kmiecie nie pospieszyli na ratunek księciu, który uciekł na ową wieżę 
i tam prawdopodobnie umarł z głodu.

Jedno i drugie przypuszczenie jest tylko niepewnym domysłem, przez 
który chcemy odgadnąć, kogo owe myszy oznaczają. Prawdy — natural
nie — nikt nie wie.

Napady drobnych rozbójników morskich zdarzały się wtedy często, 
ale czy o nich mówi to podanie?

Ignacy Krasicki, znany bajkopisarz, napisał przed stu laty żartobliwy 
poemat o myszach i Pópielu, pod tytułem Myszeis.

PIAST.

Podczas rządów Popiela niedaleko Kruszwicy miał własną zagrodę 
zamożny kmieć, Piast kołodziejr).

Szanowali i kochali go sąsiedzi, bo chętny był do rady i pomocy, 
uczynny dla każdego, mądry i gospodarny.

Oprócz chaty i roli miał dużą pasiekę, która dostarczała mu miodu 
i wosku. Zarabiał także kolodziejstwem, więc pracy miał niemało, lecz 
i dostatek wszystkiego. Dobra żona Rzepicha pomagała mu w gospodar
stwie, a wesołe i zdrowe dzieci stanowiły szczęście rodziców.

1) Kołodziej, wyrabiający kola do wozów.
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Poeta polski Niemcewicz, który przed stu laty prawie w pięknych 
śpiewach historycznych opisał sławnych ludzi i ważniejsze wypadki z na
szych dziejów, tak o tym kmieciu mówi:

»Pośród Kruszwicy spokojnych wieśniaków 
Był Piast, co bogów i ludzi miłował. 
Dom jego szczupły, ale zewsząd czysty, 
Za Gopłern małą pasiekę posiadał, 
Cienił lepiankę jawor 1) wiekuisty, 
A na nim bocian gniazdo swe zakladał.«

Właśnie podczas sporów z Popieleni o wiece skończył lat 7 najstar
szy syn Piasta. Była to dla rodziny bardzo ważna uroczystość, gdyż chło
piec z rąk matki przechodził pod opiekę ojca. W dniu urodzin dziecka 
obchodzono tak zwane postrzyżyny t. j. ojciec po raz pierwszy obcinał 
synowi długie włosy, nadawał mu imię i wzywał dla niego błogosławień
stwa przodków.

Na ten obrządek spraszano sąsiadów i ugaszczano ich hojnie, aby 
upamiętnić dla nich to zdarzenie i zapewnić dziecku ich życzliwość. To 
też Piast i Rzepicha zawczasu przygotowali dostateczny zapas mięsa i pie
czywa, miodu i owoców leśnych. Uprzątnięto chatę, przystrojono zielenią, 
zastawiono obficie stoły.

Właśnie sproszeni goście zasiedli za stołem, kiedy w progu stanęli 
nieznani nikomu podróżni. Byli to dwaj młodzieńcy o jasnych i pogodnych 
twarzach; — zakurzone ich szaty świadczyły wyraźnie, że daleką prze
byli drogę, — prosili o 'wypoczynek i posiłek. Byli przed książęcym dwo
rem, ale ich tam nie wypuszczono, może znajdą gościnność pod wieśniaczą 
strzechą.

Gościnność i w pogańskiej Polsce była najświętszem prawem, obo
wiązkiem. Gość w dom — Bóg w dom — mówi stare przysłowie, a maluje 
ono wiernie, co czuł i myślal każdy.

Z radością też powitał Piast przybyłych, podał im wrody, aby obmyli 
się z kurzu, i posadził za stołem, prosząc, aby jedli.

Tymczasem rozpoczęły się obrzędy.
Matka przyprowadziła biało ubranego chłopca, w płóciennej koszuli, 

z rozczesanymi długimi włosami, i powiodła go przed ojca.
Chłopak padł mu do nóg, a Piast go podniósł, uściskał, pokropił wodą 

ze źródła i ująwszy nożyce, przystrzygl mu włosy nad czołem.
Oddal potem nożyce najstarszemu z gości, ten uciął znowu długi 

pukiel, i tak koleją co starsi krewmi i sąsiedzi strzygli po trochu włosy 
wrkolo głowy dziecka.

1) Jawor — drzewo podobne do klonu, o szerokich liściach, wcinanych głęboko.
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Kobiety je zbierały, aby zakopać w ziemię.
Wtedy podnieśli się obcy podróżni, a jeden z nich przemówił.

Pozwólcie i nam, bracia, pobłogosławić chłopca w imię na
szego Boga.
A I zrobiwszy znak krzyża, dodał: — W imię Ojca i Syna i Ducha 
bwiętego chrzczę ciebie, Ziemowicie. Niech błogosławieństwo Boże będzie 
z tobą, nad domem twoim i dziećmi twojemi.

Obecni słuchali tego ze zdziwieniem, wzruszeni i pełni wdzięczności. 
Błogosławieństwo Boże jest przecież największym darem. Imię Ziemowita 
podobało się też wszystkim, Pia^t dziękował serdecznie.

Rozpoczęły się teraz pieśni obrzędowe. Matka przyniosła wieniec ze 
świeżych ziół upleciony i włożyła postrzyżonemu synowi na głowę, ojciec 
wziął go za rękę i powiódł na święte miejsce na cmentarzu, aby modlitwa 
uczcić duchy dziadów i zostawić ofiary na ich grobach.

1 i zez drogę śpiewano pieśni, groby polano mlekiem, poustawiano na 
nich misy z jadłem.

Kiedy wrócono nakoniec do domu, spostrzeżono, że obcy młodzieńcy 
zniknęli. Kiedy odeszli, nikt nie zauważył, nikt nie wiedział, w która 
stronę się udali. Musieli być ludzie święci, gdy zostawili święty dar bo- 
gówr: błogosławieństwo.

Rozeszli się nakoniec goście, ale nazajutrz wrócili z wieściami, że 
miecie się zbierają, aby obrać innego księcia, Popiela nikt słuchać 

me chce.
Ze wszystkich stron schodziły się liczne gromady, jedni szli pieszo, 

mm jechali na wozach, tamci znów konnó, a nikt zagrody Piasta nie 
ominął. Każdy rad był usłyszeć jego mądre słowa i pokrzepić siły za 
gościnnym stołem. W Kruszwicy bardzo prędko głód zaczai dokuczać: 
okolica nie mogła wyżywić tylu ludzi, wielkich zapasów^ nikt z sobą nie 
pizywiózł, a to, co było, nie wystarczało dla wszystkich.

Gościnny kołodziej witał, podejmował, lecz w duszy rosła mu troska 
i trwoga: skądże dla tylu stanie? I co począć, skoro zabraknie żywności?

Z niepokojem pyta żony, co ma jeszcze w śpiżarni. Biegnie Rzepicha 
zaraz do komory, ale po chwili wraca i opowiada z największem zdzi
wieniem, ze zapasów nic nie ubywa, wszystkie statki pełne jedzenia 
jak były.

Cieszy się Piast i dziwi, dziękuje bogom za ten dar ich laski i śmielej 
teraz zaprasza, częstuje.

Dobry z ciebie gospodarz — chwalą ze zdziwieniem goście — 
kiedy wystarczysz na takie gromady.

— Nie moja w tem zasługa — tłumaczy się wieśniak — Boża to 
wola i błogosławieństwo: świętych snadż ludzi ugościłem w chacie, bo 
odtąd nie ubywa mi zapasów.





Zdumieli się wszyscy, spojrzeli na siebie.
— A jakiegoż nam szukać księcia, jeśli nie takiego, któremu bog 

wie sami błogosławią! Nad Piastem Boska ręka i opieka, Piast szczęśliwie^ 
nam rządzić będzie.

I zasiadł Piast kołodziej na tronie w Kruszwicy.

»Juź wdział purpurę, wziął miecz wojowniczy, 
Świetną koroną uwieńczył swe skronie, 
A wdzięczny, pragnąc uczcić stan rolniczy, 
Rozkazał pług swój postawić przy tronie.«

W opowiadaniu o Piaście wszystko jest prawdopodobne, oprócz roz
mnożenia żywności przez świętych czy aniołów, którzy ochrzcili Ziemo-' 
wita. Chrześcijańscy księża obchodzili w owych czasach ziemie pogan, 
nauczając wiary Chrystusowej i chrzcząc nawróconych. Może takimi byli 
i owi młodzieńcy. Lecz jeśli ich nazwiemy aniołami, którzy uczynili cud 
za wolą Boga, to cale opowiadanie powinniśmy nazwać legendą, bo takiej 
podania, w których opowiadamy o świętych, Matce Boskiej, cudach itp.i 
nazywamy 1 e g e n d a m i.

OKRUTNY SĄSIAD.

Na zachodzie sąsiadem naszym byli Niemcy, rozlegle i potężne pań-,1 
stwo pod władzą chrześcijańskiego monarchy — cesarza.

Cesarz w tym czasie to najwyższa godność, pomazaniec Boży, opie-j 
kun chrześcijaństwa i chrześcijańskiej cywilizacji.

To też ziemie pogańskich Słowian i posiadłości niemieckie różniły się: 
bardzo na pierwszy rzut oka: na wschód puszcze i bagna nieprzebyte.' 
poprzerzynane jedynie rzekami, a w nich ukryte, niby za murem bez-1 
piecznym, osady rolne, chaty pod słomianą strzechą, czasem gródek, ostro-1 
kołem otoczony, ale do siedzib ludzkich nawet drogi niema, przez puszcze 
drzeć się trzeba, znać je, by nie zbłądzić, — a na zachodzie świat zu
pełnie inny. I tu nie brak puszcz jeszcze, lasów nieprzebytych, bagien 
nieosuszonych i zdradzieckich, lecz przerzynają je już drogi bite, które 
łączą warowne grody murowane, miasta handlowe i zamki rycerskie, zdała 
widne, niby strażnice. W miastach i grodach błyszczą krzyżem złotym 
świątynie Pańskie, murowane domy: ludzie tu znają sztukę budownictwa, 
a kraj zabezpieczony od nagłej napaści.
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Najwięcej grodów właśnie na granicy, a w kążdym margraf siedzi, 
wódz, obrońca państwa, a zarazem wróg srogi i niszczyciel sąsiednich po
gańskich plemion. Napaść, rabunek — to jego zadanie, a posuwać granice 
cesarstwa wciąż dalej — to zasługa i obowiązek.

Gorliwie go spełniają margrafowie, a jak? — posłuchajmy, co mówi 
Jodanie o okrutnym margrafie Gero.

| Pieśń wam zaśpiewam! w pieśni Miał jasną zbroję i stalowy miecz, 
[prawdę szczerą: Co w bitwach głowy z karku zmia-

Był u Ottona wielki margraf Gero, [tał precz,
Nad podbitymi postawion Slowiany, I zgraję knechtów x) na wszelkie 
A w każdej sprawie rycerz zawołany. [rozkazy,

I miał ten Gero murowany dwór, Krwawych jak wilcy, a zimnych 
Co wieżycami wspinał się do chmur, [jak głazy«.

I dowiaduje się wielki graf Gero, że podbite plemiona myślą o od- 
jwecie, że zburzyli jakiś zameczek niemiecki, że się zmawiają ich knezie- 
^wodzowie, aby uderzyć razem.

Uśmiechnął się graf Gero na te wieści: z nim się spróbować chcą? 
I ku zdziwieniu sług wszystkich na ucztę zaprasza.

»A ledwo zaszło trzeciej doby słoń- Trzydziestu książąt, szczera lacka 
[ce, [krew,

|od lackich książąt powrócili gońce. Szerokie czoła, ciemna w kabłąk 
|Gero rad z wieści... Hej, już dzwoni [brew,

[róg, Otwarte lica, w źrenicach błękity,
Już wchodzą kniazie w Geronowy U bioder szable, a na głowach szczy- 

[próg: [ty2)«-

Gościnnie i serdecznie wita przybyłych graf, wiedzie do komnat, 
gdzie suto, wspaniale zastawiono stoły biesiadne, prosi, by na bok odłoży li 
broń, w przyjaźni i braterstwie radzić będą.

»Ucztują kniazie, w sali rośnie gwar, A Gero wstaje i woła do sług:
Coraz weselej od pieśni, od czar. — Niechaj zadzwoni paź w zloci-
Coraz serdeczniej, — co wychylą [sty róg!

[dzban, A ja ten puhar wznoszę wam, knia-
Podaje świeży hojny zamku pan. [zioń ie.
I zapomniało szczere lackie plemię, I pełny puhar pil za kniazión 
Że chciwy Gero dybie na ich ziemie. [zdron ie.

1) Pachołków. 2) Tutaj: — osłony, hełmy.
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A gdy pil Gero, paź na progu grał 
Dziko, jak wicher wiejący wśród skal. 
Na ten glos knechty z morderczem 

[żelazem 
Wpadli i kniaziów otoczyli razem, 
I skrępowali sznurami ramiona, 
Cięli im gardła i kłuli im łona.

A możny Gero nad trupami stal, 
Uśmiech na ustach, w dłoni puhar 

[miał:
— Siądźcie za stołem! — wołał - 

[bracia moi,
Gero się buntu wyrżniętych nie 

[boi«.
(M Romanowski).

Takie były sąsiedzkie stosunki z Niemcami.
Liczniejsi od nas, lepiej uzbrojeni, a przytem zamiłowani w podbo

jach i z natury lubiący walkę, napadali bezbronnych i spokojnych SloJ 
wian, rabowali ich osady, zagarniali pod swoje panowanie ziemię, a ludzi 
uprowadzali do niewoli.

Jakże tu walczyć z nimi? — Niemiec w żelaznej zbroi, koń nawet 
w żelazie, — miecz ma potężny, ostry, strzały z żelaznym grotem, długie 
kopje, także z żelazem. — A Słowianin, skórą albo lnem odziany, idzie 
z toporem, maczugą i lukiem, ale o miecz mu trudno, bo Niemiec nie 
sprzeda, a sam zrobić go nie umie, — zbroi też żadnej nie ma.

Więc jeden niemiecki rycerz dziesięciu zabić może i żadnej rany 
nawet nie otrzyma, bo co mu kto zrobi, kiedy on w żelazie?

Nierówna była walka, Słowianie zwyciężyć nie mogli.
Jeszcze i dlatego nierówna, że dla Słowian wojna to klęska, to zbu

rzenie cichego życia i spokojnego szczęścia, — a dla Niemca to największa. 
uroczystość, to rozrywka i rozkosz życia.

Niemiec — póki był poganinem — raj nawet wyobrażał sobie w taki 
sposób, że codziennie wszyscy mieszkańcy tego szczęśliwego miejsca sta
czać będą tak srogie boje, iż na polu bitwy zostaną tylko posiekane ciała, 
a dopiero po walce głowy, ręce, nogi zrosną się znowu, i wojsko powróci 
w tryumfie, by nazajutrz zacząć tę samą zabawę.

Niemiec chrześcijanin tak myśleć już nie mógł, ale nie mógł także 
wyrzec się walki, łupów i podbojów, więc sobie znalazł wygodną przy
czynę: walczy z poganami, aby ich nawrócić.

Tym sposobem wytępiał cale plemiona słowiańskie i zagarniał ich 
ziemię, posuwając się naprzód zwycięsko. Dopiero nad Wartą znalazł nie
spodzianie granicę swych zwycięstw i skuteczny opór.
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ŚLEPY KSIĄŻĘ.
O Mieczysławie I-ym, który przyjął wiarę chrześcijańską i tym spo

sobem zabezpieczył kraj od Niemców, takie mamy podanie:
Prawnuk Piasta, Ziemomysł, miał jedynaka syna, ale ze smutkiem 

spoglądał na niego, bo dziecię było niewidome.
Jakże on panować będzie? Jak rządzić ludem całym? Jak bronić się 

od Niemców?
Srogie kalectwo zesłali bogowie na książęcego syna. Co to będzie?
Nadszedł wreszcie uroczysty dzień postrzyżyn. Lecz o dziwo! Gdy 

ojciec nożycami obciął chłopcu pierwszy pukiel długich włosów, młody 
książę zadrżał i krzyknął radośnie:

Ojcze mój! widzę! widzę!
Ze zdumieniem otoczyli go wszyscy obecni, niedowierzając słowom, 

zadając pytania, aby sprawdzić, co one znaczą.
— Co widzisz? Powiedz. Gdzie?
— Światło widzę, — o, wielkie światło tam wysoko! I was widzę, 

mój ojcze! matko!
Nie można było wątpić: chłopiec przejrzał.
Radość była wielka, lecz większe zdumienie. Był niewidomy i przej

rzał podczas świętego obrzędu. Tak chcieli bogowie, — objawili w tem 
swoją wolę — ale co to znaczy?

Starzec poważny siedział pośród gości, kmieć znany, szanowany, 
choć mówiono o nim, że nowych poznał bogów i tym służy. Ale był mi
łosierny i uczynny, dzielił się wszystkiem, co miał, z biedniejszymi, radził 
dobrze, rozumnie, każdemu dopomógł, każdego nazwał bratem, więc jak 
brata kochano go i szanowano.

I teraz wszystkie oczy zwróciły się zwolna ku niemu: co powie?
Starzec zrozumiał te pytające spojrzenia.
— Ja tak myślę — rzekł, jakby zbudzony z zadumy — że Boska 

to wróżba i wielka laska Boża: chłopiec zobaczył słońce i świat cały, 
przejrzał, — tak samo przejrzy kiedyś jego dusza: zobaczy słońce prawdy, 
jasnej, dobroczynnej, ujrzy to, czego dotąd nie widzimy, nie poznaliśmy. 
Pozna świętą prawdę wiary.

Pokiwali głowami starzy, pomilczeli. Odpowiedzieć żaden nie umiał. 
Niby coś tak, ale co to wszystko znaczy? Co to za prawda wiary?

Będzie, jak postanowili bogowie.

Tak więc podanie o cudownem odzyskaniu wzroku miało być zapo
wiedzią, że pogański książę otworzy kiedyś oczy na światło prawdziwej 
wiary, czyli stanie się chrześcijaninem.



CZASY HISTORYCZNE.

PIASTOWIE.

CHRZEST MIECZYSŁAWA I.
(966).

ogaństwo ginie.
Od roku już Mieczysław pojął 

chrześcijankę królewnę za żonę, od 
roku już wiadomo, że chrzest przyj- 
mie i przyjąć każę w całym kraju, 
jawnie czyni przygotowania do tej 
wielkiej uroczystości — a jednakże 
odwleka chwilę, jakby mu ciężko 
było dać wyrok zagłady na starą 
wiarę, w której się wychował.

Niema w tem nic dziwnego, bo 
łatwo powiedzieć: zburzyć stare świą
tynie! zniszczyć stare bogi! — ale 
spełnić to — trudno.

Do tych bogów przecież on modlił 
się dzieckiem, — nauczono go wierzyć 
w ich opiekę, — tych bogów kocha 
lud cały i z trwogą oczekuje strasz

nej godziny. Więc gdy siekiera uderzy w posągi, uderzy w serca ludzkie, 
które jękną boleśnie, głośno —

A jeśli zechcą mścić się za swych bogów?
Wszystko to waży książę w mądrej głowie, zwleka i dzień stanow

czy odkłada, odkłada...
Ale wie, że on przyjdzie, więc gotuje siły, gromadzi sprzymierzeń

ców. Księża chrześcijańscy dawno nawracają wojsko, kmieci, rycerzy, 
urzędników, — jedni przyjmują wiarę, aby przypodobać się panu, inni 
Chrystusowi otworzyli duszę, a są tacy, co nie śmią się sprzeciwić, rozu
miejąc, że tak być musi.

Mieczysław bystrem okiem patrzy, liczy. Już widzi sam, że dłużej 
czekać niepodobna: jeśli okaże słabość, przegrać może.
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Więc nareszcie dzień oznaczono, uroczysty dzień chrztu książęcia, 
jego rodziny, dworu, dostojników państwa, urzędników, rycerzy i wiernego 
ludu, który przy księciu stanie.

Wiosna na świecie zielona i młoda, ziemia przywdziała też strój uro-

Mieszko I. Jan Matejko.

czysty, i niebo patrzy jakby uśmiechnięte, i słońce sieje blaski jak błogo
sławieństwo, — znaków burzy nie widać nigdzie.

książęcym zamku ludno i wspaniale, w Gnieźnie pełno rycerstwa, 
gości, — dla wszystkich przygotowano przyjęcie, dary bogate, miejsce do 
spoczynku.

DZIEJE POLSKI. 2



Dąbi ów ka pierwsza radosnem spojrzeniem powitała dzień upragniony. 
Nadszedł nareszcie, oczekiwany tak długo!

Jej twarz rumiana promienieje szczęściem, rozpuściła długie, złociste 
warkocze, jak dziewczyna w wianek zielony się stroi, a szaty na niej 
jasne, płaszcz bogaty.

Dworzanie napełniają książęce komnaty, goście czescy i duchowień
stwo. Mieszka nie widać jeszcze: w komorze swojej radzi coś z księdzem 
Jordanem, z wybranymi powiernikami.

A dokoła podwórca gromady rycerzy, kmieci i służby dworskiej, 
wszyscy w milczeniu oczekują pana.

Wreszcie wyszedł Mieczysław z książęcej komnaty, — twarz jego 
niewzruszona i stanowcza, w oczach niezłomna 'wola.

Ksiądz Jordan z krzyżem w ręku idzie naprzód, za nim para ksią
żęca i rodzina Mieszka, dwór cały.

Tuż praw ie obok zamku, na miejscu starej pogańskiej świątyni ko
ściół nowemu Bogu już wzniesiono.

Jeszcze niedokończony, lecz krzyż w nim i ołtarz, — relikwie świę
tych dziś na nim złożono, — obok chrzcielnica.

W ciszy uroczystej brzmią wielkie pytania i słychać odpowiedzi, od 
których los kraju zależy. Po księciu chrzest przyjmuje brat Mieczysława, 
siostra, dalej kolejno nieochrzczeni jeszcze dostojnicy, rycerze; — na po- 
dw ói cu, na placach księża gromadkami chrzczą mężczyzn i kobiety

Chrzest Polski. Rysunek Ks. PilattFego.

— 18 -
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z dziećmi, a ochrzczonym rozdają jasne szaty, upominki, — dla wszyst
kich wreszcie zastawiona uczta.

Stało się.
Jeszcze pozostała praca: trzeba zniszczyć ślady pogaństwa, — zburzyć 

gontyny, potłuc stare bożki, wyrąbać gaje święte. I na to dzień już wy
znaczony i wola księcia się wypełni: po całym kraju wzniosą się kościoły, 
na każdym krzyż zabłyśnie. Nie ujrzeć więcej dawnych bogów, ni kapłanów.

Czy ich naprawdę niema?
Nikt tego nie przypuszcza: pokryli się w borach, w jaskiniach, na 

pustkowiach, — ścigaćby ich daremnie: ci muszą umrzeć poganami. Ich 
dzieci, wnuki, a może prawnuki dopiero poznają nową wiarę i jej prawdy.

Dziś wystarcza, że Polska jest krajem chrześcijańskim, a krzyż go
dłem jej wiary.

To najważniejsze, bo Niemiec nie może napadać chrześcijańskiego 
państwa. Nie może. Cesarz jest opiekunem całego chrześcijaństwa.

Dlatego to Mieczysław nową wiarę przyjął, — zrozumiał, że przyjąć 
musi, chociaż dawna może bliższą, milszą mu była. To potęga.

Prawda, że teraz jest sługą cesarza: hołd mu składa czyli przysięgę 
wierności i pomoc daje zbrojną na każde wezwanie. Nie może być ina
czej: nie ma siły do oporu. Wie jednak, że w tej służbie siła jego wzrasta, 
że uczy się od Niemców rządzić i wojować, aż wybije godzina... Syn już 
chyba załatwi te rachunki.

On spełnia to, co musi, — dla przyszłości. Wszystko dla przyszłości. /

BOLESŁAW CHROBRY.
(od r. 992—1025).

W PODZIEMNYM ZAMKU.
»M nurtach Elby i Sali, wśród dnieprowych wód fali 

Kto to słupy żelazne tam bije?
I z za Karpat wyżyny po Bałtyku głębiny 

Czyje godła i znaki lśnią czyje?
To Bolesław, mąż chrobry, ludów swoich pan dobry, 

Ale straszny na zdrajcę i wrogi.
Złączył braci Lechitów, i jak orzeł z błękitów, 

Precz daleko rozpuścił swe drogi«.
(M. Unicka').

Na Wawelu nad Wisłą gród prastary, odwieczny, niegdyś zamek 
królewski.

2*
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U stóp góry szeroko rozkłada się miasto i płynie ulicami we wszyst
kich kierunkach. Życie w niem tętni od samego świtu ciężkim turkotem 
wozów, dzwonkami tramwajów, gwizdkami fabryk, gwarem robotników, 
ruchem młodzieży szkolnej, wystawami sklepów. Miasto żyje, weseli się,

Bolesław Chrobry. J. Matejko

płacze, zabiega, walczy, tryumfuje lub skarży się głośno, jaśnieje cnotą 
lub ''krwawi występkiem, — żyje.

A stary, stary zamek na wysokiej górze patrzy na to od wieków, 
poważny, milczący.

Czego on nie pamięta! Te wielkie komnaty, w których śpi echo ty- 
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siącznycli odgłosów: chrzęstu rycerskiej zbroi, szczęku mieczów, pokrzy
ków groźnych, tryumfalnych pieśni, i rozpaczliwych żalów i cichego jęku. 
Wszystko to brzmiało w tych murach milczących, — a dzisiaj gdzie 
te glosy?

Obok zamku świątynia, niby skamieniała modlitwa całych wieków. 
Półmrok w niej zamyślony, poważny i cichy. Z grobowców i pomników 
patrzą marmurowe twarze wielkich synów ojczyzny, którzy oddali jej 
życie, — ich czyny opiewają milczące napisy. Na środku srebrna trumna, 
jak ołtarz ofiarny, który dźwigają czterej aniołowie, — to szczątki mę
czennika, patrona tej ziemi.

I wielka cisza.

Wawel od strony Wisły.

Niekiedy uroczyście z katedralnej wieży ozwie się głos spiżowy sta
rego Zygmunta, lecz i te dźwięki zda się przepojone tęsknotą jakąś, głę
boką zadumą...

A pod Wawelem groby.
Milczące podziemia, gdzie nie przenika ani promień słońca, ni echo 

życia, które wre na ziemi. Tu wieczna ciemność i wieczne milczenie. 
Wtedy tylko zaświeci slaby blask pochodni i słychać ciche szepty i stą
pania, gdy ktoś z żyjących pragnie spojrzeć na te szczątki wielkiej prze
szłości i minionej chwały.

»Tutaj śpią króle-mocarze, I pleśni opasał wstęgą;
Poigral czas z ich potęgą, A w ich zbutwiałej prawicy
W proch chrobre rozsypał twarze Rdzewieje klinga szablicy«.

(E. Wasilewski).
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To ludzie widzieć mogą.
Ale głębiej pod ziemią, w pieczarach nieznanych, gdzie nie postała 

nigdy stopa śmiertelnika, jest inny zamek królewski, wspanialszy.
Nie budowała go ręka człowieka, nie ludzkie siły wzniosły olbrzy

mie sklepienia i potężne kolumny. Szereg komnat jaśnieje też nieziem- 
skiem światłem, w którem igrają tęcze z purpury i złota, lśnią iskry stali 
i błyski żelaza.

Ściany tam zdobią tarcze i sztandary, prastare karabele, hełmy i pan
cerze; z kosztownych rękojeści bije blask drogich kamieni i tysiącem 
barw świetlnych mieni się w powietrzu.

Pośrodku stoły dębowe, złotogłowiem zasłane, na nich miód stary 
w kosztownych puharach.

Dokoła stołu zasiedli królowie, w godowych szatach, w płaszczach 
purpurowych, korony na ich czołach, wyraz powagi na licu, a berło wła
dzy w dłoni.

Siedzi Lech stary, Krakus, Wanda, Piast kołodziej, Mieczysław z krzy
żem, Chrobry ze Szczerbcem u boku, Krzywousty z Żórawiem, którym 
gromił wrogów w 47 bitwach, Łokietek, co 3 razy na tron wracał, Król 
chłopów i Jadwiga, Jagiełło, dwóch Zygmuntów, Stefan Batory, Sobieski, 
pogromca Turków i obrońca wiary, i wielu innych, o twarzach mniej 
jasnych, mniej królewskiem spojrzeniu.

Siedzą i gwarzą o tem, co słychać na ziemi; czasem łza błyśnie 
w zmartwiałej źrenicy, czasem rozświetli ją uśmiech radości, strzeli z niej 
promień dumy, lub ból ciężki, głuchy posępnym cieniem zasępi oblicze.

Cóż to za odgłos aż tu zbudził echa, aż królowie,powstali z purpu
rowych tronów i zgodnym hymnem wtórzą ziemskiej pieśni? — To glos 
Zygmunta tak potężnym dźwiękiem' wydzwonił — jak co roku — uro
czystą chwilę Narodzenia Dzieciątka w Betłeem.

Przebrzmiała pieśń z ostatniem uderzeniem dzwonu, echo w oddali 
milknie, — królowie znowu zasiedli u stołu, tylko Bolesław Chrobry, na 
Szczerbcu oparty, stoi i czeka.

Zatętniała ziemia, zachrzęścialy pancerze, słychać głuche uderzenia: 
ktoś kołacze do wrót podziemnego zamku.

Wielki król ruszył z miejsca i dąży ku wyjściu: wSzak to jego ry
cerze, jego nieśmiertelni towarzysze bojów i chwały.

Dotknięciem Szczerbca rozwarł potężne podwoje i stoi przed gośćmi 
w blasku nieśmiertelnym.

Tak patrzą na się chwile.
Hufiec rycerzy w żelaznych zbroicach, na żelazem okutych koniach, 

w oznaczonej godzinie stanął przed swym wodzem, oczekuje rozkazu.
— Czy już czas, królu, panie nasz? — pytają.
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Nie wybiła jeszcze godzina, rycerze moi, wojownicy moi! — odpo
wiada Bolesław...

I zapadają się ciężkie zapory, odcięły znowu wodza od rycerzy, 
i hufiec zbrojny spieszy napowrót, skąd przybył.

Spieszy ku Tatrom śnieżnym i uśpionym. Tam w głębokiem podzie
miu pod sennym Giewontem, a może w Kościeliskiej pod Pisaną, (bo tego 
nikt nie zbada z żyjących na świecie), śpi rycerstwo Chrobrego. W zbroi 
i z mieczem w dłoni śpią od wieków, wsparci o grzywy swych koni.

I tylko raz do roku, kiedy dzwon Zygmunta uderzy godzinę Naro
dzenia Pana, a pierwsza gwiazda zabłyśnie na niebie, słychać w podzie
miu głuchy chrzęst i łoskot. To rycerstwo dosiada żelaznych rumaków 
i spieszy do Krakowa, by w podziemnym zamku stanąć na chwilę przed 
obliczem wodza i z ust jego usłyszeć rozkaz.

Dotąd odsyła ich wódz ukochany na dalszy sen-spoczynek, — ale 
przyjdzie godzina, gdy na całym świecie wybuchnie wojna święta. Wtedy 
Bolesław Chrobry zbudzi swych rycerzy. Wyjdą z tatrzańskich pieczar 
niezwyciężone zastępy, a Wielki Król nie schowa już Szczerbca do pochwy, 
dopóki na całej ziemi nie zapanuje pokój, miłość i szczęście.

BRACIA ZMARTWYCHWSTAŃCY.

ycerze Chrobrego piękną zostawili pa
mięć, skoro lud oczekuje na ich prze
budzenie, by sprawiedliwość zapano
wała na ziemi, — w znacznej jednak 
mierze jest to zasługą ich wodza. 
Bolesław nagradzał męstwo, sile i od
wadze dawał szlachetne pole walki 
w obronie kraju, ale zarazem wyma
gał karności, karcił nieposłuszeństwo, 
a dla występnych bardzo surowym 
był sędzią.

Jest naprzykład podanie, iż w cza
sie pokoju rozmieszczone po grodach 
królewskich rycerstwo przez swawolę 
czy chciwość zaczęło napadać po
dróżnych, wydzierając im własność, 
a nawet i życie.

W owych czasach było to rzeczą 
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zwyczajną, w Niemczech rycerze bogacili się taką zdobyczą, ale Bolesław, 
mądry i sprawiedliwy monarcha, na wieść o tem uniósł się gniewem.

On kocha swych rycerzy, ale nie rozbójników, mordujących bez
bronnego i słabszego. On chce, aby kraj jego był bezpieczny, gościnny 
dla swoich i obcych. Wszakże po to budował drogi, aby zachęcić do 
przyjazdu kupców, ułatwić tak potrzebny handel. Swawolna napaść od
straszy każdego, a ileż razy staje się przyczyną wojny, odwetu, klęski?

To też surowo skarcił te rozboje i na przyszłość zagroził śmiercią 
winowajcy.

Czy to nie wiedząc o tem, czy przez lekkomyślność dwaj bracia, 
młodzi rycerze, dopuścili się znowu rabunku. Sądzili pewno, że się to ukryje.

Nie ukryło się jednak. Król surowy i zapalczywy rozkazał obu na
tychmiast ściąć głowy. Niech ten przykład odstraszy innych.

W milczeniu wysłuchali groźnego wyroku. Nikt nie odważył się pro
sić za nimi, bo król w gniewie nie znosił żadnego oporu. Więc szli oddać 
głowy za chwilę swawoli, młodzi, zdrowi, odważni.

Upłynęło lat parę.
Król ucztował z drużyną przed nową wyprawą. Ze wszystkich stron 

ściągali do niego rycerze, a wszyscy pełni męstwa i zapału. Bolesław 
witał przybyłych gościnnie, spoglądał na nich z dumą i miłością: oto 
obrońcy kraju, towarzysze trudów, jego chwała i sława; za ojczyznę od
dają krew i życie, weselą się dzisiaj, a iluż nie wróci do domu?

Przy stole gwar panował: liczono obecnych, mówiono o tych, którzy 
jeszcze nie przybyli, ktoś wspomniał o ukaranych młodzieńcach. Szkoda 
ich: byli młodzi i odważni, kochali kraj i króla, mogli być pożyteczni. 
Marnie zginęli.

Król westchnął głęboko, zasępił oblicze.
Spostrzegła to dobra królowa Kunilda i spytała pokornie:
— Czy radbyś, mężu, widzieć ich jeszcze przy życiu?
— Tak — rzekł Bolesław — szkoda krwi i sił młodych, niechby je 

oddali na służbę krajowi.
Wtedy królowa schyliła się do nóg mężowi, wyznając, że ocaliła 

młodzieńców, że dotąd żyją, ukryci w klasztorze, pokutując surowo za 
swe przewinienie.

— Chcesz im przebaczyć, panie? Wszystko w twojej mocy...
Król był rad i wzruszony; żonę uściskał, posłał gońca po uwięzio

nych, a gdy stanęli przed nim pełni skruchy, przebaczył winy, kazał do
bijać się sławy, wiernie służąc ojczyźnie.

I pozyskał w nich dzielnych rycerzy, których dla tego dziwnego 
zdarzenia zwano powszechnie: bracia zmartwychwstańcy.
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WYKUPIENIE CIAŁA ŚW. WOJCIECHA.

Król Bolesław z czcią wielką żegna arcybiskupa czeskiego, Wojcie
cha, który czas jakiś bawił na królewskim dworze, a teraz idzie dalej,

Trumna Św. Wojciecha w Poznaniu.

szerzyć światło wiary wśród pogańskiej ludności Prusów, na lewym brzegu 
Wisły nad morzem osiadłej.

Nadaremnie chciał król zatrzymać biskupa, wystawiając niebezpie
czeństwo podróży i niechęć Prusów dla obcego Boga; starzec byl niewzru
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szony: Bóg go osłoni, jeśli taka Jego wola; któż z Nim mierzyć się może? 
A męczeństwo to laska wielka.

Odesłał nawet dość liczną straż zbrojną, którą mu przydał troskliwy 
Bolesław:

— Nie z orężem, ale ze słowem miłości chce stanąć na pruskiej ziemi.
I poszedł śmiało przez lasy i pola nauczać wiary i miłości, — ale 

wkrótce nadeszła wieść okropna: poganie zamordowali obcego kapłana, 
który znieważał ich bogi.

Boska w tem widać wola, aby zginął męczeńską śmiercią, lecz po
bożny Bolesław Chrobry postanowił wykupić święte ciało i złożyć w Gnieź
nie, w kosztownym grobowcu.

Tym sposobem pragnął oddać cześć świętemu i pozyskać jego bło
gosławieństwo dla kraju.

Posłał więc rycerzy z bogatymi dary w zlocie, srebrze, tkaninach, 
broni. Złożono je na wadze, a na drugiej szali zwłoki świętego.

Ku zdumieniu jednak chrześcijan i pogan szala ze zlotem i srebrem 
podniosła się w górę, jakby nic nie ważyła w porównaniu z ciałem mę
czennika.

Dorzucają na nią, co kto ma przy sobie, ale daremnie: to są tylko 
dary, ofiara przecież więcej u Boga ma znaczenia, więcej nieskoń
czenie waży.

Jakże więc spełnią rozkaz swojego monarchy?
Wtem wysuwa się z tłumu uboga wdowa, chrześcijanka. Tak gorąco 

pragnęła, by ciało świętego wykupione zostało z rąk niewiernych i uczczone 
pogrzebem chrześcijańskim, — tak gorąco tego pragnęła! Gdyby miała 
skarby, oddałaby je za nie, oddałaby tak chętnie, — możeby przeważyły 
szalę? Ale nic nie ma. Oto dwa pieniążki, cały jej majątek; dwa pieniążki, 
w ciężkim trudzie zarobione, może na chleb dla dzieci, — niech je Bóg 
przyjmie, bo więcej nic nie ma; oddałaby przecież choćby życie własne, 
gdyby potrzebne było.

Rzuca małe pieniążki na szalę pełną złota, — niewielka to ofiara, 
ale prosto z serca, a Bóg serca nasze ocenia.

I oto cud!
“‘Szala ze zlotem opada, opada do samej ziemi. Zdejmują srebro, złoto, 

dwa pieniążki wdowy mają tę samą wagę, co ciało świętego, bo także 
sa ofiarą.
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CESARZ OTTO III W GNIEŹNIE.
(1000 r.).

Pielgrzymka cesarza Ottona III do Gniezna nie jest podaniem, ale 
faktem historycznym, mającym jednak wiele cech podania, ponieważ po
czątkowo przechowały się o tem zdarzeniu tylko ustne opowieści.

Za panowania Bolesława Chrobrego przypadał rok 1000 od Nar. Chr. 
Ludzie wyobrazili sobie, że w tym właśnie roku nastąpi koniec świata, 
i starali się przygotować na straszliwy sąd ostateczny przez odpokuto
wanie tu na ziemi za popełnione grzechy. Każdy poczuwał się do jakiejś 
winy, więc by oczyścić duszę, sypano hojne jałmużny, fundowano klasztory 
i kościoły, odprawiano pielgrzymki do miejsc świętych.

Dowiedziawszy się o męczeństwie św. Wojciecha, cesarz niemiecki, 
Otto III, postanowił odbyć pielgrzymkę do jego grobu w Gnieźnie, aby 
wymodlić sobie odpuszczenie grzechów i błogosławieństwo. Ale przy tej 
sposobności chciał także poznać polskiego księcia, Bolesława, o którego 
waleczności i rozumie wiele słyszał.

Zasłyszał o tem Chrobry i postanowił jak najświetniej przyjąć naj
potężniejszego w Europie monarchę, ażeby mu okazać zarówno bogactwo 
swego kraju, jak silę zbrojną i swoją powagę.

Już na granicy Polski oczekiwano gościa, i gdy ukazał się cesarz 
w licznym orszaku duchowieństwa i rycerzy, natychmiast przystąpili do 
niego przewodnicy, aby w nieznanym kraju wskazać mu najlepsze drogi 
lub przeprowadzić przez olbrzymie puszcze. Wkrótce pojawiły się poczty 
rycerskie.

Były to mniejsze i większe oddziały, prowadzone przez możnych pa
nów i wodzów, złożone z ludzi rosłych, silnych i wytrwałych, w żelaznych 
zbrojach, lśniących w blasku słońca, w piórami zdobnych hełmach, prze
pysznych pancerzach, uzbrojeni w miecze, kopje, topory, z jaskrawo ma- 
lowanemi tarczami.

Oddziały te towarzyszyły cesarzowi w dalszej podróży aż do Gniezna. 
Przybywało ich coraz więcej, coraz inaczej zbrojnych. Po obu stro

nach drogi widział Otto te drużyny i podziwiać je musiał. Czul się oto
czonym dokoła wielką silą doskonałego rycerstwa i rozumiał, jaką korzyść 
przynieść może podobny sprzymierzeniec, jak niebezpiecznym byłby wróg 
tak silny.

Gdy dano znać, że cesarz zbliża się do Gniezna, sam Bolesław z naj
okazalszą drużyną wyjechał naprzeciwko, aby powitać dostojnego gościa 
i wprowadzić go do stolicy.

L bram Gniezna cesarz zsiadł z konia, ponieważ pragnął pieszo od
być resztę drogi. Podanie mówi, że z tego powodu Bolesław kazał suknem. 



a nawet czerwonem, wysiać ulice Gniezna, po których szedł pobożnie do 
świętego grobu ówczesny opiekun całego chrześcijaństw a.

W kościele pośród świateł zapalonych stała srebrna trumna kosztow
nej roboty ze szczątkami św. męczennika.

Cesarz padł na kolana i modlił się długo, ze skruchą i żarliwością.
Gdy opuścił świątynię, Bolesław, jako gościnny gospodarz, zaprosił 

gościa do zamku swojego na ucztę.
Zamek czy pałac, a właściwie dom obszerny, był drewniany, — 

komnaty duże, by pomieścić mogły zawsze liczne rycerstwo Bolesława. 
Teraz przybrano je bardzo odświętnie.

Na ścianach rozwieszono kosztowne kobierce, umajono je zielonością, 
a wśród gałęzi lśniły pozłociste zbroje, pancerze i kolczugi, czyli koszulki 
z drobnych żelaznych kółek, hełmy ze spuszczonemi przyłbicami, różno
barwne tarcze, miecze o rękojeściach wysadzanych drogimi kamieniami, 
włócznie z proporczykami barwnymi, kosztowne rzędy na konie.

Według wielkości komnat poustawiano w nich stoły dębowe, obru
sami białymi lub kobiercami zasłane, a na nich umieszczono misy, pół
miski, dzbany, puhary, kubki, najrozmaitszej wielkości i kształtów, wszyst
kie ze złota i srebra.

Na misach i półmiskach leżały pieczone i gotowane potrawy: woło
wina, wieprzowina, baranina, drób domowy i ptactwo, zwierzyna leśna, 
sarny, jelenie, dziki, zające, kasza, chleb biały i razowy. AA dzbanach 
i puharach złocił się miód i wino, piwo i kwasy rozmaite.

Pod ścianą stały beczki z napojami, a przy nich podczaszowie 
i mnóstwo pachołków do nalewania i roznoszenia dzbanów.

Inni trzymali olbrzymie pochodnie, które o zmroku błysną krwawym 
ogniem.

Spojrzał cesarz dokoła i zdumiał się znowu. Nielada to bogactwa 
były przed nim, nie lada kto posiadać mógł skarby podobne!

Rozpoczęła się uczta. Znikały stosy zwierzyny i ptactwa, dolewano 
miodu i wina, zabłysły weselem oczy, rozjaśniły się wszystkie twarze, 
a choć nie wszyscy mogli porozumiewać się z sobą z powodu różnicy 
języka, gwarno stawało się w izbach.

W najokazalszej komnacie, na purpurowem krześle siedział cesarz 
w koronie i cesarskim stroju. Obok Bolesław, dalej duchowieństwo, nie
mieccy goście, polscy dostojnicy, książęta.

Tłumacze pomagali do rozmowy, — najbieglejszy stal za krzesłami 
cesarza i Bolesława.

Cesarz dopytywał ciekawie o wszystko: o wielkość kraju, podbite 
ziemie, ich bogactwo, ludność, jej zajęcia, grody, liczbę rycerstwa. Bolesław 
odpowiadał chętnie: chciał, aby cesarz mógł ocenić jego siły.

Gdy skończyła się uczta, Chrobry rozkazał dworzanom zdjąć ze ścian 
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kosztowne zbroje i kobierce, zebrać ze stołów złote i srebrne naczynia, 
i wszystko zanieść do komnat cesarskich w podarunku dla jego dworu.

Ale nazajutrz, gdy po nabożeństwie cesarz znowu przybył na ucztę, 
zastał dworzec przybrany niemniej świetnie, a po uczcie znów wszystko 
otrzymał w hojnym darze.

Cesarz opuszczał Gniezno dnia trzeciego. Przecie za takie przyjęcie 
odwdzięczyć się po cesarsku wypadało, — a przytem wiedział teraz, że 
Bolesław jest sąsiadem, którego pomoc bardzo może mu się przydać, to 
też zapragnął szczerze się z nim zaprzyjaźnić.

Rysunek Ks. Pilatti’ego. 
Cesarz Otto III koronuje Bolesława Chrobrego.

Więc za bogate dary złożył Bolesławowi w ofierze święte relikwie, — 
ustanowił w Gnieźnie arcybiskupa polskiego, a tym sposobem uwolnił pol
skie duchowieństwo od zależności względem arcybiskupa niemieckiego, — 
wreszcie na znak przyjaźni i braterstwa zdjął z głowy własną koronę 
i na głowę Chrobrego ją włożył, nazywając go imieniem króla.

— Nie godzi się tak potężnego władcę nazywać hrabią, jako swego 
sługę — powiedział — życzę ci pomyślności, królu Bolesławie.

Nie była to koronacja, gdyż ta odbywała się zawsze w kościele 
i stanowiła obrządek religijny, ale dar cesarski upoważniał’ Bolesława do 
uroczystej koronacji.

Bolesław musial być zadowolony: przyjaźń z cesarzem i dla niego 



była pożądaną: zabezpieczony od Niemców, mógł teraz spokojnie rozsze
rzać swoje państwo, ‘łącząc w jedną całość bratnie słowiańskie ludy.

Odwdzięczył się też znowu wspaniałymi upominkami, szczerze oka
zywał Ottonowi przyjaźń i z licznym pocztem rycerstwa odprowadził go 
uroczyście aż do granic swej ziemi.

JAK BOLESŁAW WOJOWAŁ Z NIEMCAMI.
(1004-1018).

Wojna z Niemcami to prawie połowa panowania Chrobrego, ciągnie 
się ona całe lat 14, przerywana, wznawiana, zakończona wreszcie upoko
rzeniem Niemiec i korzystnym dla Polski pokojem w Budziszynie 1018 r.

Jakże się to stać mogło, że nieznany książę niewielkiego państewka 
pokonał potężnego władcę, cesarza zbrojnych, wojowniczych ludów?

Stało się, bo ten książę miał moc i wytrwanie, silę, rozum, a nawet 
genjusz. Jego dzieła i czyny zawsze zdumiewać nas będą.

Pamiętajmy, że jego ojciec uznawał władzę cesarza nad sobą, — 
walczyć nie myślał: był na to za słaby.

I Bolesław z początku wołał rozszerzać swe państwo, podbijając są
siednie plemiona słowiańskie: Pomorzan, Wiślan, zajął gród krakowski, — 
ale z Niemcami starał się o zgodę.

Tymczasem kraj urządzał, powiększał zastępy rycerstwa, gromadził 
je i zbroił, wynagradzał hojnie. Świetne pułki witały cesarza Ottona, bu
dziły podziw, ale — mierzyć się z Niemcami niepodobna młodemu panu.

Przyszła jednakże chwila, że zmierzyć się musial, bo następca Ottona, 
Henryk II, był zupełnie inny: przyjaźni nie potrzebuje, posłuszeństwa żąda.

Żąda nawet groźnie, bo widzi rosnącą potęgę Bolesława, który nie 
Pytając go o pozwolenie, zasiadł na czeskim tronie, przez Czechów we
zwany, by uwolnił ich od tyrana.

Tak być nie może! Niech rządzi i w Czechach, ale jako cesarski 
sługa: niechaj przedtem hołd złoży.

Dumnie Bolesław przyjął niemieckiego posła: nie złoży hołdu i pana 
nad sobą nie uzna. Panem jest niezależnym swoich ludów, i niech spró
buje cesarz zmusić go do uległości.

Więc musiała zacząć się wojna. Chrobry jednakże umiał sobie radzić. 
Nie zastępował drogi cesarzowi, spieszącemu do Polski. Niech przyj

dzie, niech go szuka. Niech przebrnie z swem rycerstwem nieprzejrzane 
puszcze, pełne dzikiego zwierza, bagien, drzew zwalonych, gdzie niewi
dzialna czeka na niego zasadzka. Niech pali liche osady i chaty opuszczone 
pizez ludność, gdzie nawet żywności nie znajdzie. Tu go zaskoczy zima. 
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a mróz, głód i trudy lepiej od miecza zniszczą te zbrojne zastępy, uczy
nią łupem żarłocznego ptactwa.

Pojmani przewodnicy zaprowadzą wroga w nieprzebyte moczary, 
gdzie śmierć tylko czeka. A z zasadzki wypadnie nagle zbrojny oddział, 
szarpać i gnębić będzie uchodzących. Zginą najwaleczniejsi w takiej walce.

Próżno, dumny cesarzu, szukasz tutaj Bolesława: nie w tych on 
puszczach kryje się przed tobą, — one bronią się same i nie potrzebują 
jego żelaznej piersi, — za siebie spójrz, cesarzu, w swoje własne państwo: 
tam on bezkarnie broi w twej nieobecności.

Rzeczywiście »lis chytry«, »gad obmierzły« — jak nazywali Niemcy 
Bolesława — przeszedł tymczasem Odrę i ujarzmionych Słowian wzywa 
do powstania, — pomoc im obiecuje i odzyskanie wolności.

Nie trzeba ich namawiać: niby pożar w stepie szerzy się walka 
z nienawistnym Niemcem, — toć najlepsza sposobność, bo cesarz daleko.

I zabierają grody, mordują niemieckie załogi, wypędzają ich ze
wsząd: — Precz! precz! aż za Łabę! — zachęca Bolesław.

Pospiesznie wraca cesarz tłumić ogień pod własnym dachem, ale 
teraz niełatwo: poczuli Słowianie, że mają potężnego sprzymierzeńca.

Niepodobna tu opisywać wszystkich potyczek i bitew, ani wojny tak 
długotrwałej, chodzi nam tylko o to, ażeby zrozumieć, jak sobie radził 
mądry król Bolesław z potężniejszym nieprzyjacielem. Radził sobie wy
bornie, jak widzimy, walcząc zarówno mieczem jak podstępem, aż do Elby 
sięgając zwycięskiem ramieniem. A choć utracił Czechy, zdradziecko wy
darte przez chytrego cesarza, posunął swoje granice daleko, zabrał Mo
rawy, Łużyce i Miśnię, —- potężny władca Niemiec prosi go o pokój! Nie 
myśli już o hołdzie, o podbojach, chce tylko bezpieczeństwa i spokoju, 
odpoczynku po długiej walce.

I pokój stanął, korzystny i chlubny dla Polski, chociaż Bolesław 
zwrócił część zdobyczy, pragnąc także pokoju od zachodu, aby oręż na 
wschód obrócić: marzył o Dnieprze, bogatym Kijowie.

Od Niemiec już wywalczył, czego pragnął — niepodległość. No, i nie
mały przytem kawał ziemi.

Rozpostarł swoje państwo szeroko, daleko, na wszystkie strony, na 
wschód i na zachód, północ, południe, — na mapie najlepiej widać, jak 
małą cząstką jego posiadłości jest spuścizna po ojcu.

A nie była to grabież: nie sięgał po cudze, — powracał tylko wol
ność plemionom, ginącym pod żelaznym uciskiem Niemców, — połączył 
bratnie ludy, aby im dać siłę do skutecznej obrony i bezpiecznego bytu.



ŻELAZNE SLUPY. — SZCZERBIEC. — RYCERSTWO.
»W nurtach Elby i Sali, wśród dnieprowych wód fali kto to slupy 

żelazne tam bije? To Bolesław, mąż chrobry, ludów swoich pan dobry.«
Tak mówi stare podanie: po rozszerzeniu granic państwa swego po 

Elbę i Ossę w Niemczech, a po Dniepr na wschodzie, na znak swej wła
dzy rozkazał Bolesław w dna tych rzek slupy żelazne powbijać.

Trudno odgadnąć, co oznaczać ma to podanie. Nie wydaje się praw- 
dopodobnem, aby Bolesław rzeczywiście taki ślad panowania swego chciał 
zostawić. Nietrwały byłby i bezużyteczny. Prędzej może oznacza wiarę 
w trwałość jego czynów rycerskich i sławy wojownika.

O zdobyciu Kijowa mówi znów podanie, że wjeżdżając, do miasta, 
na znak władzy król uderzył dobytym mieczem w t. zw. Złotą Bramę, 
skutkiem czego miecz się wyszczerbił.

Szczerbiec istniał rzeczywiście, — jako miecz pamiątkowy zwycię
skiego wodza, używany był podczas koronacji królów polskich.

Wogóle rycerskich podań mamy z tych czasów wiele. Nietylko sam 
Bolesław zasłynął męstwem i odwagą, — wymagał tego od swych wo
jowników i słusznie był z nich dumny.

Opowiadają np., iż podczas wyprawy na Kijów zabito konia pod 
jednym z rycerzy. Koń padł, przygniatając jeźdźca, który nie mógł po
wstać tak prędko z powodu ciężkiej zbroi. A tymczasem obskoezyli go 
nieprzyjaciele. Widząc niebezpieczeństwo, rycerz odcina strzemię na dłu
gim rzemieniu i walczy niem tak skutecznie, że część wrogów pierzcha, 
a jednego z nich bierze jeńcem. Na pamiątkę tego czynu otrzymał na 
tarczy znak strzemienia (herb) i przezwisko Strzemieńczyka.

Inny rycerz uderzał znowu z taką siłą, że miecz pękł mu na dwoje. 
Król, walczący obok, podał mu natychmiast inny, i ten jednak pękł rów-’ 
nież, a mimo to rycerz wyszedł z walki zwycięzcą. Ten miał odtąd prze
zwisko Trzaska, a na tarczy dwa złamane miecze.

Te podania wskazują, w jaki sposób często powstawały t. zw. herby, 
t. j. znaki, którymi się rycerze odróżniali, jak my dziś nazwiskami, ponieważ 
były one dziedziczne i dzieciom przypominały chlubne czyny przodków.

Siła i waleczność wówczas były w wielkiej cenie, gdyż od nich za
leżało bezpieczeństwo kraju. Król potrzebował ciągle odważnych i silnych 
ludzi, bo jego wojownicy ginęli w nieskończonych bojach, w których krew 
przelewali, oddawali życie. Młode życie, pełne nadziei.

Lud kmiecy patrzał na tych obrońców z ufnością, czul się pod ich 
strażą bezpieczny, a gdy którego zbrakło, układał legendy, gdyż łatwiej 
było wierzyć w sen wiekowy, niż w śmierć tych ludzi, w żelazo zaku
tych, potężnych jak bogowie.

Dlatego wojsko Bolesława śpi dotąd w głębi Tatr.
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Pośród lasów na wzgórzu cichy klasztor.
Wysokie wieże strzelają ku niebu, dźwięczny glos dzwonu z wyso

kiej dzwonnicy płynie daleko na wioski i lasy; w małym kościółku 
cisza, tylko przed ołtarzem migoce lampka drobna, tylko przez wysokie 
okna wpadają smugi złocistego światła, krzyżują się i lamią, i stubarwne 
tęcze rzucają na filary i ściany świątyni.

A za kościółkiem ogród, murami zamknięty, w murach okienka małe, 
na krzyż kratowane — to klasztor.

Ruiny opactwa w Tyńcu.

W ogródku kwitną drzewa owocowe, trochę kwiatów, warzywa i zioła 
lecznicze na starannie uprawnych grządkach. A zresztą pusto. Czasem 
po wązkiej ścieżce przesunie się w milczeniu cicha postać zakonnika; 
czasem usiądzie w cieniu rozłożystej lipy, czasem zaroi się mały ogró
dek od tych postaci, schylonych na grzędach, pracujących zawsze w mil
czeniu, spokojnie, wytrwale.

AA murach klasztoru także powaga i praca. Wzdłuż korytarza szereg 
małych celi, z których każda samotnem jest mieszkaniem mnicha. Tu 
twarde loże, krzyż wielki na ścianie, niekiedy stolik — cały sprzęt sta-
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nowią. A dalej wielkie sale, także ciche i poważne: to miejsca wspólnej 
pracy — warsztaty, uczelnie.

Tutaj z pobożną pieśnią wyrabiają sukna, szyją habity, przyborj 
kościelne; tam oprawiają księgi, tu robią koszyki, owdzie drewniane 
sprzęty. . . . ,

W innej komnacie uczy się gromadka chłopiąt. Nie mają książek, 
tylko niewielkie tabliczki, woskiem pokryte, i cienkie pałeczki. Używają 
ich jednak rzadko: dla zapisania trudniejszego słowa, daty. Tylko nauczy
ciel książkę ma w ręku — książkę łacińską. Czyta głośno zdanie, wyraźnie 
wymawiając każdy wyraz; potem tłumaczy zwolna, objaśnia. Gromadka 
powtarza za nim każde słowo. Gdy zdanie zrozumieli, powtórzyli, powinni 
je już umieć, zapamiętać. Nauczyciel tłumaczy nowe.

Żaden z nich nie ma książki — dlaczego?
Bo książka w owych czasach to rzecz bardzo droga.
Chodźmy na chwilę do bibljoteki klasztornej. Ogromne księgi stoją 

tu na pólkach podobnych do szafy, osłoniętych z góry i z boków, leżą 
na wysokich drewnianych pulpitach, przykute do nich srebrnymi łańcu
chy. Klasztor bogaty: jest ich więcej, niż 20!

Ale jakie to książki! Wielkie, grube, ciężkie. Oprawa drewniana ze 
srebrnem okuciem, albo cała ze srebrnej blachy, niekiedy pozłacana lub 
z kości słoniowej, wysadzana drogimi kamieniami, zamykana na srebrne 
klamry.

Cenne muszą być książki, gdy takiej sukienki uznano je , godnenn. 
Bardzo cenne. Otwórzmy jedną. Nie z cienkiego papieru jej poważne kartj, 
lecz z pięknego, grubego pergaminu, czyli gładko wyprawnej skóry, laka 
kartka się nie rozedrze, jest mocna i trwała.

A litery? Niepodobne także do dzisiejszych: romańskie, ozdobne, 
wielkie, rysowane ręką bardzo starannie i z niemałą sztuką.

Kaligrafja w owych czasach zaliczała się do nauk wyższych.
A kolo liter jakież misterne rysunki, obrazki, malowidła! A idać, że 

ten, co pisał, kochał swoje dzieło, że nie żałował pracy, aby je uczynię 
pięknem, doskonaleni, choć musiał wszystko stwarzać, zacząwszy od 
wzoru, a skończywszy na farbach, które sam wyrabiał z kwiatów, liści 
i soków roślin.

Oto widzimy kilku pracowników, zajętych przepisywaniem, biedzą 
na nizkich ławkach, zwróconych do okna, skąd więcej światła wpada do 
komnaty, trochę mrocznej, pomimo że słońce na świecie. Przed każdym 
biała karta pergaminu, czarny inkaust1), miseczki z farbami, pióra, pen- 
dzelki, nożyki — a każdy zatopiony w swojej pracy, posuwa ręką zwolna, 
ze skupieniem myśli, z natężoną uwagą.

1) Rodzaj gęstego atramentu.
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Upływają minuty i godziny, w sali milczenie, cisza; na każdej karcie 
coraz więcej znaczków, na bladych twarzach zapał lub zmęczenie, lecz 
pracują gorliwie dla dobra klasztoru, dla nauki, dla przyszłości.

Szczęśliwy, kto po długich latach takiej pracy doczeka radosnej 
chwili, że zbiorą jego kartki pergaminu, złączą je razem w kosztownej 
oprawie, i siwowłosy starzec ujrzy ukończone dzieło, nad którem prze
pracował cale życie.

A iluż to nie dokończy swojej pracy? Oczy odmówią posłuszeństwa, 
sił zabraknie. Wtedy nowy pracownik prowadzi ją dalej, a nie zawsze do końca.

Więc myśląc o tem, pracują wytrwale w wielkiej klasztornej sali, 
gdzie ukradkiem przenika zloty promień słońca, choć tchnienie wiosny 
płynie przez kraty okienne i przynosi wieść o tem, co tam szumią drzewa, 
jak słońce złoci lany, jakie niebo piękne, jak cudny ten świat Boży.

Takie klasztory powstały najdawniej na Łysej Górze, w Tyńcu, 
w Międzyrzeczu.

RUINY I ZGLISZCZA.

Czy to Polska Chrobrego?— Co się stało? Co za straszne zniszczenie!
Oto kościół spalony, krzyż połamany leży pośród gruzów, dymią 

jeszcze szczątki spalonych chat — dokoła krew i trupy, wycie wilków 
i wron krakanie.

Odwracamy oczy od tego widoku — idźmy stąd, idźmy! — tu stało 
się coś okropnego.

A to co? Gród był widocznie: szczątki murów, ulice wśród spalo
nych domów, znowu szczątki kościoła, krzyż Zbawiciela w prochu, poła-” 
many, spalony — na ulicach trupy, psy i wilki żarłocznie walczą o tę 
zdobycz, drapieżne ptactwo ucztuje krzykliwie.

Okropny obraz.
Z lasu jakiś jęk dochodzi: to gromada zgłodniałych do drzew się 

zimnych tuli, drżąc z rozpaczy i trwogi.
Naraz pierzchnęli wszyscy.: drogą posuwa się większa gromada, 

z krzykiem, groźbami, śpiewem — w ręku oszczepy, topory i żagwie: 
śmierć niosą i zniszczenie.

A przed 10 laty panował tu Chrobry; był ład, porządek, dobrobyt 
i szczęście. Cesarz kraj ten odwiedzał, Niemcy lękali się Szczerbca.

W tak krótkim czasie taka straszna zmiana! — Cóż to się stało? 
Kto winien?

Nikt — tylko zabrakło potężnej prawicy i mądrej woli Chrobrego. 
Zmiarkowali to zaraz sąsiedzi i każdy chciał odebrać, co stracił. 

Syn Bolesława stanął do walki odważnie, ale gdzie mu równać się z oj-
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cem! Pokonany, wygnany i upokorzony, wrócił z laski cesarza; ale roz
pacz wtrąciła go w szaleństwo, umarł młodo.

I kraj został bez pana, bo wnuka Chrobrego, młodziutkiego Kazi
mierza, matka Niemka wywiozła z Polski i — jak mówi podanie — do 
klasztoru oddała niemieckiego.

I wówczas nastąpiło bezkrólewie.
Niema pana, więc każdy chce być panem.
-— Tyle nieszczęść! — To winna nowa wiara: obrazili się starzy bo

gowie i przez zemstę oddali nas w moc nieprzyjaciół — tak mówili starzy 
poganie, którzy dotąd ukrywali się po lasach.

Hej! — wołali — na pomoc! na obronę starych bogów! Precz z krzy
żem, co nam nieszczęście sprowadził!

I oto plonie kościół, dwór, wioska, gród cały. Chrześcijanie giną, bo nie 
mają wodza; niekiedy walczą, ale walka bratobójcza to zniszczenie i klęska.

A pogan coraz więcej. Znaleźli sobie wodza, który im obiecuje cześć 
dawnych bogów przywrócić: to Maslaw. W Płocku osiadł jak w stolicy, 
i garną się do niego zewsząd wyznawcy bogów*.

A wr kraju zgliszcza, ruiny i trupy — zdaje się: jeden cmentarz.

A WITAJŻE NAM, WITAJ, MIŁY HOSPODYNIE!
(od 1040- 1058 r.)

iedyż znowu słońce zaświeci?
Powraca wiosna, wraca! Liściem 

okryły się lasy i drzewca, poziele
niały łąki, zajaśniało słońce, świeże 
i ciepłe tchnienie wionęło nad zie
mią, a na ziemi deszcze i śniegi 
spłukały ślady krwi -— kości tylko 
bieleją z dala na polach nagich, cza
sem krzyż kolo drogi obalony.

A drogą płynie znowu orszak 
świetny: rycerze, duchowieństwo, 
miody pan na czele, wr złoto strojny, 
o twarzy dobrej i łagodnej.

To młody Kazimierz powraca do 
kraju; wraca na czele polskiego ry
cerstwa, które go odzyskało, odszu
kało i z radością, z tryumfem wie-
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dzie. Niemcy pomoc mu dali, bo po matce to wnuk cesarski, no, i hol- 
downik znowu.

Inaczejby nie wrócił!
Ale do kraju wiatr chyba wieść przyniósł: wnuk Chrobrego powraca! 

Wnuk Chrobrego! I lud wybiega na drogę radośnie, na kolana się rzuca, 
śmieje się i płacze, że klęski skończone, będzie pan, obrońca, opiekun, 
sędzia sprawiedliwy!

»A witajże nam, witaj!« śpiewają gromady, dziewczęta strojne 
w wieńce kwiaty rzucają na drogę, i pieśń płynie powietrzem na lasy, 
na pola, a echo niesie dalej, powtarza bez końca —

A witajże nam, witaj, miły hospodynie!

Nazwano Odnowicielem tego księcia, i łatwo zrozumieć, dlaczego: 
przywrócił ład, porządek, spokój, bezpieczeństwo.

Zatrwożeni poganie skupili się kolo Masława. Kazimierz nie chciał 
wojny ze swoimi: wzywał go do poddania, uległości. Dumny Maslaw je
dnakże łudził się nadzieją, że sobie państwo stworzy na Mazowszu; po
stanowił bronić się w Płocku, nie uznać księcia, ani jego wiary.

Więc musiało nakoniec przyjść do krwawej bitwy; Maslaw zginął, 
Mazowsze było odzyskane, i zniknęły krwawe ślady bezkrólewia.

Grobowiec Bolesława Śmiałego w kościele w Ossjaku.
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KRÓL POKUTNIK.
(1058 -1080).

»Jest klasztor Ossa na pochyłku skałv, 
A czarna wkoło okrąża go puszcza: 
I am mąż nieszczęsny w wieku jeszcze sile 
Długą pokutą płaci gniewu chwile.

Tam dotąd kamień leży, mchem okryty, 
Jodła mu cienia i chłodu dodawa;
Na głazie zbrojny mąż z koniem wvryty.« 

(Juljan Ursyn Niemcewicz).

a obcej ziemi, w ustronnym klasztorze 
na pograniczu Węgier, zapomniane 
prochy króla - pokutnika, prawnuka 
Chrobrego.

Cóż robił tam król polski? — Za 
co pokutował?

Bolesław Śmiały, starszy syn Od
nowiciela, przypomniał Polsce czasv 
swojego pradziada: jak Chrobry, bu
dził postrach i szacunek, w walce 
niezwyciężony, dla przyjaciół szczo
dry, zawsze gotów z pomocą po
krzywdzonym.

Tak piękny był początek pano
wania.

Lecz męstwo nie wystarcza, aby 
, . . rządzić krajem: kto nad sobą samym

panować me umie, ten władzy nie utrzyma nad innymi.
Haniebnie opuścili monarchę rycerze w obcym kraju podczas wy

prawy kijowskiej. Pospieszyli do domów bronić żon i majętności, które 
grabił lud zbuntowany, podżegany przez zdrajców, wrogów Bolesława, 
którzy w tem zamieszaniu korzyść dla siebie widzieli.

Opuścić wodza w czasie wyprawy wojennej, zapomnieć o obowiązku 
ry cerza — to czyn, który zawsze karano surowo, gdyż zasługiwał na to.

Mozę jednak Bolesław przebrał miarę w srogim i zaciętym gniewie: 
widział dokoła zdradę, chciał się od zdrajców uwolnić, i padały pod mie- 
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ozem głowy rycerzy i panów, krew płynęła szeroką strugą, szli na śmierć 
długim szeregiem skazani: mężowie i młodzieńcy w pełni sił i życia.

Lęk ogarnął kraj cały i żal tych ginących.
— A miłosierdzie, królu? — Czyś ty sam bez winy?
Tak go zapytał biskup, Stanisław ze Szczepanowa, stając w obronie 

winnych, ale nieszczęśliwych.
— Ja tu pan! moja wola! — była dumna odpowiedź króla. — Zdraj

ców nie broń, jeżeli do nich nie należysz. — Doradzców mi nie trzeba.

Tablica na grobowcu Bolesława Śmiałego w Ossjaku.

Biskup nie uląkł się groźnego słowa.
— Zdrajców sam Bóg rozpozna — odparł śmiało — a Jego wola na

wet nad królami. W Jego imieniu wzywam, byś się upamiętal, bo kto dał 
władzę, ten ją i odebrać może.

— To groźba? — Precz mi z oczu! Ja tu panem!
— Popraw się, albo zginiesz. Klątwa kościoła z króla uczyni nę

dzarza.
On miałby się ulęknąć? On, Bolesław Śmiały?
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Podrażniony w dumie i poczuciu władzy, może podejrzywając biskupa, 
iż należy do tych, którzy mu chcieli odebrać koronę, zapomniał król, iż 
w walce gubi zapalczywość, a rozwaga i rozum staną niekiedy za męstwo. 
Zapomniał... wrogów tylko widział dookoła, zgnieść ich pragnął siłą, po
strachem.

Biskup? — ha! jeśli łączy się z wrogami —
Nietylko w Polsce toczyła się wtedy walka o władzę między królem 

i Kościołem. Henryk IV, cesarz niemiecki, podniósł zuchwale oręż przeciw 
papieżowi, odmówił posłuszeństwa; jego to klęski pozwoliły Bolesławowi 
odzyskać utraconą za Mieszka niepodległość.

I on miałby teraz uledz biskupowi? uznać moc jego władzy? — 
Nigdy! On tu panem!
Lecz biskup rzucił klątwę.— Któż się poważy zostać przy wyklętym?
Szał gniewu ogarnął królu. W zapamiętaniu, z garstką najwierniej

szych, którzy go nie opuścili w nieszczęściu, biegnie się pomścić.
Gdzie biskup? gdzie biskup?

Stanisław w kościele na Skałce, przy ołtarzu.
Niepomny na nic, zaślepiony gniewem, wpada Bolesław do Pańskiej 

świątyni i przed ołtarzem śmierć zadaje kapłanowi.
Legenda mówi, że świętego ciała strzegły orły, dopóki nie zebrano 

szczątków, aby je uczcić chrześcijańskim pogrzebem...
A nieszczęsny król - zbrodniarz?
Przy szło upamiętanie, wyrzuty7 sumienia, żal spóźniony, lecz szczery. 

W pokutniczej sukni opuszcza tron, państwo, aby wyznać swe winy pa
pieżowi, uzyskać odpuszczenie, przebaczenie.

Ale nie doszedł do Rzymu. Zatrzymał się w Ossjaku (w Karyntyi), 
może dla wypoczynku, i już pozostał tu — jako pokutnik. Nieznany ni
komu, on, król zuchwały, dumny, w pokorze spełniał najniższe posługi, 
najcięższe prace; wiódł żywot surowy, w najsroższych umartwieniach, 
i po latach wielu dopiero przed śmiercią wyznał na spowiedzi swe ukry
wane imię.

Widocznie grzech mu został odpuszczony, bo ciało pochowano w po
święconej ziemi, choć z dala, na obczyźnie. Tak mówi legenda.

A na V\ awelu w srebrnej trumnie przed ołtarzem spoczywają re
likwie męczennika, Stanisława ze Szczepanowa.
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DZIESIĘCIOLETNI RYCERZ.

»0j, pójdę ja, ojcze, z mężami na pole 
Ratować ojczyznę w potrzebie«.

Na krakowskim zamku panuje ruch niezwykły: biegną gońce, wy
słani w różne strony, pachołkowie krzątają się około koni; tam warzą 
w kotłach strawę dla przybyłych, owdzie rycerze rozprawiają żywo. Król 
Władysław Herman, chorobą złożony, siedzi na łożu blady, ale widać ze 
spojrzenia, jak gorąco przyjmuje udział w tym ogólnym ruchu, jak drę
czy go niemoc, nad którą zawładnąć nie może.

I nie dziw. Przyszły wieści, iż od północy wtargnęli do kraju Pomo
rzanie, palą wsie i osady, rabują i plądrują, a on, władca bezwładny, nie 
może spieszyć na obronę. Wprawdzie wysyła rycerstwo pod wodzą męż
nego wojewody Sieciecha, ale wołałby sam jechać na czele; czuje, że 
tam miejsce jego podczas wojny, i wstydzi się słabości i czuje się upo
korzonym.

A wtem ozwała się trąbka myśliwska, i nowy orszak wjechał na 
dziedziniec. To królewicz Bolko, zwany później Krzywoustym, powraca 
z polowania. Twarz ma jasną, wesołą, znać rad z szczęśliwych łowów 
i zdobyczy. Rosły i barczysty, wygląda prawie na młodzieńca, i niktby 
go nie nazwał dzieckiem, mimo młodego wieku. Jego towarzysze, starsi 
zapewne od niego, wpadli za nim jak wicher, z okrzykiem tryumfu, z ty
siącem opowiadań i przechwałek. Każdy z nich przecie miał się czem 
pochlubić, bo nie na zające polowano wówczas, a w walce z dzikim zwie
rzem składał myśliwiec dowody odwagi i zręczności, męstwa i przytom
ności umysłu. Wprawdzie królewicz Bolko celował w tem wszystkiem, 
lecz nikt mu nie zazdrościł, ponieważ kochali go wszyscy.

Dziwne szczęście miało to dziecko do ludzi: zjednywał sobie serca 
spojrzeniem, uśmiechem, prostem, serdecznem słowem. Kto go poznał, go
tów był zginąć za niego, oddawał mu się z duszą na każde skinienie.

A chłopiec może jeszcze i nie spostrzegł tego; wesoły był, otwarty 
i pełen prostoty, silny, śmiały i zręczny, ufny i przyjacielski, ceniący 
cnoty rycerskie i serce.

Na widok koni, wojów i rynsztunków, widocznych przygotowań do 
wyprawy, zatrzymał się zdumiony, twarz mu spoważniała.

— Co to znaczy? — zapytał kogoś z przechodzących.
— Pomorzanie plądrują pogranicze, przed nocą wyruszamy.
Twarz królewicza zmieniła się nagle: zniknął z niej uśmiech wesołej 

swobody, z oczu strzeliła błyskawica woli. Zeskoczył z konia i pobiegł 
do zamku.
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Szybkie kroki dały się słyszeć w komnacie, przyległej do sypialni 
króla, za chwilę Bolko klęczał u nóg jego.

Ojcze — błagam cię, ojcze! — szeptał urywanym głosem— puść 
mię także na wojnę, puść mię, ojcze! — wołał, ściskając nogi króla 
i patrząc mu w oczy takim wzrokiem, iż chory nie śmiał odpowiedzieć 
odmową.

Nie odmawiasz mi, ojcze? — zawołał Bolko z radością. — Och! 
tam jest moje miejsce. Jeżeli mogę walczyć z dzikim zwierzem dla roz
rywki, czyżbym mógł kryć się, kiedy wróg napada? Bóg mi dal siłę, oj
cze — ja tam zastąpię ciebie!

Łzy spłynęły po twarzy króla.
Stój synu szepnął — będziesz chrobrym kiedyś, skoro dorośniesz.

- Dzisiaj, mój ojcze! Nie odmawiasz, prawda? Dzięki ci, dzięki!
Przycisnął gorące usta do bezwładnych nóg Władysława.

Oby tak nieprzyjaciel oprzeć ci się nie mógł! — mówił król roz
rzewniony, tuląc syna do piersi.

Bolko był uszczęśliwiony; król posłał po wojewodę Sieciecha.
Nie był rad wojewoda z powierzonej mu opieki, lecz woli króla 

oprzeć się nie mógł, a jak się sprawował królewicz na wojnie, w swej 
kronice pisze o tem Długosz:

»Było natenczas Bolesławowi dziewięć lat. Tam się w tem dziecięciu 
okazała wielka chęć do spraw rycerskich: sam jeżdżał na straż z dru
gimi, w nocy nie spał, we dnie mało, piciem i jedzeniem skromnem się 
obchodził, mc mu zimno ani gorąco przykre nie było, tak, iż nad obyczaj 
dzieciński wszystko czynił«.

Wojna powiodła się szczęśliwie: nieprzyjaciel kilkakrotnie pokonany, 
uszedł z wielką stratą, Sieciech wrócił zwycięzcą, a czyny królewicza 
rozpowiadano z chlubą, wiele sobie po nim rokując.

Było to w r. 1094.
Marja Ilnicka tak zaczyna śpiew o Krzywoustym:

»Królewskie pacholę ma oczy sokole 
I śmiało pogląda przed siebie:

— Oj, pójdę ja, ojcze, z mężami na 
    [pole 

Ratować ojczyznę w potrzebie!

Więc zbroję mu dali, w koszulce ze 
[stali 

Wyrastał Bolesław na męża,
A kiedy na tronie po ojca siadł zgonie, 

Gdzie pójdzie, tam wroga zwycięża.«
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BOLESŁAW CENI MĘSTWO.
(1102—1138 r.).

jna domowa z bratem przyrodnim 
Zbigniewem była największą klęską 
panowania Bolesława Krzywoustego. 
Winowajcą był zawsze Zbigniew, któ
ry się uważał za pokrzywdzonego, za
zdrościł bratu władzy, a wiedząc, że 
wbrew woli całego narodu nic uzy
skać nie może, starał się szkodzić 
królowi podstępem, podżegając prze
ciw niemu nieprzyjaciół, a nawet 
usiłując pozbawić go życia przez 
zdradzieckie zasadzki.

Bolesław był cierpliwy i nieu
straszony. Bratu przebaczał chętnie, 
ilekroć, pokonany, udawał żal i skru
chę, aby módz broić na nowo — 
zasadzek ani wojny się nie lękał. 
Całe też prawie jego panowanie to 

szereg ciągłych i szczęśliwych wojen: stoczył podobno w życiu 47 bitew, 
a jego długi miecz, Żórawiem zwany, nie zaznał odpoczynku.

Sam mężny i śmiały, cenił męstwo nadewszystko. Ileż to razy od
wadze jedynie zawdzięczał ocalenie życia! Polował np. w kilkadziesiąt 
koni, aż tu rozlega się okrzyk wojenny Pomorców, gradem padają strzały, 
sypie się ćma nieprzyjaciół z gąszcza nieprzebytych lasów, otaczają go, 
tryumfują. Nie minie ich nagroda, przez Zbigniewa przyobiecana: cóż 
pocznie taka garstka przeciwko tysiącom?

Ale na czele tej garstki Bolesław!
— Hej, bracia, lepiej zginąć, niż się poddać. Za mną, kto ma serce! 
I rzuca się na zdumionych nieprzyjaciół, lamie ich szyki, roztrąca 

zastępy, spada na nich jak burza, jak huragan, i jak huragan znika na 
czele odważnej drużyny, znacząc ślad swojej drogi trupami poległych.

Nic też dziwnego, że w takim rycerzu tchórz budził wstręt i wzgardę, 
a zarazem gniew zapalczywy, którego potem żałował.

Podczas wyprawy na Ruś otoczony został przez daleko liczniejsze 
siły nieprzyjaciół. Zdawało się, że niema już ratunku: jednakże król, nie 
tracąc wiary i odwagi, przemówił do rycerzy, zachęcając ich do wytrwa
nia, przekładając, że lepsza śmierć chwalebna od hańbiącej ucieczki.
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I rycerstwo skupiło się dokoła wodza, aby go ocalić, lub zginąć 
z nim razem. Tylko wojewoda krakowski, którego imienia nie znamy,

Bolesław Krzywousty. Jan Matejko.

gdyż go nie zapisano, aby wstydu nie robić potomkom, uszedł ze swoim 
hufcem, opuszczając króla.

Po powrocie do domu, Bolesław w pierwszym gniewie posiał mu za
jęczą skórkę, kądziel i garść konopi na znak, źe mu z babami kądziel 
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prząść przystoi, nie zaś nazywać się mężem, skoio z placu boju um\ k, 
jak zając. Zawstydzony wojewoda ukręcił sznur z konopi i powiesił się. 
Bolesław żałował potem swojej surowości, ale juz bjło za pozno.

Jakże chętnie zato nagradzał walecznych! Były to najprzyjemniejsze 
chwile jego życia, tak jak najmilszą mu była rozmowa o bohaterskich 
czynach i męstwie rycerzy. 

      W jednej z wypraw na Morawców, którzy z namowy Zbigniewa 
pustoszyli granice Polski, wódz Żelisław Belina stracił prawą rękę, lecz 
nie zważając na to, lewą pochwycił topór, pokonał przeciwnika, i mimo 
ran nie ustępując z placu boju, bitwę wygrał i nieprzyjaciół pogromił. _ 

Bolesław tak był wzruszony tym czynem, że przycisnął do piersi 
mężnego rycerza, dziękował mu gorąco, kazał odciętą rękę wymalować 
na jego tarczy i na pamiątkę tej chwili ofiarował mu złotą rękę.

GŁOGÓW.
(1109).

d strony Niemiec znowu ciągnie na
wałnica.

Nie mogąc pokonać brata, wy
gnany z kraju za tysiączne zdiadyr 
udał się Zbigniew do cesarza Hen
ryka V, i przyobiecał, iż uzna się 
cesarskim sługą i lennikiem1), jeśli 
przy pomocy Niemców zasiądzie na 
polskim tronie.

1) Lennik — władca zależny od kogoś wyższego.

Podobało się to cesarzowi, wię- 
wysłał do Bolesława posła z takiemi 
słowy:

— Albo przy sięgnij, że będziesz mi 
posłuszny, i połowę królestwa oddaj 
bratu, albo zawojuję twoje państwo.

Nie uląkł się Bolesław bynaj
mniej tej groźby: do wojny przy- 

' wyki i czul, że sprawiedliwość ma 
że przysięgi nie złoży, pań-za sobą. To też odpowiedział posłowi cesarza, 

stwem się nie podzieli, a wojny się nie lęka.
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Rozgniewany cesarz zebrawszy liczne wojsko, natychmiast wtargnął 
do Śląska, najbliższej dzielnicy polskiej, i obiegi Głogów, niewielki gródek 
pograniczny, nieprzygotowany wcale do obrony.

Nieszczęśliwi mieszkańcy, otoczeni nagle, bronili się, jak mogli. Ale 
nie mieli dosyć sił ani żywności, nie wiedzieli, czy Bolesław przyjdzie im 
na pomoc, czy już wie o ich losie. Pomimo to od rana na drewnianych 
murach, spychają Niemców z drabin, rzucają kamienie, leją gorącą wodę 
i nawzajem dodają sobie otuchy:

_  Król nie zapomni o nas, nie odda nas Niemcom, przybędzie na 
ratunek; tylko wytrwać trzeba, tylko bronić się mężnie.

Odwagi im nie zbraknie, ale Niemców tyle! Trzeba koniecznie za
wiadomić Bolesława, żeby spieszył, bo zaleją gród i zburzą, jak fale rzeki 
wezbranej burzą i obalają lichą chatkę.

Posyłają więc do cesarza, prosząc o trzy dni pokoju: chcą się na
myślić, co począć.

Zgadza się cesarz na to, ale żąda w zakład synów najpoważniej
szych obywateli miasta dla pewności, że w ciągu tego czasu nie napadną 
na niego zdradziecko.

Przykro było Glogowianom rozstawać się z dziećmi, ale przecie za
kładnik jest nawet w obozie wroga nietykalny; więc nic im się nie stanie, 
za trzy dni powrócą, a Bolesław tymczasem pospieszy na pomoc.

Nie może być inaczej: miasto musi się przygotować do obrony, a na 
to trzeba czasu. Na trzy dni oddadzą dzieci.

Trzeba je było wybrać. Przykład dać musieli najmożniejsi obywa
tele, urzędnicy królewscy, najmężniejsi.

Matki żegnały dzieci ze łzami i z trwogą, ojcowie ze spokojem. Dzieci 
były dumne, że służą ojczyźnie. Lękać się nie było czego.

Trzy dni minęły. Przyszła wieść od Bolesława, że pospiesza: niech 
się bronią do ostatka, on przybędzie.

W Głogowianach silniej uderzyły serca. Kiedy tak, to wytrwają, nie 
oddadzą ziemi, krwią i życiem zapłacą za jej wolność.

Posiali do cesarza, proszą o zwrot zakładników: postanowili się 
bronić.

Zdumiał się cesarz, milczał. Nagle złym ^uśmiechem błysnęły 
mu oczy:

Nie odda zakładników. Niech się miasto podda, inaczej dzieci zginą- 
Straszna rozpacz zapanowała w Głogowie. Co począć? Dla ojców 

i matek życie dzieci droższe, niż własne. Każdy z ojców wołałby sam zgi
nąć. Ale czyż odda ziemię? kraj zdradzi? zaprzeda w niewolę?

Nie, nigdy! Ojcowie i dzieci spełnią swą powinność: za kraj odda
dzą życie.

Cesarz czeka jeszcze — uwierzyć nie może.
4:

DZIEJE POLSKI.
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Lecz na murach zbrojni oczekują szturmu.
Wściekły wróg umieścił dzieci przed hufcami, aby na nie musiały 

paść pierwsze pociski. Ojcowie nie odważą się strzelać do synów.
Zbliża się śmiało. — Wtem z murów leci grad kamieni, chmura 

strzał. Padają zastępy niemieckie, gród broni się wytrwale, wróg go nie 
zdobędzie.

Noc położyła kres zaciętej walce; odstąpił nieprzyjaciel bezsilny, 
złamany, pozostawiając stosy poległych na pobojowisku.

A tam na murach płaczą nieszczęśni ojcowie...

SKARBEK.

Po ocaleniu Głogowa król Bolesław posiał znowu do cesarza, żąda
jąc, aby cofnął się ze swojem wojskiem i zaprzestał rozlewu krwi chrześci
jańskiej bez słusznego powodu.

Z takiem żądaniem Skarbek stanął przed Henrykiem.
Cesarz przyjął go dumnie w wspaniałym namiocie, otoczony dostoj

nikami i rycerstwem.
— Widziałeś moją potęgę — rzekł z pychą — powiedz o niej swo

jemu panu. Dosyć mi sięgnąć ręką, abym mu wydarł państwo; ale nie 
chcę rozlewu krwi chrześcijańskiej i jeśli król polski zgodzi się zapłacić 
mi niewielką daninę na znak uległości, chętnie opuszczę jego ziemie, jako 
zwierzchnik i przyjaciel.

Król mój tylko Boga uznaje za swego pana — odparł spokojnie 
Skarbek — tu na ziemi nikomu ulegać nie będzie,’ a sił ma dosyć, ażeby 
się bronić.

- Więc zginiecie — rzekł cesarz. — Nie równać wam się ze mną. 
Powiedz swojemu panu, jakie widziałeś u mnie skarby i bogactwa.

To mówiąc, otworzyć kazał wielkie skrzynie, pełne złota.
Skarbek nie wiedział może, iż tyle złota jest na świecie; lecz spoj

rzał na nie obojętnie, zdjął z palca kosztowny pierścień i rzucił go do 
skarbca.

— Idż złoto do złota — przemówił spokojnie. — My Polacy wolimy 
żelazo i żelazem bronić się będziemy.

Zdumiał się cesarz i rzekł uprzejmie: Dziękuję!
Poseł skłonił się dumnie i wyszedł w milczeniu.
Wkrótce potem pod Wrocławiem na »Psiem Polu« poległo świetne 

rycerstwo niemieckie, a Bolesław odniósł zupełne zwycięstwo.
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Z obrazu Lessera.Habdank.

Żelazo więc silniejsze okazało się od złota.
Skarbek zaś na pamiątkę swojego poselstwa otrzymał przydomek 

»Habdank«, to znaczy: Dziękuję.

DOBROĆ PODBIJA PRĘDZEJ OD ORĘŻA.
(1113-1121).

Najważniejszem dziełem Bolesława Krzywoustego był chrzest i przy
łączenie Pomorza, tj. kraju, położonego nad morzem Baltyckiem, od ujścia 
Wisły aż do ujścia Odry.

Już Bolesław Chrobry przyłączył Pomorze do Polski, ażeby zapewnić 
jej dostęp do morza, tak bardzo ważny dla handlu i bogactwa kraju, 
zdobyć naturalną z tej strony granicę i uchronić słowiańską ludność tej 
dzielnicy od panowania Niemców.

Ale póki Pomorze nie było ochrzczone, nie mogło się zjednoczyć 
z państwem chrześcijańskiem, przeciwnie, uważało Polskę za swego wroga
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i stanowiło dla niej najniebezpieczniejsze sąsiedztwo, bo pogańska ludność 
skora była do napadów i grabieży.

Zrozumiał to Bolesław Krzywousty i postanowił siłą i dobrocią utwier
dzić na Pomorzu naukę Chrystusa.

Przez lat wiele trwała ta praca. Posyłał misjonarzy i kapłanów,, 
ażeby nauczali wiary w7 jednego Boga, a sam szedł za nimi z wojskiem, 
gdyż inaczej zostaliby niechybnie wymordowani.

W kaźdem zdobytem mieście zostawiał księży i rycerską załogę,, 
aby dalej prowadzili jego dzieło.

Nim przystąpił do szturmu, starał się dobrocią skłonić gród do pod
dania i ku wielkiej radości osiągał to niejednokrotnie. Wówczas hojnym 
był i wspaniałym, zmniejszał podatki, obdarzał ochrzczonych, nadawał im 
różne prawa i pozyskiwał ich miłość i wdzięczność; a dla innych przy
kład taki był zachętą, aby bez krwi rozlewu przyjęli łaskawego pana 
i połączyli się z bratniem plemieniem.

Nie wszystkie jednak grody skłonne były do przyjęcia tych warun
ków; niektóre chciały walczyć do ostatka, broniąc wiary swej i wol
ności. Do tych należał warowny Białogród, zamieszkany przez ludność 
wojowniczą, słynną z śmiałych napadów na granice Polski i zuchwałego 
łupiestwa.

Bolesław z wielkiem wojskiem zbliżył się do miasta; ale jak zawsze,, 
próbując układów, posłał najpierw przez posłów białą i czerwoną tarczę, 
polecając mieszkańcom, aby wybrali sami: pokój i laski, czy też krew i walkę.

Dumnie- przyjęli Białogrodzianie wysłańców.
— Odpowiedzcie swemu królowi, że z mężami, a nie z dziećmi będzie 

miał tu sprawę — przemawiali szyderczo. — Białogłowy niechaj straszy 
krwi przelewem, my wytoczymy waszą; obie tarcze przyjmiemy, obie się 
przydać mogą, a białą wam zwrócimy, waszą krwią zafarbowaną.

I urągali i szydzili z posłów, że pragnęliby lekkiego zwycięstwa, ale 
żadnego tutaj nie odniosą.

Widząc Bolesław, że namową nic nie wskóra, obiegł miasto i ude
rzył na nie całą siłą. Broniło się wytrwale, wkońcu jednak zburzone 
mury taranami, i król wdarł się do grodu na czele rycerstwa, podnieco
nego długą i upartą walką.

Teraz dopiero strach padł na mieszkańców. Wiedzieli, że zdobywcy 
bywają okrutni, krwawo mszczą się za opór, a żołnierz wynagradza sobie 
łupem rany i śmierć towarzyszy.

To też jęk rozległ się ze wszystkich domów, kobiety z dziećmi po- 
wybiegały na ulice, a rzucając się na kolana, głośno wzywały króla, bła
gając go o litość.

Na ten widok stanął Bolesław i skinieniem miecza zatrzymał rycerzy. 
Zabronił im rabunku i wszelkiego gwałtu, zabronił podpalania domów, 
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ogłosił przebaczenie dla tych wszystkich, którzy przysięgną posłuszeństwo. 
Innym pozwolił wyjść z miasta.

Wtedy nastąpił wybuch nieopisanej wdzięczności: kobiety rzucały 
się królowi do nóg, kazały dzieciom przysięgać mu wierność, pozwalały 
się chrzcić bez oporu.

Z mężów najuporczywsi opuścili Białogród, ale większość przysięgła 
dobrowolnie i uznała szczerze łaskawego pana.

A ci, co wyszli, roznieśli wieść o tem, co zaszło. Skutek był niespo
dziewany: najsilniejsze grody, najludniejsze i najbogatsze, jak Kołobrzeg, 
Kamień, Wolin i wiele innych poddały się dobrowolnie, zapraszając przez 
swoich posłów Bolesława, aby objął nad nimi panowanie.

Dobroć podbija prędzej od oręża.

RYCERZ KRZYŻOWY.

a tron krakowski po śmierci Bolesława 
Krzywoustego wstępowało kolejno 
czterech jego synów (Władysław, 
Bolesław7, Mieczysław, Kazimierz); 
piąty, Henryk, odmienne miał losy.

Ludy chrześcijańskie prowadziły 
wówczas ciężką walkę z Sarace- 
nami o grób Chrystusa Pana.

Pierwszy zawezwał do niej wszyst
kich chrześcijan ubogi pielgrzym, 
rodem z północnej Francji, zwany 
Piotrem Pustelnikiem. Będąc w Je
rozolimie świadkiem okrucieństw, ja
kich dopuszczali się niewierni na piel
grzymach, widząc zniewagę miejsca, 
tak świętego dla chrześcijaństwa, 
udał się do papieża z prośbą o ra
tunek, o odebranie Saracenom Jero

zolimy, i ofiarował się sam opowiedzieć wszystkim ludom i krajom, jaki 
ucisk panuje w Ziemi Świętej, wzywając do spełnienia obowiązku.

Z błogosławieństwem papieża i krzyżem puścił się na wędrówkę. 
Niestrudzony pod wpływem świętego zapału, żywiąc się korzonkami i jał
mużną, objeżdżał na osiołku miasta, wioski i osady, przebiegał całe kraje, 
przemawiając wszędzie gorącemi słowy, malując hańbę, jaka ciąży na 
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chrześcijanach, wzywając wielkim głosem do obrony grobu świętego ubo
gich i bogatych, kmieci i rycerzy, panów, mieszczan i monarchów, grożąc 
obojętnym wiecznem potępieniem, sądem ostatecznym i pogardą ludzką.

Opisywał cierpienia nieszczęsnych pielgrzymów, którzy po tylu tru
dach i niebezpieczeństwach zbliżają się nakoniec do świętego miejsca, 
gdzie Zbawiciel krew przelał za nas; czcią najwyższą przejęci, pełni 
miłości i skruchy, cóż zastają na miejscu? Znieważone świętości, krzywdę 
i poniżenie, bezprawie, rozbój, a często śmierć straszną.

Słuchano go z ciekawością i wzruszeniem, a kiedy wzywał na wielką 
wyprawę, na świętą wojnę pod sztandarem krzyża, o cześć Boga i wiary, 
o najdroższą każdemu na ziemi pamiątkę, powstał zapal nieopisany. Słu
chacze płakali gorącemi łzami, padali na kolana, prosząc Boga o przeba
czenie, wzywając błogosławieństwa, przysięgając oddać życie na odku
pienie win swoich, na odzyskanie grobu z rąk niewiernych. I przejęci 
do głębi najszlachetniejszem uczuciem, gotowi do ofiary, porzucali chaty 
i bogate zamki, skarby, ziemię, żony i dzieci, a spieszyli w dalekie i nie
znane kraje, przez góry, rzeki, morza i pustynie, pod straszny skwar pa
lących promieni słonecznych, pomiędzy srogie pogańskie narody, gdzie 
czekała ich śmierć lub sława.

Nawet rozbójnicy rzucali rozboje, zwracali lupy, wyznawali winy, 
pokutowali ze skruchą i żalem, byle i oni mogli wziąć udział w wypra
wie, byle przyjęto ich szczerą ofiarę, byle ich nie odtrącono.

Widząc powszechny zapal, papież zwołał sobór do miasteczka Kler- 
mont we Francji, wzywając tam wszystkich, którzy chcą należeć do 
wojny świętej.

Nieprzeliczone rzesze zgromadziły się na to wezwanie, niepodobna 
ich było objąć okiem.

Wśród pola urządzono wysoki tron dla papieża; Piotr Pustelnik stal 
przy nim i przemawiał raz jeszcze do ludu. Potem podniósł glos papież 
i w imieniu Chrystusa błogosławił tłumom, obiecywał zwycięstwo i zbawienie.

Jeden okrzyk był odpowiedzią: Bóg tak chce! — Bóg tak chce!
Na znak należenia do świętej wyprawy przypinano na sukniach 

krzyże z czerwonego sukna.
Tak powstało wojsko krzyżowe.
Szły oddziały, tłumy, gromady i rzesze z wszystkich ludów i kra

jów; szli ciemni prostaczkowie i świetni rycerze, tłumy nędznie odziane, 
i hufce lśniące żelazem i zlotem, królowie i cesarze, nawet dzieci. Całe 
chrześcijaństwo wspaniałym pochodem szło walczyć o grób Chrystusa, 
odzyskać go, odkupić krwią swoją lub zginąć.

Ginęły krocie ludu. Umierali z wyczerpania w gorącym klimacie, 
nie mogąc znieść strasznego trudu i upału, padali w nieskończonych 
walkach z poganami, którzy na każdym kroku stawiali im opór zacięty.
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Rycerz pancerny.

Po dwóch latach takiej drogi, po całym szeregu krwawych bitew, 
potyczek, klęsk i tryumfów, pierwsza wyprawa krzyżowa stanęła wreszcie 
na wzgórzu Emaus i ujrzała przed sobą mury świętego grodu.

Ze 100.000 przeszło najdzielniejszego rycerstwa, licznej służby, piel
grzymów, nawet kobiet, co wynosiło razem do 600.000, pozostało zaledwie 
-10.000, z których tylko połowa dźwignąć mogła oręż. Lecz na- widok Jero
zolimy najwyższe unie
sienie ogarnęło garstkę 
krzyżowców. Nikt nie 
kładł się tej nocy; klę
cząc, śpiewano modli
twy. Najsłabsi zapo
mnieli o przebytych tru
dach, rycerze plącząc, 
wyznawali swoje grze
chy, wszyscy gotowi byli 
rzucić się do szturmu, 
byle co prędzej ujrzeć 
własnemi oczyma święty 
grób Zbawiciela.

Niemało jeszcze mę
stwa i wysiłków koszto
wało zdobycie miasta, do 
którego weszli nakoniec 
15 lipca 1099 roku.

Naturalnie, że po
trzebowali posiłków, aże
by się utrzymać przy 
swojej zdobyczy; więc 
z Europy szły nowe wy
prawy, mniej albo wię
cej liczne i wspaniale, 
zwłaszcza, gdy niewierni
znowu wydarli Jerozolimę Chrześcijanom. I trwały te boje blizko przez lat 200.

Polacy mało brali w nich udziału: mieli oni pogan dookoła siebie 
i z tymi przedewszystkiem wojować musieli, w obronie własnej 
sprawy chrześcijaństwa. Taką krzyżową wojną była za Krzywoustego 
wyprawa na Pomorze, zakończona utrwaleniem tu wiary chrześcijańskiej; 
w tym samym celu podjął walkę z Prusakami syn jego, Bolesław Kę
dzierzawy.

Do jednej z wypraw krzyżowych należał wszakże syn Krzywoustego, 
Henryk, książę sandomierski.
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Z garstką wiernych towarzyszy, nie zdejmując żelaznej zbroi, aby 
nie być zaskoczonym przez wroga znienacka, walcząc bezustannie z licz
nym i doskonale uzbrojonym nieprzyjacielem, przebył spiekle obszary 
Azji Mniejszej i podobno dostąpił szczęścia oglądania świętego grobu.

Po powrocie do kraju odznaczał się gorącą pobożnością, a gdy książę 
krakowski, Bolesław Kędzierzawy, drugi syn Krzywoustego, wyruszał na 
Prusaków, aby wśród nich zaszczepić wiarę Chrystusową, rycerz krzy
żowy pospieszył za nim bez wahania.

Nieszczęśliwe były losy tej wyprawy. Broniąc swych siedzib i wiary, 
Prusacy podstępnie wprowadzili wojska polskie na trzęsawiska i nieprze
byte bagna i tam z zasadzki uderzyli na nie, zasypując strzałami i nie 
dopuszczając odwrotu. Daremnie obskoczeni walczyli z odwagą, ratując 
się nawzajem z poświęceniem życia; nie było dla nieszczęśliwych oca
lenia. Garstka zaledwie uszła, spłoszona okrzykiem nieprzyjaciela, który 
już rozpoczął walkę z tonącymi w moczarach oddziałami. Ciężkie konie 
i uzbrojeni rycerze zapadali setkami w bagna, a dobijani strzałami, ginęli 
bez ratunku.

Książę wrócił z wyprawy z resztką niedobitków, Henryk poległ 
z innymi, walcząc o rozszerzenie wiary.

O WŁADZĘ.

iędzy synami Bolesława Krzywoustego 
rozpoczęła się zaraz po śmierci ojca 
walka o dzielnicę krakowską, po
nieważ książę krakowski miał być 
zawsze zwierzchnikiem nad braćmi, 
s e n i o r e m.

Łatwo zrozumieć, że taki podział 
kraju był nieszczęściem: drobne i sła
be cząstki nie miały znaczenia, wiel
ka monarchja Chrobrego zniknęła.

Najstarszy syn, Władysław, chciał 
odebrać działy braciom i sam rzą
dzić, lecz mu się nie powiodło. Nie 
był łubiany w kraju, zarzucano mu 
okrucieństwo, możni panowie stanęli 
w obronie młodszych braci, i poko
nany książę musial uciekać do Nie
miec. Miał żonę Niemkę, z domu ce
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sarskiego; więc cesarz niemiecki, Fryderyk Rudobrody, wielki wódz i wo
jownik, ujął się za jego dziećmi i zmusił następcę Władysława, Bolesława 
Kędzierzawego, do oddania Śląska synom zmarłego wygnańca.

Nie skończyła się na tern walka o tron krakowski, lecz po śmierci 
Kędzierzawego inną cokolwiek przybrała postać, ponieważ czynny udział 
wzięło w niej duchowieństwo.

Od Bolesława Śmiałego rozpoczął się w Polsce, zarówno jak w in
nych krajach Europy, spór o władzę pomiędzy królem a wyższem ducho
wieństwem. . .

Biskupi i wogóle duchowieństwo, posiadając najwyższe w kraju wy
kształcenie, uważali, iż książęta i królowie powinni w ważnych sprawach 
zasięgać ich rady, okazywać im uszanowanie, a do spraw kościoła nie 
mieszać się wcale, uwalniając tym sposobem duchowieństwo od wszelkiej 
świeckiej zależności. ,,

Królowie rozumowali inaczej. Niewiele dbali o książkową mądrość, 
ufali, że silną ręką poradzą sobie najlepiej, nie chcieli słyszeć o tem, aby 
ktoś, zamieszkały w ich kraju i pełniący ważne obowiązki, mógł nie 
ulegać ich władzy, a z rad duchowieństwa nie zawsze pragnęli korzystać.

I zdarzało się rozmaicie: pobożni i ulegli duchowieństwu monarcho
wie cieszyli się jego opieką i pomocą w każdej sprawie; dumni i me- 
ulegli narażali się na walkę, z której niezawsze wychodzili zwycięsko.

Tak właśnie było za Mieczysława Starego.
Trzeci syn Krzywoustego nie był już młodym, kiedy zajął tron kra

kowski, a z natury gwałtowny, dumny i mający wielkie poczucie królew
skiej godności, nie myślal ulegać nikomu, przeciwnie, chciał w całym 
kraju przywrócić poszanowanie swej władzy, krnąbrnych i nieposłusznych 
do posłuszeństwa zmusić. Jego wrola miała być prawem.

Ale nie było to łatwo. W ostatnich czasach nie tylko biskupi i dostoj
nicy kościoła, ale i świeccy panowie niezbyt sobie ważyli władzę ksią
żęcą: przecież to oni w otwartej walce pokonali Władysława II i pozbawili 
go tronu, oni oddali władzę Bolesławowi Kędzierzawemu i grozili mu jej 
odebraniem. ..

To też odrazu zaczęła się walka. Mieczysław był surowy, ustanowił 
wszędzie posłusznych sobie urzędników, opornych więził, skazywał na kary 
pienieżne, odbierał ziemie i godności.

Biskup krakowski chciał starym zwyczajem zasiąść u jego boku pod
czas sądów: ale Mieczysław wzgardził jego radą, okazywał mu lekceważenie.

Biskup postanowił dać księciu surową naukę: zmusić go do wydania 
wryroku na samego siebie. .

Był właśnie dzień sądowy. Książę zasiadł na stolicy, gdy niespodzia
nie biskup wszedł do sali. Mieczysław nie powitał go z uszanowaniem, me 
prosił, aby zajął pierwsze miejsce — okazał jawnie, iż go tu nie potrzebuje.
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Biskup nie zważał na to.
Wówczas przed królem stanęła kobieta w żałobie. Jest wdową, jej 

bogactwem stado owiec, które powierzyła swemu pasierbowi. Lecz ten za
miast strzedz stada, zniszczył je z całą zgrają swoich najemników, a teraz 
się zapiera, że pokrzywdził matkę. — Niech król osądzi sprawę.

Król osądził, iż pasierb winien zwrócić owce pokrzywdzonej kobiecie. 
Jest winien i na karę zasłużył.

Wtedy podniósł się biskup i przemówił głosem surowym:
— Sam siebie osądziłeś, książę. Oto matka-ojczyzna powierzyła ci 

dzieci swoje, a ty, jak zły pasterz, krzywdzisz je i gnębisz przy pomocy 
najemnych urzędników. Osądziłeś się, królu, jesteś winien, zasłużyłeś na karę.

Porwał się Mieczysław w gniewie, lecz biskup opuścił salę, otoczony 
przez panów i rycerzy, gotowych do obrony.

Tegoż dnia jednak, lękając się zemsty, biskup opuścił Kraków i schro
nił się do Sandomierza, gdzie zjechali się możniejsi panowie, aby zaprosić 
na tron Kazimierza Sprawiedliwego.

Mieczysław, mimo silnego oporu, utracił władzę i zmuszony był wy
rzec się Krakowa.

SPRAWIEDLIWOŚĆ KAZIMIERZA II.

azimierz, najmłodszy z synów Krzy
woustego, przezwany Sprawiedli
wym, zasłużył na to miano calem 
życiem.

Kiedy jeszcze był księciem san
domierskim, zdarzyło się pewnego 
razu, iż grał w kości ze swoim dwo
rzaninem, Janem z Konar.

Książę wygrywał ciągle, a dwo
rzanin nie umiał pokryć swego nie
zadowolenia, co tak śmieszyło i ba
wiło Kazimierza, iż jeszcze żartował 
sobie z losu przeciwnika.

Wtem zrozpaczony dworzanin,, 
przegrawszy ostatnią stawkę, uniósł 
się gniewem i wymierzył księciu po
liczek.

Rzucili się dworzanie, skrępowano 
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pierwszy po księciu, ale skoro Leszek zasiądzie na tronie, to napewno 
pierwszeństwo odda Goworkowi. Na to on przecie zgodzić się nie może.

Cóż pocznie?
Umarł Mieczysław Stary; do Sandomierza przybywa z Krakowa 

uroczyste poselstwo, prosi młodego księcia w serdecznych wyrazach, aby 
objął po stryju władzę, ale stawia warunek:

»Oddal Goworka, korona 
Znowu ci będzie wrócona«.

W obszernej sali głębokie milczenie; wszystkie spojrzenia zwrócone 
na Leszka, wszystkie serca uderzają niespokojnie, chociaż każde innem 
uczuciem.

Matka tak pragnie widzieć go na tronie! Wszak jemu się należy. 
Postanowiono w Łęczycy na zjeździe, że synowie Kazimierza panować 
będą w Krakowie.

I Goworek kocha swego wy Chowańca i chce go widzieć władcą; 
gotów się sam usunąć, lecz pragnie usłyszeć, co odpowie posłom jego wy- 
chowaniec.

Wtem Leszek podniósł głowę, spojrzał śmiało, odpowiada stanowczo,
bez wahania:

»Leszek nigdy nie zapomni, 
Co winien sobie, krajowi,
I co winien Goworkowi.

Nad blask, co berło udziela, 
Wyżej cenię przyjaciela!«

Zdumieni posłowie chcą przekładać, prosić — i Goworek zapewnia, 
że dla szczęścia kraju Leszek powinien usłuchać wezwania. Młody książę 
przerywa z oburzeniem:

_  Kusicie mnie, bym zapomniał o wdzięczności, abym zaparł się 
tego, który mi był ojcem: i czegóż moglibyście się spodziewać po mnie, 
gdybym za koronę oddal przyjaciela? — Nie byłbym godzien tronu, a wy 
pówinnibyście lękać się podobnego przeniewiercy.

Ocenili Krakowianie tę odpowiedź i tem większy mieli szacunek dla 
Leszka; w parę lat potem bez żadnych warunków powierzyli mu władzę, 
i rządził odtąd sprawiedliwie.

Leszek został zdradziecko zamordowany przez Pomorzan, których 
podburzali Niemcy do oderwania się od Polski, aby sami łatwiej ten piękny 
kraj zagrabić mogli.
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NIEBEZPIECZNI GOŚCIE.
(1225).

Z miasteczka Chełmna nad Wisłą aż na drogę ludność wyległa i pa
trzy, co to za goście jadą.

Mówiono o nich nieraz i widywano nawet, bo książę Konrad, młodszy 
brat Leszka Białego, już od lat paru prowadzi układy z tymi zakonni
kami, którzy mają niby bronić jego ziemi od pogańskich Prusów i ich 
rozbójniczych napaści.

— Mają bronić te Niemcy w białych płaszczach?
— Jakże! Oni od tego są. Z Ziemi Świętej przybyli, aż z Jerozolimy, 

gdzie z Saracenami ciężkie prowadzili boje, broniąc grobu Chrystusa i piel
grzymów chrześcijan. Teraz niewierni Jerozolimę zagarnęli, to muszą sobie 
znowu szukać miejsca, gdzieby potrzebni byli do nawracania pogan.

- Kto tam nawróci Prusa! Zginie on chyba, ale wiary nie odmioni, 
choć to pogańska wiara. Zamordowali św. Wojciecha i nic nie uszanują 
rozbójnicy. Nikt przed nimi niepewny chaty ani zbioru: zaśniesz — łuna 
cię budzi: to Prusak pali i rabuje.

— Oj, rabuje, szkodnik i zbójca. Ziemi ci nie wydziera, to prawda, 
ale dobytek grabi: zabierze bydło, zboże, podpali cię na pożegnanie, i ści
gajże go po lasach i bagnach, gdzie zasadzka na każdym kroku! Z takim 
to i Niemiec chyba sobie nie poradzi.

— Nie poradzi, chociaż chodzi w żelaznej zbroi. Albo to z małem 
wojskiem, z rycerzami szedł na nich krakowski książę, Kędzierzawy? Mó
wili ludzie, że już będzie koniec wszystkim wojnom, rabunkom, że ich 
ochrzci i zrobi z nich dobrych sąsiadów — i co? Wojska jego zdradziecko 
potonęły w bagnach, i brat książęcy zginął, co wojował w Jerozolimie. 
Mało kto z życiem uszedł. Nie poradzi chyba nikt Prusom.

Patrzą jednak ciekawie na nowych przybyszów, których orszak nad
jeżdża zwolna, bez pośpiechu. Wygląda okazale: rycerze w stal zakuci, 
i konie w żelazie, każdy zbrojny toporem, mieczem, długą dzidą. Twarze 
ich ogorzałe, spojrzenia surowe, postrach budzą, ale nadzieję zarazem — 
bo któż się takim oprze?

Pierwsze szeregi strojne w białe płaszcze, na każdym krzyż się czerni.
— Krzyżaki — gwarzą ludzie, ale niebardzo głośno, bo lęk jakiś 

przejął ich serca.
— Wojowniki być muszą! — zauważył inny. — Tych Prusak nie 

przemoże.
— I Dobrzyńscy bracia piękne mieli zbroje, a chłopy też potężne — 

i wyginęli wszyscy z rąk tych pogan.
— Dobrzyńscy byli nasi, a to Niemcy. Niemiec zawżdy zawziętszy 

w boju, a i chytry — nie zginie.
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Krzyżacy.

Tak rozmawiali ludzie, patrząc na rycerzy, i wzdychali potrosze
- Zawszeć to obcy między swoich lezie — jakże to będzie z nim? 

Niemca tak prosto wpuścić do swej ziemi? Okrutny strach, choć niby to 
obrońca.

— Ha, musi książę wiedzieć, że tak potrzeba — zawszeć to chrze
ścijanie.

Chrześcijanie — rycerze — Niemcy. — Prusaków chyba ochrzczą 
lub wytępią, a potem co? — Czy pójdą sobie zgodnie, jako przyszli?...

Otóż właśnie: Czy pójdą? — Zaprosił ich Konrad, książę mazowiecki, 
żebj się zabezpieczyć od Prusaków, z którymi sobie poradzić nie umiał, 
ziemię Chełmińską oddal im w dzierżawę za ich wojenne trudy i bardzo 
się cieszył ze swego pomysłu. Wierzył, że dla niego będą wojowali, dla 
szerzenia wiary chrześcijańskiej.

Wygodę będzie miał i korzyść pewną!
Co Krzyżacy myśleli — nie mówili. Zaproszono ich, przyszli. Rze

czywiście nie mieli gdzie się podziać. Zapytywani przez cesarza lub pa
pieża, przedstawiali dokument, ze Konrad im pozwolił zawojować sobie 
Pruską ziemię. Darował im ją wiecznymi czasy.

Więc jechali na swoje gospodarstwo.
Nieopatrznie wpuszczono wilka do owczarni.
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ŚWIĘTA KINGA.
(1247—1279).

^Węgierski król 
Srebra i soli jest panem; 
Chciał córę z srebrnem wyprawić wianem — 

Kinga prosiła o sól!«

żonie Bolesława Wstydliwego wiele 
przechowało się podań.

Święta Kinga była córką króla 
węgierskiego Beli.

Kiedy została żoną Bolesława 
Wstydliwego (syna Leszka Białego) 
i odjechać miała do Krakowa, ojciec 
rzekł do niej:

— Co pragniesz zabrać z sobą, 
moja córko? Powiedz, a będzie two- 
jem, czegokolwiek ode mnie zażądasz.

— Ojcze — rzekła królewna — 
daruj mi górę soli: oto lud, który jej 
nie ma.

— Wybierz, którą chcesz zabrać — 
odrzekl Bela.

Kinga poszła na miejsce, gdzie 
dobywano sól z ziemi, i wrzuciła swój

pierścień do kopalni na znak, że tę chce zabrać z sobą.
Po przybyciu do Krakowa powiedziała:
— Dostałam od ojca górę soli, trzeba jej szukać w ziemi.
I rozpoczęły się poszukiwania. Sprowadzono z Węgier najlepszych 

górników, kopano i badano ziemię w różnych miejscach, aż natrafiono na 
pokłady soli kolo miasteczka Bochni, a potem Wieliczki.

Kinga uszczęśliwiona była tem odkryciem, odwiedzała często kopal
nię i z zajęciem przypatrywała się pracy górników.

Podobno pewnego razu właśnie' w jej obecności górnik z niemałym 
trudem oddzielił bryłę soli od skalistej ściany, a gdy uderzył ją młotem, 
aby pokruszyć na mniejsze kawałki, błysnął wewnątrz pierścień królewny, 
który wrzuciła niegdyś do kopalni w Węgrzech.

Cud! — zawołali wszyscy na ten widok i wraz z Kingą upadli na 
kolana, dziękując Bogu za ten widomy znak laski.

Tak mówi podanie, a prawdą jest niezaprzeczoną, że kopalnia w Wie
liczce znaną już była za Krzywoustego, a za panowania księcia Bole
sława i prawdopodobnie dzięki staraniom Kingi, odkryto nowe pokłady soli,
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którą od przeszło lat 600 dobywają z Wieliczki, należącej do najwięk
szych kopalń w Europie.

Dlatego też pieśń mówi:

Tam, gdzie krakowska Wieliczka, 
Z palmą i berłem przy boku
Stoi w niebieskim obłoku 
Kamiennej soli dziedziczka.
Jest to święta Kinga, owa

Polskiego ludu królowa, 
Co to z przejrzenia Bożego 
W Wieliczce cudem odkryła 
Sól dla narodu polskiego, 
I chleb polski — posoliła.

Kinga i górnicy.

Wiele legend łączy się z postacią Kingi, którą za życia uznano za 
świętą, przypisując jej liczne cuda.

I dziwić się nie można: życie królowej Kingi było wzorem pobożności 
i chrześcijańskiego miłosierdzia.

Wczesnym rankiem w ciemnej odzieży, z jedną często powiernicą 
spieszyła do kościoła, aby gorącą modlitwą powitać Pana nad Pany.

Następnie szła na miasto: odwiedzała chorych, wspierała ubogich, 
pocieszała nieszczęśliwych, leczyła nawet takich, do których nikt zbliżyć 
się nie śmiał, z powodu panującej wówczas strasznej i zaraźliwej choroby, 
zwanej trądem. Kinga się ich nie obawiała; legenda mówi, iż uzdrawiała 
trędowatych pocałunkiem.

DZIEJE POLSKI. 5
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Po powrocie do zamku zajmowała się pracą. Szyła odzież dla sierot 
i ubogich, haftowała i wyszywała dla kościołów ornaty, kapy, kobierce, 
chorągwie, wychowywała ubogie dziewczęta i nikomu nie odmawiała po
mocy, kto się do niej odwołał.

W jedzeniu bardzo skromna, mięsa prawie nie używała, obchodząc 
się najprostszemi potra-

J. Matejko. Św. Kinga.

-wami.
Wieść o Tatarach za

stała ją z Bolesławem 
w Sandomierzu. Ucho 
dząc przed zbliżającem 
się niebezpieczeństwem, 
szukali najpierw schro
nienia w Krakowie, a na
stępnie uszli do Węgier, 
uprowadzając — jak mó
wi podanie —•. ubogą lud
ność, która ukryć się 
pragnęła. Kinga osłania 
zbiegów od pogoni cu
dami: z jej przepaski 
rozlewa się nagle Duna
jec, z jej pielgrzymiej 
laski wyrasta puszcza 
nieprzebyta, wreszcie 
gdy złotą rzuciła koronę, 
Tatry stanęły przed na- 
jezdnikami, kryjąc ucie
kającą gromadkę.

Po śmierci męża Kin
ga wstąpiła do klasztoru 
w Starym Sączu i tam 
spędziła resztę życia na 
modlitwie, pracy i do
brych uczynkach. Speł

niała sama najniższe posługi: nosiła drzewo, myła kuchenne naczynia, 
podłogi, pielęgnowała chorych, leczyła, uzdrawiała, pocieszała. Nie dbając 
o ziemskie życie i wygody, każdą chwilę i wszystkie siły poświęcała dla 
dobra bliźnich.

Podobno w tym klasztorze na jej prośby ułożoną została pierwsza 
polska pieśń pobożna »Bogu-Rodzica Dziewica« przez jednego z mnichów.

Niekiedy opuszczała jednak to schronienie, przebywając w górskim 
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zameczku w Pieninach; inne podanie łączy jej imię z Grodziskiem, uroczą 
samotnią w pobliżu Ojcowa, gdzie przełożoną klasztoru była św. Salomea, 
siostra Bolesława Wstydliwego.

POD LIGNICĄ.
(1241).

Było to około roku 1240. Od lat kilkunastu w Europie wschodniej 
pojawił się koczowniczy lud mongolski, Tatarzy. Niszcząc wszystko po 
drodze, paląc osady i mordując ludzi, posuwali się naprzód, niby groźny 
pożar, po którym pozostają zgliszcza i popioły. — Książęta ruscy pierwsi 
padli ofiarą: pokonawszy ich w krwawej bitwie, dzicz tatarska rabowała 
potem, paliła grody, mordowała mieszkańców, dopuszczała się strasznych 
okrucieństw. Rzeki krwi popłynęły.

Do Polski dochodziły te wieści z daleka, potem zbliżać się zaczęły. 
Opowiadano sobie okropne historje o dzikości najezdników, męczarniach, 
zadawanych kobietom i dzieciom, ich nieprzebranej liczbie, szatańskiej 
chytrości. Ludzie sypiać nie mogli pod wpływem tych wieści, król Bo
lesław Wstydliwy i królowa Kinga w Bogu jedynie całą pokładali ufność; 
rycerstwo jednak pocieszało trwożnych, nie mogąc sobie wyobrazić, aby 
dziki najeźdźca mógł być niebezpiecznym dla doskonale uzbrojonego wo
jownika.

Cóż oni zrobić mogą rycerzowi, zakutemu w stal i żelazo? — mó
wili. — Czyż baranie kożuchy osłonią ich od naszych szabel? Tatar groź
nym być może dla bezbronnej wioski, ale nigdy dla rycerskiego zastępu.

Pierwsze spotkanie jednak przekonało, że prócz odwagi, liczbą straszny 
jest ten nieprzyjaciel.

Skąd się wziął w Europie?
W niezmierzonych stepach Azji od niepamiętnych czasów koczowały 

liczne hordy, nienawidząc zawsze życia osiadłego i gardząc mieszkańcami 
stałych siedzib. Ich chanowie odgrażali się niejednokrotnie, że ogniem 
i mieczem wytępią doszczętnie zgnuśniałych pracowników na roli i cały 
świat zamienią w jedno wielkie koczowisko.

Czy po to do Europy przybyli, niewiadomo, trudno zbadać ich historje 
tak odległą; lecz przybyli z ogniem i mieczem, niszcząc i pustosząc 
wszystko, uprowadzając tylko zdrowych, młodych niewolników, którzy im 
przydatni być mogli.

Kiedy hordy tatarskie przekroczyły polską granicę, nieopisany po
płoch powstał w całym kraju; modlono się gorąco po kościołach, śpie
wano pobożne pieśni, odprawiano procesje, umartwiano ciało, wzywając 

5*  
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opieki Boskiej. Coraz częściej zaczęli zjawiać się zbiegowie, którzy uszli 
przed najezdnikiem, widzieli go niekiedy wlasnemi oczyma, albo nosili 
ślady jego okrucieństwa.

Rycerstwo gromadziło się pospiesznie, by przybyszom zastąpić drogę; - 
pełni nadziei, ufni w swoje siły i potężną opiekę Boga, jeszcze nie lękali 
się niczego.

Nastąpiło pierwsze spotkanie — i rozeszła się wieść straszliwa, że 
z obrońców ojczyzny nie zostało śladu, wszyscy legli na polu walki. 
Wkrótce spalono Sandomierz i Kraków, król z królową uciekli do Węgier 
przez góry, a Tatarzy szli naprzód coraz dalej.

Wkroczyli w granice Śląska.
W tej staropolskiej dzielnicy panował książę Henryk Pobożny, z naj

starszej linji Piastów, syn Henryka Brodatego i powszechnie czczonej, za 
życia świętą uznanej Jadwigi.

Przewidując nieuniknione zetknięcie z groźnym nieprzyjacielem, sta
rał się zgromadzić siły, któreby wstrzymać go mogły. Prócz rycerstwa 
polskiego, które ze wszystkich dzielnic spieszyło pod jego chorągwie, uzy
skał pomoc zakonów rycerskich, mężne hufce Krzyżaków i Templaryuszy *)  
stanęły też w jego obozie.

Nadeszła stanowcza chwila. Z błogosławieństwem matki i całego ludu 
wyruszył waleczny książę na obronę kraju i zastąpił Tatarom drogę pod 
Lignicą.

Gdy rycerstwo ujrzało nieprzebrane tłumy tych dzikich wojowników, 
straciło nadzieję zwycięstwa; lecz Henryk ich zachęcał, dodawał odwagi, 
budził ufność w Boską opiekę.

— Bóg tym pomaga, którzy mu ufają i walczą w dobrej sprawie. 
Bronimy wiary świętej, chrześcijaństwa, ojczyzny, spełniamy obowiązek 
rycerzy, czyż może nas opuścić? A jeśli taka święta Jego wola, abyśmy 
tu oddali krew i życie, przyjmijmy ją z pokorą i poddaniem. Lepsza 
śmierć, niż niewola, a nic nas innego nie czeka. — Naprzód, bracia, kto 
w Boga wierzy, komu droga cześć rycerska i ziemia ojczysta!

1 sam rzucił się pierwszy na wroga.
Wstyd ogarnął zwątpialych; odzyskali męstwo, uderzyli odważnie 

na nieprzebrane mrowie najezdników, i rozpoczęła się walka straszliwa, 
nieubłagana, ciężka, mordercza i krwawa.

Czy chrześcijanie zwyciężyć mogli? Spełnili wszystko, co było w ich 
mocy, drogo oddawali życie, setkami, tysiącami kładąc nieprzyjaciół. 
Pieśń o nich mówi:

*) Templaryusze — zakon rycerski, założony w r. 1128 w Jerozolimie dla 
obrony pielgrzymów przed Saracenami. Po utracie Ziemi św. przenieśli się do Europy; 
ogniskiem zakonu stal się Paryż, lecz posiadali dobra i w innych krajach, u nas na 
Śląsku i w Wielkopolsce.



Mężnie pod Lignicą bija się rycerze, Płyną purpurowe strumienie gorące,
Za Pana Jezusa dają krew w ofierze. A tatarskie strzały przesłaniają słońce.

Nagle wśród wycia i dzikich okrzyków ukazał się nad tatarskim 
tłumem jakiś potwór, z otwartej paszczy buchający ogniem i dymem.

Szal trwogi ogarnął wtedy część rycerstwa, rzucili się do ucieczki, 
nadaremnie w niej szukając ocalenia przed szatańską, nieczystą siłą.

Z obrazu Floryana Cynka.
Św. Jadwiga znajduje zwłoki syna swego Henryka na polu bitwy pod Lignicą.

Henryk raz jeszcze wzywał ich do boju, sam uderzył śmiało 
z garstką najwierniejszych i walcząc do ostatniej chwili, padł wraz z nimi . 
na polu chwały.

Święta Jadwiga w pobożnem zachwyceniu widziała tę śmierć syna 
i mówiła o niej, zanim pierwsze wieści nadeszły o klęsce. Przyjęła je 
z pokorą, jako wyrok Boży.

Bohaterski książę spełnił święty obowiązek i chociaż poległ, ocalił 
swą ziemię. Mogiła lignicka stała się granicą najazdu tatarskiego: osła-
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biony wielką stratą nieprzyjaciel, nie śmiał posunąć się dalej, a nie chcąc 
wracać po zniszczonej drodze, zwrócił swoje zagony na południe.

Więc nie daremną była śmierć tylu rycerzy, ich wiara i poświecenie.
Lud śląski uczcił ich pamięć legendą:
Nie mogli poledz ci mężni i chrobrzy, walcząc za wiarę świętą, nie 

zginęli. Całe wojsko uśpione stoi w głębi góry, każdy przy swym rumaku, 
w żelaznej zbroicy, gotów na skinienie. Czekają już od wieków na glos 
wodza, który ich zbudzi, gdy nadejdzie chwila nowej walki w obronie 
wiary i wolności. Wtenczas powstaną ligniccy rycerze i nikt ich nie 
pokona.

PO BURZY.

Straszliwie wyglądała nasza ziemia po tatarskim najeździe, trudno 
dziś sobie nawet wyobrazić podobną pustkę i zniszczenie. Gdzie niegdyś 
rozciągały się wsie ludne, grody warowne, bogate osady — teraz widniały 
tylko stratowane pola, spalone chaty, ruiny grodów, zamków i kościołów, 
gnijące trupy ludzi i padlina zwierząt, źródła zarazy dla pozostałych 
przy życiu.

Okiopny to był widok. Kto nie poległ w walce, nie został wzięty 
w jasyr, nie zginął w płomieniach i nie padł zabity po drodze, kto zdołał 
skryć się w puszczy, jaskini lub bagnach, tego czekał los jeszcze bole
śniejszy. Pod wpływem przerażenia, strasznych obrazów i wspomnień lu
dzie wpadali w obłęd, stawali się szaleńcami. Z rozczochranym włosem, 
wpoi nadzy, wydając nieludzkie okrzyki, błąkali się po lasach, wybiegali 
na pola, szukając czegokolwiek; by głód zaspokoić, jedli trawę i korę 
drzewną lub mięso padłych zwierząt. To znów przypominali sobie stracone 
rodziny, z jękiem i wyciem padali na ziemie i konali z bólu i rozpaczy.

Nic też dziwnego, że mówi legenda, iż kiedy Zygmunt Stary posłał 
do papieża z prośbą o relikwię do nowego kościoła w Sandomierzu, papież 
kazał sobie przynieść garść ziemi z 
ścisnął w ręku — krew pociekła.

I rzekł: —

Posłowie owych dalekich
Jest w Sandomierzu, w tem starem mieście 
Cmentarz: — relikwią ziemia jest w nim!

Patrzcie! męczeńska to krew i święta, 
Relikwią waszą zówcie ją.

cmentarza w tem mieście i gdy ją

Słuchajcie,
stron:
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Gdy Bolesław Wstydliwy powrócił do kraju, zapłakał nad jego nie
dola. Próżno dobra królowa chciała wspierać nędzę, ratować nieszczęśli
wych, było to nad jej siły. Skarbiec królewski pusty, w kraju głód i spu
stoszenie, ziemia zamiast zboża zapach krwi wydaje, słonce nawet zdaje 
się patrzeć ze smutkiem na te ruiny i zgliszcza.

Ale przecie coś radzić trzeba, bo wszyscy wymrą z głodu. Niema 
kto uprawiać ziemi, nikt nie chce budować chaty: kto raz widział Tata
rów, ten ich nie zapomni, ten wie tylko, że niema przed mmi obrony, 
a więc poco pracować, zbierać, kiedy taka klęska grozi każdej chwili.

Pochód Tatarów. Z obrazu Juljusza Kossaka.

Wówczas za radą panów i biskupów postanowił Bolesław z obcych 
krajów sprowadzić osadników. W sąsiednich Niemczech ludzi było dosyć, 
gnębił ich ucisk możnych, podatki, rozboje; tam wysłano z Polski zaufa
nych powierników woli króla, by sprowadzili pomoc. Przybyszom ofiaro
wano ziemię jakby darmo, bo na wieczną dzierżawę, na lat wiele uwal
niano ich nawet od podatków, pozwalano rządzić się swem wlasnem pra
wem, wybierać z pośród siebie urzędników, słowem zostawiano im wszelką 
swobodę i możność zbogacenia się uczciwą pracą.

Chętnych znalazło się dosyć. Z początku z niedowierzaniem i obawą 
podążały niewielkie gromadki nowych osadników, lecz wkrótce potem pły
nęły jak rzeka cale tysiące ludzi, gotowych do pracy na gościnnej ziemi, 
która im zapewniała takie dobrodziejstwa.
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Oto wybiera się nowa gromadka. Przygotowania do drogi dosyć zaj
mują czasu: wypytują o wszystko przewodnika, chcą wiedzieć, jak tam 
będzie, co z sobą zabrać należy, więc zwierzęta domowe, narzędzia do 
pracy, zarówno pług i kosę, jak warsztat rzemieślnika, i ludzi zdatnych 
do pracy na roli i do rzemiosł, w każdej osadzie potrzebnych, a może 
i nasiona różnych roślin.

Jadą zwolna, na małych wózkach, po kilku, rodzinami, jak się zda
rzy, część idzie piechotą. Daleka to droga, trwa miesiące cale, od czasu 
do czasu trzeba i odpocząć dłużej. Długim szeregiem ciągną się wózki 
koleją po lichej, błotnistej drodze; to przez puszczę — zda się — bez 
końca, to po piaszczystem bezdrożu. Tutaj zsiadają z wozów, klną nie
którzy: ciężko.

Z ciekawością rozglądają się dokoła po nieznanym kraju. — Słońce, 
jak u nas, i ziemia, jak u nas, drzewa także podobne; jakoś niezbyt obco 
i pięknie, pięknie, tylko tak okropnie pusto.

— Nic nie szkodzi: będzie dla nas więcej miejsca.
I zaczynają śpiewać, pokrzykując ochoczo, głośno. — Nie widzieli 

oni Tatarów, nie stracili wesołości i odwagi.
Co jakiś czas widzą w polu wielki slup wkopany, a w nim po

przeczne kołki: 10, 15, 20. — To znaczy, że ta ziemia przeznaczona jest 
dla osadników, a ile kołków w słupie, tyle lat wolni będą od podatku.

Rozglądają się, wybierają: tu ziemia niedość urodzajna, tutaj smutno.— 
Znaleźli wreszcie miejsce, które podobało się wszystkim: grunt żyzny, 
wstęga rzeki, las w pobliżu i wzgórza jakieś od północy.

— Zacisznie będzie, dogodnie dla wszystkich, nie szukajmy już dalej.
Radość wielka. Wszyscy wysiadają z wozów, ustawiają je porządnie 

czworobokiem, że stanowią jakby zagrodę, rozpalają ogniska. Kobiety wa
rzą strawę, dzieci pobiegły na łąkę: tyle kwiatów! Cieszą się, że tu zo
staną. Dla bezpieczeństwa rozstawiono straże, bydło puszczono na paszę, 
psy czuwają.

A nazajutrz gromadą do roboty.
Rozmierzono duży czworobok: to rynek przyszłej osady; tu stanie 

ratusz czyli miejsce zebrań urzędników, obok kościół, a przy nim szkoła.
Dokoła rynku domy, każdy otoczony niezbędnemi zabudowaniami, 

ogródkiem, a za każdym domem równy kawał pola, należący do właści
ciela tego domu: każdemu będzie blizko do pracy, wygodnie. Łąki, 
pastwiska wspólne, jak ta woda w rzece, jak drzewo w lesie, które bez 
przeszkody każdy brać może na swoją potrzebę.

Jakby cudem rośnie osada. Wszyscy pracują zgodnie i w porządku, 
wybrano kilku starszych, którzy kierują robotą, każdy słucha ich bez 
oporu. Wycięto potrzebną ilość drzewa w lesie, obrabiają kłody i belki, 
rzną deski; inni szukają gliny, czasem wyrabiają cegły; inni uprawiają 
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niewielką część gruntu, aby osada pierwszy rok przeżyła. Kobiety i dzieci 
pomagają w pracy: pasą bydło, gotują strawę, sporządzają odzież, gro
madzą zapasy żywności, łowią ryby, suszą i wędzą mięso upolowanej 
zwierzyny, wyrabiają sery, zbierają grzyby i jagody.

Zanim nadeszła zima, już chaty pod strzechą, może nie wszystkie, 
ale taka ilość, że wszyscy się pomieszczą. Na początek trochę ciasno, po
tem będzie lepiej.

Rozmawiają o tem wesoło przy sutym ogniu na kominie. Dobrze im, 
mają wszystko: żywność i schronienie, pracę i swobodę, nadzieję przyszłości.

Zajęcia i w zimie nie brak, każda izba to warsztat. Czego tu nie 
wyrabiają? Sporządzają sprzęty domowe z drzewa, kosze, obuwie, odzież, 
gromadzą skóry z zabitego zwierza, cenne futra, kobiety tkają płótna 
i wełniaki, inni sporządzają narzędzia do pracy, a wszyscy układają plany 
na rok przyszły i jak to potem będzie.

Z wiosną przybędą ich bracia i krewni, przywiozą rzeczy, których 
tutaj niema, zabiorą przygotowane materjały.

Osadnicy oczekują tych odwiedzin z upragnieniem, chcą się pochwalić 
tem, co już zrobili, rozpytać o znajomych i przyjaciół, o wieści ze swego 
kraju; spodziewają się przytem i zarobić na zamiennym handlu, zaopa
trzyć w potrzebne narzędzia, zamówić inne, których potrzebować będą.

Troszczą się też o drogi; w puszczy wycinają drzewa, zasypują 
poblizkie błota, stawiają znaki w polu, aby tamtym łatwiej było trafić 
do ich osady.

Spojrzyjmy na to miejsce po latach 10.
To miasteczko. Takich miasteczek w Polsce dotąd nie mieliśmy. Do

koła rynku wznoszą się porządne domy, niekiedy murowane, porozdzie
lane uliczkami. Wewnątrz domów wygoda i dostatek: piękne rzeźbione 
sprzęty, kobierce, broń kosztowna, złote i srebrne naczynia — widać, iż 
mieszkańcy to ludzie zamożni.

Na rynku piękny ratusz z wysoką wieżą, gdzie sprawuje urząd i sądy 
pan wójt, ławnicy, burmistrz i rajcowie. Tutaj odbywają się wszelkie na
rady, tutaj obywatele obierają sobie urzędników, tu przechowują się ważne 
pamiątki, wszelkie akta i pisma, tu wreszcie pokutują za winy przestępcy.

Obok ratusza kościół, przy kościele szkoła, miasteczko dba widocznie 
o korzyści wiedzy.

A dokoła osady pola starannie uprawne, łąki, pastwiska, lasy; mie
szkańcy nie oderwali się całkiem od roli, choć rzemiosła i handel niemałe 
już dzisiaj przynoszą im korzyści.

Odwiedzają ich teraz nietylko rodacy: okoliczni mieszkańcy spieszą 
także do ludnej, bogatej osady, gdzie wszystkiego dostanie, wszystko sprze
dać można — tylko rozmówić się trudno: przybysze nie chcą uczyć się 
po polsku.
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Na to jednakże znalazła się rada. Duchowieństwo wyjednało u króla 
rozporządzenie, iż kto nie umie po polsku, nie może być burmistrzem, ani 
sprawować żadnego urzędu.

To się okazało bardzo skuteczną zachętą.
Po 10, 15 lub 20 latach, według umowy, zamożne miasteczko za

częło opłacać czynsze i podatki; nie były one jednak uciążliwe i nie znie
chęcały coraz nowych osadników, którym na polskiej ziemi wiodło się 
tak dobrze.

WIARA DAJE ZWYCIĘSTWO.

iczne wojny i klęski trapiły kraj nie
szczęśliwy, gdy na tronie krakow
skim zasiadł Leszek Czarny, jeden 
z potomków Bolesława Kędzierza
wego.

Jeszcze nie przebrzmiał straszny 
płacz i jęki po nowym napadzie Ta
tarów, gdy pospiesznie przybyli do 
Krakowa gońcy, zawiadamiając, iż 
ziemię lubelską plądrują Jadżwingo- 
wie, lud dziki i pogański, w puszczach 
za Bugiem osiadły.

Zerwał się Leszek na obronę 
kraju, zbiera rycerstwo, pospiesza, 
jak może, lecz nim przybył na 
miejsce, nieprzyjaciel uszedł, zabie
rając jeńce i lupy, a zostawiwszy 
wioski popalone, zrabowane grody 

i rozpaczających po ciężkiej stracie niedobitków.
Z bólem patrzyli na to książę i rycerstwo, rozmyślając, co począć 

dalej. Czy można się ośmielić w niezbyt wielkiej liczbie ścigać nieprzyja
ciela w jego własnym kraju? — A jeśli wpadną w zasadzkę i zginą 
w obcej ziemi?

Srogie nieszczęście — mówili rycerze — lecz niema na to rady. 
Nic już nie ocalimy, a zginiemy sami w tych puszczach nieprzebytych 
i nieznanych. Kto za Bug przejdzie, może stamtąd nie powrócić.

To samo myślal Leszek, ciężko mu jednak było wracać z niczem, 
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pozostawiać bezkarnie napad rozbójniczy. A czyż może narażać szczupłe 
siły swoje na nieznane niebezpieczeństwa?

Zgnębiony temi myślami i zmęczony długą pogonią, usiadł pod sta
rym, rozłożystym dębem i wkrótce zasnął mocno.

Wtem zdaje mu się, że przed nim stanął św. Michał i podał mu 
miecz własny, obiecując zwycięstwo nad nieprzyjacielem.

Zbudził się książę i pełen radości, natychmiast opowiedział proroczy 
sen rycerzom, którzy go otaczali.

Leszek Czarny.

W jednej chwili radosny zapal ogarnął wojsko całe: św. Michał obie 
cuje im zwyŚjęstwó —« św. Michał rozkazał ścigać wroga!

Któżby ośmielił się być nieposłusznym? Wszak klęska nieprzyjaciół 
niechybna.

Nie tracąc czasu, spieszą dniem i nocą, przebywają graniczną rzekę 
i bez wahania wkraczają w kraj obcy.

Jadżwingowie u siebie czuli się bezpieczni, nie przypuszczając nawet, 
ażeby Polacy aż tutaj ścigać ich się odważyli; to też obciążeni łupem 
i jeńcami, posuwali się zwolna, często odpoczywając, nie zachowując środ
ków ostrożności.

Nagle z okrzykiem tryumfu i grozy rzuca się na nich Leszek na 
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czele rycerstwa. Popłoch i zamieszanie ogarnęły Jadźwingów; jedni walczą 
mężnie i padają na placu boju, inni pierzchają w nieładzie i trwodze.

Wyzwoleni jeńcy wznoszą okrzyk dziękczynienia, rycerstwo w unie
sieniu pada na kolana, wszyscy dziękują Bogu za cudowne ocalenie.

Na pamiątkę tego zdarzenia Leszek wystawił w Lublinie kościół 
św. Michała.

A zwycięstwo dała im wiara.

KRÓL TUŁACZ.
(1305-1333).

kały olbrzymie, rozdarte od wieków 
korytem małej rzeczki Prądnika, 
niedaleko Krakowa, tworzą czaro
dziejskiej piękności dolinę — to Oj
ców. Na jednej z nich widać dotąd 
ruiny starego zamczyska.

Piękne i malownicze położenie 
Ojcowa sprowadza w ten zakątek 
mnóstwo zwiedzających, którym 
miejscowi przewodnicy pokazują 
wszelkie osobliwości tej prawdziwie 
zaczarowanej krainy; między in- 
nerni każdy ogląda ciekawie głęboką 
i obszerną podziemną jaskinię, zwaną 
Ł o k i e t k o w a grota.

Oto, co o niej mówi podanie:
Sześćset lat temu prawie źle się 

działo w Polsce. Z pięciu synów Krzy
woustego rozrodziło się liczne potomstwo, podzielili kraj na bardzo niewielkie 
cząsteczki i walczyli z sobą o władzę, a najczęściej o tron krakowski, ponie
waż krakowskiemu księciu nadal Bolesław prawo zwierzchności nad innymi. 

Koniecznem było zjednoczenie dzielnic pod władzą jednego pana, aby 
Polska nie stała się łupem sąsiadów. Rozumiał to mądry książę wielko
polski Przemysław i wskrzeszając tytuł królewski, zaniedbany od czasów 
Bolesława Śmiałego, koronował się w Krakowie uroczyście. Lecz w kilka 
miesięcy potem został zamordowany podstępnie z rozkazu książąt brande- 
burskich, którzy chcieli się pozbyć niebezpiecznego sąsiada.

Konieczność zjednoczenia kraju rozumiał i Władysław, książę kujaw
ski, dla małego wzrostu przez u any Łokietkiem, i pokonawszy szczęśliwie
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I wyszedł z groty, a ujrzawszy w pobliżu wieśniaków, zbliżył się 
do nich i powiedział śmiało:

Jestem książę Władysław. Zaprowadźcie mię do Krakowa, a za 
mą głowę dostaniecie dużo złota od króla czeskiego. Wszyscy mię opuścili, 
widać, nie jestem na 
świecie potrzebny.

Zdumieli się wie
śniacy, ale odpowie
dzieli natychmiast:

— Nie obawiaj 
się, panie, niema mię
dzy nami zdrajców,— 
bezpieczniejszyś tu
taj, niźli w obronnym 
zamku. Rozkazuj, a 
wiernie służyć ci bę
dziemy.

I dotrzymali sło
wa. Dostarczyli mu 
żywności do jaskini, 
zwiedli szukających 
Czechów, a gdy nie
przyjaciel opuścił te 
strony, przeprowadzili 
go lasami do grani
cy, opatrzyli na drogę 
i pożegnali życzeniem 
powrotu.

Tak się też stało 
w parę lat niespełna. 
Wacław umarł, a Ło
kietek na czele ry
cerstwa powrócił do 
Krakowa, z radością 
witany przez wszystkich. Późno poznali swrą winę Polacy, lecz starali się 
błąd naprawić, a panowanie Łokietka było początkiem najszczęśliwszej 
epoki w dziejach naszego kraju.

Na pamiątkę zaś opisanego zdarzenia syn Łokietka, Kazimierz, na
zwał tę miejscowość Ojców i na wysokiej górze wzniósł obronny zamek, 
którego zwaliska dzisiaj oglądamy.

Tak mówi o tem podanie.

Ruiny zamku w Ojcowie.
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KTO JEST PANEM KRAKOWA?

aledwie pól wieku upłynęło, odkąd 
niemieccy goście osiedlać się zaczęli 
liczniej w naszej ziemi, a już im i to 
wystarczało, by uważać się za jej 
panów.

Czyż nie mają do tego prawa? — 
Zajęli ziemię polską, lecz jak mądrze 
w niej gospodarują! Jak szybko 
wzrośli w bogactwo i silę! Po całym 
kraju pełno miast niemieckich, po
rządnie zbudowanych, ludnych, za
możnych, rządnych. Nikt się do nich 
nie wtrąca, są panami u siebie; każde 
miasteczko to maleńkie państwo, — 
gdy się porozumieją i zjednoczą, kraj 
cały będzie w ich ręku. I teraz 
już książęta potrzebują ich pomocy 

w ciągłych wojnach domowych o władzę; mogą pomódz pieniędzmi, ale — 
za nowe prawa.

Takiem niemieckiem »państwem« stal się Kraków.
Na Wawelu mieszka wprawdzie polski książę, ale w mieście Krako

wie, murami zamkniętem, rządzi dziedziczny wójt Niemiec. Nikt go tu 
nie wybiera: ma władzę po ojcu i synowi ją odda. Ma — co prawda — 
wspólrządców: rajców i ławników, ale ci się zmieniają, tych wybiera 
miasto, on urodził się wójtem Krakowa!

Na Wawelu panuje polski książę; ale jeśli wójt zamknie przed nim 
bramy miasta, to i książę nie wejdzie do Krakowa. Bo Kraków nie jego 
państwo: nie usłyszysz tu polskiej mowy na ulicach, nie ujrzysz polskiej 
twarzy.

Na Wawelu panuje książę polski, lecz ten tylko, którego mieszczanie 
krakowscy uznali: bez ich woli i zgody żaden tam nie siądzie — oni 
tutaj panami.

Ci obcy! Czują to coraz wyraźniej gościnni gospodarze polskiej ziemi: 
i rycerze i kmiecie. Zazdroszczą im dostatków, podziwiają mądrość i py
tają zdziwieni i niechętni: Czy to stary gród Kraka, niby stolica Polski, 
czy niemiecka warownia? 
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Rzecz miała się rozstrzygnąć za Łokietka.
Nieradzi byli Niemcy, że taki dzielny książę zasiadł na Wawelskim 

grodzie. Podpisał wprawdzie wszystko, czego od niego żądali, zapewnił im 
wolny handel i wszelkie swobody — a przecież —

woleliby Czecha, a choćby Ślązaka: to bliżsi — nawpól Niemcy.

Władysław Łokietek. Rys. Jana Matejki.

Im silniejszą stawała się władza Łokietka, im bardziej rosło jego 
znaczenie w kraju, tem mniej podobał się wójtowi taki sąsiad.

Wreszcie z biskupem Niemcem, zawziętym nieprzyjacielem Łokietka, 
ułożyli, że pozbyć go się trzeba. Niemieckie miasto Kraków nie chce 
tego księcia.

DZIEJE POLSKI. £
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Zmówili się tajemnie z innemi miastami: Sandomierzem, Wiślicą, zgro
madzili wojsko, sprowadzili ze Śląska księcia Bolka Opolskiego, i nie tylko 
zamknęli bramy miasta przed Łokietkiem, lecz nawet obiegli go na Wawelu.

Obiegli z taką silą, iż szczupła załoga nie mogła nawet myśleć 
o zwycięstwie; musi zginąć, jeśli nie zda się na laskę. Łokietek raczej 
zginie!

Zapomnieli tylko zuchwali przybysze, że są gośćmi na obcej ziemi, 
która znajdzie obrońców, gdy ich będzie potrzebowała. Tak śmiałe wystą
pienie przeciw księciu, którego już za pana uznał naród cały, oburzyło 
zarówno kmieci, jak rycerzy; zbudziło się poczucie narodowe:

— Co? Obcy ma tu rządzić, w naszym kraju? panów nam ustana
wiać? — Brońmy swego!

Spieszą na odsiecz szlachta i kmiece drużyny, nieliczne i zbyt słabe, 
by pokonać wroga; lecz dzięki im Łokietek wymknął się z pułapki, a na 
wolności da sobie już radę.

I tak się stało.
Poznał Kraków błąd swój po niewczasie: sprzymierzeńcy go opuścili, 

połączyli się z księciem. Większość mieszczan krakowskich odstąpiła 
wójta, z Łokietkiem się porozumiewa, garstka tylko zapamiętałych chce 
bronić się do końca.

Zwyciężyć nie mogli, groźny książę wjechał do miasta na czele 
zbrojnego zastępu; zaczęły się sądy.

Sądu się domagali wojownicy księcia: oni przyszli tu stwierdzić, że 
gród Kraka niemieckim być nie może!—Podanie mówi, że kto nie umiał 
wypowiedzieć gładko: soczewica, kolo, młyn miele, tego skazy
wano na śmierć.

To jest tylko podanie: wyludniłby się Kraków, gdyby tak sądzono. 
Być może, iż przyparty gdzie do muru w walce, zginął niejeden Niemiec 
w taki sposób; ale sądy Łokietka, choć surowe, a nawet krwawe, bo in
nymi w owych czasach być nie mogły, nie były przecież okrutne. Nie 
myślał tępić Niemców, pożytecznych obywateli, lecz żartować nie umiał, 
a musial ich przekonać, kto tu panem.

Ukarano przywódców buntu śmiercią dla przykładu, zdradzieckiemu 
wójtowi odebrano urząd, a miastu bardzo wiele praw i swobód; żałują
cym jednak przebaczono winę, a obdarzono takich, którzy pomogli księciu 
do zwycięstwa.

I odtąd miasto Kraków nie było już sobie »malem państwem nie- 
mieckiem« w Polsce. Na to Łokietek nie pozwolił.
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POD PŁOWCAMI>

ohaterski duchem, choć mały wzro
stem Łokietek, wstępując na tron 
polski, zastał kraj w strasznym nie
ładzie: niezgody książąt, głód z po
wodu ciągłych wojen, zniszczenie 
kraju, bandy rozbójników, chciwi 
sąsiedzi, z którymi walczyć musiał 
bezustannie, nie dawali mu chwili 
wypoczynku, i możnaby powiedzieć, 
że przez lat 30 prawie nie zdej
mował zbroi, broniąc kraju od nie
przyjaciół i ustalając w nim po
rządek.

Słusznie poeta mówi o tych cza
sach:

»Przez trzy wieki z męstwa znany, 
W męstwie Polak miał swe cnoty: 
Na koniu, burką odziany,

Znosił głód i przykre sloty; 
Ugorem stały obszary, 
On bil Niemce i Tatary«.

(J. Niemcewicz).

Najcięższą jednak była wojna z Krzyżakami.
Sto lat minęło, odkąd Konrad Mazowiecki, brat Leszka Białego, nie 

umiejąc poradzić sobie z Prusakami, sprowadził tych zakonników i oddał 
im w dzierżawę ziemię Chełmińską nad Wisłą, aby bronili granic jego 
państwa. — Niebezpiecznych wpuścił do kraju obrońców.

Niemiecki ten zakon powstał w Jerozolimie, podczas wojen krzyżo
wych, aby walczyć z poganami, nawracać ich, bronić chrześcijan.

Lecz kiedy Turcy zajęli znów Jerozolimę, Krzyżacy nie mogli zna
leźć dla siebie miejsca w Europie, bo na zachodzie pogan już nie było: 
więc kogóż mieli nawracać, z kim walczyć?

Zaproszeni przez Konrada, osiedlili się w Chełmnie i rozpoczęli walkę 
z Prusakami, których ziemie za swoją własność uważali i w krótkim 
czasie podbili zupełnie.

Rozłożywszy się na Pruskiej ziemi, zwrócili teraz łakome spojrzenie 
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na Litwę, także pogańską jeszcze, a więc jakby przeznaczoną dla nich 
do podboju, a z drugiej strony na ludne, bogate Pomorze.

Nie mieli jednak żadnego powodu do rozpoczęcia wojny z Polską 
chrześcijańską, z krajem gościnnym, który ich tutaj zaprosił, przed któ
rym udawali dotąd sprzymierzeńców, choć od początku mieli złe zamiary, 
gdyż umowę z Konradem zupełnie fałszywie przedstawili od razu papie
żowi; teraz czekali tylko sposobności.

O sposobność nie było trudno. Mężny Łokietek zajęty był właśnie 
walką z Czechami, roszczącymi sobie znów prawa do korony, gdy wtem 
Brandeburczyk, korzystając z tego, uderza na Pomorze i zdobywa grody, 
których niema kto bronić. Gdzież szukać sprzymierzeńca i pomocy?

Sprzymierzeniec jest blizko: Krzyżacy, święty, chrześcijański zakon! 
Nie przeczuwając zdrady, Łokietek z ufnością powierzył im obronę 

Pomorza, obiecując zwrócić wszystkie koszta wojny i wynagrodzić trudy.
Krzyżacy Brandeburczyków pokonali, obronili Pomorze, ale zajęli je 

sami i ustąpić ani myśleli. Gdy Łokietek według umowy chciał im za
płacić koszta, naznaczyli tak wielkie sumy, że nie mógłby ich nawet zdo
być, a oni właśnie na to rachowali.

Długo ciągnęła się, ta smutna sprawa. Łokietek zaniósł skargę do 
papieża; przybył poseł papieski, rozpatrywał układy, wydały się wtedy 
krzyżackie intrygi, i papież kazał im zwrócić Pomorze.

Ale Krzyżacy i papieża nie słuchali, kiedy im to było niewygodnie.
Przekonał się Łokietek, że niema innej rady, tylko silą odzyskać 

swoją własność, lecz nie było to łatwo.
Miał lat blizko 70, strudzony był pracą i tyloletnią walką, a przy

tem w skarbie pustki, rycerstwo znękane wojnami: jakże się mierzyć 
z wrogiem bogatym i silnym?

Dumał Łokietek głęboko, rozważał, liczył się z sumieniem wlasnem.
Czyż ma zostawić ziemię uszczuploną, on, co przysiągł jej bronić? 

Oddać Pomorze, kraj, który już Chrobry przyłączył do Korony, jako nie
zbędną część państwa, otwierającą mu drogę do morza, dającą naturalną, 
bezpieczną granicę? Krzywousty nie szczędził też krwi ani trudu, by po
zyskać tę ziemię dla wiary i państwa, — a on teraz pozwoli przybyszom, 
Krzyżakom, wydrzeć sobie pokrewne plemię?

Jego rycerska dusza zgodzić się na to nie mogła. Ma przecież sprzy
mierzeńców. Już od lat kilku zawarł ścisłą przyjaźń z litewskim księciem 
Gedyminem, ożenił jedynego syna z jego córką: Gedymin powinien po- 
módz; wszakże i dla niego Krzyżacy to wróg najstraszniejszy.

Postanowił porozumieć się z narodem.
Do miasteczka Chęcin zwołał panów i rycerstwo, przedłożył im tę 

sprawę, pytał o radę i zdanie.
Radzili, rozprawiali i uchwalili odzyskać Pomorze orężem. 
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te nieskończone boje. Dlatego to poeta, J. U. Niemcewicz, wkłada mu w usta 
następujące wyrazy, które mówi do syna po zwycięstwie pod Płowcami:

»Patrzaj na wojen srogie widowisko, 
Skąd nieludności i pustyń przyczyna: 
Ścięte w dniu jednym zaległo tę ziemię 
Tysiąca matek nieszczęśliwych plemię!

Przecież wieść boje było mym udziałem, 
Zasłaniać wszędy tę krainę biedną; 
Po trzykroć z króla tułaczem zostałem. 
A chociem dzielnie państwa złączył w jedno, 
Choć siedemdziesiąt lat wiek mój domierza, 
Nie zdjąłem jeszcze twardego pancerza!

Podanie mówi, iż gdy nazajutrz po bitwie król objeżdżał pobojowisko, 
ażeby raz ostatni pożegnać poległych, wiernych swych towarzyszy, ujrzał 
na polu rannego rycerza, któremu widać włócznia brzuch rozdarła, a on 
podtrzymywał rękoma wnętrzności.

— O Boże! — zawołał król, pełen współczucia — jakże cierpieć musi 
ten biedak!

— Więcej wycierpiałem od złego sąsiada — jęknął nieszczęśliwy — 
ta rana za ojczyznę nie tak boli.

— Ktoś jest i jak cię zowią? — król zapytał.
— Florjan Szary, a koźle rogi mam na tarczy.
Król kazał go zaraz przenieść do namiotu i pielęgnować troskliwie, 

a kiedy ozdrowiał, obdarzył go majętnością na tej ziemi, którą oblał krwią 
swoją, i tym sposobem uwolnił od złego sąsiada. Na pamiątkę zaś rany 
w obronie ojczyzny kazał mu wymalować na tarczy trzy włócznie.

KRÓL CHŁOPÓW.
(1333—1370).

Nie był tak wojowniczym, jak ojciec, Kazimierz, lecz nazwano go 
Wielkim za mądre rządy, sprawiedliwość, podniesienie potęgi i znacze
nia kraju.

Nie wszyscy jednak byli z rządów tych zadowoleni, a niechętni 
wcześniej jeszcze przezwali go pogardliwie królem chłopów.

— Przecie nie królem rycerzy jest monarcha, który odstępuje bez boju 
najpiękniejsze ziemie sąsiadom, byle okupić pokój i zakończyć wojny dłu
goletnie. Czyżby Łokietek oddał Pomorze Krzyżakom, a Śląsk łakomym 
Czechom?
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Prawda, że pokój był bardzo potrzebny, że kraj zniszczony może 
nie miał siły do prowadzenia wojny, że chociaż uszczuplony, rósł w za
możność i znaczenie, a niegdyś tak niebezpieczni sąsiedzi ubiegali się

Kazimierz Wielki. Rys. Jana Matejki.

o jego przyjaźń, ale — Śląsk i Pomorze! Czyż serce rycerza może bez 
bólu patrzeć na te dwie straszne rany?

Nie rycerzy to król, nie rycerzy; chłop dla niego to oczko w gło
wie! Czy syty? czy odziany? czy ma czem obsiać pole? a czy go kto 
nie krzywdzi? Chłop u niego ma pierwsze miejsce.
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On gotów za krzywdę chłopa skarcić surowo rycerza — słyszał kto 
o takim królu?

To nie bajki! Oto prawdziwe zdarzenie:
Zabawiali się panowie polowaniem. Rycerska to zabawa, kiedy wojny 

niema; każdy myśliwy wie, jaka przyjemność ubić ściganego zwierza.
A że tam głupi zając wpadnie na chłopski zagon, to mu życie daro

wać/ Chłop pański i pole jego pańskie także — nie królewskie przecie.
Ale dla chłopa zboże to sakrament; kiedy je kto tratuje, jakbyś po 

świętości deptał.
To też uklękła gromada przed łanem, wyciągają ręce, oczy w górę 

wznoszą, łzy płyną im po twarzach ogorzałych, jak do Pana Boga modlą 
się jękiem i płaczem.

Będzie się kto mitrężyl takiem przedstawieniem, kiedy zając czmycha 
przed psami! Batogiem w lewo, w prawo, żeby nie stali na drodze, i szust 
dalej przez pole, tylko słoma trzeszczy, a kłosy i bez sierpa kładą się 
na ziemi.

Wtem kurzawa na gościńcu: jadą królewskie karoce.
AA idzi Kazimierz plączących chłopów, więc stanąć każę zaraz, roz

pytuje. Gniewem królewska twarz płonie, groźnie wzywa panów przed 
swoje oblicze: pod strażą stoją, jako winowajcy, oni, panowie i rycerze!

Król sądy odprawuje; szkodę obliczyć każę, z pańskiego spichrza 
zwrócić stratowane zboże — ale mu to niedosyó: a plagi?

Za plagi niesprawiedliwe chłop z rozkazu króla uderza pańskie plecy 
tym samym batogiem.

To chyba już za wiele! Co#on sobie myśli, ten chłopski opiekun? — 
Czyż takiego rycerze słuchać mają? Nie posiedzi on długo na krakowskim 
tronie, pokaźą mu panowie, co znaczy ich wola.

Tak srodze pohańbieni, kraj opuścili natychmiast. Nie wrócą do wsi 
swoich, póki panuje Kazimierz; później inny będzie porządek.

Udali się do dzikich pogańskich Jadźwingów, co w puszczach i bio
tach aż za Bugiem siedzą i gotowi są zawsze do lupieskiego napadu. Złote 
góry obiecują: na Kraków ich sami powiodą, wielkie łupy oddadzą w ręce.

Zbiera się chciwa horda, lasami, puszczami doszli do samej Wisły. 
Ale Wisła zdradna to pani, z nią ostrożnie trzeba.

Czekają nocy; sami we dwóch tylko skradają się do brzegu, łódź 
znaleźli, zabrali z sobą wielkie tyki, brodu szukają. Głębia i nurt bystry, 
ale przecie trafili wkońcu na mieliznę, tyki pozatykali; wracają do swoich.

Wszystko gotowe: jutro spokojnie przejdą w bród rzekę, tylko się 
słońce skryje.

Czekają nocy w puszczy. A do dnia rybacy wypłynęli na połów. 
Może to nawet byli aniołowie.

Zobaczyli zdradzieckie tyki: Co znaczy ten bród wyznaczony? kto
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postawił te znaki? — Juści swój nie potrzebuje — wróg chyba? — A jeśli 
wróg, to, Boże, nam dopomóż!

Przenieśli tyki na największą głębię, gdzie rwie prąd najbystrzejszy, 
w dno pozatykali, a sami z ukrycia czekają, co będzie. Poczciwemu 
przecie nie chcą stać na zdradzie.

Noc zapadła, chmurna, ponura. Od strony puszczy zadudniala zie
mia, jedzie wojsko nieprzeliczone. Dobiegają do brzegu, skaczą prosto 
w głębię — krzyk rozlega się okropny: — Zdrada! zdrada!

Zakotłowało się straszliwie na wybrzeżu: szczęk broni, klątwy, jęki — 
potem cisza. — Horda najeźdźców wróciła do puszczy.

A nazajutrz na brzegu trup bez głowy; drugiego snąć porwała 
woda, bo o żadnym z nich więcej nie słyszano.

A król chłopów rządził mądrze i spokojnie.

KAZIMIERZ WIELKI KUMEM.

oraz chłodniej i ciemniej, deszcz padał 
dzień cały, więc i drogi rozmiękły, 
wreszcie słońce zaszło, i noc nastała, 
żadnem nie rozjaśniona światłem.

Do małej, ubogiej chaty w końcu 
wioski ktoś zapukał. Gospodarz drzwi 
otworzył, a do izby wszedł żebrak, 
z kijem w ręku i workiem płócien
nym na plecach, mokry i zabłocony.

— Niech będzie pochwalony!
— Na wieki wieków.
— Przenocujcie mię, gospodarzu; 

strudzony jestem bardzo, z drogi idę.
Kmieć pokiwał głową i westchnął.
— Juści ostańcie, kiedy nie ma

cie schronienia. Na dworze ciemno 
i mokro; wygodnie wam tutaj nie 

będzie, bo chata mała, dzieci siedmioro, a obok w drugiej izbie chora żona. 
Ale z serca was proszę: czem chata bogata.

Podróżny musial być bardzo zmęczony, bo zaraz usiadł i patrzał 
dokoła po ubogiej izbie. Wieśniak przyniósł mu chleba, miodu, mleka 
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trochę, posłał świeżego siana i znów po coś wyszedł; ale za chwilę wrócił, 
niosąc małe dziecko na ręku.

— Bóg mi dał ósme — rzekł, pokazując je ubogiemu.
Dziad popatrzał na dziecko i rzekł do wieśniaka:
— Ono wam przyniesie szczęście, zobaczycie. Zatrzymajcie się ze 

chrztem jutro do południa, a przyślę wam chrzestnego ojca, bardzo do
brego człowieka.

Kmieć zgodził się zaczekać. Zasiedli za stołem, obcy rozpytywał cie
kawie o wszystko: co słychać we wsi, co ludziom dokucza, czego im brak 
najbardziej, jak możnaby zaradzić złemu.

Wreszcie spać się pokładli.
Nazajutrz ubogi wcześnie zniknął z chaty, ale kmieć do południa 

czekał na ojca chrzestnego. Aż tutaj od Krakowa jadą piękne kolasy 
i dworzanie na koniach, a wszyscy zatrzymują się przed biedną chatą. 
Wieśniak oczom nie wierzy; wtem z pierwszej karocy wysiada pan wspa
niały, bogato ubrany, a zupełnie podobny do biedaka, którego wczoraj 
przyjął tak gościnnie. Był to sam król Kazimierz, zwany Królem Chłopów.

- Podzieliłeś się ze mną wczoraj Chlebem i chatą, ja ci dziś do 
chrztu syna trzymać będę; siadaj z dzieckiem do pojazdu.

Chłop nie ■wiedział, co z sobą robić: i nie śmiał, i szczęśliwy był 
okrutnie, i nie umiał dziękowrać tak dobremu panu.

Król posadził go obok siebie i pojechali do kościoła.
Ale nie na tem koniec. Poznawszy potrzeby ludu, Kazimierz starał 

się im zaradzić, pomódz, osłonić go przed uciskiem, wymierzyć sprawiedli
wość, dać ulgę w pracy, a możność zarobku.

Bo rozumiał doskonale ten król chłopów, że kraj dopiero wtedy bę
dzie bogaty, potężny, kiedy lud w nim będzie zamożny i szczęśliwy. -- 
Dlatego zwiedzał chaty w ubogiem przebraniu; chciał własnemi oczyma 
widzieć dolę wieśniaka, poznać prawTdę, aby wiedział, co robić.

Naturalnie, że nie zapomniał i o gościnnym kumie: chrzestnego syna 
wychował na księdza. Był to mąż bardzo uczony, nazywrał się Kazimierz 
Trzaska.

KAZIMIERZ WIELKI DOBRY GOSPODARZ.

Król chłopów był doskonałym gospodarzem. Gdyby nie był królem, 
ale zwyczajnym rolnikiem i miał mały kawałek ziemi, wszyscy braliby 
z niego przykład, wrszyscyby podziwiali, jak on mądrze rządzić umie. — 
Tak samo było w państwie.

Podobno w początkach jeszcze panowania, kiedy raz zaszedł do
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wieśniaczej chaty, zbłąkawszy się na polowaniu, zastał w niej głodne 
dzieci i kobietę, która gotowała kamienie, bo żadnej innej strawy już 
znaleźć nie mogli.

Trudno nam w to wierzyć, bo chyba mogliby tak samo gotować 
korę drzewną, jakiekolwiek wreszcie rośliny, bądź co bądź od kamieni 
pożywniejsze — przecie i w zimie nawet można mech znaleźć pod śnie
giem — ale podanie mówi o kamieniach.

Widok tej nędzy tak wzruszył Kazimierza, iż odtąd przedewszyst- 
kiem myśleć zaczął, jak zabezpieczyć kraj swój na przyszłość od głodu, 
skąd dostarczyć biedakom zboża w latach nieurodzaju.

Teraz, gdy zboże zgnije, lub słońce je spali, przywożą z innych 
krajów; jest drogie, ale zawsze można kupić. Wtenczas gdy się nie uro
dziło w jakiej okolicy, to ludzie tej miejscowości umierali z głodu lub 
rozchodzili się po świecie, bo zboża nikt im nie przywiózł. Nie przywiózł 
raz dlatego, że o tem mało kto wiedział, a powtóre — każdy miał tylko 
sam dla siebie; nie zbierano zapasów, bo trudno je było przechować, a tem 
bardziej przewozić bez dróg bitych, kolei, statków i t. p.

Kazimierz, dobry gospodarz, chciał temu zapobiedz; więc sam uwa
żał, aby grunta obsiewano, nawet dawał zboże na zasiew, kto go nie 
miał skutkiem nieszczęścia; sam kraj objeżdżał i pilnował tego i przyka
zywał swoim urzędnikom, ażeby w całym kraju mieli na to największą 
baczność.

Gdy był piękny urodzaj, skupował zbywające zboże i kazał je zsy
pywać do śpichrzów na zapas. Gdy przyjdzie znowu głód, będzie skąd 
czerpać.

Ale skądże wzięły się śpichrze?
Posłuchajmy, a zobaczymy, jak Kazimierz wszystko rozumnie obmyślił.
Z jednej strony kraj potrzebował dróg wygodnych, aby kupcy bez

piecznie mogli przewozić towary, a gońcy rozkazy królewskie; potrze
bował obronnych grodów, aby nieprzyjaciel nie mógł wpaść znienacka; 
potrzebował kościołów, śpichrzów; a z drugiej strony głodnym, co umie
rali z nędzy, trzeba było dać pracę i zarobek. — Więc kazał im sypać 
groble, budować drogi, śpichrze, grody otaczać murami, wznosić miasta. 
Ludzie pracowali chętnie i uczciwie i zarabiali na chleb, a kraj na tem 
zyskiwał; król zaś nie potrzebował wspierać nieszczęśliwych, gdyż i skarb 
jego nie wystarczyłby dla wszystkich i dla każdego zdrowszym ratun
kiem jest praca, niż upakarzająca jałmużna.

To też mówiono potem: Kazimierz zastał Polskę drewnianą, a zosta
wił murowaną.

To była zupełna prawda. Śpichrze zaś dotąd możemy oglądać. Sta
wiał je król najczęściej nad Wisłą, a w Kaźmierzu (Dolnym) zwiedzamy 
je, jako ciekawe pamiątki.
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Spichrze zabezpieczały kraj od głodu, pozwalały w razie nieszczę
ścia ratować zagrożoną ludność.

Legenda mówi, że w Oliwie, pod Gdańskiem, jest w klasztorze chleb 
skamieniały z tych czasów, jako pamiątka cudu.

Głód był, król Kazimierz przysłał do klasztoru zboże, aby rozda
wano je biednym. Jakiś bogaty chciwiec przebrany za wieśniaka korzy
stał z łask królewskich, lecz gdy otrzymanej jałmużny nie chciał podzie
lić z ubogą żebraczką, chleb przeklęty przez nią skamieniał mu w ręku.

Skruszony grzesznik wrócił do klasztoru i żałując za winy, rozdał 
cały majątek biednym.

A chleb zawieszono w kruchcie, aby przypominał ludziom, że krzy
wda ludzka kamieniem się stanie ciężkim dla krzywdziciela.

Szczęśliwe były skutki mądrych rządów Kazimierza: kraj zbogacił 
się w krótkim czasie, głodu nikt się nie lękał, lud syty błogosławił 
troskliwego pana, obce narody kupowały od nas zboże, a w skarbcu było 
tyle złota, iż Kazimierz mógł pożyczyć znaczną sumę cesarzowi niemie
ckiemu, który go o to prosił.

Powiększyły się nawet granice, gdyż sąsiedni kraj, Ruś Czerwona, 
po wygaśnięciu rodu panujących książąt, bez krwi rozlewu przyłączyła 
się do Polski, widząc w mądrym i rządnym królu najlepszego dla sie
bie pana.

Tym sposobem wynagrodziła się choć w części utraFa^Śląska i Po
morza. ,

ROZUMNY MONARCHA O WSZYSTKIEM PAMIĘTA.

»Nie dość obce ludy gromić, 
Czas jest szczęśliwym być w domu, 
Zuchwałą przemoc poskromić, 
By nie szkodziła nikomu:

Gdzie sądu zwierzchność surowa, 
Nie zaplacze nędzna wdowa®.

(J. U. Niemcewicz).

Tak myślał Kazimierz Wielki. Nie tylko chleba potrzebuje naród 
i bezpieczeństwa granic; gdzie niema sprawiedliwości, nikt nie może czuć 
się szczęśliwym.

A jak zapewnić wszystkim sprawiedliwość? Jak obronić słabego od 
przemocy możnych, w winowajcy zbudzić strach kary?
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Póki on żyje, czuwa nad tem bacznie, ale gdy umrze? Nie ma na
wet syna, któryby wolę ojcowską szanował.

Jakieś prawo istnieje w każdym kraju; były i w Polsce różne prawa 
zwyczajowe, ale nie wszystkie rozumne i słuszne. A przytem gdzie pra^ 
wiele, silniejszy znajdzie zawsze najdogodniejsze dla siebie.

Prawo w kraju musi być jedno i to pisane, aby go nikt zmienić 
nie mógł, ani po swojemu przekręcić.

Pisanego prawa nie było dotąd w Polsce. W każdej dzielnicy sądzono 
inaczej, według zwyczaju i według sumienia sędziego, który mógł być 
zbyt srogi albo pobłażliwy.

Teraz inaczej będzie.
I kazał król spisywać prawa, jakie były, a potem je poprawiał, zmie

niał, naradzając się z biskupami i najmądrzejszymi panami.
Wiele lat trwała ta praca, wreszcie ją ukończono.
Wtedy król zwołał wielki zjazd do Wiślicy, małego miasteczka nieo

podal od Wisły.
Spieszyli z całego kraju wielcy panowie, szlachta, duchowieństwo, 

cisnęli się ciekawie zamożni mieszczanie, nawet chłopi przybyli z najbliż
szych okolic, bo przecież wiedzieć chcieli, co ich król powie nowego.

Od rana bija dzwony w kościele wiślickim i całe miasto niezwykle 
wygląda. Pełno ludzi na rynku, w uliczkach, wszystkie zajazdy pełne, 
pod namiotami w polu rozłożyli się przyjezdni, bo już miejsca zabrakło.

Do kościoła płynie cala rzeka ludzi, a wszyscy strojno, bogato, od- 
świętnie. Dzwony biją i korzą się poważne głowy: wszyscy czują, że 
wielka wybiła godzina w dziejach tej polskiej ziemi.

Dosyć obszerna sala ratuszowa ledwie pomieścić może zgromadzo
nych, cały ratusz jak gdyby mrowiem otoczony; każdy chce być jeżeli 
już nie w izbie radnej, to przynajmniej blizko, jak najbliżej.

Na wzniesieniu zasiadł Kazimierz, otoczony duchowieństwem i panami. 
Uciszyło się: król przemawia.

Mówi o sprawiedliwości, która jest prawem Bożem. Ale trudno ją 
pełnić człowiekowi, bo slaby jest, omylny. Więc ażeby miał pomoc, aby 
łatwiej wiedział, jak postępować, będzie odtąd prawo pisane i jedno.

Podług niego wszelkie winy sądzone być mają, ono będzie dla skrzy
wdzonego obroną, dla winowajcy karą.

Rozumne, dobre prawo jest skarbem narodu.
Tłumaczy dalej, co zmienił, poprawił i dlaczego tak zrobił. Mówi, że 

prawo wszyscy znać powinni, a sędzia znać je musi.
Radzili i słuchali, wreszcie rozjechali się wszyscy, niemało myśląc 

o tem, co widzieli. Bo mądrze to powiedzieć, że prawo każdy znać powi
nien, ale jakże je pozna: Księga niema!

Król także myślał o tem i wiedział, co trzeba, tylko że i to znowu 
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trud niemały! — Ale musi w Krakowie być szkoła, gdzie każdy będzie 
mógł poznać prawo, nim zostanie sędzią.

I to się zrobi przy pomocy Bożej.
Akademia krakowska, szkoła prawa, będzie drugą wielką pamiątką 

po mądrym i sprawiedliwym »Królu Chłopów«.

UCZTA WIERZYNKA.

Jednocześnie z Kazimierzem Wielkim w Czechach i w Niemczech 
panował cesarz Karol IV, trochę do króla polskiego podobny: tak samo 
starał się być dobrym gospodarzem i nawet naśladował Kazimierza, biorąc 
z niego przykład w niejednem. Niemcy go nie lubili i on też — zdaje się — 
nie bardzo ich lubił, ale upodobał sobie Czechy, w Czechach stale mieszkał 
i tutaj starał się rządzić tak samo, jak Kazimierz w Polsce.

Króla chłopów szanował, jako możnego i rozumnego sąsiada, starał 
się zachować jego przyjaźń i nawet prosił Kazimierza, aby mu dał za żonę 
swoją wnuczkę.

Kazimierz nie miał synów, tylko kilka córek, które wcześnie wyszły 
za mąż i obdarzyły go wnukami. O najstarszą wnuczkę, Elżbietę, właśnie 
prosił go cesarz.

Nie miał powodu Kazimierz odmawiać, cenił bardzo sąsiedzką zgodę, 
więc w Krakowie odbyło się wesele, które trwało dni dwadzieścia.

Długo potem wspominali Krakowianie tę świetną uroczystość, bo też 
mieli na co patrzeć i o ozem opowiadać.

Prócz cesarza, przyjechał także król węgierski, Ludwik, siostrzeniec 
Kazimierza, był król duński, cypryjski, bardzo wielu książąt, duchowień
stwa, wielkich panów, cudzoziemców i Polaków.

Rozmieszczono najdostojniejszych gości na Wawelu, innych po gospo
dach w mieście, to znaczy, oddano im mieszkania obywateli, wygodnie 
urządzone, ze służbą, żywnością, stajnią, obrokiem dla koni i wszystkiem.

Na rynku nawet stały beczki z piwem i obrokiem, piekarze i rze- 
źnicy przykazane mieli wydawać na koszt królewski, cokolwiekby zażą
dał kto z przyjezdnych, a na zamku trwały uczty i zabawy.

Więc strzelano do celu z łuków, urządzano gonitwy i rycerskie za
pasy, popisywano się siłą, zręcznością, odwagą, przebierano w różne stroje 
i maszkary, tańczono, urządzano wycieczki saniami, codzień co innego, 
codzień nowe przyjemności.

Zarządzał tem wszystkiem podskarbi królewski, Wierzynek, podobno 
Niemiec z pochodzenia, ale dawno w Polsce osiadły i całą duszą Polak, 
a do króla niezmiernie przywiązany.



Uczta u Wierzynka, J. Matejko.
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Kazimierz dobrze rozumiał, ile trudu i kłopotów miał Wierzynek 
z podjęciem tak znakomitych i tak licznych gości, widząc zaś, jak wszystko 
doskonale obmyślone, idzie jak z płatka, wdzięczny mu był bardzo i chciał 
okazać swe zadowolenie. Więc któregoś dnia mówi:

— Proś mię o co, a dam ci, boś zasłużył.
A Wierzynek do nóg się kłania królowi i za największą laskę prosi, 

aby mógł u siebie przyjąć wszystkich gości.
Zdumiał się król, ale nie chciał mu odmawiać, kiedy już tak gorąco 

tego pragnął. Ufał mu, że potrafi przyjąć godnie choćby samego cesarza; 
więc nie pytał o nic i obiecał przybyć dnia trzeciego na ucztę z całym 
dworem.

Przyjął ich Wierzynek w mieszczańskim swym domu, w obszernych 
komnatach, pięknie przystrojonych kosztownymi kobiercami, zielonością. 
Mogli się tu napatrzeć i sprzętów bogatych i znakomitej broni, złotych 
i srebrnych naczyń, szkła drogiego, cienkiej bielizny stołowej i haftów.

Wierzynek prosił, by mu pozwolono rozmieścić gości podług swojej 
woli, a skoro król zezwolił, Kazimierzowi wskazał pierwsze miejsce, mówiąc:

— Tyś moim panem, królu, tobie zawdzięczam wszystko: tobie w moim 
domu pierwsze się miejsce należy.

Dopiero obok posadził cesarza, dalej królów, biskupów, książąt, wiel
kich panów — nie uchybił nikomu; wszystkie też oblicza jaśniały zado
woleniem i weselem.

Jadła i napojów była obfitość niezmierna: zamorskie wina i miód sta
ropolski, różne kwasy i piwo, wyborne potrawy: ptactwo, zwierzyna, ogro
mne pieczenie, jarzyny i owoce, ciasta słodkie — ale ostatnie danie było 
najciekawsze.

Ciężkie misy i wazy ze złota i srebra wnosili pachołkowie na żela
znych drążkach i ustawiali przed gośćmi zakryte.

Kiedy wniesiono wszystkie, przemówił Wierzynek:
— Najdostojniejsi goście, przezacni monarchowie i panowie, przyjmijcie 

podziękowanie sługi swego, który nie zapomni nigdy, jaką cześć wyrządzi
liście jego lichemu domowi, zaszczycając go swoją obecnością. Nie mam 
godnego daru, któryby wyraził całą wdzięczność mojego serca, lefcz ufam, 
że w lasce swojej nie wzgardzicie tem, co wam ofiarować pragnę.

W tej chwili pachołkowie zdjęli z waz nakrycia, i oczom ździwionych 
gości ukazały się w każdej piękne, błyszczące dukaty.

Wesołość zapanowała po ździwieniu; śmiano się i częstowano tą nie
zwykłą potrawą, wazy się opróżniały, nie gardzono darem. Podobno sam 
Kazimierz otrzymał na tej uczcie 100.000 złotych.

Musiał być bogatym podskarbi, który mógł tak darzyć gości; musiał 
być bogaty kraj, w którym podskarbi, bez krzywdy ludzkiej, taki zgro
madził majątek.

DZIEJE POLSKI. 7



POGRZEB KAZIMIERZA WIELKIEGO.

Grób Kazimierza Wielkiego na Wawelu.

Idą posępni,
a grają im dzwony 
ze wszystkich kościołów, 
a grają im dzwony 

żałobne.

Idą posępni, 
a niosą korony 
ozdobne, 
misterne, a dla nich 
ciążące, jak ołów, 
korony zczerniale, 

pogrobne.

A grają im dzwony 
ze wszystkich kościołów,

. a szumią, łopocą 
szarfami przycżolów l) 
chorągwie, proporce 

pogrzebne.

A grają im dzwony 
ze wszystkich kościołów, 
ogromne, tętniące, 

podniebne.

A śpiewy nad nimi, 
jak skrzydła Aniołów, 
kołyszą się górne, 

wróżebne.

A idą posępni 
ze wszystkich kościołów, 
z cechami, wieńcami, 
co kwietne, pachnące, 
w tysiące były liczone.

I chłopy sukmanne,
i pany strojone
w ponsowe żupany, delije,
i dziewki przekrasne, 
panięta przejasne, 
jaśniejsze, niż białe lilje.

A idą żałobni, 
a idą posępni 
przez długie ulice podgrodne:

») Górna część drzewca w chorągwi.



Wiatr chmury przegania, 
to skrywa, odsłania 
orszaki pochodne, stokrotne;
A cienie się wiją,

a idą żałobni,
a idą posępni, 
choć niebo błękitne, pogodne.

to jaśnią, to kry ją,
to w biegu znikają przelotne.

A oni posępni,
A grają im dzwony 
ze wszystkich kościołów 

zawodne.

CO PIASTOWIE DLA POLSKI ZROBILI.

Rozkładamy przed sobą mapy: Polska za Mieczysława I. i Polska za 
Kazimierza Wielkiego. Porównajmy te kraje. Pomimo straty Śląska i Po
morza jakże wspaniale rozrosło się państwo, rozpostarło szeroko na wschód 
i południe! Z kraiku to kraj cały. A nie składają go ludy podbite, jęczące 
pod jarzmem obcem, ale bratnie plemiona zjednoczone i pojmujące już ko
rzyść opieki silnego, potężnego państwa, której pragnie dla siebie sama 
Ruś Czerwona.

Obszar ziemi jest najwidoczniejszą zdobyczą, ale łatwo zrozumieć, że 
z tem nierozdzielnie łączy się wzrost ludności i bogactwo. M zrost ludno
ści nie tylko skutkiem łączenia plemion, lecz i naturalnego mnożenia się 
mieszkańców. A wzrastająca liczba rąk do pracy karczuje jeszcze, zdobywa 
grunt orny, tworzy osady, gromadzi zapasy żywności i wytwarza najroz
maitsze bogactwa pracą rolniczą, przemysłem i handlem.

I siła państwa większa. Mówią kroniki, że Mieczysław I. miał 3000 
zbrojnego rycerstwa; za Kazimierza Wielkiego już osiadła szlachta, stano
wiąca rycerstwo polskie, wynosiła z pewnością więcej, niż dziesięć razy tyle.

A jak wyglądał kraj za tych monarchów?
Za Mieczysława pokrywały go puszcze i bagna, ziemi uprawnej było 

jeszcze mało, grodów niewiele, rolne osady kmiece kryły się po lasach. — 
Za Kazimierza widzimy, iż kraj przerzynają w różnych kierunkach drogi 
szerokie, wygodne, łączą obszerne grody murowane i bogate miasta han
dlowe. W miastach i grodach wznoszą się piękne budowle i Krzyż Pań
ski jaśnieje na świątyniach. Puszczom wydarto rozlegle obszary, które mie
nią się złotą pszenicą i srebrnem żytem, wsie i osady większe, domy z ko
minami, piękne sady z drzew owocowych.

I wśród ludności większa rozmaitość. Prócz kmieci i wojowników za 
Mieczysława było jeszcze duchowieństwo, początkowo z obcych przyby
szów złożone; teraz, za Kazimierza W. więcej mamy stanów: duchowień-
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stwo, panowie możni, potomkowie podbitych książąt i władyków, szlachta 
rożnych stopni, mieszczaństwo przeważnie niemieckie, kmiecie wolni 
i chłopi, z niewolników powstali. A wśród tych stanów jeszcze dość zna
czne różnice stanowiska, bogactwa i oświaty.

A oświata?
, Nie możemy twierdzić napewno, że Mieczysław I. umiał czytać i pi

sać; Kazimierz, wychowany na dworze węgierskim, należał do najwy- 
kształceńszych monarchów w Europie. Wogóle za Mieczysława I. prócz 
duchowieństwa, nikt nie garnął się do nauki książkowej, bo i książki rzad
kością były; za Kazimierza liczne klasztory posiadają już własne bibljo- 
teki, a możniejsi panowie rozumieją wartość nauki i starają się o jej na
bycie. Za Mieczysława I., można powiedzieć śmiało, że szkół żadnych 
jeszcze nie było; za Kazimierza powstaje Akademja krakowska.

Zastanówmy się teraz, czy w tym rozwoju państwa pod względem 
obszaru, ludności, siły, bogactwa, przemysłu, handlu i oświaty jest jaka 
zasługa Piastów.



Tam na północ, hen daleko, 
Szumią puszcze ponad rzeką; 
Tam świat inny, lud odmienny, 
Kraj zapadły, równy, senny, 
Często mszysty i piaszczysty, 
Puszcze czarne, zboża marne, 
Niebo bledsze, trawy rzedsze, 
Rojsty1) grzązkie, groble wązkie, 
Ryby, grzyby i wędliny; 
Lny dorodne, huk zwierzyny 
I kęs clileba w czoła pocie. — 
A na pański stół łakocie: 
Lipce stare, losie chrapy 
I niedźwiedzie łapy. 
Puszcz i żubrów to kraina, 
A dziedzictwo Gedymina!

ł) Rojsty — moczary, trzęsawiska.
3) Chaty kurne, bez kominów.
5) Żona księcia Kiejstuta,

Praurymy. 6) Bożek litewski.

Ćmią się puszcze, mgła się zbiera, 
Po pasiekach kraj przeziera. 
Wół za rogi orze zgliszcze, 
W ostrym żwirze socha świszczę. 
A za drogą gdzieś w postronne 
Ciągną wózki jednokonne. 
Koń oblączny2) w wózkach małych, 
Lud w chodakach, z łyka szytych, 
W chatach dymem ogorzałych 3), 
Dranicami4) płasko krytych.

Gdy na lud ten człek spoziera, 
To aż serce żal opłynie, 
I zapytać chęć go zbiera: 
Co ci to, Litwinie?
Ale Litwin nie wygada, 
Bo w tej duszy bart nielada! 
Lud to cichy, rzewny, skryty, 
Jak to mówią: kuty, bity. 
Kiedy szczery, jak wosk topnie; 
Ale gdy go kto zahaczy, 
To i w grobie nie przebaczy 
I nakońcu swego dopnie!

Choć kraj jego niebogaty, 
Radzi sobie, bo oszczędny; 
Nie marnuje grosz na szaty, 
Bo rozsądny i oględny.
Nie zwykl on się kochać w krasie, 
Ale myśli o zapasie,
I dobytek w dom gromadzi,
I o »j u t r z e« wiecznie radzi.

Nucąc pieśni o Birucie5), 
O Perkunie6) i Kiejstucie, 
Przy łuczywie u komina
Przędzie miękki len drużyna;

2) Rodzaj uprzęży, t. zw. hołoble.
4) Deski nieheblowane.

porwana przez niego, przedtem kapłanka bogini

LITWA.
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A w pobliżu dziatwy zdrowej 
Toczy kołem wąż domowy. 
Krosna stoją w małem oknie, 

I czółenko pływa w włóknie; 
Pieśni płyną, jak uroda,
A wiek schodzi, niby woda...

(W. Pol).

WAJDEWUTIS.

Dzień jesienny, pochmurny i zmienny. Po niebie mkną ogromne 
płaty chmur porwanych, to znów zabłyśnie kawał czystego błękitu i słońce 
rzuci pęk jasnych promieni.

Przed nami puszcza odwieczna, prastara, ciemna, szumiąca wichrem. 
Olbrzymie dęby, buki królują tu niepodzielnie, posępne świerki rozrastają 
się szeroko, wysmukłe jodły strzelają ku górze, jak wieżyce kościołów.

A w dole trawy olbrzymie, paprocie, głóg, ciernie i jałowiec, wysokie 
kopce mrowisk i kłody próchniejące drzew umarłych.

Świegot ptactwa już umilkł, tylko krakanie wrony rozlega się nie
kiedy, jak zła wróżba; rude wiewiórki skaczą po gałęziach; po mchu pu
szystym ślizgają się wysmukłe węże; a wicher huczy jakąś pieśń potężną, 
groźną, surową, jak zapowiedź zimy.

To znowu milknie wszystko — cisza, jasne słońce.
Po ścieżkach puszczy pomiędzy drzewami przesuwają się gromadki 

ludzi, odzianych w kożuchy, płócienne szaty albo skóry zwierząt. Dążą 
poważnie, bez gwaru i krzyku, ze spokojem na twarzach ogorzałych, zbrojni 
w łuki, maczugi, chociaż nie spieszą do boju.

Na Romnowe dziś dążą, do starej świątyni, pierwszej świątyni w Li
twie, tu, na pruskiej ziemi.

Na polanie ją widać u świętego dębu, co niby ojciec puszczy rozło
żył ramiona i błogosławi nowym pokoleniom i opieką otacza wszystko, 
co tu żyje, i poi rosą świętą ze swych liści.

A głowę jego wieńczy olbrzymia jemioła, którą Pramzimas, odwieczny 
pan nieba, zawiesił na znak władzy.

Świątynia z bierwion zbudowana wielkich, sosnowych kłód, modrze
wia, którego nie toczy robactwo; nie wysoka, niezbyt obszerna, wygląda 
jednak poważnie, jak starzec, który zasiadł na sądy wśród dzieci.

Nic dziwnego, że Litwin z trwogą i poszanowaniem spoziera na ten 
przybytek swych bogów; nie miał dotąd innego, a tu zgromadzono naj
starsze bóstwa, wyciosane z drzewa lub wykute z kamienia. Stoją jedne 
pod dębem, inne we wnętrzu świątyni, gdzie płonie wieczny ogień, strze
żony pilnie przez kapłanki.
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Lecz prócz świętego dębu i świątyni coś więcej dziś oglądać można 
na polanie: stos wielki i potężny, olbrzymi stos z drew suchych i smol- 
nych gałęzi, stos, na którym Litwini palą ciała zmarłych.

Któż dzisiaj na nim spłonie tu, przed świątynią?
Dziw i niepokój ogarnia Litwinów: ich wódz, ich ojciec, ich książę — 

wszak żyje?!
Ach, żyje Wajdewutis, stoi pod świętym dębem, obok Kriwe-Kriwejte, 

brata i arcykapłana, z którym pospołu tyle dzieł sławnych dokonał.
- Niech żyje Wajdewutis! — zagrzmiał okrzyk gromki z tysiąca 

wdzięcznych piersi, które na widok księcia odetchnęły radośnie i spokojnie.
Stai zec on, białe włosy spadają mu z czoła, biała broda piersi osła

nia, na czerstwem licu zmarszczki i blizny, lecz ręka krzepka jeszcze, 
i wróg go się lęka.

Jakże się lękać nie ma, pokonany? Jakże się lękać nie ma niezwy
ciężonego? Jakże się lękać nie ma bohatera, na którego bogowie zlali swe 
błogosławieństwo ?

Póki on żyje, lud żyje spokojny; wszak on uwolnił kraj swój od da
niny, strasznej daniny, którą z własnych dzieci płaciła Litwa groźnym 
sąsiadom z południa. On to uczynił, on pokonał wroga.

— Niech żyje Wajdewutis! — zagrzmiało powtórnie. — Niech żyje 
w setne lata, w nieskończoność! Niech jego ramię nie traci swej mocy, 
niech zawsze włada, jak ojciec i wódz!

Kriwe-Kriwejte nakazał milczenie: zaczął się obrzęd święty, pieśni, 
ofiary — i wróżby.

»Wróg południowy nigdy nie odzyska raz straconej 
daniny z krwi litewskiej*.

»Lecz wróg północny groźny.— Wróg północny zła
many, odrodzi się znowu — zgnieciony, znowu odżyje. 
Wróg północny otwiera wiecznie głodną paszczę i wiele 
krwi jej t r z e b a«.

»A co będzie? — Dym ciemny, krew, płomienie — nie 
widać nigdzie słońca i błękitu: bogowie tają przyszłośó«.

Lud słuchał, oniemiały i strwożony. Więc wróg północny, którego 
tak dzielnie odpierał Wajdewutis, odżyje na nowo?

A któż wtedy bronić ich będzie?
Wtem AVajdewutis skinął, że chce mówić. Uciszyło się wszystko.
— Kto was bronił, o bracia, i osłaniał? Kto wyrwał was z pazurów 

groźnego sąsiada? Kto wlał siłę w wasze piersi i ramiona? Kto mię 
przysłał, abym was powiódł do boju? Kto zwycięstwo wam da?   Kto 
może dać w przyszłości?

- Bogowie! — Bogowie panem są naszego losu, w ich ręku nasza 
zguba albo życie, w ich ręku przyszłość nasza.



— Tak, dopóki bogowie nie odwrócą od nas błogosławieństwa swego, 
niema dla nas trwogi; bo któż oprze się bogom?

Do bogów więc podnieśmy oczy i serca nasze, w ich mocy wszystko; 
im nieśmy ofiary, a nie odwrócą się od ludu swego.

— A cóż im dać możemy?
— Słuchajcie, bracia! Wola bogów złożyła w mojej piersi silę, którą 

was osłaniałem długie lata. — Tę siłę bogom oddam dobrowolnie. — Wola 
bogów dała mi czerstwość i życie — pragnę te święte dary złożyć im 
w ofierze. Nic nie mam więcej, cobym mógł im oddać.

A oto brat mój, któremu bogowie dali życie i mądrość. — I on pra
gnie te dary złożyć im w ofierze za przyszłość ludu swego.

Przyjmijcie je, bogowie nieśmiertelni!
Na polanie panowała głucha cisza: jeszcze nie rozumiano słów wodza. 
Lecz oto bracia biorą się za ręce i zgodnie postępują w stronę stosu. 

Chór kapłanów zaczyna pieśni obrzędowe — na stosie rumak zarżał. — 
Więc to prawda?

Tak, oto wchodzą po stopniach spokojnie, jak gdyby wstępowali do 
mieszkania bogów. Kapłani niosą już ogień święcony, płaczki zawyły 
głośno, i jęk przeleciał po całej polanie:

— Wajdewutis! Wajdewutis! — zaszlochały tłumy.
A bracia stali już na szczycie stosu: w białych szatach, z dlugiemi, 

białemi brodami, w zielonych wieńcach, z uśmiechem na twarzy i wiel
kim blaskiem w oku.

— Za przyszłość Litwy przyjmijcie, bogowie, życie nasze w ofierze! — 
zawołali społem, wznosząc ręce ku niebu.

Podłożono ogień.
Na polanie panowała niema cisza: bogom nie można żałować ofiary. 
Tylko wicher dął silnie, szamotał płomieniem, szarpał dym czarny 

i rozmiatał iskry; to znów z potężną siłą wzbijał słup ognia ku górze.
Aż ucichł śpiew kapłanów i lamenty płaczek; na miejscu stosu żar 

błyska w popiele, a duchy wielkich mężów uleciały w tajemniczą krainę 
wieczności.

Czy Wajdewutis istniał, nie wiemy napewno; prześliczne to podanie 
nie grzeszy jednakże nieprawdopodobieństwem. Świątynia w Romnowe była 
rzeczywiście najstarszą na Litwie i aż do przyjęcia chrześcijaństwa naj
większe miała znaczenie i sławę.
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MINDOWE — MENDOG.
(1240—1263).

I wróg północny odżył...
Niegdyś nazywał się Norman, to znaczy: człowiek północny, i przy

bywał z za morza na niewielkich statkach.
Śmiały był i waleczny. Nie lękał się wichru, ani nawałnicy, piętrzą

cych się bałwanów ani otchłani morza, w której ginęły setki dzielnych 
wojowników. Ich męstwo nie
śmiertelne wstępowało w sy
nów, więc tem odważniej wy
zywał żywioły do walki.

Gdy rozpiął biały żagiel 
na swej malej łódce, zdawało 
mu się, że skrzydła roztoczył 
i panem jest przestrzeni. A gdy 
znikały mu skaliste brzegi 
niegościnnej ojczyzny, co go 
wyżywi! nie mogła, czul się 
orłem w obłokach, ścigają
cym zdobycz, mijał morza 
i wyspy, spadał na lądy da
lekie, zdobywał obce kraje 
i podbijał ludy.

Na dźwięk jego imienia 
drżeli mieszkańcy wybrzeży, 
a w kościołach śpiewano:

»Swięty Boże, święty mocny, 
[święty nieśmiertelny!

Od wściekłości Normanów racz
Mendog.[nas ocalić, Panie!«
Mf /1

To sąsiad Litwy. Cóż znaczy dla niego morze Bałtyckie, które ją 
oddziela? — Przepłynąć je w łodzi to dziecinna igraszka.

A jednak Wajdewutis stanął im na drodze i dał poznać moc swoją, 
poczem zawarli pokój.

Z czasem ustały całkiem napady Normanów — ich miejsce zajął 
inny wróg północny, stokroć groźniejszy, którego nie znał jeszcze Wajde
wutis — zakon niemiecki, znakiem krzyża naznaczony.

Takim sposobem odżył wróg północny.
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Temu odcięta głowa, jak smokowi w bajce, odrastała podwójnie

»Jeden łeb utniesz, drugi rośnie skoro,
I ten ucięty, rośnie w dziesięcioro!«

mówi poeta.
Nic tez dziwnego, że po wiekach walki, straszliwych klęskach i krwa

wych zwycięstwach Litwin zarówno bał się, jak nienawidził krzyża, a co 
do Niemców —

»Napróżno się trudzi, 
Kto naszych szczerze chce godzić z Krzyżaki, 
Bo czy to z kniaziów, czyli z prostych ludzi 
Na całej Litwie nie znajdzie się taki, 
Coby ich nie znał chytrości i dumy, 
Nie stronił od nich, jak od krymskiej dżumy, 
Coby nie wołał stokroć od ich broni 
Raczej śmierć w polu, niźli pomoc zyskać, 
Raczej żelazo rozpalone w dłoni, 
Niźli krzyżacką prawicę uściskać!

(A. MickiewicS).

A jednak wielki książę i wódz znakomity, Mendog czyli Mindowe------
Posłuchajmy:

W Polsce panował Bolesław Wstydliwy; Tatarzy spustoszyli ziemie 
ruskie, ale do Litwy — zdaje się — nie doszli. Na Litwie od lat kilku 
włada wojowniczy Mendog.

Jedzie, jedzie,
Tętni, dzwoni
W tysiąc koni,
W tysiąc koni
Król Mendog!
Litewski król Mendog 

od Trok!
Poznajesz Mendoga króla? 
Dzierzgana na nim koszula,
Poznajesz Mendoga pana? 
Zbroja na nim złocisto kowana.

Kowali ją kowalowie, 
Kneziowi biegli slugowie.

Na koniu od błoni 
Ktoś tętni, ktoś dzwoni, 
Jakowyś biegają rycerze;

Ktoś jedzie, ktoś dzwoni, 
Ktoś tętni, ktoś goni

W tysiące, w tysiące koni: 
Król Mendog!

Litewski król Mendog 
od Trok!

(St. Wyspiański).
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Tak, Mendog wiecznie w zbroi i na koniu.
Ile bitew stoczył — któż dzisiaj policzy? Ile krwi przelał krzyżackiej 

i swojej! Ale wkońcu —
Cóż począć z wrogiem, którego nie można pokonać?
Gdy miecz nie dal ratunku, Mendog go szukał gdzieindziej.
W Nowogródku, stolicy ówczesnej książęcia, uroczyście i ludno i dziw

nie zarazem.
Zamek książęcy przybrany zielenią, wielka sala otwarta, wewnątrz 

światła płoną, i ludzi tłum przed dworcem. Wojownicy z orężem i twarzą 
posępną i prosta gawiedż, a pomiędzy nimi białe krzyżackie płaszcze 
z czarnym krzyżem.

Ale nie walczą z sobą. Wielkie, niepojęte dziwy: Krzyżak i Litwin 
stoją obok siebie, niby jagnięta w stadzie, jakby nie mieli oręża, jakby 
cud jakiś serca w nich odmienił.

Ten cud -— to wola księcia.
Wielka sala zamkowa zmieniona w kaplicę; czerwonem suknem za

słana podłoga, a w głębi ołtarz, na nim krzyż złocisty świeci z daleka 
wspaniałą jasnością. Dokoła płoną światła, zielone gałęzie wydają woń 
żywiczną, wszędzie lśni złoto, przepych, białe szaty.

Legat papieski zasiadł przy ołtarzu i biskup Niemiec, dalej ducho
wieństwo w sukniach złocistych. — Obok tron wzniesiony, na ołtarzu spo
czywa korona i berło.

W orszaku dworzan i rycerstwa wchodzi Mindowe z żoną i dwoma 
synami. Piękna twarz księcia surowa i blada, jakby jej nigdy nie paliło 
słońce, nie smagał ostry wicher; w oczach ogień mu plonie, a usta za
cięte drżą niekiedy złowrogo.

Skośnem spojrzeniem rzucił na koronę i schylił czoło: z ręki wroga 
ją odbierze.

On, pan tej ziemi, wyznawca Perkuna, klęka przed mnichem i krzyż 
nienawistny do ust, do piersi ciśnie. A potem korzy się w słowach uleg
łych, kraj swój w opiekę papieża oddaje, z rąk wroga bierze godło wła
dzy nad swym ludem.

Tak, bo wróg ten potężny, niezwalczony!
I nasz Mieczysław szukał ratunku w chrześcijaństwie; lecz nie od 

Niemców przyjął chrzest i władzę, więc dusza jego szczerze i z prostotą 
uznała nowe prawdy obcej wiary.

A Mendog? Woda chrztu zlewa czoła jego synów, rycerzy i przed- 
niejszych z jego ludu, a przed nim stoi Krzyżak z krzyżem złotym i każę 
mu przysięgać posłuszeństwo.

A przed dworcem lud szemrze: — Krzyżacy! Krzyżacy! Gośćmi tu
taj, panami!

Taka wola księcia.
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mieszkańców mordowali, a misjonarzy nie dopuszczali do pogan. To też 
książę wysiał nakoniec poselstwo do Rzymu, prosząc papieża o księży 
prawdziwych i opiekę przed Krzyżakami.

Naturalnie, Krzyżacy umieli się usprawiedliwić: przedstawili posel
stwo księcia, jako podstęp chytrego poganina, a siebie — jako niewinne 
ofiary oszczerstwa.

I wszystko pozostało po dawnemu, podbój Litwy trwał dalej.
Co roku z wiosną na zasiane pola spadały, jak szarańcza, krzyżackie 

zastępy, niosiąc śmierć i zniszczenie; pracę rolnika deptały kopyta, łuny 
pożarów świeciły wśród dymu, a kędy przeszedł biały płaszcz, krzyżem 
znaczony, pozostawały trupy, popioły i zgliszcza.

Zdobytą ziemię bierze Krzyżak w posiadanie: jest jego: któż ją wy
drze z rąk żelaznych? Jest jego: oto na znak swojej władzy, na nowej 
granicy stawia krzyż wysoki.

»Niemen rozdziela Litwinów od wrogów:
Po jednej stronie błyszczą świątyń szczyty,
I szumią lasy, pomieszkania bogów;
Po drugiej stronie — na pagórku wbity 
Krzyż, godło Niemców, czoło kryje w niebie, 
Groźne ku Litwie wyciąga ramiona, 
Jak gdyby wszystkie ziemie Palemona J) 
Chciał z góry objąć i zgarnąć do siebie«.

(A. Mickiewicz).

O, przed tym znakiem drżał mieszkaniec wioski.
Kiedy z daleka ujrzał blask pożaru, opuszczał chatę, zabierał ro

dzinę i spieszył skryć się dalej, w głębi borów, lub w najbliższej warowni.
W obronnych miejscach książęta wznosili warownie, ubezpieczali je 

mężną załogą, powierzali najdzielniejszym ze swych wodzów.
Takim obrońcą, którego pamięć nieśmiertelną została w pieśniach 

ludu, był waleczny Margier.
Na brzegu Niemna stała twierdza Pullen.
Wzniesiona na pagórku, z fosą dookoła, z mostem zwodzonym, mury 

z kamienia i dębów potężnych, mocne i trwale, nie lęka się wroga. 
Nie lęka się, bo nad nią czuwa wódz niezwyciężony, obrońca, kocha
jący kraj, lud swój i bogów, mężny Margier. I święty ogień plonie tu 
bezpiecznie pod opieką starej kapłanki, co bogom całe ślubowała życie, 
pod opieką odważnych wojowników, gotowych umrzeć w obronie swej 
ziemi.

■) Bajeczny założyciel państwa litewskiego, jak u nas Lech.



Tu podczas napadu chroni się lud okoliczny, tu nie zna, co trwoga, 
bo Margier poprzysiągł, iż póki on żyje, stopa krzyżacka w twierdzy nie 
postanie.

A Margier — niezwyciężony — małoż razy pokonał wroga? Nie
miec wie, że Pulleń nigdy nie zdobędzie.

I znowu płyną krzyżackie zastępy, groźne i nieskończone. Jak okiem

Andriolli.Krzyżacy idą!

sięgnąć, bieleją na polach namioty, jaśnieją białe płaszcze z czarnymi 
krzyżami, świecą złociste krzyże u chorągwi — i w blasku słońca i w pom- 
roku nocy słychać pieśni, okrzyki, rżenie koni, świst strzał i szczęk oręża.

Zawrzala walka zacięta i straszna.
Na murach twierdzy Litwini od świtu spychają wroga siłą nagich 

ramion, rzucają z góry kłody i kamienie, leją gorącą wodę, sypią strzały 
i pociski.

— 111 —



112

Nieprzyjaciel tłucze mury taranamiJ), zasypał fosę, na drewniane 
ściany miota głowmie zapalone, drze się na 'wały, chmury strzał padają 
na mężnych obrońców. Okrzyk wściekłości głuszy szczęk oręża, jęki ko
nania i wycie okropne, chrzęst zbroi, łoskot walących się głazów*, uderze
nia taranów i glosy komendy — wszystko to tworzy jeden straszny 
chaos — krwawe piekło na ziemi.

A kiedy noc zapadnie, Margier oblicza swe siły, opłakuje poległych. 
Wielu zginęło Niemców, ale tam nie znać ubytku: nieprzebrane się zdają 
ich zastępy.

Więc pożegnawszy umarłych wspomnieniem, wzywa żywych do no
wej pracy: trzeba naprawić mury, wzmocnić słabe miejsca, zapełnić ka
mieniami wyłomy i szczerby.

Ci pracują przy wałach, tamci opatrują rannych. Na pogrzebowym 
stosie, który nie w*ygasa, kapłanka pali ciała wojowników. Kobiety pieją 
pieśni pogrzebowe, starcy modlą się z wiarą: oni widzieli cuda w* długiem 
życiu; a tam garstka znużonych spoczywa w śnie ciężkim, by nabrać 
siły do jutrzejszych trudów.

Codzień jednakże ubywa obrońców*, a szeregi krzyżackie zaw*sze 
ochocze do boju: tam w*ojow*nicy mogą się zmieniać, wypocząć. Coraz 
nowi uderzają z zaciętością, coraz potężniej walą w mur ochronny. W dzie
sięciu miejscach już ogień wybuchnął, plonie warow*nia, pożar szerzy się 
gwałtownie — niema ratunku, zabrakło obrońców*!

Najmężniejsi polegli — garstka niedobitków kona z ran i rozpaczy — 
Margier skamieniał z bólu.

W śmierci jedyna dla wszystkich ucieczka. O, stokroć lepiej umrzeć 
z bratniej ręki, niż dostać się w niewolę do Krzyżaka! Śmierć zakończy 
w*szelkie cierpienia.

Straszny obraz przedstawia płonąca warownia: stos olbrzymi w*znosi 
się na środku placu, chmury czarnego dymu zasłoniły niebo — kto żyje, 
składa tu wszystko, co drogie.

Święta kapłanka wyniosła swych bogów*: oni najpierwsi spłoną! Obok 
nich kładą ciała w*ojow*ników*; płaczki zawodzą lament rozpaczliwy - 
wróżka z rozwianym włosem stanęła wśród ognia i dziką pieśnią wzywa 
w*szystkich do ofiary: Oto ucieczka przed okrutnym wrogiem; życie od
dajmy bogom, ciało niech płomień pożera!

Porwani szalem rozpaczy, Litwini rzucają się do stosu: ojcowie za
bijają własne dzieci, matki skaczą w* płomienie, by zginąć wraz z niemi, 
brat bratu odbiera życie.

Stos trupów* rośnie, coraz mniej żyjących, przez czarne chmury dymu 
ogień bije pod niebiosa.

') Rodzaj machiny, w której porusza się ciężka belka, przeznaczona do rozbi
jania murów.
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Margier czeka u stosu, by umrzeć ostatni: on pierwej wszystkich bo
gom oddać musi.

Zdumieni ciszą na walach, Krzyżacy zbliżają się ostrożnie: może to 
podstęp wojenny. Zbliżają się — już słychać wyraźnie chrzęst zbroi, cięż
kie stąpanie żelaznych rycerzy — już stanęli na walach.

W tej chwili wicher uniósł czarne chmury, i w morzu ognia widać 
obraz krwawy, nawet duszę Krzyżaka przejmujący zgrozą.

Stoją, pełni podziwu, przerażenia.
Więc tak poganie umierać umieją!
Już nikt nie żyje — nie wezmą nikogo — obowiązek spełniony. 

Margier wstąpił na stos, mieczem godzi we własne serce.
Wróg zdobył gruzy, trupy i popioły.
Działo się to w roku 1336.

SEN GEDYMINA.
(1315—1341).

Puszcza prastara, głucha, nieprzebyta. Tu zapewne miały »swoje 
dwory dawny tur, żubr i niedźwiedź, puszcz imperatory«, bo człowiek nie 
wdarł się jeszcze w te knieje i dotąd nie zakłócił ich spokoju.

I oto dziś o świcie po raz pierwszy rozległ się tu nieznany głos ro
gów myśliwskicli i zbudził dziwne echo, pod którego tchnieniem zadrżały 
stare dęby i mieszkańcy leśni. Okropna wrzawa zbliża się i rośnie: szcze
kanie psów, tętent koni, łamanie gałęzi, pęd wiatru — znów cisza, i znów 
echo dziwne...

Słońce wysoko stanęło na niebie, a wrzawa nie ustaje, choć się nie 
zbliża. Nagle — trzask łomu, pęd, głuche chrapanie i tur stary, ol
brzymi, jeden z królów puszczy, błyskając dziko krwawemi oczyma, 
z grzywą zjeżoną, pędzi w szalonym popłochu. Coś świsnęło w powietrzu, 
drgnął groźny zwierz, przystanął, odwrócił się, czeka. Z gęstwiny wybiegł 
człowiek z żelaznym oszczepem, z piorunem w oku. Walka trwała krótko: 
legł tur potężny. — Zmęczony pogonią myśliwy rozejrzał się dokoła. Przed 
nim wysokie wzgórze w płaszczu starych buków, gdzieś w dole strumień 
szemrze, a słońce z wysoka rzuca przez gęstwę liści palące promienie. 
U stóp — zwierz pokonany.

Teraz dopiero uczuł niezmierne znużenie; od świtu przecież trwała 
ta zabawa. Spojrzał na niebo, na dąb rozłożysty na pochyłości wzgórza, 
miękkie posłanie z mchu. — Tak, odpocząć musi. Trzykrotnie zbudził 
echo głosem rogu, lecz odpowiedziało mu tylko dalekie szczekanie psów 
myśliwskich; wtedy, ulegając znużeniu, rzucił się pod dębem na chłodną 
murawę i wkrótce zasnął snem twardym.

DZIEJE POLSKI. 8
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z nim na wojnę i wprawiał się do walki, a w niebezpieczeństwie był obo
wiązanym ratować swego pana.

Dopiero po skończeniu lat 21 mógł być giermek pasowany na ry
cerza.

Skoro starsi uznali, ze dał dostateczne dowody męstwa i roztropności, 
wyznaczano uroczysty dzień obrzędu, zazwyczaj jakie święto. Przedtem 
młodzieniec pościł, spowiadał się, a noc ostatnią spędza! na modlitwie, 
w pustym kościele zamknięty.

Nazajutrz po nabożeństwie, kapłan w kościele zwracał się do niego 
i zadawał mu różne pytania, aby się przekonać, czy rozumie, jakie obo
wiązki stan rycerski na niego wkłada. Potem młodzieniec składał publicz
nie przysięgę, iz odtąd walczyć będzie w obronie wiary, kościoła, monar
chy i kraju swego, nie podniesie miecza w sprawie nieuczciwej — przy
rzekał uroczyście bronić wdów, sierót, słabych i pokrzywdzonych, nie kła
mać nigdy żadnym hańbiącym czynem nie splamić czci rycerskiej — 
nie znać trwogi nie być okrutnym — wreszcie spełniać pobożnie prze
pisy i obrzędy religijne.

Po złożeniu przysięgi ubierano go w pancerz, przypinano złote 
ostrogi, przypasywano miecz do boku, a pasujący go rycerz uderzał pła
zem miecza po ramieniu i ręką dotykał twarzy, na znak, że oidtąd nie- 
wolno mu znieść od nikogo takiej obelgi. Kiedy wymówił słowa: »W imię 
Boga, św. Michała i św. Jerzego pasuję cię na rycerza«, młodzian wsta
wał, kładł na głowę hełm z pióropuszem, brał tarczę, włócznię i bez po
mocy strzemion wskakiwał na rumaka.

Wtedy rozpoczynały się gonitwy i popisy siłą i zręcznością.
Zwyczaj ten i obrządek powstał podczas -wojen krzyżowych, był po

łączony ściśle z obrzędami religijnymi i dlatego rycerzami byli wyłącznie 
chrześcijanie. Poganin mógł być znakomitym wojownikiem, lecz nikt nie 
mógł od niego wymagać cnót chrześcijańskich ani go przyjmować do »świę- 
tego zakonu«.

A jednak wrogowie nawet uznawali, że Kiejstut, jeden z młodszych 
synów Gedymina, w zupełności zasłużył na imię rycerza.

I rzeczywiście miał on wszystkie rycerskie cnoty, a męstwem i szla
chetnością nie tylko dorównywał rycerzom chrześcijańskim, ale wielu prze
wyższał. To też Krzyżacy, nienawidząc go z całego serca, mieli dla niego 
najwyższy szacunek, który okazywali nawet uwięzionemu, a lepsi pomię
dzy nimi dawali mu dowody prawdziwej i braterskiej życzliwości.

Życie tego księcia-rycerza płynęło w walce bezustannej — prawie 
nie zsiadał z konia, nie zdejmował zbroi. Dziś zwycięzca, jutro bywał po
konany — dziś pokonany, jutro znów zwyciężał. Nigdy spokoju, nigdy 
wypoczynku.

Nie mogło być inaczej z takimi sąsiady:
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Ledwie śniegi ponikły, pierwszy zanucił skowronek — 
Innym krajom skowronek miłość i rozkosz obwieszcza, 
Biednej Litwie co roku wróży pożary i rzezie — 
Ciągną szeregi krzyżowe niezliczonymi tłumami;
Już od gór zaniemeńskich echo do Kowna zanosi 
Wojska mnogiego hałasy, chrzęst zbrój, rżenia rumaków.
Jak mgła spuszcza się obóz, błonia szeroko zalega, 
Tu i owdzie migocą straży naczelnych proporce, 
Jak łyskania przed burzą. Niemcy stanęli na brzegu, 
Mosty po Niemnie rzucili, Kowno dokoła obiegli.
Dzień w dzień od taranów walą się mury i baszty, 
Noc w noc miny burzące kopią się w ziemi jak krety, 
Pod niebiosami ognistym wznosi się bomba polotem, 
I jak sokół na ptaki, z góry na dachy uderza.
Kowno w gruzy runęło — Litwin do Kiejdan uchodzi; 
W gruzach runęły Kiejdany — Litwa po górach i lasach 
Broni się. Niemcy dalej ciągną, plądrując i paląc.

(A. Mickieicicz.)

A po takim napadzie Kiejstut spieszy z odwetem.
Raz podczas ciemnej nocy uderzył z nienacka na pograniczny za

mek Johannisburg i zdobył go po krótkiej walce. Upokorzona, złamana za
łoga oczekiwała śmierci; czegóż się spodziewać mogła? Nie oszczędzała 
w boju napastników i wielu z nich poległo — inni mścić się będą.

Pośród płonących pochodni sosnowych wchodzi zwycięzca na czele 
swych hufców do zdobytego grodu.

_  Śmierć Krzyżakom łupieżcom! — wołają Litwini, uniesieni try
umfem, pomni na śmierć braci, na wszystkie krzywdy. Biada poko
nanym!___________________________________________________ . .

' Wtem występuje starzec, okryty bliznami, ranny w ostatniej walce, 
i staje przed księciem. To komtur Otto, dowódzca załogi.

Odrzucił pancerz, nagą pierś odsłania.
_  Zabij mię — rzecze — bom twój wróg, dowódzca; przebacz t^m, 

co pełnili tylko me rozkazy!
Kiejstut spojrzał na starca, na swoją drużynę — milczał przez 

chwilę.
— Litwin pokonanego wroga nie dobija, nieprawdaż, bracia-towarzy

sze moi? — Idż wolno. — Czterech ludzi zabrać ci pozwalam, boś ranny 
i potrzebujesz opieki. — Nie przyszliśmy mordować — nikt więcej nie zginie.

Komtur odjechał, błogosławiąc wroga. Pośrpd załogi znaleziono braci: 
wielu Prusaków, Litwy, wziętej do niewoli.



ciągłych zapasach Kiejstut kilkakrotnie wpadał w moc nieprzy
jaciół, był więźniem krzyżackim.

Wówczas dziękczynne odprawiano modły, w Malborgu brzmiały 
dzwony i śpiewy w kościołach; tryumfuje Mistrz wielki, radość i tryumf 
w Zakonie: największy wróg w ich mocy, Litwa bez obrony.

A Kiejstut w lochu ciemnym, w bezpiecznej warowni, pod silną strażą, 
zda się, ukryty przed światem.

Załamał ręce, zwiesił ponure oblicze; taką moc czuje w sobie, taką 
moc olbrzyma — ale nie zburzy tych murów kamiennych, zamknięty7’— 
zginie. A tam sił tak trzeba!

Witold... Cóż Witold pocznie? Ziemie krzyżackie rozlegle; skąd pozna, 
w którym zamku szukać ojca?

A te mury tak grube, okno tak wysoko, promyk słońca nawet nie 
trafi do lochu. Umrzeć tu trzeba.

Drzwi skrzypnęły cicho — mnich wchodzi w kapturze. Pochwalił 
Boga i stanął u progu, na więźnia patrzy.

Kiejstut rozpogodził czoło: wróg na niem troski nigdy nie wyczyta. 
Zmierzył go dumnym wzrokiem, zaciął usta, milczy.

Jeśli tu przyszedł cieszyć się jego rozpaczą, skarg może słuchać, lub 
szydzić z niemocy — znajdzie go w stal zakutym.

Witam cię w imię Boga — powtórzył mnich cicho.
— Czego ode mnie żądasz?
— Przyszedłem dać ci wolność.
Kiejstut spojrzał chmurnie, gniew pohamował.

Nie przystoi ci, starcze, urągać bezbronnemu.
— Przyszedłem cię uwolnić.
Kiejstut powstał z łoża.

Dlaczego szydzisz ze mnie? — zawołał gwałtownie. — Krzyżak 
wraca mi wolność?! Czy nie wiesz, kto jestem? Czy myślisz, 'że przez 
wdzięczność oddam ci pół Litwy? Przymierzem się skrępuję? Wyrzeknę 
się walki? — Nie — taka wolność nie dla mnie, Krzyżaku! Póki tchu 
w piersi, walczyć z wami będę!

Przyszedłem cię uwolnić — powtórzył mnich znowu spokojnie 
i łagodnie.

— Dlaczego!
Aby duszę twoją pozyskać dla Boga — abyś wiedział, co to 

znaczy chrześcijanin, abyś uwierzył, że i w Zakonie są tacy, co umieją 
przebaczać, kochać nawet wroga, gdy na to zasługuje, i czynić dobrze, 
pełniąc wolę Pana swego, Zbawiciela Chrystusa.

Czą myślisz, że chrzest przyjmę? Mendog się przekonał, co to 
znaczy chrzest od was.

Chrześcijaninem jesteś, Kiejstucie, choć dotąd woda zbawienia
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czoła twego nie polała. Tyś rycerz chrześcijański, i oby między nami ta
kich było więcej! Walczysz, spełniając obowiązek księcia, bronisz swej 
zimni i swojego ludu, musisz być wrogiem naszym; ale wspomnij, ilu 
mordercom ludu swego przebaczyłeś. Bóg to liczy, Kiejstucie. Wspomnij 
starców i dzieci, uwolnione z więzów, kobiety, któreś zawsze osłaniał 
opieką, Surbacha, ziemi twojej srogiego najeźdźcę, któregoś me pozwolił 
spalić na ofiarę bogom — wspomnij Ottona i jego załogę, tysiące innych. 
Rycerzu chrześcijański, ja cię błogosławię w imieniu Boga mego! — Wol- 
nyś, Kiejstucie. Bierz mój płaszcz i kaptur; oto masz listy, kon czeka przed 
bramą, na korytarzu Litwin, wierny sługa. Straż cię przepuści: jedziesz 
do Malborga, listy wieziesz do Mistrza. Jedż w pokoju!

A Kiejstut słucha, nie wierzy, 
Na szyję padnie kom tura:
— Miecza daj, miecza na drogę!

Bez miecza jechać nie mogę, 
Jak ptak bez skrzydeł ulecieć. 
Miecza na drogę, komturze!

(J. I. Kraszewski).

I wrócił Kiejstut nad Trockie jezioro, i znowu zwołał wojenną dru
żynę, aby oznajmić wrogom, że jest wolny, że czuwa!

WITOLD.

W dziewiczej puszczy, pod dębem prastarym zasiedli dwaj mło
dzieńcy.

Tam, ponad borem słońce świeci jasno i rzuca złote, palące promie
nie _ ale tu cień i cisza. Tu złote strzały słońca przeniknąć nie mogą 
przez sklepienie konarów, gałęzi i liści. Ten obraz tak przedstawia nasz, 
wielki poeta:

Wokoło była ciemność; gałęzie u góry
Wisialy, jak zielone, gęste, nizkie chmury;
Wicher kędyś nad sklepem1) szalał nieruchomym 
Jękiem, szumami, wyciem, łoskotami, gromem: 
Dziwny, odurzający hałas!........................................

Na dole, jak ruiny miast: tu wywrót dębu 
Wysterka z ziemi, nakształt ogromnego zrębu; 
Na nim oparte, jak ścian i kolumn obłamy, 
Tam galęziste kłody, tu wpół zgniłe tramy2), 

1) Sklepienie. 2) Pnie zwalone.
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Ogrodzone parkanem traw. W środek tarasu 
Zajrzeć straszno: tam siedzą gospodarze lasu, 
Dziki, niedźwiedzie, wilki; u wrót leżą kości 
Napól zgryzione jakichś nieostrożnych gości. 
Czasem wymkną się w górę przez trawy zielenie, 
Jakby dwa wodotryski, dwa rogi jelenie, 
I mignie między drzewa zwierz żółtawym pasem, 
Jak promień, kiedy wpadłszy, gaśnie między lasem.

Młodzieńcy może nie widzą tych cudów, tak zajęci rozmową. Obaj 
w myśliwskim stroju, uzbrojeni; z postawy znać, że panami są tej puszczy 
a zarazem — jej dziećmi. To nie obcy przybysze, ani grzeczni goście.

Jeden barczysty, silny 
w każdym ruchu, o spojrze
niu dumnem i śmiałem, mówi 
gorąco, ogniem pala mu 
źrenica; z gestów i głosu 
zgadniesz, że marzy o woj
nie, o wrogu twardym, któ
rego pokona, on, siłą nieu
giętą, hartem woli, potęgą 
wszystkich uczuć swego 
serca.

A drugi milczy, słu
cha. Wątlejszy z postawy, 
szczupły, o ściąglej twarzy, 
czarnych włosach i ruch- 
liwem spojrzeniu czarnych 
oczu; czasem potrząsa gło
wą, włos długi ręką za ucho 
zakłada i słucha wciąż 
uważnie, a bystrym rzutem 
błyszczącej źrenicy zda się 
przenikać puszczę, śledzićOlgierd.

każde drzewo.
- Nie lękam się Krzyżaka - twierdzi Witold dumnie - od nas 

tylko zależy, by przestał być groźnym. Ta chwila niedaleko! Jesteśmy 
u siebie, na naszej własnej ziemi, gdzie wszystko mu wrogie; tylko od
wagi, tylko zjednoczenia wszystkich sil do tej walki!

- Ojcowie tak czynią — odparł Jagiełło ciszej — a przecież
a przecież Brak nam żelaza, mieczów, broni ognistej... chytrości. 

Gardzę podstępem — zdradą! — przerwał Witold z uniesieniem. — 
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To broń słabych i podłych. Nam wystarczy rozum, niezachwiana odwaga, 
silne ramię. Kiedy zechcemy, znajdzie się żelazo, miecze i broń ognista— 
tylko razem, a całą mocą!

— Pomoc sprzymierzeńca nigdy nie zawadzi — zauważył Jagiełło. 
—Alboż o to trudno? Książęta Mazowsza nienawidzą ich także całą duszą.
— A krzyż? Pod znakiem krzyża skupiają się wszystkie narody.
— Krzyż raz już Mendog zatknął na litewskiej ziemi. Wiemy obaj, 

że w krzyżu potężna obrona; lecz im wytrącim miecz z ręki. To należy 
do nas. To nowa droga, na którą wstąpimy. Posłuchaj: my dwaj — to 
przyszłość Litwy. Ojcowie tego uczynić nie mogą: młodych sił na to trzeba, 
młodej woli.

I snuje dalej marzenia, zamiary, powierza tajne myśli, których ojciec 
nie zna. Ojciec strudzony wiekiem, ciężką walką. Witold uwielbia męstwo 
i prawość Kiejstuta, czci go i kocha, ale zdaje mu się, że dalej zajdzie 
i więcej dokaże. Kiejstut już spełnił swoje przeznaczenie, a inną kartę 
dziejów on napisze — razem z Jagiełłą, bo to brat, przyjaciel.

Jagiełło słucha chętnie, ale krótko odpowiada. Rozważa każde słowo, 
ale serca nie otwiera, nie wyjawia swych myśli. Mniej szczery, bardziej 
skryty, lubi drogi ciche; mniej ma ufności w ludzi, może i we własne siły.

kle Witolda ceni, potrzebuje, wierzy w jego uczucie, jest mu przy
jacielem. Któżby mu go zastąpił?

Obaj mają przed sobą taki piękny przykład zgody braterskiej, że im 
powinien być wzorem. Miłość Kiejstuta z Olgierdem przetrwała od lat dzie
cięcych do późnej starości i pozwoliła skutecznie osłaniać Litwę od Rusi, 
Krzyżaków, Tatarów. Kto wie, coby się stało, gdyby bracia z sobą zaczęli 
walkę o ziemię i władzę?

Witold jest dumny z tej jedności bratniej; i on z Jagiełłą pójdą w ślady 
ojców — i oni zgodnie podzielą się chwałą.

Tego pragną ojcowie; dlatego chowali ich razem tych wybranych 
następców. Oni najlepiej wiedzą, czem jest zgoda w domu.

Dziś zasiedli przed domem, pod lipą cienistą; miód popijają, długie 
wspominają boje, o synach gwarzą i przyszłości Litwy.

Białe ich włosy, ale czerstwe lica, choć bliznami zorane, siekane 
wiatrami ostrymi; z oczu pogoda patrzy i łagodność, choć znać, że usta 
rozkazać umieją słowem stanowczem, silnem.

Może niedługo rozkazywać będą: czas na spoczynek starcom; synów 
zostawiają, którym z ufnością powierzą los kraju.

Witold, to miody orzeł — myśli Kiejstut — on na swych skrzydłach 
podniesie Jagiełłę — jemu się nic nie oprze.

— Jagiełło — myśli Olgierd — jest skryty i mądry, ma chytrość 
węża, tak potrzebną w walce; on będzie radą śmiałego Witolda, który za
nadto dufa w silę miecza.
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Od strony puszczy na szerokiej drodze tuman kurzawy: wraca di li
zyna myśliwska, Witold obok Jagiełły — przyszłość Litwy.

— Bracie — rzekł Olgierd — jeśli umrę pierwszy, zostaw Jagiełłą 
Wilno. Niechaj pod twojem okiem zacznie rządy. Lepiej dla Litwy, gdy 
w ręku Jagiełły ustali się władza, dopóki ty możesz go wspierać.

Pomyślał Kiejstut chwilę. Po śmierci starszego brata on miał pierw
szeństwo do tronu i z wieku i z zasługi.

— Tak — rzekł nakoniec — masz zupełną słuszność, tak będzie 
lepiej. Przykład dla Witolda, dla Litwy całej. Uznam go Wielkim księciem 
dobrowolnie, a któż wtedy sprzeciwić mu się waży?

Orszak myśliwych gwarnie wjechał na dziedziniec; Witold z Ja
giełłą spieszą do rodziców zdobycz pokazać, pochwalić się szczęściem 
i męstwem.

Jest zamek Krewo na wschód od Trok i Wilna, w głębi puszcz sta
rych, bagien i jezior posępnych, rzeką oblany — stary , zamek z wieżą 
strażniczą, z głębokimi lochami.

W noc ciemną więźnia tutaj przywieziono. Skrępowany, choć ranny, 
nieprzytomny — straż czujna go otacza.

Książę Litwy Jagiełło powierza go dozorcy zamku, słudze swemu, 
jak źrenicy oka strzedz każę, śmiercią grozi w razie ucieczki.

— Loch kamienny, bezpieczny — zauważył Litwin — Kiejstut nie 
uszedł z niego: i ten nie ujdzie żywy. Do kamiennego lochu!

— Kiejstut?! — wykrzyknął więzień, który ocknął się w tej chwili. 
Gdzie Kiejstut? Skąd uszedł?

— Nie uszedł, nie! — ozwały się glosy surowe. — Zwłoki książę do 
Wilna przewieźć kazał, pogrzeb sprawił wspaniały, jak należy się wojow
nikowi — ale z lochu nie uszedł — nie!

- Pogrzeb? — wyjąkał więzień. — Pogrzeb Kiejstuta w Wilnie?
— Prędzej! — krzyknął dozorca. — Z więźniem rozmawiać niewolno. 

Zanieść go.
Czterech silnych pachołków pochwyciło sznury, zarzucili na wię

źnia i dźwignąwszy go, szybko zanurzać się poczęli w czarnem wejściu 
do podziemia.

Kiedy świt szary zajrzał przez niewielki otwór, wysoko pod sklepie
niem umieszczony, do ciemnicy, w której przed kilku dniami skonał Kiej
stut, zastał na garści słomy w lochu wilgotnym Witolda.

Leżał wolny od więzów, tu zupełnie zbytecznych, z otwartemi 
oczyma, rozpaloną twarzą i spiekłemi ustami, nieprzytomny, w gorączce.

Nic dziwnego: tyle okropnych chwil przeżył, iż w zdrowiu nawet nie 
mógłby zrozumieć, że to wszystko rzeczywistością.
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Krótko trwała zgoda w książęcej rodzinie po śmierci starego Olgierda. 
Kiejstut uznał Jagiełłę Wielkim księciem, i wierny przyrzeczeniu, osadził 
go w Wilnie, sam pierwszy hołd mu złożył, dla przykładu: Jagiełło miał 
starszych braci. Lecz młody książę nie wierzył stryjowi, z Krzyżakami 
się związał, dał ucho ich radom zdradzieckim, podstępnie Troki chciał za
garnąć.

I oto rozpoczęła się wojna domowa. Kiejstut zajął Wilno, uwięził Ja
giełłę; lecz Witold w zdradę brata uwierzyć nie może, oskarża ojca o zbyt
nią porywczość. Kiejstut uwalnia więźnia, lecz Wilna nie zwróci: stolica 
Litwy musi być bezpieczna, inną dzielnicę wyznacza Jagielle.

A Jagiełło zręcznie nową knuje zdradę: Mistrz przysłał mu na po
moc krzyżowych rycerzy, ale on niby skrycie pragnie zgody, pojednania 
z bratem i stryjem, by razem na Zakon uderzyć. Do obozu ich wzywa 
potajemnie, przysięgę składa, zakładników daje.

I Witold znowu wierzy: jakże nie wierzyć Jagielle? Toż brat powier
nik wszystkich jego myśli, przyjaciel od dzieciństwa.

A teraz nad nim wilgotne sklepienie, ciemność, powietrze zgnile - 
a gdzie ojciec?

Stąd właśnie nie wyszedł żywy... pogrzeb wspaniały w Wilnie! To 
uczynił Jagiełło!

Siadł na posłaniu, patrzy nieprzytomnie: To chyba sen okropny! 
Jagiełło wrogiem? Ojciec zamordowany? on w więzieniu?

I tu ma zginąć? bez czynu i chwały? on, przyszłość Litwy?

Posępne dnie płynęły długie nieskończenie. Rany się zagoiły i siły 
wracały — lecz rany duszy bolały okrutniej: ma zginąć nędznie w tym 
okropnym lochu — z woli Jagiełły?... Za co?

Zgrzytnęły ciężkie zapory więzienne, ktoś wszedł do lochu — zape
wne morderca?

Nie, to strażnik zaniku.
Zbliżył się do barłogu, każę nieść chorego do izby, w której świeci 

słońce, złożyć na łożu, skórami zaslanem, podać napój, gorącą strawę.
- Posłuchaj, więźniu, i czcij dobroć księcia — przemawia wreszcie. — 

Jagiełło kazał opatrzyć twe rany, komnatę widną dać, uczciwe jadło. 
Żona codziennie odwiedzać cię będzie, byś pomniał, że Jagiełło był ci 
bratem. Tylko wolności odzyskać nie możesz. Taka książęca wola.

Usiadł Witold na łożu i milczy ponuro.
— Laska Jagiełły! Braterstwo wspomina! — Tylko wolności nie da.— 

Zobaczymy!
Na okno spojrzał: za kratą, bezpieczne; na drzwi dębowe, _  mo-

cne> Wszystko jedno: choćby z kamienia były, on je skruszy. Lecz taić 
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myśli trzeba, kryć spojrzenie. Minął szczęśliwy czas wiary, ufności - 
w twardej szkole nauczy się być skrytym, podstępnie działać — zdradzać!

Nauczył się. Niewiele minęło tygodni. Więzień spokojny, nie budził 
podejrzeli; odwiedzała go żona, przychodziła ze służebnemi.

Nakoniec żona odwiedzać przestała. Witold od trzech dni chory. 
Dozorca chce go widzieć.

Na łożu księcia służebna dziewczyna — on w jej sukniach uszedł 
bezpieczny.

Od lat 40 blizko Witold rządzi Litwą.
Starzec to już sędziwy, długie życie za nim, długa przebyta droga, 

a gdy patrzy na nią, nie dziwi się, że zmarszczki twarz jego pokryły, 
choć w silnej ręce jeszcze miecz podżwignie, a myśli płyną jasno, jak 
w głowie młodzieńca

Lecz wiele przeżył przez te długie lata i dźwiga ciężar smutków, 
które się nie kończą; jedną miał tylko chwilę wielkiego tryumfu, lecz 
choć dała mu wiele, wszystkich ran nie zagoiła.

Ta chwila — to zwycięstwo pod Grunwaldem.
Wtedy odetchnął wreszcie pełną piersią! Wtedy zdawało mu się, że 

zdobył świat cały, że tryumfu i dumy w sercu nie pomieści. Bo w tem 
zwycięstwie jego zasługi połowa!

Spełnione wreszcie marzenia młodzieńcze — pomszczone wszystkie 
krzywdy: śmierć otrutych synów, spalone wsie i miasta, rzeki lez i krwi 
niewinnej, wszystkie zdrady; walka dwóch wieków prawie — zakoń
czona — zakończona szczęśliwie i na zawsze.

Wielkim czul się Witold na polach Grunwaldu, patrząc na martwe 
ciała mistrzów i komturów, na białe płaszcze braci, u nóg mu leżące, na 
dumne głowy w prochu.

I uczuł, że w tej chwili duch Kiejstuta błogosławi Jagielle i dla mi
łości zbawionej ojczyzny przebacza wszystkie winy.

Wielka i święta dla Litwy godzina.
A jednak...
Złamany Zakon zwolna powraca do życia. Groźnym być już me 

może, lecz wzmocnić się pragnie. Wzmocni się, jeśli osłabi sąsiadów.
Jako przyjaciel zbliża się teraz do Litwy. Nie ma zdrady pod płasz

czem- przyznaje otwarcie, że za słaby na wroga, szuka sprzymierzeńca, 
wiedzie go tylko przyjaźń, uwielbienie dla Wielkiego księcia Witolda.

Jakże go wielbi — jego rozum, męstwo, szlachetność seica, silę.
I taki mąż zależnym ma być od Jagiełły?. Wszak przewyższa go 

wszystkiem. Dlaczegóż korona niema przed śmiercią uwieńczyć skroni 
Witolda i dać świadectwo, że jest równy bratu/



Równy w godności, chociaż nieskończenie wyższy.
Witold słucha i milczy. — Krzyżak prawdę mówi — Krzyżak ma 

słuszność: on czuje się w duszy wyższym i nieskończenie wyższym od 
Jagiełły, a krzywdzony był zawsze. I dlaczego?

Los dał tamtemu wszystko — jemu wszystko zabrał; on musiał 
zawsze cierpieć — tamten tryumfował; on słucha, a Jagiełło rozkazuje.

Czyż mu nie wolno żądać rzeczy sprawiedliwej, którą otrzymać może 
i ma prawo?

I zaczął starzec marzyć o koronie. Widział ją na swych skroniach 
we śnie i na jawie, jasną, lśniącą, wspaniałą. Tak powinien spocząć w ka
miennym grobowcu ostatni władca Litwy.

To byłby w jego życiu drugi dzień tryumfu.
Usłużny Krzyżak podwaja zabiegi, jak prawdziwy przyjaciel, nie 

żałuje trudu, pozyskał dla tej myśli przychylność cesarza; gdyby Ja- ' 
giello nie zechcial się zgodzić, można nie pytać go o pozwolenie; wszak 
Witold nie jest dzieckiem, a pomoc życzliwą znajdzie z łatwością, niech 
tylko zażąda. Zakon pragnie mu dowieść, jak go ceni.

Witołd jednakże nie lubi podstępu, zawsze działał otwarcie, na
wet wtedy, gdy uciekł do Malborga, nie mogąc inaczej odzyskać ojco
wizny. I dziś otwarcie woli postawić żądanie: chce umrzeć królem Litwy. 
To mu się należy.

Lecz Jagiełło odmawia. Możeby ustąpił, okazuje chęć szczerą; ale 
panowie polscy, duchowieństwo z oburzeniem przyjmują to żądanie. Nie, 
nigdy się nie zgodzą; to zerwanie unji, to ruina potęgi obu krajów, to 
dziecinne zachcenie, to podstęp krzyżacki!

Surowo sądzą starca, oskarżają. I nie ustąpią nigdy: bronić będą.
Z goryczą w sercu Witold powrócił do Wilna.
Dziwią mu się Krzyżacy: cóż go obchodzić może zdanie polskich 

panów albo ich zezwolenie? Jest litewskim księciem, ma prawo zostać 
królem i zostanie, jeżeli zechce. Cesarz się wstawiał za nim do Jagiełły; 
obrażony odmową, sam koronę przyśle.

Tajemne teraz toczą się układy, biegają posly, a po Litwie krąży 
wieść głucha, tajemnicza...

Witołd zaprasza gości na dzień oznaczony: panów litewskich, dygni
tarzy świeckich i wyższe duchowieństwo. Wspaniałe gotuje im w Wilnie 
przyjęcie; AVitold hojnym być umie, wiedzą wszyscy.

Nie widziało Wilno takiego przepychu, jaki zajaśniał teraz na ksią
żęcy m zamku król Jagiełło świetniej wystąpić nie może. A przy ksią
żęcym stole Litwa cała i Polacy: senatorowie, biskupi.

Są i Krzyżacy. Przynieśli wiadomość, że korona już w drodze, lada 
dzień nadejdzie.

Witold oznajmia gościom, że z woli cesarza Litwa na równi z Polską 
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staje się królestwem, a on jest królem, i w ich obecności dopełniony zo
stanie obrzęd koronacji.

Słuchają go, zdumieni i wzruszeni; na czołach polskich panów 
groźne chmury, lecz serca Litwy biją dumą i radością. Któż śmie zaprze
czyć zasług Witoldowi? Któż go nie uzna godnym królewskiej korony? 
Kto z nim się równać może jako rycerz i monarcha?

Dumni i ładzi z tego zaszczytu Litwini, pojąć nie mogą, czemu 
to gniewa Polaków, dlaczego wyrzucają Witoldowi podstęp? Czyż Litwa 
nie ma prawa mieć swojego króla, skoro cesarz zgadza się na to?

Witold z pogardą słucha oskarżeń, wyrzutów: już się nie cofnie teraz. 
Umrze królem.

Oczekują tylko na koronę.
Upłynął tydzień — drugi. — Dziwią się sproszeni goście — dumne 

czoło A\ itołda groźną powleka się chmurą, w posępnych oczach płoną 
błyskawice, chociaż z uśmiechem przemawia do gości, zachęca do wesela.

Goniec krzyżacki przyniósł wieść niespodziewaną: korona dostała się 
w ręce Jagiełły.

itold skamieniał. Czarno przed oczami i czarno w duszy — wszyst
kie blaski naraz dla niego zagasły. Piorun uderzył i zdruzgotał wszystko. - 
Jakże gorżkiem jest życie!

Goście rozjeżdżają się spiesznie, w milczeniu. Jagiełło panem Litwy, 
zapomnieli o tem na chwilę. Teraz lęk ich ogarnął.

86-letni Witold opuścił także Wilno w ponurem milczeniu.
Do Trok! do Trok! do wspomnień jasnego dzieciństwa, gdzie patrzył 

w przyszłość z taką silną wiarą, gdzie takiem pięknem zdawało się życie, 
taka potężna siła młodych ramion, gdzie nie znał, co to zdrada — wierzył 
w przyjaźń...

W starym zamku, gdzie zbiegły mu lata dziecięce, spoczywa Witold 
na śmiertelnem łożu. Potężny władca Litwy umiera spokojnie: Litwa bez
pieczna, Krzyżacy złamani — spełnił zadanie swoje... Czas odpocząć.

Przy nim Jagiełło. W tej samej komnacie snuli obydwaj młodzieńcze 
marzenia; dziś, obaj starcy, żegnają się po raz ostatni.

— Przebacz, bracie — szepcze Jagiełło schylony, a Izy cicho spły
wają mu po twarzy. — Przebacz z serca, bo z serca ci mówię: żałuję. 
Przeciwko tobie wiele zawiniłem: w imię Chrystusa — przebacz!

— Już ci przebaczono — tam na polach Grunwaldu — wszystko! — 
odparł Witold. — Żegnaj, bracie!

W chwili śmierci nie pamiętali, że byli niegdyś nieprzyjaciółmi, lecz 
pozostali — braćmi.



JADWIGA.
(1384—1399).

Młoda dziewica, cudnego lica, na polskim tronie zasiada; 
Lecz białe czoło chyli tęsknica, twarzyczka mieni się blada.
Bo tam daleko, w zagórskim kraju, Wilhelm pozostał kochany, - 
Według starego przodków zwyczaju na oblubieńca jej dany. 
Lecz wnuko Piastów, spojrzyj przed siebie, po starej Lechów 

[krainie!
Zaliź głos żaden nigdy do ciebie nie szeptał w dumań godzinie? 
Oto nad Wisły falą błękitną płynie cień Wandy powiewny, 
Śnieżyste lilje jak cudnie kwitną na złotych kosach królewny! 
Ona uciekła w głąb jasnej wody przed cudzoziemca objęciem: 
Twój Wilhelm piękny, twój Wilhelm młody obcej jest ziemi 

[dziecięciem...

PRZYBYCIE.

W Krakowie wielka radość i przygotowania: niemylne już tym ra
zem wieści głoszą, że oczekiwana od dawna królowa zbliża się do gra
nicy w świetnym i licznym orszaku duchowieństwa, panów węgierskich 
i dworu.

Dwuletnie bezkrólewie dokuczyło wszystkim; panowie i mieszczanie 
pragnęli porządku i ładu, więc wszyscy ze wzruszeniem i błogosławień
stwem powtarzali dobrą nowinę.

Toć to wnuczka Kazimierza: szczęście przyniesie krajowi!
Co możniejsi panowie gromadzili poczty rycerskie i strojno, zbrojno, 

pysznie a wspaniale wyruszali na spotkanie młodej pani. Powiększał się 
tym sposobem dwór Jadwigi, gwarniej i weselej posuwał się naprzód, bo 
młodziutka królewna mile witała każdego, i cieszyło ją gościnne przyjęcie.

Były to piękne dni październikowe, słoneczne, uśmiechnięte, jakby 
niebo polskie przywdziało także uroczystą szatę w tej wielkiej dla kraju 
chwili.

Orszak królewny posuwał się zwolna: nie można było spieszyć w tak 
długiej podróży, narażającej na trudy niemałe. Wszyscy jechali konno: 
13-letnia Jadwiga, jej panny dworskie, poważne matrony, arcybiskup Dy- 

r
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mitr, biskup Jan, dwór cały — dalej sześć siwych koni ciągnęło wspa
niałą »kolebkę«, by młoda pani wypocząć w niej mogła, gdyby się czuła 
strudzona podróżą; na ostatku wozy ze służbą, żywnością, szatami 
i wszystkiem, co niezbędne w tak dalekiej drodze.

DZIEJE POLSKI. 9
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Słońce świeci wesoło w: poranek jesienny, na purpurowych,, żółtych, 
różnobarwnych liściach błyszczą brylanty rosy, srebrna pajęcza przędza 
ściele się po ziemi, po krzewach nizkich, po gałęziach rozwiesza swoje 
białe wstęgi i lekko płynie z| wiatrem.

Na pięknej, młodej, a (poważnej twarzy przyszłej królowej Polski 
niema cienia smutku; spokoljnie zbliża się do granic państwa, które ma 
odtąd stać się jej ojczyzny^, w którem upłyną wszystkie dni jej życia, 
gdzie ma władać rozumne, rządzić sprawiedliwie, cierpieć, jak każdy

Przybycie Jadwigi.

człowiek, czynić dobrze i zdobyć miłość i błogosławieństwo — lub potę
pienie całego narodu, zapisane w dziejach na wieki.

Jadwiga się nie lęka: młodość jest pełną wiary; zresztą ma serce 
czyste, a złego i cierpienia jeszcze nie zna.

Panowie, którzy spotkali ją w drodze, Spytko z Melsztyna, Jan 
z Tarnowa, Jaśko z Tęczyna, Sędziwój i inni, wswscy nią zachwyceni 
i uradowmni: spodziewali się ujrzeć dziecko, może roztkliwione rozłącze
niem z matką, a ujrzeli dziewczę powmżne, spokojne, pogodnie uśmiech
nięte, o śmiałem wejrzeniu, roztropne w słowach, uprzejme w obejściu. 
Nic dziwmego, że garnęli się do niej skwapliwie, a służyli jej na wyścigi, 
o powmdze zapominając.

 



131

Areszcie ujrzano w dali wieżyce Krakowa, a na drodze zbliżający 
się znowu tłum liczny: na progu ziemi własnej naród wita swą panią.

Arcybiskup Bodzanta w uroczystych szatach, biskup krakowski i bi
skup poznański, duchowieństwo, procesja świąteczna, chorągwie, rycerstwo 
konno, mieszczanie w okazałych strojach, jedwabiach, aksamitach, srebrnych 
pasach, cechy rzemieślnicze, każdy ze swoją chorągwią.

Arcybiskup Bodzanta w imieniu narodu przemówił do Jadwigi krótko 
a serdecznie, królewna odpowiedziała słów kilka; wzniesiono głośny okrzyk 
pow itania, pochyliły się wszystkie chorągwie przed panią i po trzykroć 
oddały jej pokłon głęboki, potem ozwały się trąby i kotły, surmy bojowre 
i łagodne dźwięki fletni, piszczałek. Pośród wesołej wrzawy, okrzyków’ 
i pieśni olbrzymi pochód zbliżał się ku miastu.

Zatrzymał się przed bramą, uwieńczoną zielonością, przybraną gore- 
jącemi światłami. Z bramy wystąpił orszak dziewic w bieli, ze światłami 
w ręku, pieśnią witając królowę, a jednocześnie uderzyły dzwTony.

Wszystkie kościoły rozśpiewały się dzwonami, lud wydawał okrzyki, 
gorzały światła i pochodnie, ze wszystkich ulic płynął tłum nieprzeliczony 
w powodzi świateł, zieloności, kwiatów, a królowa - dziecię patrzała zdu
miona i wzruszona zarazem, obejmując pełnem miłości spojrzeniem te ty
siące, dla których matką stać się miała.

1 po raz pierwszy może uczula, jak słabe są siły ludzkie wnbec 
wielkości zadania, ogromu obowiązków’, które ją czekały. To też z pokorą 
przestąpiła progi oświetlonej katedry, by w przyszłem swem państwie 
najpierw powitać Boga i Jemu oddać się w opiekę, bo w Jego mocy 
wszystko.

Teraz dopiero otwmrły się przed nią podwoje zamku, w którym pły
nąć miało jej życie — aż do końca.

POŚWIĘCENIE.

Tak pięknym był dzień wjazdu młodej pani. Lecz jakiego uczucia 
doznała Jadwiga, gdy znalazła się sama w komnatach królewskich? Tu 
mieszkał dziad jej wielki, ojciec przebywał krótko — a ona co tu 
znajdzie?

Młoda dziewczyna myślała o szczęściu.
Dlaczegóżby nie miała być szczęśliwy? Córka i wnuczka królów’, 

pani potężnego narodu — cóż jej grozić może? Tron swój podzieli z kocha
nym Wilhelmem, z którym zaślubiono ją przed siedmiu laty, i rządzić 
będą razem, zgodnie i szczęśliwie, czyniąc dobrze, kochani i błogosławieni.

Piekne i miłe wspomnienia dzieciństwa zapełniły puste komnaty
• 9*



Wawelu. Widziała się w Hainburgu siedmioletniem dzieckiem w ślubnym 
stroju w świątyni. Obok niej piękny, złotowłosy Wilhelm, strojny także, 
wesoły. Arcybiskup związał ich ręce przed ołtarzem, nazwał mężem i żoną, 
dal błogosławieństwo.

Potem jechali sami w złocistej kolebce, mąż i żona, oboje po lat 
sześć czy siedem! Jak to było wesoło! W pałacu czekała ich uczta, za
bawa, muzyka, tańce, śpiewy.

To wszystko powtórzy się tutaj: kochany Wilhelm przyjedzie nie
długo, odbędą się powtórne zaślubiny, jak wymaga kościół i prawo - 
koronacja, zabawy — potem szczęście i panowanie.

Poselstwo Jagiełły, litewskiego księcia, który żądał jej ręki, obiecu
jąc przyjąć wiarę chrześcijańską wraz z całym narodem, Litwę połączyć 
z Polską — nie przestraszyło Jadwigi. Jest zaślubiona, innego męża mieć - 
nie może — tak posłom odpowiedziała.

Panowie, duchowieństwo inaczej myśleli, lecz chcieli działać z roz
wagą, spokojnie.

A tymczasem nadjechał Wilhelm. I oto pierwszy zawód: panowie 
nie wpuścili go na Wawel!

Pierwsza kropla goryczy w życiu dziecka. Jej mąż szukać musiał 
gospody w Krakowie; aby się z nim zobaczyć, korzystać musiała z go
ścinności klasztoru Franciszkanów.

Zakonnicy urządzili w klasztorze przyjęcie, na które przybył Wil
helm i Jadwiga w otoczeniu panien i dworu. Była uczta i pląsy, bawiono 
się wesoło, a Jadwiga z Wilhelmem układała plany, w jaki sposób poko
nać opór panów. Miała przecież przyjaciół, z ich pomocą Wilhelm dosta
nie się na zamek, a gdy raz tam będzie, muszą go uznać panem.

Powróciła pełna otuchy, nadziei — ale panowie podwoili czujność: 
Wilhelm nie przekroczy progów Wawelu!

Więc cóż będzie?
Śmiałe dziewczę przemocą pragnie zdobyć szczęście: sama pójdzie 

po niego i sama go tutaj wprowadzi — nie poważą się stawić oporu 
królowej.

Odważnie zmierza do furty zamkowej; ale furta zamknięta. Straż 
czuwa.

— Otworzyć! — rozkazuje wyniośle królowa.
— Nie wolno.
— Kto zabronił?
— Panowie.
Oburzona Jadwiga chwyta topór: cóż to? jest więźniem w swoim 

własnym zamku?
A wtem u nóg jej klęka starzec siwy, sługa ojca i dziada, wierny 

Dymitr z Goraja.

— 132 —
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— Pomyśl, królowo, co czynisz! — zawoła. — Wrota i bez topora 
twój rozkaz otworzy: me jesteś niewolnicą ani więźniem, i nie przed tobą 
zostały zamknięte. Lecz pomyśl, pani: tu Bóg i naród żąda od ciebie 
wielkiej i świętej ofiary — tam marne szczęście ziemskie! Królową jesteś, 
wnuczką Kazimierza, matką miljonów, w ręku twem przyszłość państwa. 
Wybiła wielka dla ciebie godzina; w tej chwili wybrać musisz: własne 
szczęście, znikome i niepewne, lub chwalę Boga i dobro poddanych.

Ręka z toporem zwolna opadła ku ziemi. — Dymitr z Goraja po
wiódł królowę na zamek.

DOBROĆ.

adaremnie szukalibyśmy szlachetniej
szej w dziejach postaci. Od chwili 
wyrzeczenia się własnego szczęścia 
Jadwiga przestała być dzieckiem: 
żyć zaczęła nie dla siebie, lecz dla 
innych.

Nie mamy w historji piękniejszej 
postaci królowej.

Aby pozyskać Litwę dla wiary 
chrześcijańskiej, aby wzmocnić po
tęgę obu krajów7 — została żoną Ja
giełły. Miała wtedy lat 14, książę 
Litwy blizko 40; była wychowana 
na dworze węgierskim, słynącym 
z cywilizacji i ogłady — Jagiełło 
był prostakiem, ciemnym, nieokrze
sanym poganinem.
czasu przyjęcia chrześcijaństwa, ko- 

lecz pozostały tak wielkie różnice
Zmienił się, prawda, bardzo od 

chał Jadwigę, miał szlachetne serce, 
między mężem i żoną, iż często nie mogli się zrozumieć.

Więc w smutku szuka pociechy w modlitwie, pracy dla kraju i do
brych uczynkach.

Długie godziny spędza na rozmowie z Bogiem, przed którym może 
całe swe serce otworzyć; nie dba o strój, zabawy, skromnie jada, a wiel
kie dary składa na kościoły, na szkoły, pragnie wznowić akademję, za
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łożoną niegdyś przez dziada Kazimierza, nawiedza więźniów, pociesza 
i wspiera ubogich.

Sieroty mają w niej matkę, ubodzy miłosierną opiekunkę. Droga do 
królowej każdemu otwarta, ona każdego wysłucha cierpliwie, pokrzepi, do
pomoże. W każdem nieszczęściu pewnym ratunkiem królowa.

Ludzie zaczęli nazywać ją świętą, płynęły błogosławieństwa, dzięk
czynienia, i rosła miłość ludzka, ten skarb nieoceniony, najdroższy, jaki 
człowiek zdobyć może.

O jej dobroci mnóstwo zostało nam podań, przechowanych w ustach 
i w sercu narodu.

Kiedy wkrótce po ślubie objeżdżała z mężem królestwo swoje, zda
rzyło się raz w Wielkopolsce, iż dworzanie królewscy przemocą zabrali ubo
gim kmieciom dobytek i zboże, potrzebne w drodze, kiedy dwór przejeż
dża. Nie chcieli dobrowolnie oddać, więc im wzięto.

Pokrzywdzeni udali się wprost do królowej. Nie chciano ich dopuścić, 
lecz Jadwiga płacz ludzki usłyszała i rozkazała stawić biedaków przed sobą.

— Co wam jest, dobrzy ludzie? — zapytała. — Czego potrzebujecie 
ode mnie?

— Sprawiedliwości, pani nasza i królowo! — Nie daj nas krzyw
dzić — ratuj!

I zgodnie opowiedzieli całą sprawę.
Na życzenie Jadwigi Jagiełło natychmiast skarcił winnych, skrzyw

dzonych nagrodził, obdarzył hojnie, i pewny pochwały, zwrócił się do 
królowej.

— Czy jesteś zadowolona? — zapytał.
— Tak — odparła Jadwiga — szkoda nagrodzona, lecz kto im łzy 

powróci?
Już wiedziała, tak młoda, że łez i cierpienia nie nagrodzą dary ani złoto.

W kościele Panny Marji na Piasku dotychczas oglądać można kamień, 
zwany stopką Jadwigi.

Mówi o nim podanie, iż gdy dnia pewnego oglądała pracę kolo bu
dowy kościoła, zauważyła smutek i zgnębienie jednego z pracujących robot
ników. Natychmiast zapytała o przyczynę. Biedny człowiek ze łzami od
powiedział, iż nie wie, co się w domu dzieje: żonę zostawił chorą, dzieci 
bez opieki, sam na chleb pracować musi.

Litościwa królowa nie miała przy sobie pieniędzy, lecz postawiła 
na kamieniu stopę i kazała odjąć od swego trzewiczka kosztowną złotą 
sprzączkę, którą oddała strapionemu ojcu, obiecując odwiedzić wkrótce 
jego żonę. Na ten widok król i dworzanie pospieszyli dołączyć swoje dary, 
i biedak w jednej chwili zebrał tyle, iż mógł żonie i dzieciom zapewnić 
potrzebną opiekę.
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Gch odeszła, uszczęśliwiony robotnik ujrzał na miękkim, wilgotnym 
kamieniu drobny odcisk jej stopy; więc pochwycił dłuto, wykuł ślad 
trwalszy i kamień wmurował w świątyni na wieczystą pamiątkę tego 
miłosierdzia.

Innym razem podczas procesji złocista, sześciokonna kolasa Jadwigi 
wjechała na most, otoczona dworem, rycerstwem, tłumem ludzi. Na mo
ście cech kotlarzy usiłuje zbliżyć się do karocy, lecz w ścisku jeden z nich 
wpada do rzeki i tonie.

Powstało zamieszanie, krzyk i lament. — Królowa każę stanąć, wy
siadła z kolebki, widzi martwe zwłoki, wydobyte z wody, które złożono 
na deskach pomostu, i głęboko wzruszona tym smutnym widokiem, zdej
muje z siebie jedwabny kontusik i okrywa nieszczęśliwego topielca.

Potem odchodzi smutna, polecając swoim dworzanom dowiedzieć 
się o rodzinie, osieroconej tak nagle, którą się zająć pragnie.

Wdzięczni za tyle dobroci, kotlarze udali się na nieszpory z kontu- 
sikiem, rozpiętym zamiast chorągwi na drzewcu, a duchowieństwo poświę
ciło ten ich nowy sztandar na pamiątkę miłosierdzia świętej pani.

Trudno wyliczyć, ile wychowała sierot, leczyła chorych, pocieszyła 
nieszczęśliwych. Sprawami kraju zajmowała się gorliwie: odebrała Wę
grom Ruś Czerwoną, przez Ludwika zabraną Polsce, godziła spory Jagiełły 
z Witoldem i Krzyżakami, starała się o otworzenie na nowo akademji 
w Krakowie i na ten cel przeznaczyła wszystkie swoje klejnoty i kosz
towności.

Dla siebie o jedną tylko łaskę błagała Stwórcy: gorąco pragnęła mieć 
dziecię. Długo jednak czekała z utęsknieniem, nim Bóg wysłuchał wresz
cie jej modlitwy: przyszła na świat córeczka, ale nazajutrz umarła, 
a w parę dni potem matka.

Niepodobna opisać rozpaczy, jaka ogarnęła wszystkich, gdy na zam
kowej wieży ukazała się czarna chorągiew. Lud wierzyć nie chciał, nie 
mógł utulić się w żalu, nie mógł pogodzić się z okropną stratą. Ustały 
pieśni, zagasło wesele, cały naród przywdział żałobę.

Kiedy w kościele wystawiono zwłoki, tysiące ludzi chcialo raz ostatni 
ujrzeć lica królowej. Ogłoszono ją świętą, opowiadano o cudach, które 
działy się przy jej trumnie.
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JAGIEŁŁO.
(1386 — 1434).

Na Wawelu przygotowania uroczyste: wielki książę Jagiełło z braćmi 
ma dziś powitać swą przyszłą małżonkę.

W wielkiej tronowej sali, na Wysokiem krześle o złocistych porę
czach i kosztownych rzeźbach, w koronie, z berłem w ręku zasiadła Ja
dwiga. Otacza ją liczne grono panien dworskich, matron poważnych, ry
cerzy, biskupi, duchowieństwo, dygnitarze. A wszyscy strojni w złoto, jed
wab i klejnoty; mienią się barwy: biała, szkarłatna, błękitna, blask roz
siewają perły, dj amen ty, rubiny.

Na licu młodej królowej powaga — niema w niej smutku ani niepo
koju: spełniła obowiązek; teraz tylko ciekawa, jak wygląda mąż przyszły.

Uderzono w dzwony; odgłos kroków, chrzęst zbroi, szmer głosów się 
zbliża, i do komnaty wchodzi pięciu wnuków Gedymina, w futrach sobo
lich, kosztownych zbrojach i złotych łańcuchach, rosłych, barczystych, 
o śmiałem spojrzeniu błyszczących oczu, twarzach opalonych — a na 
czele Jagiełło.

Średniego wzrostu, szczupły, zręczny w ruchach, pociągłej twarzy, 
o ruchliwych oczach, czarne włosy odrzuca w tył rękami i kroczy śmiało. 
Nagle — stanął oniemiały: nie może wyrzec słowa, w twarzy pomieszanie, 
patrzy na młodą panią z wyrazem zdumienia, najwyższego zachwytu. 
I zamiast przygotowanej przemowy, z ust jego rwie się słowo: Piękna! 
piękna! piękna!

Witold wyręcza brata w gładkich słowach: Jagiełło wreszcie odzy
skuje mowę, lecz myśli mu się plączą, nie umie ich związać.

Jadwiga odpowiada mu z wielką powagą i słodyczą zarazem, mówi 
o woli Boga, któremu należą się dzięki, że pozwala mu spełnić wielkie 
dzieło nawrócenia miljona dusz do świętej i prawdziwej wiary.

Przemawia duchowieństwo — wnoszą kosztowne dary, które Jagiełło 
składa u stóp przyszłej żony: futra, drogie kamienie, srebro, złoto, perły: 
on zresztą składa przed nią Litwę całą!

W parę dni potem trzy wielkie obrzędy: chrzest, ślub i koronacja.
Liczny orszak duchowieństwa i panów’ prowadził litewskiego księcia 

z zamku do świątyni, gdzie arcybiskup Bodzanta z wielką uroczystością 
obrzędu chrztu dopełnił. Mistrz krzyżacki, na chrzestnego ojca zaproszony, 
odmówił przybycia pod błahym pozorem. Zbyt gorzki to był widok dla 
Zakonu. Ochrzczono także trzech braci Jagiełły i Witolda, który podobno 
po raz trzeci w życiu poddawał się tej ceremonji.

W zamku i w mieście trwały uczty i zabawy; cieszył się lud kra
kowski, cieszyli się 'wielcy panowie, okazywało wielką radość duchowień-
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Jagiełło.

stwo z pozyskania nowego kraju dla kościoła, ale najszczęśliwszym mu- 
sial być Jagiełło.

Byl to wybraniec losu, któremu szczęście dziwnie sprzyjało od dzie
ciństwa. Siódmy z synów Olgierda, przez ojca wybrany został na wielkiego 
księcia; od dziecka pieszczoch matki, księżniczki Juljanny, miał miękkie, 
dobre i szlachetne serce, lecz umysł dosyć mierny. Łatwo ulegał podszep
tom, namowom, był łatwowierny, przytem nieufny, podejrzliwy, a stąd 
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pod obcym wpływem nieraz spełniający czyny, niezgodne z jego sercem. 
Śmierć Kiejstuta — podobno bez jego rozkazu — zawsze jednak zostanie 
plamą na jego pamięci. Witoldowi za przyjaźń oddał niewdzięczność, chciał 
go wvzuć ze wszystkich posiadłości, odmawiał najsłuszniejszym żądaniom. 
Dopiero kiedy Witold w przymierzu z Zakonem zagroził mu najazdem, 
zrozumiał Jagiełło, jak wielkie grozi mu niebezpieczeństwo, poznał, że się 
nie oprze tej potędze, że nic go nie ocali.

Lecz i w tej chwili szczęście go nie opuściło: na polskim tronie za
siadła Jadwiga, złączenie z Polską było ocaleniem, a Witold za dobre 
słowo, dla ojczyzny — zawsze był gotów przebaczyć.

Trzeba też przyznać, że chrzest dla Jagiełły nie był czczą, powierz
chowną ceremonją; nawpół dziki poganin przyjął szczerze i głęboko za
sady nowej wiary, z prostotą otworzył im cale swe serce. To też pod wpły
wem pobożnej Jadwigi rozwinęły w nim one najszlachetniejsze strony jego 
charakteru: miłość bliźniego, dobroć, miłosierdzie, chętne przebaczanie uraz, 
wstręt do krwi rozlewu i niechęć do wojny. Mówiono o nim, że nie jest 
pochopny do karania. Zato nagradzał chętnie i z wielką szczodrotą.

Widzieliśmy, jak w Wielkopolsce hojnie nagrodził skrzywdzonych 
wieśniaków, o tej samej podróży jednak istnieje podanie inne, malujące 
naiwną prostotę Jagiełły.

Był wówczas zwyczaj w Gnieźnie w dzień Wniebowstąpienia pod
czas uroczystego nabożeństwa, iż na sznurach przygotowanych podnoszono 
wysoko krzyż złocisty, a jednocześnie z góry na kamienną posadzkę strą
cano figurę djabła, która się naturalnie rozbijała.

Wzruszyło to bardzo nowo-ochrzczonego króla, a gdy mu wyjaśniono 
znaczenie tego obrzędu, żal mu się zrobiło djabła! Bardzo dobrze, że zo
stał pokonany, ale pocóź go tak upokarzać? Czyż nie lepiej i dla niego za
palić świeczkę, chociaż jedną? To może go rozbroić i uczynić mniej zło
śliwym względem ludzi.

W potrzebach i upodobaniach był skromny: nie lubił szat kosztow
nych ani futer, złota i wszelkich ozdób; chodził w prostym kożuszku albo 
szarem suknie, jadał niewykwintnie, proste, zwyczajne potrawy, nie zno
sił jabłek, lecz na gruszki był łakomy, zwłaszcza lubił zerwane z drzewa 
własną ręką,

Rozpieszczony przez matkę, lubił późno wstawać i długo wylegiwać 
się w loźku, za co jako chrześcijanin nieraz słyszał napomnienia, że opusz
cza poranne nabożeństwo. Nie szczędził mu tych nauk i napomnień zwłasz
cza biskup krakowski, Zbigniew Oleśnicki, który, jako młodzieniec, na 
polu Grunwaldzkiem drzewcem od włóczni życie królowi ocalił, ugodziwszy 
niem napastnika, a następnie, jako mąż wielce uczony, dostojnik państwa, 
dygnitarz kościoła, biskup i kanclerz, wpływał na rządy kraju i kierował 
postępowaniem Jagiełły. Przecież Wielki książę litewski nie nauczył się 
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" m odosci ani czytać, ani pisać. Czyż więc taki monarcha mógłby rzą
dzie Polską bez pomocy i rady panów? A wśród tych Zbigniew, mądry 
i wyniosły, zajął najpierwsze miejsce. Potrzebnym był Jagielle i niezbę
dnym, lecz surowym dla niego. Na radzie panów nieraz publicznie wy
tykał kiólowi wady i słabości: »Dlugo w noc wieczerzasz, królu, a śpisz 
w dzień, gdy wszyscy na ciebie czekają. Pochlebcę u ciebie pierwsze 
miejsce mają. A no, nie trzeba królowi się parać lekkiemi rzeczami, jeno 
temi, coby jemu i Rzpltej pożyteczne były, bo król nie do siebie należy, 
ale do wszystkich.

Gdy na zjeżdzie w Łucku cesarz Zygmunt grzecznościami skłonił 
Jagiełłę do zgody na koronację Witolda, Zbigniew, dowiedziawszy się 
o tem, wywiózł króla do Krakowa, a Zygmuntowi przypomniał, że w Polsce 
król nie ma prawa sam stanowić o ważnych sprawach.

Gdy raz Jagiełło, już sędziwy starzec, zdrzemnął się w czasie obrad, 
Zbigniew przy wszystkich zgromił go za to surowo. Król rozpłakał się, 
a wyrzucając kanclerzowi, iż nie szanuje jego wieku i godności, zawsty
dzony, opuścił salę.

Mimo to cenił Zbigniewa i kochał, był mu wdzięczny za wszystko dobre, 
które od niego doznał, złe przebaczył i nie pamiętał. Jemu powierzył swą 
ostatnią wolę i zrobił wykonawcą testamentu, jemu, umierając, oddal pierś
cień Jadwigi, z którym nie rozstawał się do śmierci.

Kochał Litwę i przekładał ją nad Polskę, tam czuł się u siebie. 
Namiętnie lubił łowy i polował często, nawet w starości zapalając się do 
tej rozrywki, wysoko też cenił zręczność i dzielność myśliwską. Na piękno 
natury był bardzo wrażliwy, a ulubiony zawsze śpiew słowika stal się 
nawet przyczyną jego śmierci. Osiemdziesięcioletni starzec nie czuł chłodu, 
do późnej nocy w ogrodzie słuchając z rozkoszą skrzydlatych śpiewaków; 
lecz w tym wieku zaziębienie było dla niego śmiertelnem, umarł w Gródku, 
na Rusi, gdzie przebywał chwilowo.

CHRZEST LITWY.
(1387).

Dawno wiedzieli książęta litewscy, że tylko chrzest ocali ich kraj 
od Krzyżaków; między braćmi Jagiełły byli chrześcijanie. M Milnie cała 
dzielnica była chrześcijańska, przeważnie przez cudzoziemców zamieszkana; 
ale i pośród możniejszych Litwinów nierzadko można było spotkać ludzi 
nowej wiary.

Tvlko lud jeszcze szczerze byl pogański, a przywiązani do bogow 
kapłani ze zgrozą i rozpaczą oczekiwali ruiny starych świątyń i wierzeń.
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Bo jakże walczyć przeciw woli księcia, która na Litwie była świętem pra
wem, z woli bogów ustanowionem?

A tymczasem od Polski ciągną kolebki i wozy, orszak konny i liczne 
duchowieństwo, książęta mazowieccy, śląscy, dygnitarze, król na czele.

Wieść niesie, że na wozach wiozą dary chrzestne, ale w sercu za
gładę dla pogaństwa.

Wielki książę od roku jest już chrześcijaninem, a przybywa teraz 
dopiero — dlaczego?

Mówią, iż ważne sprawy w nowem państwie zatrzymały go przez 
wiosnę i lato, a potem przybyć nie mógł dla dróg ciężkich podczas jesien
nej słoty. Zima dopiero usłała mu piękny gościniec do rodzinnego kraju: 
równy, twardy i biały, jak szata godowa.

Więc jedzie. —- Nie sam, z pocztem wspaniałym, z darami — z nową 
wiarą.

Na Turzej Górze w świątyni, wzniesionej z rozkazu Gedymina, pło
nie znicz wieczysty. Święty posąg Perkuna strzeże starego ogniska, czu
wają nad niem troskliwie kapłani, a lud gromadzi się na wielkiej łące, 
otoczonej prastarymi, świętymi dębami, w których cieniu żyją szczęśliwie 
jaszczurki, bogom poświęcone, i węże, odbierające cześć Boską.

Obok zamek książęcy.
Tutaj ciągnie Jagiełło z swym orszakiem, przed nim krzyż zloty niosą 

krzyż straszniejszy od miecza dla Litwina.
Lecz taka wola księcia.
Z jego rozkazu wita go lud mnogi tu, na tej łące, gdzie widział go 

nieraz, bogom składającego ofiary.
A dzisiaj?
Oto zasiadł wspaniale na wysokim tronie, koronę ma na głowie, 

a berło w prawicy. Krzyż złocisty przed nim zatknięty.
Książę łaskawie słucha powitania. Twarz ma poważną, a w oczach 

pioruny, ale na ustach dobroć dla swego ludu. Nie z gniewem przybył.
Nagle przemówił: wolę swą oznajmia. Przywiózł Litwie dar wielki: 

wiarę świętą, sam nauczać jej będzie wierne dzieci swoje. Ona da bez
pieczeństwo przed Krzyżakiem, błogosławieństwo nieba, życie wieczne: 
Chrystus ukrzyżowany odtąd Bogiem Litwy, i wszystkie inne muszą ustą
pić mu z drogi. Precz z nimi!

Groźny powstał Jagiełło z wysokiego tronu, w złotej koronie zmie
rza wprost do znicza i wodą, przez obcego podaną kapłana, zalewa ogień 
święty.

Okrzyk i jęk rozpaczy wstrząsnął tłumem. Co teraz będzie? Naród 
stoi oniemiały, zgrozą przejęty.

Wtem na rozkaz księcia ciężka siekiera spada na Perkuna, obala 
i druzgoce święty posąg.
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I nic. — Bogowie nie zsyłają zemsty.
Już na szczycie świątyni złoty krzyż zatknięto, drugi na miejscu 

znicza tryumfuje; padają święte dęby, jaszczurki i węże, pieśń chrześ
cijańska rozlega się głośno pod sklepieniem świątyni, płynie po łące’na 
wsze strony świata, aż hen, ku lasom i puszczom dalekim, słodka, potężna, 
wielka.

Nazajutrz księża zaczęli naukę: przygotowanie do chrztu. Zbierano 
gromadami lud i tłumaczono mu najważniejsze prawdy nowej wiary. Sam 
Jagiełło przemawiał gorąco, z zapałem, ze wzruszeniem serdecznem i głę
boką wiarą. Słowa jego miały największe znaczenie: jakże nie wierzyć, 
kiedy książę wierzy? On wie, co czyni, pan życia i śmierci, od bogów 
postanowiony tu na ziemi.

A tymczasem z rozkazu księcia gaszono, zalewano wszędzie święte' 
ognie, gruchotano posągi, ścinano czczone drzewa, zabijano niewinne jasz
czurki i węże.

Litwini musieli zwątpić o ich mocy: żadnej pomsty i kary!
Duchowieństwo uznało wreszcie, że można już przystąpić do chrztu. 

Niewiele nauczyli się pewno Litwini, niewiele rozumieli, ale nie o to cho
dziło. Ci starzy umrzeć muszą poganami, choć chrzest zmyje im czoła, 
a modlić się będą w chrześcijańskim kościele; ich dzieci może i wnuki 
dopiero zapomną starych bogów, ale Litwa będzie ochrzczona, nowa 
wiara w niej zapanuje, a z nią światło i nowe prawa.

I znowu święty obrzęd zaczęto na łące wobec króla, dworu i tłumu 
ciekawych. Każdy ochrzczony zbliżał się do tronu i otrzymywał w darze 
piękną sukmanę białą.

Radość obdarowanych była wielka; zaczęto cisnąć się do chrztu 
z ochotą dla otrzymania daru. Tak łatwo go pozyskać! Poleją wodą czoło, 
a książę tak hojny: z błogosławieństwem daje, z dobrem słowem.

W ieść o darze rozniosła się po Wilnie w mgnieniu oka, szerzyła się 
coraz dalej, sprowadzając cale tłumy ochotników na chrzest i podarunek. 
Niepodobna już było chrzcić pojedynczo ludzi, ustawiano więc przyby
łych gromadami, oddzielnie mężczyzn i kobiety, i chrzczono całą gromadę 
od razu, nadając jej jedno imię; Jana, Władysława, Macieja, Kazimierza, 
Marji, Katarzyny, Heleny i t. p.

Nikt nie stawiał oporu. Piękne żupany chrzestne do reszty podbiły 
serca ubogich Litwinów. Niejeden pewno dal się ochrzcić parę razy, aby 
powtórnie dar taki otrzymać. Zdarzało sie to wszędzie.

Z M ilna Jagiełło udał się na objazd kraju, aby na całej ziemi swej 
umocnić i utrwalić tak szczęśliwie zaczęte dzieło nawrócenia.
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ZAWISZA CZARNY.

zarny rycerz żyje w przysłowiu: »Po- 
legaj na nim, jakby na Zawiszy«; 
świadczy ono, iż nigdy w życiu nie 
złamał danego słowa i posiadał po
wszechne zaufanie.

Mówi poeta, iż tak

się wsławił czyny walecznemi
I tak śmiałość jego znano,

Że w Niemczech, Włoszech i tu- 
[reckiej ziemi, 

Kiedy kogo wychwalano,
Przysłowiem było bojów towarzy

szy:
»Polegaj na nim, jakby na Zawiszy«%

Tak też było. W spełnieniu obietnicy nie cofał się nigdy przed żadną 
przeszkodą, gardził niebezpieczeństwem i wołałby życie utracić, niż na
razić na zawód tego, kto mu ufał.

Zasłynął także męstwem. Ponieważ w pierwszych latach panowania 
Władysława Jagiełły nie było w Polsce wojen, a młody rycerz pragnął 
nauki i sławy w swym rycerskim zawodzie, udał się zatem na dwór ce
sarza Zygmunta, aby walcząc z Turkami, nabyć doświadczenia.

Przezwano go Zawiszą Czarnym, gdyż nosił zawsze czarną zbroję, 
i pod tem imieniem wkrótce zasłynął nie tylko w Niemczech, ale we Wło
szech i w Turcji. Podziwiano silę młodego rycerza, jego odwagę, stałość 
w dotrzymaniu słowa, szlachetność w każdem słowie i postępku.

Wkrótce zyskał nie tylko sławę, lecz i zaufanie cesarza Zygmunta, 
który rad był zatrzymać go sobie na zawsze i nie szczędził hojnych da
rów i obietnic.

Wtem nadchodzi wiadomość, że Polacy rozpoczęli wojnę z Zakonem 
krzyżackim, która o losach państwa rozstrzygnie.

Zawisza pojął znaczenie tej walki, zrozumiał, że w takiej chwili oj
czyźnie winien oddać wszystkie siły, i bez wahania pożegnał cesarza, by 
powrócić do kraju.

Nie podobało się to Zygmuntowi: nie chciał stracić rycerza, którego
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Zawisza Czarny.

cenił tak wysoko, i nie pragnął, by jego męstwo wzmocniło polskie za- 
stępy przeciw krzyżackiej potędze; użył więc wszelkich pokus i sposo
bów, by go zatrzymać przy sobie.

Daremnie; wobec obowiązku i miłości kraju niczem dla Zawiszy 
były obietnice i godności, ofiarowane przez obcego.
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»Jagiełło wojuje,
I kraj mój w ciężkiej potrzebie,

Wszystka krew moja, krew polskiej młodzieży, 
Drogiej ojczyźnie pierwsza się należy«

— odparł śmiało potężnemu mocarzowi.
Na polu grunwaldzkiem zasłynęła też jego odwaga i dała się we znak 

Niemcom czarna zbroja, co zapisano w historji tej bitwy.
Lecz skoro pokój został zawarty z Zakonem, a Zygmunt wzywał 

znowu rycerzy do walki z groźną potęgą Turków, Zawisza pospieszył 
do niego.

Rad był Zygmunt z powrotu sławnego rycerza i obsypał go zaszczy
tami, wreszcie z wielkiem wojskiem wyruszył na wojnę.

Nad Dunajem spotkali wojska nieprzyjacielskie, rzeka tylko rozdzie
lała dwa obozy. Cesarz postanowił przeprawić się na drugą stronę i ude
rzyć na nieprzyjaciół.

Ale zaledwo stanął na przeciwnym brzegu i ujrzał niezliczone za
stępy tureckie, stracił odwagę i rozkazał wojskom cofnąć się znów za 
Dunaj. Tu bezpieczniej.

Rozkaz cesarski wykonano spiesznie: niemieckie hufce szczęśliwie 
przepłynęły rzekę z powrotem, lecz Zawiszy nie ujrzał cesarz między 
nimi. Nagle spostrzega go na drugim brzegu, więc własną łódź posyła mu 
z poleceniem, aby wracał co prędzej.

— Powiedzcie swojemu panu, że Polak nie uchodzi przed nieprzyja
cielem — odpowiedział Zawisza.

Ci, co się zlękli, ci mogą uciekać:
Polacy wolą chlubnej śmierci czekać.

I nie czekając dłużej, wraz z dwoma towarzyszami uderza na obóz 
turecki.

Ta zbroja czarna, okropnie wspaniała,
Ten orzeł pośród pancerza,

I blask oręża i postać zuchwała 
Zdumieniem Turków uderza.

Nie na śmierć, pomny na swych poprzedników, 
Wpada Zawisza w tłumy zbrojnych szyków.

Gdzie płomienistym orężem zabłyska, 
Pod ciosami płytkiej stali

Na karacenach *)  srebrna łuska pryska, 
Padają trupem zuchwali.

1) Zbroja w łuskę. 10
DZIEJE POLSKI.
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Sułtan, zdumiony szaloną odwagą tej garstki, prawie nie może uwie
rzyć rzeczywistości. W końcu Zawisza, otoczony przez 1 urków, poległ 
rycerską śmiercią w r. 1428.

Tablicę, pamięci jego poświęconą, znaleźć możemy w kościele Fran
ciszkanów w Krakowie.

GRUNWALD.

Tak myślą dziś niektórzy oświeceni ludzie, lecz bynajmniej nie 
wszyscy, nie narody całe — a dawniej jeszcze inaczej myślano.

Dawniej brał każdy, co mógł, byle miał siłę — i tego szanowano: 
kto nie umiał obronić siebie i swej własności, ten był niegodnym życia 
i swobody, ginął, albo stawał się niewolnikiem.

Każdy musiał być ciągle gotów do obrony przed dzikim zwierzem 
i dzikim człowiekiem; dlatego siła, męstwo i odwaga stanowiły niezbędne 

najważniejsze przymioty nie tylko mężczyzn, ale nawet kobiet.
Mąż silny i odważny zapewniał rodzinie spokój i bezpieczeństwo; 

stąd miał nad nią władzę, prawo rozkazywania.
Silni i odważni mężowie zbiorowo zapewniali ceną krwi swojej i ży

obrze wiemy, że wojna jest straszną 
klęską i nieszczęściem, jest świa
dectwem, że ludzie jeszcze nie są 
ludźmi, jeśli mogą się mordować, 
jak dzikie zwierzęta; wierzymy, iż 
nadejdzie czas, gdy wojny ustaną 
zupełnie, gdy wszyscy ludzie po- 
czują się braćmi i w braterskiej 
miłości i zgodzie żyć będą — ale 
kiedy czas ten nadejdzie! Bardzo 
od nas jeszcze daleki.

Muszą przedtem być wszyscy 
oświeceni, rozumni, dobrzy i szla
chetni; gdyż dopóki istnieć będą na
pastnicy, nie szanujący praw swego 
bliźniego, poty krwawa obrona bę
dzie koniecznością, bo inaczej zly 
i okrutny wymordowałby zawsze 
dobrych, a bezbronnych.
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cia bezpieczeństwo i spokój całemu krajowi, wszystkim bezbronnym, sła
bym, pracującym.

Dlatego ich ceniono i słuchano, a krwawa ich pamięć piękną pozo
stała dla tych nawet, którzy bez bólu i wstydu myśleć nie mogą o woj
nie i straszliwych jej okrucieństwach.

Bo i cóżby stało się z nami np. bez tych krwawych obrońców przed 
wiekami? Zginęlibyśmy zapewne bez śladu pod niemieckim toporem, ta
tarską strzałą lub szablą turecką; przestalibyśmy istnieć pod przemocą 
silnego nieprzyjaciela, słabi, bezbronni, niedołężni.

Rycerstwo stanowiło nasz mur i granicę, poza którą bezpiecznie 
kmieć orał swe pole, rzemieślnik z pieśnią pracował w warsztacie, dzieci 
igrały, spoczywali starcy, kobiety się modliły i krzątały.

A oni umierali lub powracali ranni, patrzyli na śmierć synów, braci 
z ręki wroga i nie tracili męstwa, nie cofali się przed obowiązkiem.

Ale dlatego musieli być silni fizycznie i moralnie. Wysoko też ce
niono fizyczną siłę w owych czasach.

Za Jagiełły najgroźniejszym sąsiadem i wrogiem Polski i Litwy był 
Zakon krzyżacki. Utworzony dla walki z niewiernymi, nie miał innego 
celu istnienia prócz wojny, i żeby istnieć, musial walczyć ciągle, świad
cząc tem tylko o swej użyteczności. Topniała Litwa pod najazdami Krzy
żaków, którzy ogniem i mieczem przesuwali swoje granice na wschód, 
w głąb puszcz odwiecznych; cierpiała Polska krwawe rany w tem są
siedztwie. Czuły oba narody konieczność zjednoczenia sil swoich dla wspól
nej obrony, i wybiła wreszcie ta wielka godzina.

Dla Zakonu byl to cios niespodziewany: cóż on teraz pocznie, kiedy 
nie ma z kim wojować? Poco ma istnieć dłużej ?

Dlatego to Mistrz wielki nie chciał być ojcem chrzestnym nawróco
nego księcia litewskiego; on wolal o tym chrzcie wcale nie wiedzieć, 
uważać go za podstęp i rozsyłać listy do książąt i rycerzy m całej Euro
pie, wzywając ich pomocy w obronie chrześcijaństwa, gdyż poganin za
władną! polskim krajem.

I szli gromadnie mężni i waleczni, nie tylko Niemcy, ale M łosi, Fian- 
cuzi, Anglicy, a każdy z licznym pocztem spieszył na obronę wiary. Za
kon gromadził siły, które musial zużytkować, a musial się spieszyć, póki 
Europa nie pozna i zrozumie, o co im chodzi naprawdę. Zresztą nigdy 
jeszcze nie byl tak potężny, jak w tej właśnie chwili: góry złota miał 
w skarbcu, broń palną i armaty, których Polacy nie znali, liczne i tarne 
wojska; jakże mógł wątpić, że zgniecie do szczętu licho uzbrojone zastępy 
litewskie i Polaków, którzy się mierzyć z mm me mogą/

Jagiełło wojny nie chciał. Jako chrześcijanin, bał się krwi rozlewu, 
cofał się przed tą okropną koniecznością: Krzyżacy uważali to za bojazn, 
poczucie swej słabości, niedołęstwo.
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Tem bardziej więc pragnęli zmusić go do wojny, a ponieważ nie mieli 
słusznego powodu, więc po prostu jak' zbójcy wpadali w granice, łupili, 
rabowali, zabierali wsie i miasteczka.

Kto nie umie się bronić, zginąć musi. Polska i Litwa zginąć nie 
'''miały ochoty, czuły w sobie dość siły, by bronić praw swoich, nie dać 

się krzywdzić; to też musialo przyjść do krwawej walki.
A skoro przyszło, była straszną i stanowczą. Na polach Grunwaldu 

rozstrzygały się losy narodów: kto nie zwycięży, musi zginąć.
Więc oba kraje szły po śmierć lub życie, a ciężka i mordercza praca 

ich rycerzy była walką o wolność, o istnienie.
Potężny Witold na czele Litwy i Tatarów walczył, jak lew raniony, 

rycerstwo polskie składało dowody nieustraszonej odwagi i męstwa — 
i szala sprawiedliwości przeważyła: Zakon upadł, złamany na zawsze.

Krzyżacy, lekceważąc do ostatniej chwili nieprzyjaciela, butni i za
rozumiali, na szyderstwo przysłali Jagielle dwa miecze, by zmusić go na- 
koniec do rozpoczęcia bitwy.

Bo Jagiełło także do ostatniej chwili łudził się jeszcze nadzieją po
koju, i choć dwa wojska stały naprzeciwko siebie, on zatopiony w gorącej 
modlitwie, nie wydawał hasła do boju.

Zniecierpliwiony Witold zostawił wreszcie brata przy ołtarzu, a sam 
przebiegał szyki, ustawiał, gotował do pierwszego spotkania, dodawał od
wagi, zachęcał i obiecywał zwycięstwo.

Wtem z piersi stutysięcznej zabrzmiała poważna pieśń bojowa:

Bogu-Rodzica, dziewica!

I rozpoczęła się walka straszliwa. Pierwsze natarcie Litwinów od
parte, szyk złamany, rozsypka. Lecz Polacy wspierają pierzchających, 
walka wre już wszędzie na olbrzymiem polu: huk strzałów, krzyki, jęki, 
szczęk oręża, rozkazy, nawoływania, tętent koni.

Jagiełło nie brał udziału w tej bitwie; nie pozwolili mu na to Po
lacy, bo gdyby zginął, któżby go zastąpił, utrzymał unję z Litwą? Krzy
żacy rozumieli, jak wielkie znaczenie dla obu krajów ma jego osoba, 
i całą siłę zwróciliby przeciwko niemu. Dlatego na uboczu stal, pod silną 
strażą najdzielniejszych rycerzy, a jednak znalazł się śmiałek, który go
dził na niego i życiem zuchwalstwo przypłacił. Zbigniew Oleśnicki odparł 
cios drzewcem od włóczni i uratował króla.

Gdy zachwiała się potęga Krzyżaków, sam Mistrz uderzył na czele 
ostatnich chorągwi, ale poległ wraz z niemi.

Klęska była stanowcza: wszystkie chorągwie dostały się w ręce Po
laków, cała starszyzna padła na placu boju lub dostała się do niewoli, 
garść niedobitków pierzchnęła w popłochu.



Z .Bitwy pod Grunwaldem. Matejki.Witold.



Zachodzące słońce oblało krwawe pole strasznym blaskiem: tysiące 
ciał zabitych — ludzi zdrowych, silnych, którzy żyli przed kilku godzi
nami — jeziora krwi! U stóp Jagiełły 600 białych płaszczów, a na nich 
martwe zwłoki komturów, Mistrz wielki, cala starszyzna Zakonu.

Okropny obraz; lecz straszna ta chwila na długie lata dała lu
dziom spokój i zapewniła słabym bezpieczeństwo od przemocy, krzywd 
i napaści.

Wspaniały opis bitwy pod Grunwaldem znaleźć można w małej ksią
żeczce Henryka Sienkiewicza »Pod Grunwaldem*.  Jest to wyjątek z po
wieści » Krzyżacy «.

RYCERZE.

W żelazie chodzili od stopy do głowy, 
Ich konie w Żelaznem okryciu
Na boje ich niosły, turnieje i łowy, 
A strój ich był równy ich życiu.

Bo życie to było i twarde i krwawe, 
A głośne, jak bitew fanfary,
Do Świętej szli Ziemi po śmierć lub

[po sławę
Pod krzyża białemi sztandary.

Na twierdze pogańskie po trupach 
[się darli,

Zatknęli swój znak na wieżycy;

A kiedy spoczęli, to dłonie oparli 
Na krwawych swych szabel głowicy.

A jeśli wracali w obronne swe dworce, 
To z blizną na piersiach lub twarzy; 
Ze złotym księżycem pogańskie pro- 

[porce
U Pańskich składali ołtarzy.

A jeśli klęczeli—to tylko w kościołach, 
A jeśli się bali — to czarów.
Po wojnie przy wielkich dębowych 

[swych stolach
Z zdobytych pijali puharów.

Adam Pajgert.

W HORODLE.
(1413).

Liche to dzisiaj miasteczko nad Bugiem, lecz przed pięciuset laty 
inaczej wyglądać musiało, gdy gościło w swych murach pierwszych dy
gnitarzy Polski i Litwy, z królem Jagiełłą na czele.

W domkach mieszczan, w namiotach okazałych, mieścił się dwór 
królewski, książęta Mazowsza, arcybiskup, biskupi, najwyżsi urzędnicy 
państwa, Witold, bracia Jagiełły, panowie litewscy i liczne duchowień-

— 150 —
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stwo, a każdy z dworem i niezbędną służbą: prawdziwy obóz otoczył 
miasteczko.

Jakiż cel tego zjazdu? — Musi być bardzo ważny, bo dalsze podróże 
połączone były wówczas z niemałym trudem, kosztowały wiele, i nie 
urządzano sobie wycieczek dla przyjemności.

Cel rzeczywiście jest bardzo ważny. Król Jagiełło panuje w Polsce 
od lat 27, jest starcem, dzieci dotąd nie ma; co będzie z połączeniem 
Polski i Litwy, gdy umrze?

On, Wielki książę Litwy, złączył oba kraje, bo miał prawo rozporzą
dzać swojem państwem; lecz nowy Wielki książę mógłby mieć inne 
zamiary, a Litwini zrozumieli już korzyści, jakie wyniknęły z tego po
łączenia, i chcą utrwalić unję, aby się nie zerwała wraz ze śmiercią 
Jagiełły.

Tego samego pragną i Polacy. Zwycięstwo pod Grunwaldem przeko
nało oba narody, jak wiele znaczy zgoda i jedność, jak niepokonaną ra
zem stanowią potęgę. To też chcą nadal pozostać w złączeniu, choćby 
Jagiełło nie zostawił syna. Przybyli się umówić, że Polska bez Litwy, ani 
Litwa bez Polski nowego pana sobie nie obierze, że chcą na zawsze zo
stać złączeni, jak bracia, mieć wspólne prawa i jednego władcę.

Jest to najpiękniejszy akt w historji ludów: dwa narody łączą się 
dobrowolnie, bez przymusu i krzywdy, łączą się w imię miłości wzajem
nej i .wspólnego dobra.

Oto jak się zaczyna ten piękny dokument:
»W imię Pańskie — amen. Ku wiecznej pamięci. — Nie dozna laski 

zbawienia, kto się na miłości nie oprze. Miłość jedna nie działa marnie; 
promienna sama w sobie, gasi zawiść, osłabia urazy, daje wszystkim po
kój; łączy rozdzielonych, podnosi upadłych, gładzi nierówności, wspiera 
każdego, nie obraża nikogo, i ktokolwiek się schroni pod jej skrzydła, 
znajdzie się bezpiecznym i nie ulęknie się niczyjej groźby. Miłość tworzy 
prawa, rządzi królestwami, zakłada miasta, prowadzi do dobrego stanu 
Rzeczypospolite, wydoskonala cnoty cnotliwych, a kto nią pogardzi, ten 
wszystko utraci. Dlatego też my wszyscy zebrani — prałaci, rycerstwo 
i szlachta Korony polskiej, chcąc spocząć pod puklerzem miłości, i prze
jęci pobożnem ku niej uczuciem, złączyliśmy się i związali, a niniejszym 
dokumentem stwierdzamy, że łączymy i wiążemy nasze domy i rody, na
sze rodziny i herby ze wszystką szlachtą i bojarami litewskimi tak, by 
odtąd i po wsze czasy mogli się posługiwać tymi naszymi herbami i go
dłami, jakie posiadamy od naszych ojców i przodków, by ich używali jako 
świadectwa prawdziwej miłości tak, jak gdyby je dziedzicznie po swoich 
własnych przodkach posiedli. Niech się więc łączą z nami w miłości oraz 
braterstwie, i niech będą nam równi wspólnością herbów tak, jak nimi 
już są wspólnością wiary, praw i przywilejów. Przyrzekamy uroczyście,
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słowem czci i przysięgą, nie opuszczać ich w żadnej przeciwności lub 
niebezpieczeństwie, lecz pomagać w każdej okoliczności radą i czynem, 
wspierać przeciw wszelkiemu wrogiemu wobec nich przedsięwzięciu, a wsta
wiać się najgoręcej do naszego miłościwego pana, Władysława, z woli Bo
żej króla polskiego, i najjaśniejszego Witolda, Wielkiego księcia litewskiego, 
by jak najobficiej i najszczodrzej obdarzali braci naszych Litwinów coraz 
większą wolnością, laskami i dobrodziejstwami. Co też i przezacni pano
wie, mieszkańcy ziem litewskich, pod przysięgą i słowem obowiązali się 
czynić dla nas nawzajem«.

Było to w 3 lata po bitwie Grunwaldzkiej i stanowiło jej najważ
niejsze następstwo.

POD WARNĄ.
(1444).

arneńczyk!

»Grób jego — Europa, slup — śnieżne 
[Bałkany,

Napis — wieczna pamiątka między 
[chrześcij any!«

Takim nagrobkiem uczcił go 
pierwszy wielki poeta polski, Jan Ko
chanowski.

I pięknem pozostanie na zawsze 
wspomnienie tego zgonu 20-letniego 
młodzieńca, który poległ, nie napada
jąc, lecz broniąc — nie siebie, ani 
nawet kraju swego, lecz całego chrze
ścijaństwa od niepokonanej wówczas 
potęgi tureckiej.

Aby to zrozumieć dobrze, musimy trochę dowiedzieć się o Turkach.
Wiemy już, że bardzo dawno, gdy Polska jeszcze nawet nie istniała, 

arabski prorok Mahomet dał bałwochwalczym ludom nową religję, lepszą 
od dotychczasowej, bo nakazującą wiarę w jednego, niewidzialnego Boga. 
Aby jednakże rozszerzyć tę wiarę, nakazał do niej zmuszać wszystkich
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ogniem i mieczem, podbijać kraje i narody i w pień wycinać lub zamie
niać w niewolników tych, którzy nie zechcą powtórzyć: »Niema Boga, 
prócz Boga, i Mahometa, jego proroka«.

Ażeby zaś zachęcić wyznawców swych do wojny, zapewnił, że ten 
tylko pójdzie wprost do raju, kto polegnie na polu walki, wszyscy inni 
przechodzić muszą przez most długi, grubości włosa; jeśli najmniejszy 
grzech ciąży na duszy, z tego mostu spaść muszą w otchłań czarną i okropną, 
gdzie zostaną na wieki.

Naturalnie, że każdy pragnął poledz w bitwie i miał pogardę śmierci, 
bo ona otwierała mu wrota do raju. Wyznawcy Mahometa byli w walce 
nieustraszeni i jeśli nie zginęli wszyscy — zwyciężali.

W VII i VIII wieku po Chrystusie podbili też sąsiednie kraje Azji, 
Afrykę północną, a następnie przez cieśninę Gibraltarską wkroczyli do 
Europy. Chrześcijanie, którzy chcieli zastąpić im drogę, zostali pokonani; 
cały półwysep dostał się wkrótce pod ich władzę, a posuwając się dalej, 
przeszli Pireneje i stanęli we Francji.

Ocalił wtedy Europę wódz francuski, Karol Martel, to znaczy »Mlot«, 
i zmusił Mahometan do cofnięcia się za góry Pirenejskie.

Zbogaceni wielkimi lupami, Arabowie zaczęli wieść życie zbytkowne, 
zniewieścieli i zleniwieli do wojny. Lecz w XI wieku jedno z dzikich na
wróconych plemion, Turcy, zagarnęli panowanie w swoje ręce i posłuszni 
Mahometowi, rozpoczęli na nowo podboje.

Bo przecież świat cały nie był jeszcze nawrócony.
Jak lawa z wybuchającego wulkanu, rozlewało się ich panowanie; 

zagarnęli w moc swoją Azję Mniejszą i stanęli naprzeciw Konstantynopola, 
gotując się do skoku przez cieśninę.

Groził więc nowy zalew Europie, teraz od strony wschodu, przez 
półwysep Bałkański. A czy znajdzie się drugi Karol Martel?

Niebezpieczeństwo było nieskończenie większe. Wówczas garstka Ara
bów przeszła Pireneje i nie było ich wiele na całym półwyspie; teraz 
parła na Europę główna siła, potęga, z którą ludy Europy prawie mie
rzyć się nie mogły.

Daremnie cesarze greccy wzywali ratunku, wołając wielkim głosem, 
że jeśli Konstantynopol dostanie się w moc Turków, nikt nie powstrzyma 
strasznego zalewu; zginąć muszą kraje sąsiednie, chrześcijaństwo czeka 
zagłada.

Pomoc nie nadchodziła. Konstantynopol jeszcze się opierał, ale Turcy 
przebyli Dardanele i stanęli potężną stopą w Europie. Stanęli i zostali do 
dnia dzisiejszego. Od tej chwili zaczyna się walka zacięta między Krzy
żem a półksiężycem. Ludy chrześcijańskie łączą się niejednokrotnie, by 
wspólnemi siłami wyprzeć wspólnego wroga, on przecież ciągle posuwa 
się naprzód. Pierwszą ofiarą padły drobne słowiańskie państwa, zajmujące
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północną część półwyspu Bałkańskiego. W sławnej i strasznej dla nich 
bitwie na Kosowem polu poległ serbski król Lazar wraz z całem rycer
stwem; Turcy stali się sąsiadami Węgrów.

Więc teraz Węgrzy musieli myśleć o obronie, a tymczasem jakby 
na domiar nieszczęścia — umiera król węgierski i nie zostawia po sobie 
następcy.

Zaskoczeni niebezpieczeństwem tak grożnem, Węgrzy przysyłają do 
Polski, zapraszając na tron młodego króla Władysława, bo pamiętają do
brze zwycięstwo pod Grunwaldem, znają męstwo Polaków i pragną z nimi 
zjednoczenia.

Nie zawiedli się wcale: bohaterski młodzieniec przyjmuje koronę 
dlatego właśnie, by walczyć za wiarę; Polacy rozumieją, że to nie kłótnia 
zwaśnionych sąsiadów, ale sprawa chrześcijaństwa i bezpieczeństwo całej 
Europy. Dotąd żelaznym murem piersi swoich osłaniali ją przed Tatai” 
stwem; wobec nowego wroga tem większych potrzeba wysiłków.

I zaczęła się walka. Szczęśliwe zwycięstwa chwalą okryły skronie 
młodziutkiego króla, a w sercu jego powstał wielki płomień: Bóg mi szczęści, 
więc wybrał mię na swego rycerza; służyć mu będę, dopóki tchu w pier
siach, póki ramię oręż podżwignie.

Niepokonane dotąd zastępy tureckie cofają się i trwożą, tracą wiarę 
w siebie — sułtan żąda pokoju. Pragnie go bardzo, bo ma i w domu kło
poty: powstanie podbitych ludów w Azji Mniejszej, może brak sił do walki, 
w której nie przewidywał takiego oporu. Trzeba się do niej lepiej przy
gotować, a tymczasem odpocząć.

Podaje bardzo korzystne warunki: zwraca ziemie, Serbom zabrane, 
zakładników, do przyjaźni się zobowiązuje, zapewnia bezpieczeństwo 
granic.

Więc o cóż walczyć dalej? Wódz węgierski, Hunjady, oświadcza go
towość do zgody: poco prowadzić wojnę, skoro nic do niej nie zmusza? 
On gotów podpisać pokój.

Ale nie król. Władysław dalej patrzy i lepiej rozumie zamiary 
wroga, — on wie, że dziś ustąpić, to może przegrać jutro. On, rycerz 
chrześcijański, który jedynie dlatego przyjął koronę węgierską, aby wal
czyć w obronie wiary, miałby się cofnąć teraz, gdy nadeszła chwila try
umfu? — Turek potrzebuje nowych przygotowań, wypoczynku, więc na
leży skorzystać z tego, podwoić wysiłek, wezwać pomocy wszystkich państw 
chrześcijańskich i razem, zgodnie, wspólnemi silami wyprzeć najezdcę za 
morze, skąd przybył.

To nie napad, ale obrona: nie było dotąd półksiężyca w Europie; 
bronić praw Krzyża, to zadanie chrześcijan, to najświętszy ich obowiązek.

I Władysław z młodzieńczą energią gromadzi siły do nowej wy
prawy, do ostatecznej walki. »Z obojętnością zniesiemy własne i kraju
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Mężny Hunjady złamał lewe skrzydło wroga, zmusił je do ucieczki, 
ścigał pierzchających i powrócił zwycięzcą.

Bitwa zdawała się wszystkim wygrana: walczono w kilku miejscach 
jednocześnie i chrześcijanie zwyciężyli prawie wszędzie, tryumfują; Hun
jady stoi dumny i zwycięski. Tam w oddali na wzgórzu walczy jeszcze 
garstka, ale Węgrzy nie spieszą jej na pomoc: nikt nie wie, że król 
tam ginie!

Bohaterski młodzian z kilkutysiącznym hufcem polskiego rycerstwa 
dotarł aż do janczarów, tej wyborowej piechoty tureckiej, i tu wywiązała 
się walka ostatnia. Widząc przeważające siły, posiał do Hunjadego, wzy
wając pomocy.

Lecz pomoc nie nadchodziła: widocznie wódz węgierski nie otrzymał 
tego wezwania.

Rycerstwo polskie murem stanęło przy królu, walczą nieustraszenie: 
albo cud się stanie, albo polegną. Jak Bóg zechce. 

I nikt nie wrócił żywy z tego miejsca...
Dopiero nazajutrz zrozumiano prawdę. Król poległ.
Wieść ta okropna była wyrokiem dla chrześcijan, zapowiedzią ich 

klęski.

Minęły wieki, urosło podanie o złamaniu przysięgi, karze niebios; 
oskarżano i broniono bohatera, który na oskarżenia nie zasłużył, a obrony 
nie potrzebuje.

Grobu jego nie znano, śmierci nikt nie widział, prochy może wiatry 
rozniosły. Całym nagrobkiem dwa wiersze poety — i nic? Czy naprawdę 
nic więcej po nim nie zostało?

Czy żadnych wzruszeń nie budzi nam w sercu wspomnienie mło
dzieńczego króla-bohatera, co umiał oddać życie za swe ideały?

Czy takich bohaterów nie widzimy później, ginących mężnie pod 
sztandarem Krzyża, z wiarą w sercu, że śmierć ich piękna przykładem 
pozostanie dla przyszłych pokoleń?

Czy nic nie dają nam takie wspomnienia? Czy nie jaśnieją nam 
w duszy, jak gwiazdy, bez których ciemność byłaby przed nami?
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POWRÓT NA POMORZE.
(1466).

Piękny to kraj owo nieszczęsne Pomorze, które po tyle razy prze
chodziło z rąk polskich pod panowanie niemieckie.

Tutaj szumiący Bałtyk wita starą pieśnią i opowiada tajemnice mo
rza i dzieje lat tysięcy, nikomu nieznane; a w słońcu mieni się barwami 
tęczy i sieje takie blaski, że oczy się mrużą; i cały błękit nieba prze
gląda się w wodzie, zielonej, niby trawa, mlecznej, jak opale, ognistej 
o zachodzie albo wschodzie słońca, srebrnej w blasku księżyca, zmiennej, 
jak wiatr i chmury, przejrzystej, jak kryształ, to gładkiej, niby olbrzymie 
zwierciadło, to igrającej lekkiemi zmarszczkami, to rzucającej na ląd 
grzywiaste bałwany i wyjącej groźną pieśń burzy.

To nasze morze! Tyle razy wydzierane, a zawsze oczekujące na
szego powrotu, i należące do nas, jak ręka do ciała, jak korona do drzewa, 
spojone z nami Wisłą, która od wieków, jak ojcu i panu, daninę wód na
szych mu składa.

Nad pięknem morzem piękna leży ziemia, skąpana w jego wilgotnym 
oddechu, omywana rzeźwiącem jego tchnieniem. Nigdzie lasy nie mają 
takiej świeżej barwy, prastare buki, dęby i sosny zielone nie szumią ta
kich pieśni, może o łzach bursztynowych, co spadły na dno morza z serca 
ich pradziadów, o dumnych skalach, z których został piasek...

Morze i lasy rozmawiają szumem, wtórują sobie w nieskończonym 
śpiewie, a mowa ich tak cudna i bogata.

Plemiona, zamieszkujące tę ziemię, to także bracia nasi, pokrewnym 
mówiący językiem, nazywają ich Kaszubami.

Już Bolesław Wielki, łącząc słowiańskie plemiona w jedno potężne 
państwo, pojął, że ta ziemia, to część wspólnego kraju, a Wisła mu wska
zała, gdzie jest morze nam wydzielone, nasze stanowiące okno i drzwi 
w świat szeroki, z którym łączności potrzebuje każdy naród, pragnący 
żyć wszystkiemi swojemi siłami.

Pojął to wszystko król mądry i chrobry, i gdy Niemcy w pień wy
cinali nadbałtyckie plemiona, odrzucające wiarę Chrystusową, on zagarnął 
Pomorze pod swoją opiekę, pod swe ojcowskie rządy.

Pogańska ludność jednak nie mogła od razu zespolić się zupełnie 
z państwem chrzęścijańskiem, lud ciemny nie rozumiał, co mu grozi od 
Zachodu. Niemcom żal było patrzeć na piękny szmat ziemi, osłonięty 
ostrzem polskiego oręża, stąd walka częsta i nietrwałośó posiadania. Bo
lesław Krzywousty nawrócił Pomorze, chrześcijaństwo w niem utrwalił, 
odjął więc Niemcom pozór do wszelkich napadów Odtąd działać zaczęli 
inaczej Książętom pomorskim wmawiali swą przyjaźń i przyrzekali po- 
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moc w wyzwoleniu z pod władzy królów polskich. Wtedy naturalnie łatwo 
byłoby im zagarnąć tych przyjaciół w moc swoją.

Korzystając z kłopotów mężnego Łokietka, znów uderzyli śmiało, 
wiedząc, że własną siłą Pomorze oprzeć im się nie potrafi. Ale teraz od
parli ich Krzyżacy — i wiemy, co się stało: sami Pomorze zajęli.

Nie pomogło zwycięstwo pod Płowcami, ani krwawy, straszliwy dzień 
Grunwaldu, z którego król Jagiełło nie skorzystał; nie wydarto Krzy
żakom ich zdobyczy, nie odzyskano dostępu do morza i ujścia królowej 
rzek naszych.

A tymczasem ludność słowiańska Pomorza cierpiała srogi ucisk i z ża
lem głębokim wspominała czasy, kiedy pod władzą bratniego narodu 
szczęśliwie korzystała z praw swych i swobody.

Wkońcu zbrakło im cierpliwości. Zrozumieli także, iż każdy sam 
o sobie myśleć musi, zanim wezwie pomocy choćby rodzonego brata. Więc 
zaczęli się porozumiewiać. Utworzyli t. zw. »Związek jaszczurczy«, tajne 
stowarzyszenie, że to niby kryć się muszą, jak jaszczurki. Kto chciał 
wolności kraju, przystępował do tego związku i obowiązywał się dla jego 
celów oddać mienie i życie. Znakiem porozumienia się była na sukni pod 
spodem wyszyta jaszczurka i zaczepianie się wzajemne małym palcem 
przy podawaniu ręki.

Gdy Kazimierz Jagiellończyk zasiadł na tronie polskim, przybyło 
uroczyste poselstwo z Pomorza. Dopuszczeni przed króla, pomorscy po
słowie w gorących słowach prośbę swoją wyrazili.

Dziećmi jesteśmy twemi, ojcze całego narodu, braćmi waszymi, pa
nowie radni i wojacy, nie opuszczajcie nas w ciężkiej niedoli. Krzyżak 
słaby, lecz srogi i drapieżny, ostatek nam wydziera, w sługi i niewolni
ków swych zmienić nas pragnie. Wesprzyjcie słabość naszą. Sami nie po
dołamy, lecz z waszą pomocą pokonamy wspólnego wroga, zjednoczymy 
rozerwane części matki ziemi w jedną całość, w jedną ojczyznę. Oddajemy 
wam serca nasze, męstwa i miłości pełne, i mienie nasze, i krew naszą 
wszystką wraz z życiem; gdy błyśnie oręż wasz, staniemy wszyscy.

W ten sposób przemawiali posłowie Pomorza, a król i senat słuchał, 
myślal, radził.

Ciężka rzecz wojna, i kraj nie miał na nią ochoty, tem bardziej, iż 
nic do niej nie zmuszało. Ale znów z drugiej strony, jakże się wyrzec 
Pomorza, kiedy powraca samo i o pomoc prosi? Wszak to jedna z naj
ważniejszych części państwa. Łokietek krwią ją oblał, Kazimierz Wielki 
łzami, a dziś — czyż naród polski tak znikczemnial, że bratu pomocy nie 
da? własnej nie zrozumie sprawy?

I rozpoczęła się wojna z Zakonem, walka nierównych sil, z nieje
dnakową toczona energią.

Slaby Zakon walczył z uporem, z rozpaczą. Nie mając dość rycerzy,
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musiał najmować wojsko, lecz nie ustąjwał w czujności, w wysiłkach i bro
nił swej zdobyczy z zaciętością.

A Polacy?... Strasznie im się nie chcialo tej wojny! Szli leniwie, 
wracali, jak mogli, najprędzej; brakowało pieniędzy, bo nie dawano po
datków.

A Krzyżak nie żałował ostatniego grosza, stolicę własną sprzedał, 
a walczy! wytrwale, dopóki mógł.

I trwało to przez lat dwanaście.
Ale nadeszła chwila, w której i Krzyżacy zrozumieli, że ustąpić mu

szą, jeżeli nie chcą wyginąć do szczętu. Więc prosili o pokój, gotowi zgo
dzić się na wszystko.

Dnia 19 października 1466 obie strony podpisały pokój zawarty 
" Toruniu, w obecności posła papieskiego. Ułożoną poprzednio już ugodę 
odczytał Krzyżakom po niemiecku legat, czyli poseł papieski, głośno _
Polakom, sekretarz królewski po polsku. Król polski i mistrz Zakonu po
łożyli swoje podpisy, stwierdzając dotrzymanie warunków przysięgą.

Tym sposobem zerwano łańcuch, sto lat przeszło zamykający przed 
nami ujście Wisły, i szeroko otwarła się droga północna do morza, łą
cząca nas bez żadnych granic z Europą.

I wnet tą drogą, niby złota rzeka, płynąć zaczęły skarby nieprze- 
brane, bogacąc kraj i zdobiąc, podnosząc oświatę, bo człowiek możny za
wsze więcej światła pragnie.

Skądże te skarby? — Gdańsk nam to opowie dziś jeszcze, po tylu 
latach. Patrzmy, co statków ładownych na Wiśle, co śpichrzów, składów 
na jej wysokim brzegu. Płynie złota pszenica, chlebne żyto, len, drzewo, 
futra, miód, wosk; co kraj posiada, wszystko wysyła za morze, a w za
mian bierze wyroby kosztowne, złotogłów, cienkie sukno, wełnę, adamaszki, 
wyroby złote, srebrne i dukaty.

Dukat zawsze potrzebny: wiele dostać można za złoto.
Choć nie wszystko.
Pod wpływem złota zmienia swą postać kraj cały: miejsce dwor

ków zajmują bogate pałace, miejsce ugorów — złote łany zboża; puszcze 
padają pod siekierą drwala, a na ich miejscu kołyszą się fale pszenicy; 
w ogrodach krzewy, rośliny zamorskie; na strojach jedwab błyszczy, pu
szy się aksamit; znać dostatek w dworach szlacheckich i pałacach ma
gnatów.

A w chacie?
W chacie więcej roboty, ale jeszcze niema ucisku. Pan więcej ob

siewa pola, kmieć musi je obrobić, zabierają mu na to jeden dzień w ty
godniu.

Później będzie gorzej: zbudzi się chciwość, zapanuje wyzysk, nie 
wszystkim oddech morza przyniósł skarby w darze. Ale za pierwszych
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Jagiellonów jeszcze kmiecie nieraz szczęśliwsi byli od rycerzy: odrobił 
panu, reszta należy do niego; krwi nie przeleje w boju, kalectwo mu nie 
grozi, i jeśli chce pracować, ma dostatek i spokój w chacie.

PO RAZ PIERWSZY O SWOJE PRAWA.

Pod Cerekwicą dwa wojska stanęły groźnie naprzeciw siebie: obóz 
krzyżacki karny, surowy, milczący. Wiedzą, że trudna czeka ich prze
prawa: czterdzieści tysięcy szlachty przybyło tym razem na wezwanie 
Kazimierza; obecność króla podnosi ich męstwo, więc bój będzie zacięty, 
uporczywy.

Tem bardziej, że w obozie polskim dziwne gwary: coś radzą, rozpra
wiają gromadami, cale rycerstwo w wielkiem poruszeniu — dokoła króla 
skupili się senatorowie. Co znaczy ten ruch cały?

Wygląda to, jak gdyby obóz polski sam rozdzielił się w sobie na 
dwie części — przecież chyba rycerstwo nie stanęło przeciw królowi? 
Krzyżak-by tego pragnął, ale przypuścić nie śmie, tylko dziwi się, dziwi...

Taka potęga. Jak okiem zasięgnie, namioty, konie, wozy, służba obo
zowa, a rycerstwo na polu, gromadami stanęli w kolo; jedni krążą po
między gromadami, tu zasiedli razem wybrani mężowie, inni stanęli w po
rządku, w gotowości do boju czy odwrotu.

Teraz wyraźnie idzie poselstwo do króla, czegoś widać żądają.
Kazimierz zasiadł w polu pod namiotem, oczekuje przybyszów. Za 

nim w bogatych strojach panowie, starszyzna: karmazynowe szaty, sobole 
kołpaki, białe kity, zbroje złociste i blask drogich kamieni na szatach, 
na orężu.

Ciemno, ubogo prawie odziani posłowie: żadnej ozdoby na żelaznej 
zbroi, szabla nie błyszczy kosztowną oprawą, z ramienia burka spływa, 
prosta, szara.

Ukłon poważnie złożyli królowi i proszą, by pozwolił zanieść skargę. 
O cóż się skarżyć może rycerz, szlachcic polski? Król wysłucha.
Więc przekładają swoje: chcą sprawiedliwości. — Kto zwycięża Krzy

żaków, czy panowie? Niech spróbują zmierzyć się z nimi. — Kto krew 
przelewa w boju na każde wezwanie królewskie? Kto osłania ojczyznę 
swem ramieniem? — Oni, rycerze, szlachta. Bez nich me dokazą panowie 
niczego. Czterdzieści ich tysięcy stanęło pod bronią; jeśli wrócą do domu, 
kto pokona wroga? . . , .

Oni są bezpieczeństwem, siłą i obroną kraju. Ich krwią, ich życiem 
każda piędź ziemi kupiona; ale cóż za to mają?

DZIEJE POLSKI.
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Im każą krew przelewać, a panowie rządzą i dzielą się korzyścią. 
Czy to sprawiedliwie?

Oni pójdą na wojnę, ale wtedy, kiedy sami uznają, że potrzebna, 
kiedy ich wzywać będą i do rady, nie tylko na pole walki, by oddawali 
gardła.

Tak już postanowili tu wszyscy, z tem ich do króla przysłano. Niech 
król jak ojciec sądzi. Pójdą za nim, jak dzieci, gdy skargi wysłucha, 
i spełnią, co rozkaże; lecz gdyby ich odepchnął, jak ojczym niesprawie
dliwy, nie wystąpią do walki, do domów powrócą; niech się panowie bija, 
kiedy taka ich wola.

Król, prawdę powiedziawszy, dawno nie lubił panów. Nie podobało 
mu się, że gdy tam na Litwie jest panem samowładnym, tu radzić się 
musi, nieraz słuchać wymówek i słów przykrych. Napominał go nieraz 
Zbigniew Oleśnicki, przypominał, że Polska to nie Litwa.

To też słowa rycerzy trafiły mu do przekonania: gdy król ma słu
chać rady, niechże tę radę stanowią posłowie od całego rycerstwa, a nie 
kilku dumnych magnatów. Wtedy będzie to wola całego narodu. A pano
wie niech zrozumieją, że kraj nie do nich należy.

Łaskawie też odpowiedział tym, którzy przybyli.
Nie czas na rozprawy, kiedy bić się trzeba. Wobec wroga hańbą 

byłyby kłótnie i nieposłuszeństwo. Jak ojciec ich przyjmuje i jak ojciec 
każę spełnić obowiązek. Ale skargę do serca bierze i słowem królewskiem 
zaręcza, iż po skończonej wojnie ją rozpatrzy i sprawiedliwość wymierzy. 
Niechaj mu zaufają tak, jak on im ufa, i niech swoim żądaniom wywal
czą zwycięstwo.

Jeden okrzyk radości zabrzmiał w całym obozie, i zdawało się, że 
w chmury bije. Zapał ogarnął serca. Żyć i umrzeć przy takim królu, co 
prawa rycerstwa uznaje! Teraz się w dziejach inny rozdział zaćznie.

I po skończonej wojnie zaczął się inny rozdział: miejsce królestwa 
Chrobrego zajęła Rzeczpospolita. v

JAN DŁUGOSZ.
(1415—1480).

Cicha i mroźna, długa noc zimowa. Kraków czarny i pusty, na ciem
nych ulicach milczenie; z dala, na Wawelu rysuje się kontur zamku kró
lewskiego z wieżycami kościoła i stoi wysoko, niby widmo ciche, opiekuń
czy duch miasta.

Noc i cisza wszędzie, wszystko uśpione; cóż to za światło błyszczy
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w malem okienku przy kościele? Tu ktoś czuwa mimo spóźnionej go
dziny, ktoś, co snu nie zna.

dużem kiześle, przy stole, kobiercem zasianym, założonym kar
tami pergaminu, przy blasku świec woskowych, siedzi mąż poważny, 
o twarzj bladej, zmaiszczkami pokrytej, Wysokiem czole i rozumnych

Jan Długosz. Jan Matejko.

oczach, w których maluje się namysł głęboki, wielkie skupienie uwagi 
i myśli.

Przed nim karta, zapisana do połowy, na której w przerwach, 
zwolna i wyraźnie nakreśli jakieś zdanie. Znów się namyśla, sprawdza 
w rozłożonych kartach, w księgach na półce obok ustawionej, rozważa — 
pisze dalej. Czasem wzrok jego błyszczy wyrazem natchnienia, i pisze 
długo, nie składając pióra i nie podnosząc oczu, aż nagle się zatrzyma; 
w twarzy znać wahanie, niepokój. Znowu bada, szuka,- namyśla się, su
mienia pyta i własnego rozumu, czasem oczy wzniesie na krzyż, umiesz- 

11*  
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czony wprost niego nad łóżkiem, a usta poruszają się modlitwą; snąć 
Boskiej wzywa w trudnościach pomocy.

Godziny płyną długie i ciche, praca posuwa się zwolna, na twarzy 
piszącego wyraz spokojnego zadowolenia, o spoczynku nie myśli.

Noc mija.
To ksiądz Jan Długosz pracuje, pisząc dzieje kraju.

Na Anioł Pański biją dzwony, Niech będzie Chrystus pozdrowiony,
W niebiosach kędyś glos ich kona, Niech będzie Marja pozdrowiona...

Dzwony zagrały w mieście pieśń poranną, zwiastującą powrót sło
necznej jasności. Nieprędko ona jeszcze zawita, bo to czas zimowy, noc 
czarna, mimo jutrzni.

Długosz podniósł się zwolna: więc już ranek? Zdziwienie wyraziło 
się na jego twarzy: więc całą noc pracował?

— Dzięki Ci, Boże, za siły, za pracę! — westchnął z uczuciem głę
bokiej wdzięczności. — Twoje to, Panie, dzieło. Ty je tworzysz ręką nie
udolnego robotnika; przebacz, że nie umiem go wykonać wedle Twej świę
tej i mądrej woli.

Starannie złożył karty, zasłonił je suknem, odsunął inkaust w glę- 
bokiem naczyniu, i raz jeszcze troskliwem okiem obrzuciwszy złożoną 
i zabezpieczoną od uszkodzenia pracę, zdjął z kolka ciepłą sutannę i dłu
gim korytarzem podążył do kościoła, by wysłuchać mszy rannej.

- Boże, dodaj mi siły, bym skończył Twe dzieło — modlił się z głębi 
serca, klęcząc przed ołtarzem. — Ty wiesz, Panie, iż trudu na nie nie 
żałuję, lecz podobało Ci się nie ten jeden złożyć na barki moje obowią
zek, i oto wiele lat już upłynęło, gdy w imię Twoje rozpocząłem pierwszą 
księgę, a do końca daleko, a coraz nowe prace, na które nie uskarżam 
się i nie narzekam, odrywają mię od tej, którą za wolą Twoją z całego 
serca ukochałem.

Pogrążony w modlitwie, nie zwrócił uwagi, iż mąż jakiś poważny 
wyszedł z ławki kościelnej i ukląkł obok niego.

Skończyło się poranne nabożeństwo, pogaszono światła na ołtarzu, 
on wciąż trwał na modlitwie.

Podniósł się wreszcie i zmierzał ku wyjściu. Wówczas zauważył, iż 
ktoś podąża za nim. W przedsionku kościoła mrok panował jeszcze, lecz 
na otwartem powietrzu było dosyć światła, by się poznać nawzajem.

- Wybaczcie mi, przezacny księże kanoniku — odezwał się mil
czący dotąd towarzysz Długosza — że niepokoję was tak wcześnie i pra
wie że w kościele; wiedziałem jednak, że tutaj napewno was spotkam, 
i dlatego przyszedłem. Król, pan nasz miłościwy, prosi was do siebie przed 
południem.



165

Nie wiecie, o co chodzi, mości, marszałku? — zapytał ksiądz 
z pewnym niepokojem w głosie.

Juści wiem, bośmy razem wczoraj uradzili, że musicie jechać do 
cesaiza. Nikt was nie zastąpi, kiedy chodzi o ważne sprawy. Ale to już 
rzecz króla wyluszczyć wam cel poselstwa.

Długosz stłumił westchnienie.
Stawię się wedle rozkazu — rzekł cicho. — A potem dodał żywiej. 

Czy była mowa o tem, kto zastąpi mię przy królewiczach?
Nie zastąpi w as nikt, przezacny kanoniku, w mądrości, jakiej 

udzielacie królewiczom, ale sprawy ojczyzny pierwsze; królewicze, daj 
Boże, długo jeszcze z waszej światłej nauki korzystać będą mogli, a tym
czasem pod waszą nieobecność ma ich ćwiczyć w łacinie Włoch Kali
nkach. Gość to niepospolity i królowi miły, a nauki mu nie brak, zwłaszcza 
świeckiej.

— Tak, świeckiej — powtórzył Długosz z wyraźną już niechęcią.— 
Stawię się przed królem, wedle jego woli.

I znów na miesiące cale przerwaną została praca, nad którą mu 
upłynęło całe życie. 25 lat pisał Długosz dzieje Polski, poświęcając na to 
każdą wolną chwilę, wyrzekając się snu i spoczynku, nie folgując sobie 
nawet podczas choroby.

Tak gorąco pragnął ukończyć to dzieło, tak szczerze i głęboko je 
ukochał, tyle w nie włożył trudu. W podeszłym wieku uczył się języków, 
by poznać ruskie i niemieckie źródła, aby sprawdzić, co można, i wy
świetlić prawdę. Dzieje kraju uważał za najpierwszą i najpotrzebniejszą 
dla każdego wykształconego człowieka naukę, a przedewszystkiem na
turalnie dla monarchy: jakże ma rządzić państwem, którego nie zna 
przeszłości?

Miała już Polska przedtem historyków, a właściwie kronikarzy, bo 
historja ich niepewna, z podań przeważnie złożona, niezawsze jest praw
dziwą; korzystał z nich Długosz, ale odrzucał baśnie i to wszystko, 
co uznał za niezgodne z prawdą. Do czasów Krzywoustego największą 
miał pomoc z kroniki Gallusa, cudzoziemca, który osiedlił się w Polsce 
i dzieje jej opisał tak, jak je rozumiał, z wielką prostotą i szczerością. 
Potem korzystał Długosz z kronikarza Wincentego Kadłubka, który żył 
za panowania Kazimierza Sprawiedliwego i do tych czasów doprowadził 
swoją bardzo bajeczną historję. O Łokietku, Kazimierzu Wielkim i Lud
wiku znalazł wiele wiadomości w kronice Janka z Czarnkowa, podskar
biego Kazimierza, który te czasy dość szczegółowo opisał. O Jadwidze 
i Jagiellonach już łatwiej było mu pisać, bo to wypadki niedawne, które 
wszyscy pamiętali, znali, rozumieli, do których się odnosiło wiele doku
mentów, a te mógł znaleźć w archiwum królewskiem, t. j. zbiorze waż
nych piśmiennych dowodów, np. umów, listów, zobowiązań i t. p.



Ale wszystko to zebrać, uporządkować, ułożyć w rozumną całość, 
opracować, odróżnić trafnie prawdę od zmyślenia, wytłumaczyć przyczynę 
każdego wypadku i wszystkie jego następstwa, to była praca — jak sam 
Długosz pisze — prawie nad siły ludzkie. A jednak jej podołał w ciągu 
lat 25, wierząc mocno, iż spełnia rozkaz Boski, z Boskiego natchnienia 
i przy Boskiej pomocy odsłaniając ludziom obrazy przeszłości, aby nie 
poszły w zapomnienie, lecz służyły jako przykład na pożytek nowym 
pokoleniom.

A tak się starał o prawdę, że jeśli błąd własny poznał, nie wahał 
się kilkakrotnie przerabiać tego samego, aby — jak pisze — fałszem nie 
pokalać sumienia.

Łatwo zrozumieć, jak przykrem musiało być dla niego każde ode
rwanie się od tego trudu, a jednak bezustannie musiał go porzucać dla 
innych, równie ważnych obowiązków.

Był wychowawcą synów Kazimierza Jagiellończyka, co musialo za
bierać mu bardzo wiele czasu. Gdy najstarszy Władysław królem czeskim 
został obrany, on z nim do Czech pojechał, jako główny doradca i prze
wodnik młodzieńca, pełen sprawiedliwości i rozumu.

Żadne ważniejsze zdarzenie, dotyczące losów kraju, nie obeszło się 
też bez niego: czy trzeba było porozumieć się z cesarzem, skłonić go do 
jakiej myśli, powstrzymać od szkodliwych dla Polski zamiarów, czy 
układano przymierze, zawierano pokój, rozpatrywano prawa — wszędzie 
potrzebny był Długosz, nikt sumienniej i lepiej od niego nie załatwił 
sprawy najtrudniejszej. To też niemało życia upłynęło mu w długich 
i uciążliwych podróżach, a rozpoczęta praca cierpliwie czekać musiala 
powrotu.

Na kilka miesięcy przed śmiercią dopiero ukończył to najmilsze za
danie swego życia i kończy je gorącą dziękczynną modlitwą, że tej chwili 
doczekał.

Czytając jego historję, musimy podziwiać skromność tego człowieka, 
któremu w historycznej wiedzy nikt wówczas nie dorównywał, a który 
przecież nie wyobraża sobie wcale, iż tworzy rzecz doskonałą, ale czuje, 
iż mimo chęci popełnia błędy i pomyłki, i prosi o ich sprostowanie tych, 
którzy prawdę lepiej od niego poznają.

Wreszcie widząc zle skutki zaniedbania historji, skutkiem czego 
trudno po latach i wiekach całą prawdę odsłonić, wyznaczy! stały dochód 
dla męża wykształconego odpowiednio, któryby od wszelkich prac innych 
zwolniony, mógł czas swój, zdolności i pracę poświęcić wyłącznie na spi
sywaniu wiernie współczesnych wypadków, z czego powstanie wolna od 
błędów historja.
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W AKADEMJI.
Największa sala akademji pełna, podwoje szeroko otwarte, za niemi, 

w drugiej sali pełno ludzi: młodzieży, mężów dojrzałego wieku, nierzadko 
z głową posrebrzoną, świeckich, duchowieństwa, mieszczan i szlachty, 
dworzan, cudzoziemców — wrota akademji dla wszystkich otwarte.

Kogóż słuchają z taką skupioną uwagą?
To Polak, Grzegorz z Sanoka, mówi o życiu Greków, ich poezji. Opi

suje kraj piękny, stroje, sposób życia, wierzenia i pojęcia, czyny wielkich 
ludzi tłumaczy dzieła natchnionych poetów, wykłada ich piękności.

W sali cisza tak wielka, że słychać brzęk muchy, która przypad
kiem tu się zabłąkała; słuchacze prawie oddech powstrzymują, aby nie 
stiacić słona. Jakież to ciekawe wszystko, zajmujące; nic podobnego 
nigd\ nie słyszeli, nic nie wiedziano o tem. Zdaje im się, że zostali prze
niesieni w świat jakiś inny, cudny, pełen szlachetnych myśli, wielkich 
uczuć i słonecznej piękności.

A te obrazy czarodziejskiem słowem stawia przed ich oczyma ro
dak, mąż wielkiej wiedzy, którą nabył za granicą, mówca niepospolity, 
człowiek bystrego umysłu, bogato obdarzony przez naturę, który umiał 
z darów jej korzyść wyciągnąć największą dla siebie i dla drugich.

Dziś imię jego głośne tłumy sprowadza słuchaczów, docisnąć się nie 
można na jego wykłady, wielbią go liczni uczniowie, król Kazimierz Ja
giellończyk darzy szacunkiem i przyjaźnią, zaprasza do swego stołu.

A jak zdobył to wszystko — posłuchajmy.
Syn ubogiego wieśniaka z Sanoka, od dzieciństwa ukochał naukę 

gorąco, pracował tak gorliwie w parafialnej szkółce, tak szczerze pragnął 
nabyć więcej wiadomości, że ksiądz miejscowy zwrócił na niego uwagę, 
poznał zdolności chłopca i uzyskał dla niego pozwolenie ojca, aby udał 
się do Krakowa.

Z Sanoka do Krakowa kawał drogi, spojrzyjcie tylko na mapę; 
Grześ, 13 czy 14-letni chłopiec, przebyć ją musiał piechotą, bo ojciec nie 
miał pieniędzy na podróż. I zapasów też nie wziął z sobą, może kra
jankę chleba i kawałek sera; żywili go po drodze dobrzy ludzie, kmiecie 
gościnni.

Znalazł się wreszcie w Krakowie, sam jeden, obcy wśród obcych 
murów. Cóż tu począć dalej? Głodny jest, noc zapada, a nie śmie zapu
kać do drzwi tych innych ludzi: to nie kmiecie.

Noc ciepła, lato: prześpi się pod murem, a jutro — i tu przecie 
czuwa Bóg nad swemi dziećmi.

I w poczuciu samotności z tem gorętszą modlitwą zwrócił się do 
Stwórcy, jedynego już teraz opiekuna.





Ze szczerą wiarą modlące się chłopię ujrzał ksiądz jakiś, przecho
dząc ulicą, przystanął, w twarz mu spojrzał, w jasne, ufne oczy, i za
pytał, skąd przyszedł? poco?

Niejeden Grześ podobny był w Krakowie; znano takich biedaków, 
chciwych wiedzy, gotowych uczyć się o chłodzie i głodzie, i czuwano 
nad nimi.

Poczciwy ksiądz zabrał chłopca do swej celi, podzielił się wieczerzą, 
dał kącik do spania, przekonał się, co umie, wpisał go do szkoły i nauczył, 
jak żyje żak ubogi.

Żakiem był równie uczeń akademji, jak szkoły przygotowawczej do 
tego najwyższego zakładu. Żaków w Krakowie było do kilku tysięcy, 
a wielu z nich nie miało żadnej pomocy z domu; trzeba ich było żywić.

. Jak ? kto ich będzie żywił ? — Całe miasto. — Akadem ja budowała 
dla nich bursy, t. j. przytułki, gdzie mieli mieszkanie — mieszczaństwo 
dawało obiady. — Gdy uderzyła godzina 12-a, z burs, szkoły, akademji 
sypały się roje małych i starszych chłopców, a każdy z garnuszkiem 
w ręku, każdy szedł prosto do swojej gospody, t. j. domu, w którym się 
zobowiązano dostarczać mu gorącego pożywienia; tam gospodyni życz
liwie i hojnie napełniała garnuszek, dała kromkę chleba i dobre słowo, 
uśmiech macierzyński, a chłopczyna smacznie spożywał swój obiad, był 
syty i wesoły.

Nie uważano tego za jałmużnę; to tylko chętna i serdeczna po
moc dla ubogiej młodzieży, która może z czasem stanie się chlubą kraju 
i hojnie odpłaci za te skromne obiady.

I Grześ z Sanoka poszedł nazajutrz z garnuszkiem do wskazanej 
gospody; wstydził się z początku, potem zaprzyjaźnił z dobrymi ludźmi 
i szedł śmiało: wiedział, że mu są życzliwi, że się dzielą, czem mogą 
i jak mogą.

Bo też nie było chyba w całym Krakowie domu, gdzieby nie wyda
wano obiadu dla żaków; zacząwszy od królewskiego zamku, wydawali 
wszyscy: duchowieństwo, mieszczanie, panowie w mieście zamieszkali, je
den mniej, drugi więcej, na co kogo stać było.

Oprócz obiadów rozdawano buty, .odzież, czasem za naukę dzieci 
mieszczanin dawał żakowi mieszkanie i życie całodzienne, zdarzały się 
niekiedy i zarobki. Ktoś pragnął list napisać, a nie umiał, czasem prośbę, 
powinszowanie, nawet wiersze; za parę groszy żak zrobił to chętnie.

Na Boże Narodzenie chodzili z kolędą, obnosili jasełka, czyli szopkę, 
śpiewali, pokazywali różne figle; starsi w kościołach nawet dąwali przed- 
stawienia »o męce Pańskiej«, albo i »ucieszne, mięsopustne«. — Potem 
zniesiono ten zwyczaj, bo w kościele bywało zbyt wesolo.

Takie życie prowadził i Grzegorz z Sanoka; ukończył akademję, 
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wybrał się cło Rzymu; tam pierwszy może z Polaków zapoznał się z poezją 
grecką, a po powrocie opowiadał innym to, czego sam się nauczył.

W taki sposób dostarczała akademja krajowi sławnych i uczonych 
mężów, dzięki którym przezwano ją '>matką nauk na pólnocy«, a cudzo-’ 
ziemcy tak licznie spieszyli w jej progi, że wśród słuchaczy wielu było 
Czechów, Węgrów, Serbów, nawet Niemców. Ponieważ uczono tylko po 
łacinie, więc wykład rozumiał każdy człowiek wykształcony, jakiejkolwiek 
był narodowości, i każdy cudzoziemiec mógł wykładać.

Tak świetnie wyglądała akademja za Kazimierza Jagiellończyka. 
Mądry i piękny zamiar ostatniego z Piastów stal się wrreszcie rzeczy
wistością. Dzięki hojności Jadwigi i szczerym chęciom Jagiełły akademja 
otrzymała i dochody, wystarczające na opłatę i utrzymanie profesorów, 
i rozmaite prawa, które ją zabezpieczały od wszelkiego wtrącania. się 
ludzi, nie należących do jej składu.

Biskup krakowski nazywał się jej kanclerzem i był głównym opie
kunem; z pomiędzy profesorów’ wybierano rektora, czyli kierownika za
kładu; wszelkie przewinienia uczniów, nawet służby, miał prawo karać 
tylko sąd akademicki, chyba że obwiniony popełnił jakąś zbrodnię, 
a wtedy byłby najpierw wyłączony z akademji i dopiero oddany sądom 
świeckim.

Profesorowie mieszkali wszyscy w gmachu akademji, w skromnych 
celach; niemało uczniów mieściło się przy nich, dla innych zakładano 
w mieście t. zw. bursy, w których czuwali nad nimi t. zw. bakałarze, 
t. j. nauczyciele najniższego stopnia, ozdobieni tym tytułem po zdaniu 
pierwszego egzaminu.

Największą siłą żaków była jedność: »jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego«, to było piękne hasło, którego pilnie przestrzegano. Z głodnym 
dzielono strawę, za skrzywdzonym się ujmowano, wspierano się nawza
jem, i hańbą byłoby uzyskać najmniejszą rzecz ze szkodą innych. To za
pewniało najsłabszemu opiekę i bezpieczeństwo, a możniejszych uczyło 
dzielić się po bratersku tem, co posiadali, z biedniejszymi.

Ta wielka cnota żaków piękne daje o nich świadectwo.
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ZA KRÓLA OLBRACHTA WYGINĘŁA SZLACHTA.
(1497).

zez lat czterysta powtarzamy już te 
słowa — utrwaliły one pamięć strasz
nej klęski, jaką naród polski poniósł 
za panowania tego króla.

Był to trzeci z kolei syn Kazimie
rza Jagiellończyka: pierwszy, Wła
dysław, został królem czeskim, drugi, 
Kazimierz, wołał królestwo w niebie 
niż na ziemi, i umarł młodo, a Litwa 
obrała go swoim patronem; więc Jan 
dopiero, ulubiony uczeń Kalimacha, 
zasiadł na polskim tronie.

Piszą o nim kroniki, że był rosły 
i piękny, śmiały i dumny, hojny i we
soły. Lubił się bawić, zapominał na
wet wtedy najchętniej o koronie, która 

krępowała mu swobodę. Zdarzało się, iż wieczorem potajemnie wymykał 
się w przebraniu z królewskiego zamku, by jak zwyczajny człowiek kilka 
godzin spędzić w Krakowie. Raz podobno podczas takiej wycieczki wdał 
się w kłótnię z nieznajomymi, którzy go też nie poznali, i w wynikłej 
stąd bójce otrzymał tak silne uderzenie w głowę berdyszem !), że rannego 
odnieść musiano do zamku.

Jako król, był ambitny, chciał władzy; mówiono o nim, iż pragnie 
odebrać szlachcie prawa, jakie dal jej Kazimierz Jagiellończyk. Posądzano 
też Kalimacha, że go do tego namawiał i napisał dla niego »Rady«, 
w których poucza króla, aby na sąsiednich tronach (litewskim, czeskim, 
węgierskim, krzyżackim, wołoskim) osadził młodszych biaci, sejmów nie 
zwoływał, rządził sam i wzmocnił swą królewską władzę, do czego też 
dążyli wszyscy wówczas monarchowie w Luiopie.

Oskarżano go nawet po klęsce w wojnie z Woloszą, o której zaraz 
opowiemy, że umyślnie naraził szlachtę na tę zgubę, ażeby ją osłabić 
i łatwiej do posłuszeństwa przymusić.

Cóż to była za wojna?

1) Rodzaj halabardy, t. j. siekierki, osadzonej na kiju.
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Na południe od Polski, między Dniestrem, Karpatami i Dunajem, 
leżał niewielki, wiecznie zawichrzony kraik, Wolosza czyli Wołoszczyzna- 
Słaby, a w wiecznych zatargach o władzę, położony między Polską i Turcją, 
kraik ten samodzielnie istnieć nie mógł, a dla Polski bardzo ważne miał’ 
znaczenie, ponieważ ją odgradzał od krajów mahometańskich. Pomimo 
rozbójniczego usposobienia mieszkańców, byłby dawno zawojowany przez 
Turków, gdyby nie opieka Polski. Sami to zrozumieli po warneńskiej 
klęsce i z własnej woli prosili Kazimierza Jagiellończyka, aby przyjął 
ich pod opiekę, jako państwo hołdownicze, czyli lenne. Zgodził się na to 
monarcha polski bardzo chętnie, gdyż tym sposobem wytwarzał zaporę 
dla Turków, których wołał odpierać od ziemi sąsiada, niż własnej.

W tym czasie Turcy, zabrawszy Polsce grody naddunajskie Kilię 
i Bialogród, nie tylko odcięli ją od Morza Czarnego, lecz także silnie za
grażali ujarzmieniem Wołoszy. Dlatego też hospodar mołdawski, Stefan 
Bogdanowicz, błagał Jana Olbrachta o pomoc, powołując się na dawniej
sze przyrzeczenia Kazimierza Jagiellończyka oraz na hołd w Kołomyi 
złożony i przedstawiając, że Polska po ujarzmieniu Mołdawii będzie bez
pośrednio narażona na napady Muzułmanów. Z tych tedy powodów Jan 
Olbracht po długich układach umówiwszy z braćmi, Władysławem, kró
lem węgierskim i czeskim, i Aleksandrem, W. książęciem Litwy, o wspólną 
wyprawę przeciw Turkom i zapewniwszy sobie wierność hospodara obie
tnicą powiększenia W oloszy krainą między Dunajem a Dniestrem, zaczai 
robić zawczasu przygotowania, jakich tak wielkie przedsięwzięcie wy
magało.

Żeby sobie zjednać rycerstwo nadal mu nowe prawa na szkodę 
mieszczan i chłopów, których oddawał już zupełnie w moc dziedzica, po
zwalał przeciążać pracą i pozbawiał opieki sądu. Za te ustępstwa szlachta 
zgodziła się wreszcie na wojnę i tłumnie wyruszyła z królem.

reszcie w czerwcu 1497 r. zebrało się licznie i wspaniale t. zw. 
pospolite ruszenie t. j. szedł każdy zdrowy szlachcic z swoim dworem, 
łącząc się powiatami i województwami. Obóz taki zajmował wielką prze
strzeń i uderzał malowniczością i przepychem. Najrozmaitsze stroje, uzbro
jenia, konie, pod coraz to nowemi chorągwiami, ciągnęły nieprzejrzanym 
i nieskończonym szeregiem. A za wojskiem milową przestrzeń zajmowały 
tabory z żywnością i sprzętem wojennym. Każdy zabierał z sobą, co mu 
potrzebnem być mogło nie tylko do niezbędnego użytku, lecz wygody 
i przyjemności: więc była tam broń zapasowa i konie na zmianę, pyszne 
namioty, wino, żywność, szaty okazałe, srebrne naczynia stołowe, drogie 
futra, kucharze, stajenni i giermkowie.

Dalej ciągnęli na wozach przekupnie, dostarczający wszystkiego dla 
wojska, bezpieczni za tą potężną osłoną, a chciwi wojennego łupu, który 
zawsze łatwo i tanio nabyć można po bitwie od żołnierza.
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Hucznie, butnie, wesoło posuwało się wojsko polskie. Tymczasem 
ntespo ziewanie zdradził hospodar Stefan, oświadczając wręcz, że się 
u^aza za lennika sułtana. Wobec tego Olbracht, zamiast ciągnąć na 
lurka, wkracza z wojskiem do Moldawy, zdążając ku Suczawie, wa- 
loiMiej twierdzy państwa wołoskiego. Rozpoczęło się oblężenie. Nie zby
wało i\cerstwu na dzielnych wojakach, na męstwie i odwadze, na prag
nieniu chwały, lecz bezczynność w obozie sprzykrzyła się -wkrótce. Grano, 
pito, hulano, a bitwy nie było. Wołoszyn się ukrywał, mówiono, że gro
madzi siły, że o pokój prosi, że z wojny nic nie będzie, bo król chory, 
nie wychodzi prawie z namiotu, poselstwa jakieś przyjmuje, w konszachty 
się w daje z obcymi. Rosło niezadowolenie, ten i ów tęsknił do domu 
i loża, ten na króla wyrzekał — -wszyscy też z zadowoleniem usłyszeli 
wieść niespodziewaną, że król już pokój zawarł, i wojsko ma się -wy
bierać do domu.

Tem lepiej. — A którędy?
Król rozważał to bacznie -wraz z senatorami. Brzegi Dniestru wy

dały mu się niebezpieczne: zdradziecki nieprzyjaciel, mimo pokojowych 
układów, mógł tam przygotować zasadzkę, i dlatego zapewne ostrzegał, 
że nie może ręczyć za spokojne przejście przez lasy bukowińskie.

Wybrano właśnie te ostatnie.
Było to wszystko jedno, gdyż niema wątpliwości, że na obu drogach 

przygotował się nieprzyjaciel do niespodziewanej napaści.
Król wysyłał w porządku województwa, sam zamierzając puścić się 

w drogę ostatni, aby swern przybocznem wojskiem najskuteczniej odwrót 
osłaniać.

Pierwsze oddziały ruszyły spokojnie, prawie bezbronne, gdyż ciężkie 
pancerze poskładano na wozy, zgoła nie przewidywano, by tysiącom ry
cerstwa cokolwiek grozić mogło.

A tymczasem zaledwie wjechali w głąb lasów, tu i owdzie zbrojne 
gromady zastępować zaczęły im drogę. Wszczął się popłoch i zamieszanie, 
huk wystrzałów, dzikie okrzyki, trzask drzew padających, podciętych po
przednio, które ciężarem swoim miażdżyły konie i ludzi. Zamęt co chwila 
wzrastał: ten szuka swoich wozów, gdzie broń złożył, temu zabito konia, 
ów leży ciężko ranny, przyciśnięty drzewem, tam mordują, tu obdzierają.

W lesie niema miejsca, by się bronić kupą, więc każdy sam o so
bie myśleć musi i ginie zdradą lub przemocą. Tam jeden z wodzów ze
brał garstkę na polanie i gromi napastników, zdumiewa męstwem i siłą 
oporu, lecz ranny kilkakrotnie, spada wreszcie z konia i ginie, obskoczony 
ze stron wszystkich.

Noc położyła koniec tej morderczej walce, a okropne pobojowisko 
straszny przedstawiało widok. Wołosi i zawsze skorzy do pomocy Tata- 
rzy pastwili się teraz nad niedobitkami, obdzierali chciwie rannych i za
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bitych, zabierali ich własne wozy, zdobyczą napełnione, uprowadzali 
armaty.

Na drzewach tu i owdzie wiszą szlachetni rycerze, uczepieni za dłu
gie włosy. Zwyczaj to byl rycerski do tej pory, że włosów nie obcinano, 
lecz noszono je w siatkach czyli t. zw. pątlikach, perłami i drogimi ka
mieniami sadzonych, lub wiązano kosztownemi przepaskami i puszczano 
na plecy. Na szyderstwo Wołoszyn rannych i wziętych w niewolę za te 
włosy wieszał na drzewach.

Od tej pory zaczęli też Polacy strzydz je krótko, a nawet golić, 
zwłaszcza idąc na wojnę.

Olbracht.

Skoro wojsko wydostało się wreszcie na stepy, zdawało się w pierw
szej chwili, że wszystko złe minęło. Tu przynajmniej z daleka widać 
wroga, i obrona łatwiejsza.

Noc nadeszła, pochód zatrzymać się musial, nie zaniedbał jednakże 
ostrożności: rozstawiono straże, znaczna siła pozostała gotową do odparcia 
niespodziewanej napaści.

Nikt nie napada, tylko coraz ciemniej, dym aż dusi. — Co to jest? 
Na niebie krwawe luny, krwawe błyski na czarnym stepie.

Step plonie.
Gdzie ratunek przed takim wrogiem? — Jaki?
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niszczyć trawę wkoło obozu. Co żyje, spieszy do zbawczej roboty: 
kopia, rwą, sieką, gracują szablami, toporami, depczą, oczyszczają miejsce 

kolo jak najdalej, setki, tysiące ludzi tak pracuje, w tumanach dymu, 
zaiu. pośród rżenia koni, padających z gorąca, uduszonych.

Pożar przeszedł, dogasa gdzieś w oddali. Kogo nie zabił oddech pa
lący, ten żyje, — może wróci do domu, jeśli nie umrze z głodu.

Bo teraz jechać trzeba stepem spalonym, martwym, gdzie koń źdźbła 
trawy nie uskubnie. Niewiele już tych koni, rycerze pieszo idą, wozy zo
stawać muszą na łup wroga.

Król chory.
Taki był powrót z owej nieszczęsnej wyprawy.

POD KŁECKIEM.
(1505).

o trudach pochodu obóz tatarski śpi — 
noc głucha, chmury zasłały niebo 
grubym wałem, żadne światełko nie 
mrugnie tam w górze.

A na ziemi szum puszczy, rże
nie koni, spętanych na pastwiskach, 
blask ognisk, tu i owdzie roznieco
nych, chrapanie śpiących — i ciche 
westchnienia i szept modlitwy tam, 
gdzie jasyr stoi.

Obciążony łupem napastnik po
wraca,nie zachowując wielkich ostroż- 
ności: czego się ma obawiać? Wpadł,

‘ zrabował, uchodzi. Nie spotkał oporu,
, bo kto mu stawi czoło? Król umiera, 

strach rządzi i panuje.-To też zasnęli ć- -j-' •
z spokojnie; niby tam straż czuwe 

tu i owadzie przy ogniu, ale drzemie.
Tylko wśród jeńców jakieś tchnienie chodzi, jakiś głos woła w ich 

sercach, coś płoszy sen ze strudzonych powiek. W bólu i w pętach leżą, 
nasłuchują, a w’ ich duszach jedna gorąca modlitwę: Zbawr, Panie.

Straszne obrazy snują im się przed oczami: ten widzi dom płonący, 
mordowane dzieci, ten zonę na powrozie, tamta męża w e ki w i, sti aszne 
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postacie dzikich najezdników, więzy, niewola, a dalej — śmierć lub 
okropne życie.

A stara puszcza coś mówi, coś szepcze, jakaś wieść idzie w cichem 
tchnieniu nocy, coś liście dziwnie gwarzą, ziemia drży, jak matka, gdy 
dziecię tuli strwożona do piersi, i chmury — zda się — ku nim się schy
lają, jakby osłonić chciały.

Coś idzie lasem, coś płynie z chmurami, jakaś nadzieja... Boże! co to? 
Cicho! cicho! ktoś pęta przeciął w ciemności — och, zbawca!

Bitwa z Tatarami. Z obrazu Juljusza Kossaka.

Jest więcej takich: w milczeniu głębokiem, tłumiąc okrzyk radości, 
jedni pomagają drugim, zrywają pęta. — Wozy tuż! wozy z bronią! Ich 
tysiące!

Wtem krzykiem rozgrzmial las: »Jezus! Marya!« Polski zastęp wpada 
na obóz uśpiony. Zrywają się Tatarzy, wre walka w ciemności, jeńcy 
wolni za broń chwytają — zamieszanie, popłoch, ucieczka. Jezus! Marja! 
zwycięstwo!

Zaskoczeni znienacka Tatarzy, spostrzegłszy, iż w ciemności mordują 
się wzajem, nie znając ani sil nieprzyjaciela, ani wiedząc, skąd przybył 
i skąd grozi, pierzchnęli w największym nieładzie, zostawiając obóz i lupy: 
olbrzymi jasyr i skarby niezmierne.



Wschodzące słońce oświetliło pobojowisko, brzmiące radosnym hym
nem dziękczynienia. Tysiące ocalonych klęczy wśród krwi i trupów, 
z n zniesionemi oczyma, z rękami ku niebu, z twarzą zalaną Izami.

Boże! Chryste! — nic więcej pośród łkań nie słychać. Tu ojciec zna
lazł dzieci, jeszcze spętane powrozem, żona — męża, syn — ojca — płacz, 
szczęście, radość nie do opisania.

Kto sprawcą tego? — Książę Michał Gliński, przyjaciel króla, pan 
dumny i mężny, nie lubiony za pychę, samowolę — lecz dziś wszystko mu 
przebaczono. I Bóg mu przebaczy: tyle modłów za niego bije z ust tysięcy!

A gdzież on? — Poszedł dalej ścigać napastnika; jeszcze nie cały 
jasyr odzyskany, jeszcze trudu niemało. A sam zawsze na czele, jak pio
run uderza, dwa konie pod nim w utarczce zabito, trzeciego dosiadł 
i wroga pokonał, jasyr odebrał znowu. 40.000 nieszczęśliwych jeńców od
zyskało wolność dzięki jego męstwu, energji.

Gdy powrócił do Wilna, król mówić już nie miał siły, rękę tylko 
wyciągnął, wzniósł głowę i skonał.

I ten sam Gliński zdrajcą. Trudno w to prawie uwierzyć, a jednakże 
tak było. Ambitny, dumny, pyszny, mając zaufanie króla Aleksandra, rzą
dził nim i Litwą, król ulegał zupełnie jego woli.— Po śmierci Aleksandra 
zmieniło się wszystko: Zygmunt mu niedowierzał; w sprawie z Zabrzeziń- 
skim, głównym jego nieprzyjacielem, nie wiedział, kto ma słuszność, komu 
wierzyć, to też wyrok odkładał.

Zniecierpliwiony Gliński zemstę gotował i zdradę: przekonają się co 
on może. Zabrzezińskiego we własnym jego zamku napad! i zamordował, 
potem uciekł do Moskwy, ofiarował Wielkiemu księciu swe usługi, połowę 
Litwy zagarnąć obiecał, a choć pokonany dwukrotnie pod Orszą, podstę
pem zabrał Smoleńsk.

Widział pomimo to, iż car moskiewski nie ufa mu zupełnie. Zbu
dziła się obawa, a może sumienie: chciał zwrócić Smoleńsk, jak zabrał 
go _ zdradą, i tem okupić sobie przebaczenie, wolny powrót na Litwę.

List podobno przejęto, wydało się wszystko — a może wystarczało 
podejrzenie, dość, że potężny książę został wtrącony do lochu.

Podanie mówi, iż był przedtem oślepiony, a kochająca córka, by osło
dzić ojcu gorzkie dni niewoli, dobrowolnie dzieliła z nim więzienie.

12
DZIEJE POLSK .
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DUMA O KNIAZIU MICHALE GLIŃSKIM.

W okropnych cieniach pieczarów podziemnych, 
Gdzie promień słońca nigdy nie dochodził, 
Kędy kaganiec, z środka sklepień ciemnych 
Zwieszony, blade promienie rozwodził, 
Gliński, znajomy z zwycięstw i niecnoty, 
Liczył dni smutne cięźkiemi zgryzoty.

Na czoło, wiekiem i troski zorane,
W nieładzie śnieżne spadały mu włosy;
Oczy wydarte, krwią spieklą zalane,
W twarzy wyryte długich cierpień ciosy, 
Na ręku głowę pochyloną wspierał, 
Wzdychał i żale głębokie wywierał.

Przy nim wzór cnoty, wdzięków i urody, 
Nadobna córka nieodstępną była, 
Powabem świata, słodkiemi swobody 
Dla nieszczęsnego ojca pogardziła;
Dla niego chętnie w ciemnych lochach żyje, 
W nich zorzę życia i piękność swą kryje.

»Przerwij łzy rzewne, ojcze mój kochany!
— Rzekła — »daj folgę smutkom i boleści;
»Długo na ręku twym ciążą kajdany, 
»Lecz i w więzieniu nadzieja się mieści;
»Ostatki może twej późnej siwizny
»Spędzisz wśród swoich, na łonie ojczyzny!«

— Ojczyzny! — krzyknął — ach srogie wspomnienie, 
Co wznieca męki zbrodni niezmazanych!
Robak zgryzoty toczy me sumienie 
I sen oddala z powiek zmordowanych.
Jam ją najechał w nieprzyjaciół sile: 
Mogęź choć jedną mieć spokojną chwilę?

Czem człowiek w świecie może mieć przewagę, 
Czem się stać wielkim w pokoju lub w wojnie, 
Rozum, bogactwa, urodę, odwagę,
Wszystko natura zlała na mnie hojnie. 
Zwycięskich laurów jeszcze byłem chciwy, 
I te mi podał los zawsze życzliwy.
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Hordy tatarskie licznymi zagony
Wpadly do Litwy aż ku Wołyniowi, 
Niezmierne wszędy zabierając plony, 
Nie przepuszczały ni pici, ni wiekowi;
Widziano w ogniach pysznych miast ostatki, 
Porznięte dzieci i nieszczęsne matki.

Wzruszon zniewagą, ścigam najezdników, 
Schodzę obszernym leżących taborem, 
Uderzam w poczcie dzielnych wojowników, 
Bitwa już z ciemnym kończy się wieczorem, 
A nurty Niemna, niewiernych posoką 
Wezbrane, pola zalały szeroko.

Król Aleksander dokonywał życia,
Domowi jego płakali wokoło,
Gdy wieść przychodzi Tatarów pobicia:
On, zasępione rozjaśniając czoło,
»Z radością — rzecze — do grobu wstępuję, 
Kiedy zwycięską Polskę zostawuję«.

Nadęty pychą przez ten czyn tak głośny, 
Nie znalem wodzy w zamiarach szalonych; 
Ród Zabrzezińskich, z dawna mi nieznośny, 
Napadlem w nocy, porznąłem uśpionych. 
Wkrótce, gdy naród nie czynił, jak chcialem, 
Ojczyznę z wojskiem obcem najechałem.

O wieczna hańbo! o wspomnienie smutne! 
Widok braterskich Orłów i Pogoni
Nie zdołał zmiękczyć serce me okrutne, 
Ani wytrącić oręża z mej dłoni;
Wśród rozjuszonych obcych wojsk orszaków 
Niestety, Polak walczyłem Polaków!

Przy schyłku walki, gdy pobojowisko 
Zasłane trupy ujrzałem licznemi,
Ścisnęło serce srogie widowisko,
I twarz się łzami zalała rzewnemi. 
Poznałem późno, żem czynił odrodnie: 
Prosiłem króla, by darował zbrodnie.

— 180 —



Nieprzyjaciele, śledząc me obroty,
Krok ten carowi odkryli zdradliwie;
On żal mój ciężki i powrót do cnoty
Zdradą mianował: w zapalczywym gniewie 
Wydarł mi oczy, krwią się moją zmazał 
I w tych okowach na więzienie skazał.

Lat dziesięć żywy w tym grobie przetrwałem,
Nie dla mnie słońce i gwiazdy świeciły, 
Ciemność, zgryzoty były mym udziałem;
Lecz już zwątlone opuszczają siły, 
Czuje, jak zimna krew się w żyłach ścina, 
I straszna śmierci zbliża się godzina.

Wkrótce te zwłoki, ostatki mej nędzy, 
Przysypiesz, córko, garstką obcej ziemi!
Okropny kraj ten opuszczaj czem prędzej! 
Szczęśliwy, kto żyć może między swemi!
Naród nasz, znany przez wspaniałe czyny,
Nie będzie w dzieciach karał ojców winy.

Widok ojczyzny nagrodzi sowicie
Spędzone w płaczu dni pierwotnej doby; 
Ujrzysz te szczyty, kędyś wzięła życie, 
Ujrzysz w świątyniach przodków twoich groby, 
Lubych rodaków i przyjaciół tkliwych, 
Mnie złorzeczących, lecz tobie życzliwych.

Bodajby zgon mój, pełen mąk i trwogi, 
Okropnym został Polakom przykładem!
Bodajby żaden, w zemście swojej srogi, 
Nigdy nie poszedł moich czynów śladem;
I cóż, że zdrajca hańbę swą przeżyje, 
Gdy Polskę kirem śmiertelnym okryje?

Nieszczęsny starzec, wyrzeklszy te słowa, 
Okropnym jękiem przeraził więzienie, 
Na łono córki śnieżna spadła głowa, 
Już czarne śmierci okryły ją cienie.
Tak zginął Gliński, wyniosły i śmiały, 
Gdyby nie pycha, godzien świetnej chwały.

J. U. Niemcewicz.

— 181 -



HOŁD PRUSKI.
(1525).

Oto w zacnym ubierze i w złotej koronie
Siadł pomazaniec Boży na swym pańskim tronie, 
Jabłko złote i złotą laskę w ręku mając,
A zakon Najwyższego na łonie trzymając;
Miecz przed nim srogi, ale złemu tylko srogi, 
Niewinnemu na sercu nie uczyni trwogi.
Z obu stron zacny senat koronny, a wkoło 
Sprawiony zastęp stoi i rycerstwa czoło.
Przystąp, Olbrychcie młody, zacnych książąt plemię! 
Który trzymasz w swej władzy piękną Pruska ziemię 
Z łaski cnych królów polskich; uczyń panu swemu 
Winną poczciwość, a ślub, wiarę ’) dzierżeć jemu.

piewa Jan Kochanowski, pierwszy 
poeta polski, opisując uroczystość, 
która — jak wiele innych — upa
miętniła dla nas stary rynek kra
kowski za panowania Zygmunta I.

Książę pruski Albrecht wobec 
dostojników państwa i całego narodu 
uznał króla polskiego swoim panem 
i z rąk jego władzę nad swojem 
państewkiem otrzymał.

Cóż to za książę pruski? — za
pytamy. — Prusaków przecież dawno 
podbili Krzyżacy.

Tak jest, zabrali im ziemię i wol
ność, a teraz imię. Bo sami nawet 
imienia nie mieli. Przestali być Krzy
żakami, więc jakże się nazwą? Sie
ją państwem Pruskiem, a siebie Pru-dzą na ziemi pruskiej, więc nazwali 

sakami.
Lecz musimy zrozumieć, dlaczego przestali być Krzyżakami.
Przypomnijmy sobie, iż zakon krzyżacki istniał niby po to, aby na

wracać pogan. Gdy Litwa się ochrzciła, kogóż nawracać mieli? Więc byli 
niepotrzebni. Rozumieli to wszyscy, i nikt więcej nie wstępował do Zakonu,

1) Wiary zaprzysiężonej dotrzymaj.
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nie przyjeżdżali goście z za granicy, którzy tak licznie przybywali daw
niej w przekonaniu, że walczą o wiarę Chrystusa. Zakon wymiera, ginie.

A co stanie się ze skarbami? z podbitą ziemią Pruską? — Żal im 
łupu, chcieliby utrzymać się przy nim, ale jak? Są zakonnikami, nie mają 
żon i dzieci.

Mistrz Albert postanowił, że przestaną być zakonnikami, ożenią się 
i będą mieli dzieci, którym ziemię Pruską zostawią.

Lecz zakonnik składa przysięgę, że nigdy nim być nie przestanie.
I na to znalazła się rada.
Właśnie w Niemczech zakonnik Luter odłączył się od katolickiego 

kościoła i ustanowił inne wyznanie chrześcijańskie, w którem niema za
konów. Kto wiarę jego przyjmie, przestaje być zakonnikiem, dawna przy
sięga staje się nieważną.

Taki projekt na wielkiej radzie przedstawił Krzyżakom mistrz Albert.
Dumali długo nad nim komturowie i starszyzna krzyżacka, przyszło 

do zaciętych sporów.
— Wyrzec się swojej wiary! — wołali jedni oburzeni. — Więc czemże 

byliśmy? Stokroć lepiej umrzeć.
— Nie chcemy ginąć — odpowiadali drudzy. — Chcemy żyć, chcemy 

dzieciom zostawić, co mamy. Bóg jest jeden dla wszystkich.
Zgodzić się nie mogli: część opuściła Zakon, poszła w świat, szukać 

przytułku i śmierci — reszta z Mistrzem Albertem nowe przyjęła wy
znanie; Mistrz ogłosił się księciem pruskim.

Nie miał prawa uczynić tego, będąc hołdownikiem króla polskiego, 
Zygmunta, gdyż od czasu pokoju toruńskiego Krzyżacy, jako państwo lenne, 
zależnymi byli od Polski. Nie miał jednakże poco prosić o pozi\ olenie, w ie- 
dząc napewno, że go nie otrzyma, że król polski nie mógłby go udzielić.

Za samowolę może mu odebrać Prusy, ale — będzie się bronił, 
a w ostateczności łatwiej prosić o przebaczenie. Jest przecież jego sio
strzeńcem, synem rodzonej siostry, córki Kazimierza, wydanej za Bianden- 
burczyka.

W taki sposób powstało państwo pruskie, a pokonany mistrz Albert 
wyjednał sobie przebaczenie, zobowiązał się nadal pozostać lennikiem, 
hołd i przysięgę złożył na rynku krakowskim i otrzymał władzę i tytuł 
z rąk króla.

Taki miało początek nowe państwo.
Lecz zobaczmy, jak się odbyła na krakowskim rynku ta pamiętna 

w dziejach naszych uroczystość: narodziny księstwa pruskiego.
Przygotowania trwały od wczesnego ranka. Na wysokiem wzniesie

niu ustawiono trony, zasłano je purpurą; dalej lawy i krzesła dla bisku
pów, senatorów, dygnitarzy i duchowieństwa, wszystko suknem pięknem 
okryte.



W oknach i na rynku gromadzą się tłumy ciekawych: wielka pa- 
lada będzie, przepych, widowisko. To też niejeden parę godzin stoi, aby 
w końcu coś zobaczyć.

Od strony zamku słychać miarowy krok wojska: wstępuje na plac, 
miejsce czyni i otacza je zwartym szeregiem. Ciekawi cisnąć się muszą 
do murów, stoją w ulicach bocznych.

Teraz hufiec rycerstwa wjeżdża okazale, w zbrojach błyszczących, 
hełmach, ze lśniącym orężem, na pysznych koniach, w rzędach ozdobio
ny ch diogimi kamieniami. Otaczają wzniesienie, tworzą ulicę w rynku: 
tędy dwór wnet przybędzie.

Zajeżdżają kolasy i kolebki, aksamitem wybite, ze srebrnemi i zło- 
temi ozdobami, konie w szorach złocistych, okazale, stroje lśniące od pe- 
i el i drogich kamieni, purpurowe delje, sobole kołpaki, kity brylantowe, 
aż blask olśniewa oczy i mienią się barwy jaskrawe.

Zygmunt zasiadł na tronie, w koronie królewskiej, w purpurze, z ber
łem w ręku na znak władzy. Obok dumna i piękna Bona, w całym^prze- 
pychu królewskiego stroju, w koronie, złotogłowiu, perłach i klejnotach. 
Przy matce, w aksamitnej, zlotem szytej szacie, królewicz stanął; — dalej 
biskupi, senatorowie, urzędnicy: kanclerz, marszałek, podskarbi, kasztelani, 
wojewodowie, hetmani, dwór cały, bogaty, strojny, pyszny.

Lud wita swego króla okrzykiem radości, Zygmunt odpowiada uśmie
chem, skinieniem; widać, że miłość łączy go z narodem.

Wtem nowy orszak zbliża się do podniesienia — to Albert jedzie 
konno, w otoczeniu dworu swojego i dygnitarzy pruskich. Zbroja na nim 
wspaniała, hełm z odsłoniętą przyłbicą, ozdobiony kosztowną opaską z dro
gich kamieni, płaszcz książęcy z ramion mu spływa.

Przy nim dwaj młodsi bracia, biskup. Ten zbliża się do tronu i przy
klęka, z nim pierwsi w państwie pruskiem urzędnicy, proszą, by Zygmunt 
raczył hołd Alberta przyjąć.

Biskup krakowski w imieniu króla odpowiada: przyjmuje prośbę 
i wzywa Alberta, by przysięgę lenniczą złożył.

Teraz przystąpił Albert, ukląkł na stopniach tronu, ujął podaną mu 
chorągiew pruską z czarnym orłem w złotej koronie na szyi, prawą rękę 
złożył na krzyżu, umieszczonym w oprawie św. Ewangelji, i głosem do
nośnym, wyraźnie, powoli, aby wszyscy dokoła słyszeć mogli, powtarzał 
uroczyste wyrazy przysięgi. *

Ja, Albert, książę pruski, przysięgam Bogu Wszechmocnemu, iż od 
tej chwili pragnę być wiernym, podległym i posłusznym woli najjaśniej
szego króla polskiego Zygmunta i przyszłych jego następców, jak przystoi 
na lennego księcia i prawo święte nakazuje. Tak mi, Boże, dopomóż!

Wówczas Zygmunt mieczem Chrobrego uderzył go trzykrotnie po ra
mieniu, na znak swej władzy nad nim; miecz rozkazał następnie przypa-
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sać mu do boku, aby nim panu swemu służył na wezwanie, i włożył mu 
na szyję kosztowny łańcuch złoty, oznakę udzielonej godności książęcej.

W tłumie panowała cisza tak głęboka, iż najlżejszy szelest słyszeć 
można było w najdalszym końcu rynku. Wreszcie król przemówił:

Odejdź w pokoju i służ mi wiernie, w imię Boże.
Albert powstał.

- Niech żyje Zygmunt! — zagrźmialo dokoła. — Niech żyje król 
nasz, Zygmunt, i lennik jego, Albert, ks. pruski.

Albert pochylił usta do ręki królewskiej i zajął miejsce pośród do
stojników państwa, gdyż jako lennik, należał już odtąd do rady królewskiej 
i miał w niej wyznaczone miejsce.

Jeszcze brzmialy okrzyki, gdy król powstał z tronu i wraz z kró
lową zmierzał znowu do kolebki, oczekującej przy wzniesieniu. Za nim 
biskupi, dworzanie, panowie spieszyli wraz z Albertem do świątyni, gdzie 
odprawić się miało uroczyste nabożeństwo, aby Bóg błogosławił zawar
tym układom.

A na rynku gwar wzrastał i okrzyki — płacz się rozległ... To pa
chołkowie miejscy chwytali chłopięta i ćwiczyli je rózgą, aby lepiej pa
miętały zaszły wypadek, którego były świadkami.

W taki sposób uznanem zostało przez Polskę nowonarodzone państwo. 
U królewskiego stołu ugaszczano księcia, nazywano go przyjacielem.

Podobno Stańczyk tylko żartował gorzko z tej przyjaźni.

STAŃCZYK.

Bawi się dwór królewski wesoło, rozgłośnie, wspaniale: od świateł 
lśnią komnaty, -od blasku klejnotów tęcza w powietrzu, niby kwiaty stu- 
barwne- stroje dworu — grzmią surmy, tańczą pary, śmiech, gwar, śpiew, 
wesele.

I Kraków śmieciłem brzmi, bawi się głośno; na mieszczanach srebro 
i złoto, aksamity, mieszczanki w pyle kosztowne suknie za sobą powłóczą, 
przed wesołą młodzieżą biegną laufry z pochodniami, muzyka z okien 
płynie, śmiech, okrzyki.

Cały naród się bawi i kraj cały — w każdym dworze wesela, ku 
ligi, maszkary, goście, biesiady, wino leje się strumieniem, półmiskom końca 
niema.

Szczęśliwy kraj. Dlaczego nie ma być szczęśliwy, dlaczego nie ma 
się cieszyć, weselić? Wisła wodę niesie do morza, a z morza wraca zło-





temi falami i rozlewa je wszędzie, wszędzie, gdzie dosięgnie; bogaty 
kraj, potężny, daleko sięga berło Jagiellonów, wiele krajów objęło, o po
krewieństwo z nimi ubiegają się sąsiedni monarchowie, sam cesarz szuka 
małżonki w ich domu dla wnuków.

A nie gwałtem ani podstępem na sąsiednich zasiedli tronach; mi
łością łączą ludy, sprawiedliwością jaśnieją i słyną, pociągają ku sobie. 
Litwa z Polską zjednocżona bez podboju, Ruś garnie się od wschodu, 
Węgry, Czechy, Pomorze pod ich berłem kwitną; książę Albert pruski to 
syn Jagiellonki, cesarz Maksymiljan pragnie wnuki swoje połączyć z dziećmi 
czeskiego króla Władysława: musi w tem korzyść widzieć

Chłop tylko uczul ciężar pracy na swych barkach, lecz o tem nikt 
nie myśli, to nie przejmuje troską: na to go Pan Bóg stworzył.

Tak zwykliśmy najczęściej tłumaczyć własne błędy.
A tymczasem bawią się ludzie, sypią zlotem, zwiedzają obce kraje, 

jaśnieją nauką, zdumiewają hojnością i przepychem.
W jednej z komnat Wawelu na dużem poręczowem krześle siedzi 

trefniś królewski, Stańczyk. Jego zadaniem śmieszyć pana swego i zaba
wiać mu gości. Bez śmieszków żaden dwór się przecież nie obejdzie, ma 
i Zygmunt swojego. Śmieszkowi wszystko wolno: on i gorzką prawdę może 
powiedzieć panu, byle dowcipnie, zręcznie.

Król go lubi, sprawił mu szatę z pstrych latek zeszytą, czapkę 
z dzwonkami i laskę z dzwonkami: skoro się ruszy — brzęczy, gdy po- 
trząśnie laską — jakby zadzwonił, że go słuchać trzeba.

Lecz teraz Stańczyk laskę opuścił ku ziemi i głowę zwiesił — myśli, 
twarz ma niewesołą. Za oknem światła, gwar, śmiechy, zabawa, a Stań
czyk patrzy na to takim wzrokiem, jak gdyby chciał powiedzieć:

— A co będzie jutro? Bawicie się, a płaczu nikt nie słyszy? Potęż- 
niście, bogaci, lecz — potężniejsi byli — i zniknęli. — Mądrzyście, oświe
ceni — ale czy przezorni? Po lecie — zima, po dniu noc następuje, po 
wybuchu wesela serce — lęka się smutku.

Tak przedstawił Stańczyka wielki nasz malarz, Matejko.
Z historji znamy kilka jego odpowiedzi, więcej w nich zwykle prze

strogi, niż śmiechu.
Raz na rynku obskoczyli go chłopcy uliczni; może im co powiedział, 

może ich podrażnił, może ze złośliwości potargali na nim ubranie, poszar 
pali pstre łatki.

Wraca Stańczyk, bolejąc głośno nad swym losem; doskonały powód 
do śmiechu: tak zabawnie wygląda w podartem ubraniu!

Żal mi cię — mówi Zygmunt, — poszkodowanyś mocno, ale że 
też nie umiałeś obronić się małym chłopakom!

T ja cię żałuję, królu — odparł Stańczyk — bardziej jesteś po
szkodowany i nie umiałeś także obronić się słabszym.
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I dzwon ulany — na karkach stu wołów 
Wybiegi na wieżę i zawisł u szczytu;
I wylał z siebie w przepaści błękitu 
Pierwszy hymn Bogu, jak chóry aniołów.
Glos leciał w górę w pełnych, brzmiących kołach, 
I wstęgę dźwięków jak piorun rozwinął, 
Rozbudził echa po dumnych gór czołach

I do stóp Boga zaplynąl;
A od imienia króla mu nadano

Na chrzcie tym »Zygmunta« miano.

ROK 1531.

Z pod Obertyna wracał Jan z Tarnowa, 
A nad nim sztandar tryumfu wiał;

W gałązkach dębu siwa jego głowa, 
A w oczach ogień zapału tlał.

A przed nim szło sześćdziesiąt dział 
I u stóp króla usiadły, 

za działami zdobyte sztandary 
Pod stopy króla się kładły, 

z gołą głową wołoskie bo jary 
Na twarz przed królem upadły.

zstąpil z tronu ów król sędziwy, 
Jana do. serca przycisnął, 

Sławą narodu dumny, szczęśliwy, 
Łzą rozczulenia zabłysnął.

I kiedy starzec ściskał starca dłonie męskie, 
Dzwon rozgrzmial po powietrzu swe hymny zwycięskie, 
A naród uchem w duszę wciągał tę pieśń wzniosłą, 
I wzrok mu się rozogniał i serce mu rosło.

Edmund Wasilewski.

KOKOSZĄ WOJNA.
(1537).

Nie osłabła odwaga i męstwo Polaków mimo dobrobytu, nawet zbytku
który' rozwijać się zaczął; mamy z tych czasów wiele wzorów poświę-
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cenią, pogardy życia, mamy wiele szlachetnych i pięknych postaci, jak 
hetman Tarnowski, kanclerz Jan Łaski, który woli złożyć urzą , niz po 
twierdzić niesprawiedliwy wyrok króla Aleksandra.

Bracia Strusiowie, Szczęsny i Jerzy, podczas wyprawy wołoskiej za
słynęli jako wzór męstwa i miłości braterskiej. Walczyli obok siebie tam 
zawsze, gdzie największe groziło niebezpieczeństwo. Gdy Szczęsny poległ, 
a wróg w przeważnej sile otoczył garstkę rycerzy, cofać się zaczęli, wzy
wając Jerzego, aby ocalił życie. .

— Nie daj, Boże, abym brata samego tutaj pozostawił — odrzeKi 
śmiały młodzieniec - gdzie on poległ, i ja chcę zginąć - lub zwyciężyć.

I zginął, rozsiekany szablami.
Gdy Tatarzy wpadli na Wołyń, mały oddział wojska polskiego za

mknął się w Sokalu, a hetman, widząc ogromną przewagę sil nieprzyja
cielskich, zabronił surowo zuchwałej młodzieży rozpoczynać walkę, która 
klęską skończyć się mogła. Ale młodzież nie wytrzymała. Mały oddziałek 
wymknął się za okopy, a zwabiony w zasadzkę pozorną ucieczką Tata
rów, zginął prawie do szczętu, maleńka garstka w największym popłochu 
pierzchnęła. Wśród tych znajdował się i Frydrusz Herburt. Lecz gdy do- 
padl murów Sokala, opamiętał się nagle — wstyd wielki go ogarnął: on 
uchodził przed wrogiem? ... ,T.

_  Chcę zginąć razem z braćmi! — zawołał w uniesieniu. Aie 
będzie się wróg chwalił, że tył mój oglądał.

I sam jeden rzucił się na nieprzyjaciół.
Możnaby wiele takich przykładów wyliczyć, a jednak zarzucano już 

Polakom, że wolą pług, niż szablę, że przestają być rycerzami, a chcieliby 
spokojnie pracować na roli, żyć w wygodach i zbytkach, zamiast myśleć 
o obowiązkach obrońców kraju, a co gorsza, przekładają dobro własne 
nad ojczyznę.

Ta ostatnia choroba rzeczywiście rozwijać się zaczęła posrod szlachty 
i rosła coraz bardziej, a była to choroba groźna. Bo kraj istnieć nie 
może, jeśli obywatele dbają tylko o własny pożytek. Kto chce mieć 
własny dom, musi go sobie zbudować, a potem strzedz i utrzymywać 
pracą. Jeśli tego zaniedba, dach runie mu na głowę, i zostanie bez własnej 
chaty. Ojczyzna to dom własny, w którym każdy jest panem u siebie, 
ma poczucie’' praw swoich i wolności, ma to wszystko, w co ten dom swój 
zaopatrzył. Gdy żałować mu będzie troski i starania — straci go.

Za Chrobrego rycerstwo, kiedy szło na boje, nie myślalo, jaką odnie
sie z nich korzyść osobistą; szło, bo król rozkazał, a kraj tego potize- 
bował. Pojmowało też doskonale, że pan musi mieć władze, a na wojnie 
myśleć o sobie nie wolno.

Za Zygmunta Starego już inaczej było, a smutnym tego dowodem 
stała się wojna kokoszą, na śmiech i wzgardę tak przezwana.



Zdarzyło się to podczas wyprawy na Wołoszczyznę. Zdradny ten 
sąsiad znów odmawiał hołdu, trzeba go było siłą zmusić do posłuszeństwa 
aby się me narazić na'sąsiedztwo Turków.

Za zgodą sejmu zwołał król pospolite ruszenie, to znaczy, iż każdy 
rycerz w pełni sił i zdrowia obowiązany był wyruszyć w pole. Jako miej
sce, gdzie wszystkie chorągwie spotkać się miałv, wyznaczono Gliniany 
pod Lwowem.

lam więc zaczęły ściągać województwa i ziemie, rozkładając się 
obozem^ i oczekując na resztę. Tymczasem jednak radzić zaczęli o sobie.

Wydalo im się nagle, iż są bardzo pokrzywdzeni.
Od Kazimierza Jagiellończyka, który ustanowił sejmy, właściwie oni 

już rządzili krajem: panom odebrali władzę, bo senat nic bez sejmu 
ustanowić nie mógł; rozszerzyli swoje prawa nad kmieciami, których obar
czy li pracą i przytwierdzili do ziemi; usunęli mieszczan od wyższych 
godności, zabronili im kupować majątki ziemskie; władzę króla ogra
niczali coraz bardziej, a jednakże — wydało im się teraz, że mają za 
mało, że panowie jeszcze więcej od nich znaczą, że król im więcej sprzyja, 
hojniej rozdaje nagrody, i zaczęli głośno wyrzekać na panów, oskarżać 
ich, stawiać niesłuszne zarzuty, az któryś z nich, zniecierpliwiony tym 
krzykiem, oburzony pogróżkami, odezwał się'podobno z dumą:

— A ciszej tam, szaraki!
Szarakami nazywano wówczas drobną szlachtę, nie mającą jeszcze 

wszystkich przywilejów, ani wielkiego dostatku, dla odróżnienia od karma
zynów7, czyli szlachty możnej i starej, chlubiącej się zasługami swoich 
przodków, którzy pierwsze miejsca w kraju zajmowali.

Na ten butny okrzyk dopieroż wrzawa powstała w obozie! Porwano 
się do szabel: Rozsiekać zuchwalca! — Panowie stanęli za nim, szlachta 
kupą naprzeciw. Rosły tłumy, dały się słyszeć groźby, i byłoby nie
chybnie przyszło do bójki i rozlewu krwi bratniej, gdyby na szczęście 
burza z silnym wichrem nie rozproszyła klótników, zapędzając najzacie- 
klejszych pod namioty.

Ho, ale teraz już na dobre postanowili postawić na swojem, przeko
nać panów, kto górą.

Wnet spisali na karcie swe błahe żądania: w jaki sposób król ma 
rozdaw7ać nagrody, do czego oni mają prawo i pierwszeństwo, i z tem wy
słańcy stanęli przed Zygmuntem, grożąc, iż całe w7ojsko się rozejdzie, jeśli 
król nie potwierdzi ich wymagań.

Radził hetman Tarnowski ruszyć natychmiast dalej, a rozpatrzenie 
żądań zostawić do sejmu; wstyd im będzie wracać do domów7, nie opusz
czą w7odza i króla, przekonają się, że obóz to nie miejsce obrad.

Ale król nie posłuchał: A jeśli się rozejdą? — Wołoszyn się roz- 
śmieje, Turek rozzuchwali, a bezsilność Polski stanie się jawrną dla wszyst- 

13 DZIEJE POLSKI.
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kich. Lepiej ustąpić w drobiazgach, boć to przecie drobiazgi, czego tak 
groźnie żądają.

I polecił odczytać głośno Tarnowskiemu zgodę i zezwolenie na wszyst
kie żądania.

A wtedy — wojsko powracać zaczęło do domów. Chorągwie opusz
czały obóz, dziękując dobremu panu za ustępstwo, lecz odmawiają posłu
szeństwa. Garść zaledwie została. Każdy miał jakąś wymówkę.

Więc król powrócił z niczem, smutny i zawstydzony, a wyprawę 
przezwano w kraju kokoszą wojną, bo kury tylko w okolicy Glinian wy
ginęły.

Kazimierz Jagiellończyk w ważnej sprawie pod Cerekwicą dał obie
tnicę, lecz żądał spełnienia obowiązku; Zygmunt, pomimo rady Tarnow
skiego, uległ w drobnostce, okazał swą słabość — i przegrał, narażając 
kraj na śmieszność i niebezpieczeństwo, dając poznać sąsiadom zaślepie
nie, ciemnotę i samolubstwo szlachty.

KRÓLEWSKI JEDYNAK. KORONACJA.
(1530).

Źle był chowany królewski jedynak, syn Zygmunta Starego i Bony, 
Włoszki rodem, kobiety zlej, przewrotnej, chytrej, a niemądrej. Kochała 
ona syna, ale nie rozumiała, co to znaczy chować dziecko na człowieka, 
a tem bardziej na króla, od którego często los kraju zależy. Dla niej ko
chać dziecko znaczyło jedynie dogadzać jego zachciankom, dbać o wy
gody i zabawy, pięknie stroić i karmić łakociami.

A dziecko było serdeczne, poważne, zdolne do uczuć silnych i szla
chetnych, umiejące myśleć spokojnie.

Przyszło do tego, że posłowie na sejmie zażądali, ażeby syna ode
brano matce i oddano pod opiekę wychowawców, których naród wyzna
czy, grożąc, iż niewieściucha królem nie uznają, bo Polska potrzebuje na 
tronie rycerza i rozumnego pana.

I trzeba było uledz, chociaż złościła się Bona, chociaż intrygowała, 
żeby tego nie dotrzymać.

Ojciec znowu w obawie, by po jego śmierci dla jakichkolwiek przy
czyn korona nie minęła jedynaka, różnemi ustępstwami zdobył zezwolenie 
sejmu na koronację Zygmunta Augusta w 10-ym roku życia.

Dla tak małego dziecka był to obrzęd dość uciążliwy. Już kilka dni 
przedtem zajęły nauki, przygotowanie do spowiedzi i pierwszej Komunji, 
długie modlitwy i bardzo poważne rozmowy o ważności tej chwili, o przy
siędze, jaką złoży narodowi.

— 194 —
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Zaświtał wreszcie mroźny dzień lutowy. Katedrę zapełnili dostoj
nicy państwa, posłowie zagraniczni, dwór, sproszeni goście, przedstawiciele 
wszystkich ziem, województw, a nakoniec tłum ludu, który chciał także 
być świadkiem tej niezwykłej uroczystości.

Uderzyły dzwony, w katedrze rozstępują się obecni, tworząc środ
kiem szeroką drogę: ukazuje się młody Zygmunt między biskupem kra
kowskim i ojcem, w ciężkim błękitnym płaszczu, który aż do ziemi spływa; 
do purpury praw jeszcze nie ma, boć to jeszcze królewicz.

Chorążowie i miecznikowie oraz inni urzędnicy niosą koronę, miecz, 
jabłko i berło, składają je obok ołtarza na przeznaczonem miejscu, cho
rążowie stają z swymi chorągwiami.

Królewicz klęka i słucha mszy św. którą w asystencyi biskupów 
odprawia arcybiskup Łaski. Muzyka, śpiew i modły całego narodu płyną 
poważnie przed tron Najwyższego, wzywając laski i błogosławieństwa dla 
przyszłego monarchy, który pierwszy raz w życiu przystępuje do Stołu 
Pańskiego.

Msza skończona, królewicz wstępuje na stopnie ołtarza. Biskup ku
jawski trzyma przed nim Ewangelję, on kładzie na niej rękę i przysięga. 
Przysięga strzedz wiary i sprawiedliwości, praw i swobód narodu i ca
łości państwa.

Znowu gorące modły — potem namaszczenie. Zdejmują z niego 
płaszcz błękitny, obnażają z lekkiej białej szaty plecy i kładą św. oleje 
na czoło, kark, ramiona.

Namaszczony królewicz idzie do bocznej kaplicy i tam przywdziewa 
szaty obrzędowe, z których każda ma znaczenie symboliczne: sandały, 
kapę, stulę i t. p., lewą rękę przewiązują mu chustką na pamiątkę wię
zów Zbawiciela.

Znowu wraca przed ołtarz. Teraz arcybiskup miecz mu podaje, wy
mawiaj ąc głośno:

— Dobywaj go jedynie w obronie wiary i narodu.
Miecz jest mały, umyślnie dla dziecka zrobiony; jednak chłopię z wy

siłkiem wyjmuje go z pochwy i kreśli krzyż w powietrzu.
Z wieży rozbrzmiewa uroczysty glos Zygmunta, Arcybiskup bierze 

do ręki koronę, wkłada na skronie dziecka, biskup krakowski i biskup 
kujawski podają mu berło i jabłko — obecnych ogarnia głębokie wzru
szenie, po twarzy ojca płyną łzy gorące.

Lecz marszałkowie zarzucili już płaszcz purpurowy na ramiona mło
dego króla, prowadzą go do tronu, skąd wysłucha mowy prymasa, do 
niego już zwróconej.

Mowa nie ciągnie się długo, bo siły dziecka wyczerpane, widać to 
po bladości jego twarzy. Pierwszy dostojnik kościoła w krótkich, lecz 

13*
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pięknych słowach oddaje mu w opiekę przyszłość kraju, wkłada za nią 
odpowiedzialność na barki dziś namaszczone.

— Tak mi Boże dopomóż! — odpowiada król-dziecię.
Organy rozlegają się hymnem dziękczynnym »Ciebie Boże chwalimv«, 

poczem młodego króla wita arcybiskup okrzykiem: Vivat Rex!
Okrzyk powtarza tłum nagromadzony, wśród salwy, bicia dzwonów 

i okrzyków ludu rodzina królewska opuszcza świątynię; za nią płynie 
orszak mieniący się, barwny, jaśniejący od złota i klejnotów.

W salach zamkowych zaproszonych gości czeka uroczyste przyjęcie.
A nazajutrz koronowany król 10-letni na rynku krakowskim odbiera 

uroczystą przysięgę od mieszczan.

SEJM. UNJA LUBELSKA.
(1569).

Za Bolesława Chrobrego Polska było królestwem, a władza króla 
nieograniczoną: do niego należało państwo, ziemia i ludzie, wszystko było 
jego własnością, wszystkiem mógł rozporządzać według swojej woli, nie 
pytając nikogo o radę i zdanie.

Jakże wiele od tego czasu się zmieniło!
W czasie podziału kraju drobni książęta całkiem władzę utracili, 

a panowie i biskupi, najmożniejsi i najmądrzejsi zarazem, zagarnęli ją dla 
siebie. Kazimierz Sprawiedliwy na zjeżdzie w Łęczycy ustanowi! już na 
zawsze radę królewską, z biskupów i panów złożoną, z którą król w waż
nych sprawach porozumiewać się musiał, sam bez niej nie stanowiąc 
o niczem. Ta rada stała się później senatem.

Za Ludwika panowie zupełnie władzę zagarnęli: on sam do niczego 
się nie wtrącał, i można powiedzieć, że swą królewską władzę sprzedał 
panom (świeckim i duchownym) za koronę dla jednej ze swych córek. 
To się stało w Koszycach.

Odtąd rządzą panowie, chociaż Polska nazywa się jeszcze królestwem, 
bo ma króla. Oni wprowadzają na tron Jagiellonów, bez nich Jagiełło nic 
zrobić nie może, Zbigniew Oleśnicki rządzi i za Warneńczyka.

Lecz Kazimierz Jagiellończyk uznał za sprawiedliwe cały naród 
szlachecki powołać do rządów i podzielić z nim władzę — wszystkich, 
co krew oddają dla ojczyzny i służą jej orężem.

Odtąd Polska przestała być królestwem; choć miała zawsze króla, 
ten jednak wykonywał tylko, co ogól szlachty na obradach postanowił, 
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i tracił władzę coraz bardziej. Nazwano więc państwo słusznie rzecza- 
pospolitą.

Lecz jakże cały ogół szlachty mógł rządzić krajem? 200 lub 300 ty
sięcy ludzi nie może się dokładnie porozumieć, za wiele zajęłoby to czasu, 
i nie wszyscy ludzie do rady są zdatni. Rządzić krajem rzecz trudna’ 
wymaga wielkiego rozumu i niemało wiadomości, a przytem tyle ludzi 
czyż może zgodzić się na jedno?

Niemało też kłopotu miał Kazimierz, nim to w7szystko obmyślił, wy
próbował, i praca ta dopiero za jego następców’ ukończona została. Wreszcie 
za królów obieralnych tak się ta rzecz przedstawiała:

Sejm, czyli rada, z posłów7 od szlachty złożona, zbiera się co 2 Jata.
Król oznacza dzień i miejsce, gdzie zjechać się mają. Rozsyła ten 

u n i wersal do powiatów7. Wtedy w każdym powiecie zjeżdża się cała 
szlachta miejsce, na to obrane raz na zawrsze, najczęściej do mia
steczka, gdzie jest duży kościół; tam odbywa się sejmik, czyli obiór 
posłów7.

W powiecie wszyscy się znają, wszyscy o sobie wiedzą: kto mądry, 
a kto głupi, kto wymowny, mężny, kraj miłujący, albo tchórz, samolub, 
kłamca, więc i w7ybór łatwiejszy. A jednakże nie zgadzają się od razu: 
ten chce tego, ów innego, spierają się, przekonywają, nieraz przychodzi 
do bójki. Wkońcu w7ybral£ dwóch_posłów^Teraz dają im instrukcję, 
to znaczy, wrypisują, czego mają żądać, na co mogą się zgodzić, a na co 
niewolno, np. mają żądać ustanowienia jakiegoś nowrego jarmarku w mia
steczku, przeprowadzenia drogi i t. p., mają się zgodzić albo nie zgodzić 
na wojnę, o której wiadomo, że król mówić będzie i wymagać podatku. 
Najwięcej zawsze było mowy o podatkach, koniecznych w razie wojny: 
zapowiadano posłom bardzo stanow7czo, na jakie co najwięcej pozwrolić 
mogą, jak się bronić od większych.

Wreszcie w7 dniu oznaczonym, w7 oznaczonem miejscu zjeżdżają się 
posłowie. Przedstawiają oni tutaj cały naród szlachecki, bo niosą w7olę ca
łego narodu. A któż iść może wbrew całemu narodowi? Stąd ich wielka 
powaga i znaczenie: losy kraju mają w7 swem ręku. Jeśli miłość w ich 
sercu, rozum w7 głowie mieszka, kraj może być spokojny, jak okręt pod 
kierunkiem dobrego sternika; lecz jeśli są samolubni, tchórze — biada 
ojczyźnie, biada!

Nadszedł dzień otwarcia sejmu, zjechali się posłowie, król, senatoro
wie, i przedew7szystkiem spieszą do kościoła wezw7ać błogosławieństwa 
Bożego, by natchnął ich dobrą myślą, oświecał rozumy, serca do zgody 
skłaniał. Przemawia do nich zwykle mądry i wymowny kapłan, wzy
wając do jedności i przypominając, jak wielkie obowiązki na nich spo
czywają.

Teraz gromadzą się w sali ratusza lub zamku królewskiego, jeżeli 
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jest w mieście, wszyscy razem, i król przemawia, albo w imieniu króla 
jeden z dostojników państwa. Słuchają wszyscy uważnie, w skupieniu. 
Król wyluszcza, czego chce od nich, wylicza, jakie są potrzeby kraju, 
prosi, aby je rozważyli, do serca wzięli i uchwalili zgodnie, co za dobre 
uznają.

Posłowie rękę królewską całują i wracają do izby poselskiej, aby 
tu radzić sami. Król z senatorami pozostał. Może nieraz połączą się znów 
w ciągu obrad, o ile to będzie potrzebne.

W izbie poselskiej musi przedewszystkiem nastąpić wybór marszałka: 
Polaka lub Litwina kolejno, stosownie do tego, czy sejm odbywał się 
w Koronie czy na Litwie; dwa razy marszałkiem bywał Polak, a trzeci 
raz Litwin. Wybór to bardzo ważny, bo marszałek kieruje obradami, musi 
być energiczny, rozumny, poważny; nieraz zadanie jego bardzo trudne, 
wymaga taktu, gorącego serca, on może wszystko zgubić lub ocalić, jak 
mieliśmy nieraz w historji dowody. Na znak władzy ma laskę.

Kto chce mówić, prosi marszałka; on rozdziela glosy, kolejno według 
żądań, ma prawo głos odebrać przemawiającemu. To jest ogromna wła
dza: zamknąć komu usta. Gdyby uczynił to niesprawiedliwie, oburzyłby 
na siebie wszystkich, mógłby wywołać wielkie zamieszanie.

Nakoniec zaczynają się obrady według ułożonego porządku. Ten 
mówi za projektem króla, tamten przeciw; spierają się, przekonywują 
tak długo, aż wszyscy muszą się zgodzić na jedno. Muszą się zgo
dzić wszyscy, tak; jeżeli ktoś upiera się przy swojem, to inni biorą 
go na bok, przekładają, proszą, aby dla zgody ustąpił większości, a cza
sem — i pogrożą, dość, że tak, czy inaczej — uledz musi, i następuje 
wreszcie jednozgodna uchwala, którą spisują zaraz, odczytują głośno, 
i stanie się prawomocną, gdy ją senat i król zatwierdzi.

Teraz mogą radzić o następnej sprawie.
Sejm nie powinien dłużej trwać nad sześć tygodni, choć bywały 

sejmy daleko dłuższe. Skończono więc obrady w izbie posłów, senatoro
wie z królem rozpatrzyli wszystkie uchwały, obie izby się łączą. Król 
przemawia znowu: dziękuje lub wyraża żal, jeśli posłowie nie zgodzili się 
na jego żądania; jeden z posłów odpowiada, poczem żegnają króla i roz
jeżdżają się do domów.

Wkońcu ustanowiono, że posłowie muszą potem na sejmiku zdać 
sprawę ze wszystkiego, co na sejmie uchwalili, i wytłumaczyć, dlaczego 
postąpili tak lub inaczej.

Tak odbywały się sejmy, w taki sposób ogół szlachty rządził kra
jem, i bez jego wiedzy nic stać się ważnego nie mogło. — Dlatego Polskę 
nazywano odtąd Rzecząpospolitą.

Za Zygmunta Augusta odbył się sejm bardzo ważny, bo uchwalił za
twierdzenie Unji czyli połączenia z Litwą przez posłów obu narodów.
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Unję stworzy! Jagiełło i panowie polscy; potem w Horodle, widząc, 
jak wielkie przyniosła korzyści dla obu krajów, potwierdzili ją znowu 
panowie polscy i litewscy, zgadzając się na dalsze zjednoczenie pod ber
łem Jagiellonów.

Lecz Zygmunt August był ostatnim z Jagiellonów, musial pomyśleć 
o tem, co nastąpi po jego śmierci. Kochając Litwę, nie chciał, aby odłą
czyła się od Polski, wiedział, że to byłoby dla niej zgubą. Dlatego też 
największą troską jego było uzyskać nowe zatwierdzenie unji nawet po 
wygaśnięciu Jagiellonów.

A nie było to łatwe, głównie z tego powodu, że potężny na Litwie 
ród Radziwiłłów pragnął dla siebie zagarnąć koronę i na Litwie mógł to 
uczynić z łatwością; więc dlatego chciał ją oderwać od Polski po śmierci 
Zygmunta Augusta.

Dziesięć lat trwała ta walka, nie orężem, ale podstępem, namową, 
zrywaniem zgody; umarł wreszcie główny sprawca tych zatargów, i na 
sejmie w Lublinie r. 1569 nastąpiła ta ważna i uroczysta chwila.

Posłowie obu narodów zgodnie i jednomyślnie zobowiązali się po 
śmierci króla wspólnie wybrać nowego pana i stanowić nadal jedno nie- 
rozdzielne państwo, używające jednakowych praw i swobód, w zgodzie, 
jedności i miłości.

Spełniło się nakoniec gorące pragnienie Zygmunta Augusta, najważ
niejsze zadanie jego życia. Uniesiony wielkiem wzruszeniem, podniósł krzyż 
wysoko, sam przyjmując przysięgę posłów i senatorów i składając głę
boko w sercu każde słowo.

Zaniesie je z sobą przed tron Najwyższego, jako zasługę życia: 
wszakże braterstwo ludów to przykazanie Boże, a miłość wzajemna — cala 
treść chrześcijaństwa.

POGRZEB KRÓLEWSKI.
(1574).

Żaden król może nie miał tak uroczystego pogrzebu, jak ostatni 
z Jagiellonów. Rozumieli i czuli Polacy, że kończy się w ich dziejach ja
kaś wielka epoka, że dzięki połączeniu z Litwą stanęła Polska u szczytu 
potęgi, a teraz składa na wieczny spoczynek szczątki ostatniego z rodu, 
który dal trwałość i moc najściślejszą temu bratniemu związkowi na
rodów.

Przyszłość może być piękną, ale pod Jagiellonami orlim lotem wzniosła 
się Polska wysoko, i jako jej przystoi, spełnia święty obowiązek czci 



i wdzięczności względem monarchy, który zakończył 200-setletnie pano
wanie swej dynastji.

Ponieważ Zygmunt August nie umarł w Krakowie, lecz w miasteczku 
Knyszynie na Podlasiu w r. 1572, pogrzeb zaś uroczysty odbył się dopiero 
w lo74, na 3 dni przed przybyciem nowo-obranego Henryka Walezjusza, 
więc ciało — jak mówi współczesny kronikarz — złożone było tymcza- 
soaa o na Prądniku i stamtąd je wieziono na zamek królewski.

Z Krakowa na spotkanie wyszło całe duchowieństwo, akademja, szkoły, 
posłowie państw obcych, tłum znakomitych panów, szlachty, mieszczań
stwa i ludu.

I oto nadchodzi orszak: chorążowie ziemscy z chorągwiami swemi, 
w otoczeniu rycerstwa, i mary, aksamitem, złotogłowiem kryte, jedne 
diugie, dziesiąte, 32 mar, z insygnjami i herbami królewskimi.

Płynie ten zbrojny i żałobny potok, płynie — a w dali pośród lasu 
świateł, wóz kirem kryty, ogromny, wysoki, zda się aż ku niebiosom ręką 
olbrzyma dźwignięty, zewsząd widny i czarny wśród jarzących świateł, 
a całun na nim srebrem lamowany w prochu się wlecze, w kurzu...

Dokoła zakonnicy ze świecami w ręku, z kapturami na głowach, 
niby duchy ciemne i białe, las świateł, śpiew posępny i kir czarny. Du
chowieństwo świeckie, rodzina królewska, dwór, posłowie, a pośrodku Zy
gmunt August na koniu, w królewskim stroju. Tak, król żyjący. To 
krajczy, Jerzy Mniszech, przedstawia osobę monarchy, za nim panowie 
niosą klejnoty królewskie: koronę, jabłko, berło.

Łączą się dwa orszaki, postępują zwolna, a nad wszystkimi góruje 
wóz żałobny, wóz czarnym kirem kryty, pośród świateł, w kurzu wlokący 
srebrem naszywany całun.

Przed Florjańską bramą zatrzymał się kondukt: ciało zdejmują z wozu, 
trumnę królewską bierze na ramiona sześciu dostojników państwa, w czarny 
żałobny aksamit przybranych. Na czele staje jalmużnik królewski, by sy
pać złoto między lud zebrany, modłom jego polecając duszę nieboszczyka.

Odezwały się dzwony »ze wszystkich kościołów«; wśród pieśni po
sępnych płynie żałobny orszak przez ulice, majestatyczny, nieobjęty okiem, 
wielką powagą śmierci prowadzony.

Za trumną króla, Anna Jagiellonka między legatem i weneckim po
słem: dalej posłowie cesarski, węgierski, szwedzki, tatarski, brandeburski, 
pruski, pomorski, brunświcki i wielu innych, królewscy urzędnicy, dwór, 
panowie. W złocistej kolebce jedzie arcybiskup, starzec, któremu wiek iść 
nie pozwala, w innych pojazdach starcy albo chorzy.

Pochód przystaje przed każdym kościołem, wnoszą mary -do wnętrza 
pośród bicia dzwonów, śpiewają psalmy pokutne.

Wreszcie złożono trumnę na Wawelu, syn spoczął obok ojca do dnia 
następnego.
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A nazajutrz po nabożeństwie zaczął się znowu obchód kościołów kra
kowskich, w których biskupi odprawiali jednocześnie żałobne nabożeństwo.

Trwało to cały tydzień.
Nadszedł ostatni dzień uroczystości. Trumnę ustawiono przed wiel

kim ołtarzem w katedrze, na niej złożono królewskie klejnoty, arcybiskup 
odprawiał mszę żałobną, łkały organy i płakały chóry, z ambony popły
nęły słowa żalu, przed oczyma obecnych stanęła jak żywa postać zga
słego pana.

Wtem — rozstępuje się tłum na dwie strony: Jerzy Mniszech wjeż
dża na koniu przed ołtarz, prowadzony przez koniuszego królewskiego, za 
nim 12 rycerzy w pełnych zbrojach, ze sztandarami.

Stanęli. — Z trumny zdejmują klejnoty i wręczają posłom. Nagle 
okropny łoskot: lamie się podłoga, i Jerzy Mniszech »poskoczywszy na 
koniu, z gromem z konia spada«. — Posłowie rzucają klejnoty koronne, 
rycerze lamią drzewce swych chorągwi, miecz królewski z głuchym trza
skiem łamie miecznik, marszałek — berło; organy grają, chór śpiewa ża
łobnie, jęk, płacz w całym kościele.

Wówczas sześciu wybranych panów przystąpiło do trumny i odnieśli 
ją po raz ostatni do grobów, gdzie stanęła obok Zygmunta Starego.

MIKOŁAJ REY Z NAGŁOWIC.
(1505 — 1569).

Od stu lat już jaśniała w Polsce akademja, jako wielkie ognisko 
wiedzy, rozlewając szeroko czyste światło; i szlachta rozumiała potrzebę 
nauki, gdyż bez niej nie można było zostać posłem, objąć poważniejszego 
urzędu. Nauka zapewniała znaczenie i stanowisko a jednakże — oto syn 
zamożnego właściciela paru wiosek, chłopak zdolny niepospolicie, zdrów 
i wesół, jak młody źrebak, doczekał się już wąsów, a czytać porządnie 
nie umie.

Dlaczego ?
Bo mimo wszystko wielu rodzicom jeszcze dziwnie było oddawać 

dzieci do szkól, wysyłać je z domu, albo sprowadzać do nich t. zw. p r e- 
c e p t o r a, który więził nad książką i męczył młode głowy.

Tak właśnie było z Mikołajem Reyem. Wesoły, zwinny, żywy, czy 
to dosiąść konia, czy ścigać zwierza, ptaszki w locie strzelać, zuch i chwat 
do wszystkiego. Ale książka! — Siedzieć nad nią, kiedy na niebie słońce 
świeci? — I po co?

Ojciec niby zrozumiał, że syna uczyć trzeba, czasem się zdobywał 
na śmiały krok i wysyłał chłopca to tu, to tam do szkoły, lecz zwykle 



Mikołajek prędko powracał do domu, wyuczywszy się tylko nowych psot 
i figlów i nie zrobiwszy krzywdy żadnej książce.

Tak doszedł prawie lat 20. — Wtedy ojciec już nie miał żadnej wąt
pliwości, że w świat wysłać go trzeba, ażeby poznał życie i ludzi. Od pra
ojców przecie było we zwyczaju, że młodzież kształciła się na pańskich 
dworach; poznawała tam sprawy kraju i pod kierunkiem doświadczonych 
przewodników udział w nich brać zaczynała.

Ojciec Reya był niegdyś na dworze pana Tęczyńskiego, więc i syna 
tam oddać postanowił, uważając ten pobyt za najlepszą szkolę. Trzeba 
było w tym celu zaopatrzyć jedynaka w jakąś lepszą szatę; zdobył się 
więc i na to, kupił czerwonej kitajki i odwiózł nakoniec syna do swego 
brata, księdza, który miał się już zająć i garderobą młodzieńca i odstawić 
go wreszcie na dwór Tęczyńskiego.

I stryj jednak niebardzo się z tem kwapił, a próżnujący chłopak 
pociął czerwoną kitajkę i wronom poprzywiązywal do ogonów, ażeby się 
wzajem straszyły.

Tego było zanadto: takie nieposzanowanie ojcowskiego grosza i pięk
nego materyału przekonało nakoniec stryja, że synowiec naprawdę po
trzebuje jeszcze ćwiczenia i nauki. — No, i znalazł się wreszcie na dworze.

Tu musimy powiedzieć, że takich nieuków nie było wówczas wielu, 
zwłaszcza pomiędzy zamożniejszą szlachtą i wśród zdolniejszych chłopców; 
to też czekała Reya niespodzianka.

Zrazu wesołością, dowrcipem, humorem, piękną postawą wszystkich 
sobie ujął, sam wojewoda bardzo go sobie upodobał — ale cóż? Ze żdzi- 
wieniem i wstydem niemałym przekonał się, że tu dowrnip niewiele po
może, jeśli pisać nie będzie umiał, a bez łaciny — jakby był głuchy 
i niemy.

Więc to tak? — pomyślał sobie — mam tu być ostatni dla marnej 
łaciny i głupiego pióra? — To jeszcze zobaczymy!

Obudziła się w nim ambicja, rozgniewało własne nieuctwo, z powodu 
którego nie rozumiał często, o czem przy nim mówiono; zabrał się też 
nie żartem do roboty. A że chłopak był zdolny, niepospolicie zdolny, ze 
trudu nie żałował, po nocach nie sypiał, czytał »palcem jeszcze wodząc 
po literach«, pisał, chociaż z mozołem, łacinę gryzł, jak mógł, więc w krót
kim bardzo czasie Wypłynął z kłopotów.

Łaciny nigdy nie poznał gruntownie, nie władał biegle tym językiem, 
ale w tym wypadku wydało to dobre owoce.

Bo i za cóż my tego Reya wspominamy? Czem zdobył sobie u nas 
nieśmiertelną sławę?

Zasługa jego wielka: pierwszy zaczął pisać po polsku.
Zdarzały się i przedtem książki polskie, ale były to albo przekłady 

pieśni pobożnych, polskie pieśni, modlitwy, wreszcie »ucieszne« książeczki, 
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przez nieznanych najczęściej autorów pisane, ku zabawie tych, którzy ła
ciny nie znali.

Nie o takie drobiazgi chodziło Reyowi: on pisał książki mądre i po
ważne, dzieła, które każdy chciał poznać, zacząwszy od króla, bo w nich 
autor poruszał wszystko, z czego składało się życie szlachcica polskiego.

A pisał po polsku nie tylko dlatego, że po łacinie nie mógł mógłby 
się przecież nauczyć, gdyby to uważał za konieczne - ale zadał sobie 
pytanie: dlaczego Polak ma wypowiadać swoje myśli po łacinie?

Więc też napisał zaraz:

A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.

Bardzo piękne i mądre zdanie.
Wszystkie narody niegdyś pisały tylko po łacinie, aby dzieła ich 

czytać mogli uczeni wszelkich narodowości, i w czasach, kiedy książki 
były bardzo rzadkie i drogie, było to koniecznie potrzebne. Lecz teraz 
już istniały książki drukowane, znacznie tańsze, które każdy mógł kupić, 
i niezawsze przeznaczone były dla uczonych.

Wszyscy już czytać chcieli, i Rey dla wszystkich chciał pisać; więc 
śmiesznem wydawało mu się wymaganie, aby Polak z Polakiem mógł się 
porozumieć tylko w obcym języku.

Rey był człowiekiem niezwykle rozumnym, choć nieraz mu brako
wało wykształcenia, bo straconej młodości nikt w nauce nie wynagrodzi: 
lecz pojął wlot to wszystko i zaraz przekonał uczonych, którzy uważali 
nasz język za ubogi, aby nim wszystkie myśli wypowiedzieć można, 
że nie mieli słuszności. Dowiódł tego, pisząc poważne książki, nawet wier
szem, tworząc mnóstwo wyrazów, których brakowało, i rozpraszając tym 
sposobem śmieszne uprzedzenie.

To największa zasługa Reya.
Można powiedzieć o nim, że był to człowiek szczęśliwy: życie śmiało 

się do niego i sypało nań wszelkie dary, jakich zapragnąć można.
Zdolny, wesoły, dowcipny, przez wszystkich szanowany i lubiony. 

nie miał prawie nieprzyjaciół, zyskał sławę, ożenił się, miał dzieci, gospo
darował dobrze, kochał życie, naturę, wiejskie przyjemności, nie wiemy 
o żadnem nieszczęściu, któreby go dotknęło — doprawdy, mało ludzi tak 
szczęśliwych.

Pisać lubił, wypowiadać o każdej rzeczy swoje zdanie i wiedzieć, 
że je wszyscy powtarzają, zastanawiają się nad niem, lub podziwiają, 
chwalą.

A że miał dobry humor, więc bardzo często pisał też rzeczy wesołe, 
ku zabawie i uciesze czytających. Nazwał je »figliki«, gdyż było to jakby 
figlowanie z wyrazami i słuchaczami. Treścią figlików były opowiadania
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o zabawnych wydarzeniach, często nieprzyzwoite, t. j. nam się one wy
dają nieprzyzwoitemi, lecz w owych czasach inne pod tym względem były 
wyobrażenia, i ludzie mniej wybredni.

Rey nie usiedział w domu: dopóki był młody, wszędzie go było pełno, 
odwiedzał sąsiadów, nie pominął żadnego zjazdu i sejmiku, bywał na kró
lewskim dworze, a wszędzie witano go chętnie, z radością, bo wiadomo 

z® nudy przed nim uciekają, a serdeczna wesołość nieodstępną jest 
jego towarzyszką. Wiersze, figliki, sypał, jak z rękawa, śmieli się wszyscy 
do łez, do rozpuku, a wtem wygłosił jakąś myśl poważną, która wszyst
kich zajęła, pobudził do ożywionej rozprawy, do wymiany zdań, pożytecz
nej dla słuchających.

Zygmunt Stary i Zygmunt August cenili go bardzo wysoko, lubiła 
nawet Bona: król obdarzył go ziemią, na której założył potem miasteczko 
Rejowiec — przyjaciół, wielbicieli miał bez liku.

Teraz zobaczymy jeszcze, co napisał.
Oto parę »figlików«:

Jeden pasł dziesięć koni i wsiadł na jednego.
Gdy je pędził do domu, zapomniał onego, 
Naliczył jedno dziewięć i wnet się zatroskał, 
Bieżał nazad do łasa, mówiąc, iż tam został. 
I potkał się z sąsiadem, pyta o gniadego, 
Jeśliby gdzie nie widział tam konia łysego. 
Ten rzekł: — A toć i łysy, co to siedzisz na nim. 
Teraz się chłop obaczył, jechał nazad za nim.

Albo inny:

Zwonek pan miał, kiedy jeść, aby weń zwonili, 
A potem się, przy stole siedząc, rozmówili, 
Któraby też muzyka nawdzięczniejsza była, 
Coby wżdy ludzkie myśli snadniej weseliła. 
Jedni chwalili lutnie, drudzy symfonały, 
Owa, co kto rad słyszał, każdy swoje chwali. 
Błazen, stojąc: Panowie, nalepszy wżdy zwonek, 
Bo gdy jeść weń zazwonią, wnet skacze ogonek.

Rey jednak poetą nie był, chociaż pisał wierszem i chociaż jedna 
książka, wierszem napisana, zyskała mu wielką sławę poetycką, bo tak 
długiego poematu nikt jeszcze w Polsce nie napisał. Było to opowiadanie 
o młodzieńcu, który chodził po świecie, aby poznać mędrców i od nich 
się dowiedzieć, co jest prawdą i jak żyć trzeba.

Najwaźniejszem jednakże dziełem Reya jest prozą napisany »Zy-
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wot poczciwego człowieka*,  w którym maluje życie szlachcica polskiego 
od kolebki do grobu i uczy, jakim być powinien człowiek uczciwy, dobry 
obywatel. Z tej książki możemy poznać doskonale, jak wówczas szlachta 
żyła, co my siała, jakie miała wady, jakie ceniła cnoty.

Ażeby poznać, jakim Rey pisał językiem, przeczytajmy parę wyjątków.

O DZIWNYCH UBIORACH.

»A by dziesięć krojów na każdy tydzień wymyślił, tedy każdy chwalą. 
Będzie jedna (suknia) z długim kołnierzem do pasa, to powiadają, iż tak 
czyście (pięknie): chłop ozdobny, od wiatru się zasłoni, kiedy trzeba, i ki
jem we grzbiet nie tak bardzo puknie. Będzie zasię druga, co kołnierza 
nie będzie u niej i na palcu, a przedsię też tak czyście: wolno mi się 
obejrzeć, kędy chcę i jako chcę, a przedsię mię kołnierz w szyję nie kąsa. 
Będzie druga z długiemi rękawy, a czasem i ze trzemi; tak też powia
dają, czyście: chłop znaczny na koniu, kiedy rękawy około niego trzpia- 
tają. Będzie druga, co jedno rękawiki do łokcia, a też tak przedsię czyś
cie: wolniejszym tak i snadnie mi na koń wsieść.

Ja wierzę, by kto pozłociwszy rogi, na łeb włożył, tedy nie wiem, 
by nie powiedali, iż to tak czyście, bo wszystko czyście, by się jedno co 
dziś pojawiło, częgochmy wczora nie widzieli*.

ROZKOSZE GOSPODARSKIE.

»Bo gdy przypadnie wiosna, azaż owo nie rozkosz z żonką, z cze- 
ladką, po sadkoch, po ogródkoch sobie chodzić, szczepków naszczepić, 
drobne drzewka rozsadzić, niepotrzebne gałązki obcinać, mszyce pozbie-s. 
rać, krzaczki ochędożyć. Też sobie i wineczka i różyczek możesz przy
sądzić, bo się to barzo łacno wszytko, a barzo małą pracą przyjmie.

Nuż też pani łaskawa domowa, azaż też z drugiej strony nie może 
bez wielkiej prącej, a na poły z krotofilą (zabawą) nadobnych pożytecz- 
ków naczynie, gdy się zabawi około ogrodów, około nabiałów, około lnów, 
około konopi? Wszytko a wszytko może się to sowicie opłacić i domek 
się zupełnie. Bo to zimie zasię z dzieweczkami poprzędzie, plócienek na- 
sprawuje, może i uprzedaó, może i potrzebę domową zawżdy poczciwą 
mieć. Nuż też i gąska niezła, bo i piórka i miąsko wżdy też darmo nie 
wynijdzie, a mały na to koszt. Nuż i kurczątko, nuż też kaczątko, nuż 
też i goląbiątko, wszytko to nic nie wadzi. A przedsię i sława i pożytek 
z tego roście, iż porządek w domu*.

W innej jeszcze pracy Rey maluje wielkość i potęgę Polski, i ubo
lewa z żalem nad błędami rodaków, które muszą sprowadzić karę nieba. 
W tem dziele jego najlepiej maluje się miłość ojczyzny.



Niedawno obchodziliśmy czterechsetną rocznicę urodzin Reya, czemże 
zasłużył na to?

Czy możecie sami sobie odpowiedzieć?

JAN KOCHANOWSKI. URSZULKA.
(1530-1584).

I.
Jan z Czarnolasu, pierwszy wielki poeta polski, urodzony za czasów 

Zygmunta Starego, był świadkiem panowania w Polsce czterech królów, 
choć umarł w 54-tym roku życia.

Nazwano go śpiewakiem z Czarnolasu, od imienia wioski rodzinnej, 
w której mu upłynęły najszczęśliwsze lata, gdzie stworzył najpiękniejsze 
swoje dzieła.

Niedawno jeszcze co rok nowymi liściami szumiala o nim pieśni 
stara lipa, żywy świadek radości i smutków poety, ulubione miejsce spo
czynku i pracy. Sam tak o niej napisał:

N A L I P Ę.
 Gościu! siądź pod mem liściem, a odpoczni sobie;

Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie, 
Choć się najwyżej wzbije, a proste promienie 
Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie; 
Tu zawźdy chłodne wiatry z pola zawiewają, 
Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają; 
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły 
Biorą miód, który potem szlachci pańskie stoły; 
A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie, 
Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie; 
Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie, 
Jako szczep najpłodniejszy w hesperyckim sadzie 1).

Nie jest to wiersz jedyny, którym upamiętnił to miłe sobie drzewo, 
gdzie upłynęło mu tyle chwil słodkich, w otoczeniu rodziny i przyjaciół, 
skąd podziwiał piękne widoki natury, czy to w letni poranek, pełen blasku, 
woni, barw świeżych, świergotu, czy w wieczór cichy, który przemawia 
do serca mruganiem gwiazd, szelestem niewidzialnych skrzydeł i spoko
jem usypiającej natury.

Kochanowski głęboko odczuwał i kochał piękno natury, jak i wszel
kie piękno, gdyż był prawdziwym poetą.

1) Sady bogiń Hesperyd, według podań greckich, pełne były Złotych jabłek.



Rey przekonał, że po polsku pisać można, że mowa nasza dosyć 
jest bogata, by w niej wyrazić wszystkie myśli i uczucia, lecz dopiero 
Kochanowski stworzy! język piękny.

Ponieważ ojca utracił dość wcześnie, matka kierowała jego wykształ
ceniem, a poznawszy niezwykłe zdolności młodzieńca, wysłała go po skoń
czeniu akademji krakowskiej dla dalszej nauki za granicę. Przez lat kilka 
kształcił się więc Kochanowski w najlepszych szkołach włoskich, gdzie 
zajmowały go głównie arcydzieła poezji łacińskiej i greckiej — potem 
pojechał jeszcze do Paryża.

I stamtąd — jak wieść niesie — przysłał swój wspaniały »Hymn 
do Boga«. Zachwycił nim od razu wszystkie serca, wprawiając w zdu
mienie poetów, którzy twierdzili dotąd, że gruby i nieokrzesany język 
polski zupełnie się nie nadaje do poezji.

Tymczasem na jakimś większym zjeździe towarzyskim ktoś zaczął 
czytać głośno:

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
1 w otchłaniach i w morzu, na ziemi, na niebie.

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje, 
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje; 
Wdzięcznem Cię tedy sercem, Panie! wyznawamy, 
Bo nad Cię przystojniejszej ofiary nie mamy.

Tyś Pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował
1 złotemi gwiazdami ślicznieś uhaftował,
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioly rozlicznemi.

Za Twojem rozkazaniem w brzegach morze stoi,
A zamierzonych granic przeskoczyć się boi:
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają,
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.

Tobie kwoli rozliczne kwiatki wiosna rodzi,
Tobie kwoli w kłosianym wieńcu lato chodzi,
Wino jesień i jabłka rozmaite dawa,
Potem do gotowego gnuśna zima wstawa.

Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
A zagorzale zboża deszcz ożywia snadnie;
Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej ^żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.

Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
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Chowaj nas, póki raczysz, na tej nizkiej ziemi,
.Jedno niech zawżdy będziem pod skrzydłami Twemi!

Głęboka cisza panowała w zgromadzeniu, i nikt jej przerwać nie 
siniał. Więc jest mistrz, co wydobył takie dźwięki z lutni ojczystej 
mowy naszej i tak piękne myśli umiał w niej wyrazić?

Nagle stary Rey powstał. Był szczerze wzruszony, on, co tak kochał 
mowę ojców; to też w uniesieniu szlachetnego serca zawołał:

Temu w nauce dank przed sobą dawam
I pieśń bogini słowieńskiej oddawani.

lo znaczyło, ze uznaje wyższość Kochanowskiego i oddaje mu pierw
szeństwo, jako poecie polskiemu.

Słowa były niezgrabne, ale podyktowało je piękne uczucie; w czystem 
sercu tego zacnego człowieka nie było widocznie miejsca na zazdrość.

Wkrótce potem powrócił Kochanowski z za granicy, powitany na 
swojej ziemi gościnnie i serdecznie, jako znany już poeta. Duchowieństwo 
pragnęło otworzyć mu łatwiejszą drogę do sławy, przyjmując do swego 
stanu i dając mu, lubo świeckiemu, ówczesnym zwyczajem, probostwo po
znańskie; król Zygmunt August chciał go mieć na swoim dworze.

^Kochanowski nie mógł jakoś od razu o swej przyszłości postanowić; 
więc przyjął tymczasowo probostwo, które dostarczało mu znacznych do
chodów, a jednocześnie został sekretarzem króla Augusta, gdyż nęciło go 
widocznie życie dworskie, chciał poznać z blizka jego przyjemności.

Niedługo to jednak trwało; prawdziwy poeta musi tworzyć, a jeśli 
tworzyć chce rzeczy poważne, prawdziwie piękne, potrzebuje ciszy, nie 
może przebywać wciąż z ludźmi, podzielać ich spraw codziennych i na 
te drobne troski i małe uciechy trwonić skarby umysłu i wzruszenia serca. 
Poznać świat — bardzo dobrze, to wzbogaca życiowe doświadczenie, ale 
prędko zapragnie on żyć własnem życiem, z Bogiem tylko, wielką przy
rodą i sobą.

To potężne pragnienie odezwało się też w sercu Kochanowskiego; 
porzucił życie i godności dworskie, gdzie może spotkał go niejeden zawód, 
gdzie się przekonał, że cnota i talent niezawsze są należycie oceniane, 
a prawdziwa wartość niepospolitego człowieka pobudza serca do zazdrości 
i niechęci, - opuścił dwór i osiadł w swojem Czarnolesiu, ożenił się i za
czął -wieść życie spokojne, szczęśliwe, oddane rodzinie i pracy, prawdzi
wie błogosławione.

W cichym dworku gościła miłość, ta pani i królowa dobra, a z nią 
jej dzieci: spokój, wesele i szczęście.

Nie było ono wcale wyszukane: — przechadzka w piękny poranek 
14DZIEJE POLSKI 1
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wiosenny, kiedy świat tchnie świeżością i młodością, gdy każdy listek bu
dzi uczucie radości, zachwyca kropla rosy, niebo, złote słońce.

I śpiewał upojony tym widokiem:

Serce roście, patrząc na te czasy: 
Mało przedtem gołe były lasy,
Śnieg na ziemi wyższej łokcia leżał, 
A po rzekach wóz nacięźszy zbieżał. 
Teraz drzewa liście na się wzięły, 
Polne łąki pięknie zakwitnęly;

Lody zeszły, a po czystej wodzie 
Idą statki i ciosane lodzie. [je, 
Teraz prawie świat się wszytek śmie- 
Zboża wstały, wiatr zachodny wieje: 
Ptacy sobie gniazda omyślają, 
A przede dniem śpiewać poczynają.

Płynęły błogo dni jasne, słoneczne. W polu dojrzały zboza, prze
tykane purpurą maków, szafirowemi oczami bławatków, falujące bogatym 
kłosem...

A wtem chmura gradowa z grzmotem, piorunami pełznie złowrogo, 
niszczy pracę ludzką, złote pola białym okrywa całunem, łamie gałęzie 
drzew, obdziera z liści i owocu, zostawia spustoszenie, obraz pełen smutku.

Poeta patrzy na to z bólem 
w sercu, chwyta pióro i pisze:

Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć się kolwiek dzieje;
Bo nie już słońce ostatnie zachodzi, 
A po złej chwili piękny dzień przycho 
Patrzaj teraz na lasy, [dzi.
Jako prze zimne czasy
Wszytkę swą krasę drzewa utraciły, 
A śniegi pola wysoko przykryły.

wielkim: nagle myśl błysnęła mu

Po chwili wiosna przyjdzie,
Ten śnieg z nienagła zyjdzie,
A ziemia, skoro słońce ją zagrzeje, 
W rozliczne barwy znowu się odzieje. 
Nic wiecznego na świecie: 
Radość się z troską plecie,
A kiedy jedna weźmie moc nawiętszą. 
Wtenczas masz ujrzeć odmianę na?

[prędszą. /

I powróciło szczęście i urodzaj. Nic nie trwa wiecznie, i wszystko się 
zmienia. Minie i piękne lato i jesień bogata. A potem:

Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli, Nam nie Iza, jedno patrzać też swej rze- 
Wiatry z północy wstają, Niechaj drew do komina, [czy:
Jeziora się ścinają, Na stół przynoszą wina,
Żórawie, czując zimę, precz lecieli. Ostatek niechaj Bóg ma na swej pieczy!

Po zimie przecież błyśnie znowu wiosna.
Tak kochał i odczuwał Kochanowski wszelkie piękno natury. — Dru- 

giem źródłem szczęścia była dla niego rodzina: dobra, kochająca i kochana 
żona, mile i zdrowe córki.
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Jeden z wielkich naszych poetów powiedział, że człowiek szlachetny 
szczęścia nie znajdzie w rodzinie, jeśli go niema w ojczyźnie. To prawda. 
Szczęście rodzinne nie może wystarczyć temu, kto ogarnia uczuciem kraj 
cały i dalej myślą sięga, kto rozumie, jak bardzo szczęście rodziny i ka
żdego człowieka zależnem jest od szczęścia społeczeństwa, narodu, do któ
rego on należy.

Lecz za czasów Kochanowskiego ojczyzna właśnie była spokojna, 
bezpieczna, potężna i szczęśliwa, więc mógł z całym spokojem i pogodnem 
sercem używać szczęścia rodzinnego, bo nie truła go troska o los braci, 
o przyszłość.

Nie był poeta zresztą wcale obojętny na sprawy kraju, tylko nie 
brał w nich czynnego udziału, pragnąc służyć ojczyźnie tem narzędziem, 
jakie mu Bóg powierzył.

Rycerz walczy mieczem, krew swoją oddaje. Gdy kraj w niebezpie
czeństwie, każdy obywatel zdrowy i w sile wieku ma ten obowiązek; ale 
w kraju był pokój, nie groziło mu wówczas żadne niebezpieczeństwo.

Inny ma zdolności do rządzenia krajem, myśli o podniesieniu jego 
dobrobytu, rozszerzeniu oświaty, ugruntowaniu w nim sprawiedliwości, za
bezpieczeniu granic, utrwaleniu dobrych stosunków z sąsiadami, taki 10- 
zumem swoim może kraj uszczęśliwić, więc powinien być urzędnikiem, 
mieć władzę, rządzić, jak np. Jan Zamoyski.

Kochanowski brał nawet udział w jednej wojnie, ale urzędu nie chciał. 
Wiedział, że rozumnych ludzi w Polsce nie brakuje, że nie jest na tem 
polu koniecznie potrzebny, więc nie chciał oddawać swego czasu i swobody.

On był poetą: tworzyć rzeczy piękne, to było jego zadaniem na 
świecie, i powinien je spełnić; ale spełnić je może tylko wtedy, jeśli go 
nie obciążą inne obowiązki, więc podjąć się ich nie chciał.

Kraj potężny i oświecony potrzebuje jeszcze piękna, poezji i sztuki, 
a któż mu to dać może? 

Kochanowski wiedział, że ma wielki talent, że jego dzieła czeka 
sława nieśmiertelna, więc te skarby ojczyźnie składał w darze; w tem 
nikt go zastąpić nie mógł. . ,

Ludziom, którzy cenili go bardzo, dziwnem się wydawało, ze mą - 
tak uczony nie piastuje żadnej godności, nie pełni żadnego urzędu. Za
moyski wymieniu króla ofiarował mu kasztelanję, lecz poeta me przyjął.

Nie chcę do mego ubogiego domu wpuścić pysznego kasztelana - 
odparł — roztrwoniłby to wszystko, co zebrałem pracą.

Znaczyło to, iż będąc kasztelanem, musiałby prowadzić życie " j- 
sławniejsze, otoczyć się licznym dworem, a na to nie wystarczały doc o y 
z Czarnolasu. - Dochód na te wydatki mógłby od króla otrzymać, lecz 
czasu straconego niktby mu nie wynagrodził.



Ten pan zdaniem mojem, kto przestał na swojem — powtarzał 
często. Mam dostatek, więcej nie pragnę niczego.

* /
Inszy niechaj pałace marmorowe mają
I szczerym zlotoglowem ściany obijają;
Ja, Panie! niechaj mieszkam w tem gnieździe ojczystem, '
A Ty mię zdrowiem opatrz i sumieniem czystem,
Pożywieniem uczciwem, ludzką życzliwością, 
Obyczajmi znośnemi, nieprzykrą starością.

napisał o swym domu w Czarnolesiu.
Wreszcie, aby zadość uczynić obyczajom, które wówczas wielkie 

znaczenie przywiązywały do wszelkich tytułów, przyjął urząd wojskiego, 
czyli opiekuna żon i dzieci rycerzy, idących na wojnę. Miał nadzieję, że 
takie obowiązki wiele czasu mu nie zabiorą.

Ilekroć jednak w imię obowiązku wezwano go, aby oddał usługę 
krajowi, nie uchylał się nigdy.

Przedstawiono mu, iż byłoby dobrze, gdyby w zręcznym wierszu 
wytknął szlachcie wady i dal nauczkę, jaką być powinna.

Spełnił to, i choć może nie miał szczególnej ochoty, napisał długi 
utwór pod tytułem »Satyr«, w którym niby to jakiś bożek grecki wyma
wia Polakom, że przestali już być rycerzami, gotowymi krew oddać za 
ojczyznę, że dbają tylko o pieniądze, gnuśnieją w zbytkach, pozwalają 
upadać akademii i t. p. Przepowiada im smutne skutki takiej zmiany, 
stawia na wzór Chrobrego i jego rycerzy.

Obchodziło go wszystko, co się działo w kraju, każdy wypadek cie
szył albo smucił:

Wieczna sromota i nienagrodzona
Szkoda, Polaku! — ziemia spustoszona 
Podolska leży, a pohaniec. sprosny 
Nad Niestrem siedząc, dzieli łup żałosny!

woła z żalem, kiedy Tatarzyn spustoszył Podole i jasyr wielki zabrał. 
Każde zdarzenie znajduje natychmiast żywy odgłos w jego sercu: czy 
książę Albert na rynku krakowskim hołd składa Zygmuntowi, czy btefan 
Batory zwycięzcą wraca po skończonej wojnie, czy sąsiad grozi, a my 
w zaślepieniu nie widzimy niebezpieczeństwa.

Wszystko to znajdujemy w poezjach Kochanowskiego, bo w dziełach 
wielkich twórców każdego narodu, jak w zwierciadle, odbijają się wypadki, 
czyny, uczucia i myśli współczesnych ludzi i najgłębsza treść współ
czesnych dziejów.

Ich utwory — to też historja.

— 212
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II.

Najukochańszem dzieckiem Kochanowskiego była maleńka Urszulka, 
czyli Orszulka, jak dawniej mówiono, dziewczynka, okazująca nadzwy
czajne zdolności poetyckie, co budziło w ojcu nadzieję, że odziedziczy po 
nim i talent i sławę.

Dziecię było niezwykłe, skoro w trzecim roku życia układało wier
szyki bez pomocy starszych, tak sobie, niespodzianie, samo z siebie. Prze
cież inne dzieci w tym wieku zaledwie szczebioczą i jako tako zdania 
umieją układać. Ojciec sam w srogim żalu tak ją opisuje:

Żaden ociec podobno barziej nie miłował 
Dziecięcia, żaden barziej nad mię nie żałował. 
A też ledwie się kiedy dziecię urodziło, 
Coby łaski rodziców swych tak godne było: 
Ochędożne, posłuszne, karne, niepieszczone, 
Śpiewać, mówić, rymować, jako co uczone, 
Każdego ukłon trafić, wyrazić postawę, 
Obyczaje panieńskie umieć i zabawę; 
Roztropne, obyczajne, ludzkie, nie rzewniwe, 
Dobrowolne, układne, skromne i wstydliwe. 
Nigdy ona poranu karmie nie wspomniała, 
Aż pierwej Bogu swoje modlitwy oddała; 
Nie poszła spać, aż pierwej matkę pozdrowiła 
I zdrowie swych rodziców Bogu poruczyła. 
Zawżdy przeciwko ojcu wszytki przebyć progi, 
Zawżdy się uradować i przywitać z drogi, 
Każdej roboty pomódz, do każdej posługi 
Uprzedzić było wszytki rodziców swych sługi. 
A to tak w małym wieku sobie poczynała, 
Że więcej nad trzydzieści miesięcy nie miała.

Ze słów tych łatwo sobie wyobrazić złotowłosą dzieweczkę, o pio- 
miennem spojrzeniu uśmiechniętych oczek, żywą, wesołą, śpiewającą, 
skoczną, napełniającą dom cały szczebiotem i srebrnym śmiechem dziecka. 
Taki pogodny promy czek słoneczny, co rozjaśniał wszystkie dusze złotym 
blaskiem, a w sercach budził miłość i nadzieję.

Nic dziwnego, że kolo tej ślicznej postaci osnuły się podania, które 
opowiemy. , . , , ~

Właśnie w tym czasie odwiedzić miał Kochanowskiego hetman Za
moyski, mąż wielce uczony, który wysoko cenił wieszcza z Czarnolasu 
i był mu przyjacielem.
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Na przyjęcie takiego dostojnika wielkie przygotowania czyniono 
w skromnym dworku: trzeba mu było przygotować pokój, w całym domu 
robiono niezwykle porządki, z wielkich kufrów wyjmowano piękne od
świętne szaty dla dziewczynek, i pani domu również pomyśleć musiala. 
o stroju, o wykwintniejszych potrawach dla gościa, słowem, ruch był nie
zwykły, a mała Urszulka, pomagając każdemu, nasłuchała się niemało, 
jaki to wielki pan wstąpi w ich progi, jaki sławny, mądry, bogaty, a je
dnak mniej szczęśliwy, niż oni w swym dworku, bo nie ma syna, którego 
tak pragnie.

Nadszedł nakoniec dzień oczekiwany; dziewczęta poubierały się 
w świeże sukienki, i Urszulce zapleciono złote wioski, jasną sukienkę prze
pasano wstążką, i poszła z siostrą po kwiatki na łąkę.

Idąc, jak zwykle, śmiała się i szczebiotała; zebrała pęk ogromny pol
nych kwiatów i rozpromieniona wracała ze swoją zdobyczą.

Wtem pod lipą ujrzała ojca. Natychmiast ścisnęła mocniej obu rącz
kami kwiaty i pobiegła ku niemu, jak ptaszyna.

— Cóż to za kwiaty? — pyta Kochanowski, biorąc ją na kolana 
i patrząc z uśmiechem na najdroższą swoją pieszczotkę — poco tyle na
rwałaś?

— Przyjedzie tu rycerz A ja te kwiateczki
Ojcu, matce drogi, rzucę mu pod nogi!

zaszczebiotała wesoło Urszulka.
— Któż cię takiego wierszyka nauczył? — pytał szczęśliwy ojciec.
Rozśmiała się Urszulka.
— Nikt mię nie nauczył, sama umiem.
— Powiedzże mi raz jeszcze.
— Zapomniałam. Inny mi się przypomni.
Ukazał się wreszcie gość oczekiwany. Kochanowski przedstawił mu 

całą rodzinę, hetman miał dla każdego grzeczne słówko, lecz wesoła Ur
szulka szczególniej mu się podobała.

— Cóż to za zloty ptaszek! — mówił, biorąc ją na ręce. — Więc 
ty dla mnie kwiatki zbierałaś? — Bardzo ci za nie dziękuję. Śliczne kwiatki, 
ale Urszulka ładniejsza. Bo i ty kwiatkiem jesteś, czy wiesz o tem? Tylko 
nie wiem, jakim. Może niezapominajką, bo masz takie jasne, błękitne oczęta. 
Czy nie zgadłem?

Urszulka zakłopotana, wstydziła się obcego, spuszczała powieki i sie
dząc na kolanach, dotykała paluszkami pięknych, świecących guzów u żu- 
pana, które w kosztownych sukniach służyły głównie do ozdoby i bywały 
z drogich kamieni.

— Cóż? — pytał znów po chwili hetman — widzę, że ci się podo
bają te guziczki?
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Urszulka podniosła na niego spojrzenie:

Pięknie, cudnie i bogato, 
Jak u nikogo na świecie;

Ale gdybyć Bóg dal dziecię 
Dałbyś wszystko za to!

— I któż cię tego wierszyka nauczył? — pytał zdziwiony hetman, 
przypuszczając, że ktoś z rodziny ułożył go dla dzieweczki.

— Nikt — odparła Urszulka — ja tak sama.
— Sama takie ładne wierszyki układasz?
— Sama mówię, jak mi się przypomną.
— A to mi się podoba! — Wiesz, Urszulkp, poproszę tatusia i odda 

mi ciebie. On ma tyle dzieci, a ja będę miał jedną Urszulkę. Zabiorę ją 
daleko, do Krakowa, do króla, zobaczysz tam śliczne rzeczy. Cóż, czy zgoda?

Nie, jam dziewczyna, 
Tobie trzeba syna; 
Mnie weźmie kto inny,

Aniołek niewinny;
Ja poproszę Boskiej Matki 
Dla ciebie o zdrowe dziatki.

Więc Zamoyski uściskał dziecię i szczerze winszował ojcu takiej 
córki, przepowiadając jej niezwykłą sławę i wielką miłość ludzką.

Hetman odjechał, życie popłynęło znowu szczęśliwie i spokojnie.
Urszulka była zdrowa, nie płakała nigdy, nie narzekała na nic, więc 

nie budziła w nikim żadnej troski; kochano ją, pieszczono, a że w domu 
poety często bywali goście z blizka i z daleka, więc sława jej rozchodziła 
się po świecie.

Były to złote czasy dla naszego kraju. Wisłą za złote zboże płynęło 
złoto w dukatach, dostatek powszechny ułatwiał oświatę: mało kto po
przestawał już na akademji, każdy miał za co jechać za granicę, do sław
nych uczelni włoskich; każdy zwiedzał dalekie kraje i przywoził stamtąd 
naukę, ogładę, a często oprócz tego cudzoziemskie stroje, zbytek, obyczaje 
obce. Lecz wielu powracało z rzetelną nauką; ci świecili przykładem, 
zdobywali sławę. Inni pragnęli im także dorównać, wiec młodzież się 
kształciła, mnożyły się księgi, oświata stała wysoko, a głupiec, lekcewa
żony przez wszystkich, nie miał żadnego znaczenia, i wstydząc się nie
uctwa, dbał przynajmniej o to, aby synów lepiej wychować.

Zamiłowani w życiu towarzyskiem i gościnni Polacy, coraz nowe 
obmyślali zabawy i żarty, aby wszystkim było wesoło, lecz zarazem, ażeby 
ta wesołość przystojną była i godną ludzi oświeconych, którzy nie na to 
przecież się zbierają, aby zjeść razem smacznie, lub się upić. Dlatego to 
powiedział Kochanowski:

Milczycie w obiad, mój panie Konracier 
Czy tylko na chleb gębę swą chowacie?
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Takie żartobliwe wiersze czyli fraszki sypały się przy stole, oży
wiając rozmowę dowcipem, czy to wytykając zręcznie jakąś wadę, czy 
opowiadając zabawne zdarzenia, czy podając nawet nieraz myśl poważną, 
która zająć powinna wszystkich, np.:

Prawa są równie jako pojęczyna:
Wróbl się przebije, a na muszkę wina.

I zaczyna się rozmowa o tem, jak prawa należy poprawić, gdzie są 
lepsze, które naśladować trzeba. Albo:

Nie, kto ma złoto, ma perły, ma szaty; 
Ale kto na swem przestał, ten bogaty.

To znowu żartowano z niesłowności kobiet:

Co komu rzecze białogłowa,
Pisz jej na wietrze i na wodzie słowa.

Na tych, co się nie chcieli pogodzić z siwizną:

Nowy to fortel, a mało slychany:
Na srebrną brodę grzebień ołowiany.

Na zbyteczne toasty:

Prze zdrowie gospodarz pije, 
Wstawaj, gościu! — A prze czyje? 
Prze królewskie. Powstawajmy 
I także je wypijajmy.
Prze królowej: wstać się godzi 
I wypić, ta za tą chodzi.
Prze królewny: już ja stoję 
A podaj co rychlej moję.
Prze biskupie: powstawajmy,

Abo raczej nie siadajmy.
Ta prze zdrowie marszalkowe: 
Owa, gościu, wstań na nowe.
Ta prze hrabię: wstańmy tedy! 
Odpoczniemże nogom kiedy? 
Gospodarz ma w ręku czaszę, 
My wiedzmy powinność nasze. 
Chłopię! wymkni ławkę moję: 
Już ja tak obiad przestoję.

Czasem rozmowy były poważniejsze, — mówiono np. o tern, jaka 
jest najprzedniejsza cnota obywatela, która z nauk najwięcej korzyści 
przynosi i t. p.

U jednego z możnych panów pod Lublinem we wsi Babinie utwo
rzono t. zw. Rzplitą Babińską, gdzie wszystkie urzędy rozdawano od
wrotnie do wartości obdarzonego nimi człowieka, t. np. tchórza miano-





218

wano hetmanem i posyłano mu uroczyście nominację, czyli przyznanie 
tego tytułu, głupca — doktorem filozofii, lubiącego za wiele wypić — 
piwniczym i t. p. Kiedy król Zygmunt August raz zapytał, kto jest mo
narchą w Rzplitej Babińskiej, odpowiedziano mu:

- Niech Bóg uchowa, abyśmy za twego żywota innego króla obie
rać sobie mieli: panuj, najjaśniejszy panie, i w Babinie.

I król nie obraził się o to.
Łatwo też się domyślić, że sławny poeta, królem poetów już wów

czas uznany, często przyjmował gości. Odwiedzali go blizcy sąsiedzi, z da
leka przyjeżdżali ci, którzy poznać go pragnęli; on dla każdego miał 
uprzejme słowo, dom otwarty i serce szczere. Córki przysłuchiwały się 
rozmowom gości, bawiły i uczyły tym sposobem, a nieraz i Urszulka, 
przez wszystkich pieszczona, powiedziała wierszyk, który zdziwił i zaba
wił towarzystwo.

Ale pewnego razu, kiedy liczni goście rozjechali się wreszcie, matka 
zauważyła, że Urszulka jest jakaś senna, rozpalona, nieswoja. Dziecina 
zachorowała.

Położono ją natychmiast do łóżeczka, dano na poty, leczono — jak 
wszędzie wówczas — domowymi środkami, bo doktorów nie było i każda 
matka musiała być lekarzem u siebie, a nawet w całej wiosce. Znały się 
też ówczesne kobiety na chorobach i sposobie leczenia, byle czem się 
nie przestraszały, a świeże powietrze i zdrowa natura pomagały im naj
skuteczniej.

Ale pomimo leków Urszulce się nie polepszało, przeciwnie — gorączka 
wzrastała ciągle, dziecię mówiło w malignie, a słowa jej przejmowały 
trwogą serce matki. Ale ona prosiła:

Nie płacz, matko, proszę,
Ja idę do nieba,
Na czyste rozkosze:
Mnie zazdrościć trzeba!

Mieć swego

Twoja luba córka 
Oblecze się w piórka, 
Z aniołkami siędzie...
Matko, żleż ci będzie 

aniołka?

Matka wołałaby mieć żywą córeczkę; więc nie uspakajały jej wcale 
te słowa, a tymczasem dziewczynka mówiła wciąż o tem, co widziała 
w gorączce:

O, idzie! idzie mój Jezus drogi! 
Trzyma go dziewica w bieli, 
Otaczają ich anieli,

Rzucę ja im się pod nogi: 
Przyjmie dzieciątko — dziecinę, 
Przytuli matka sierotę.
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Tiudno dziś sprawdzić, czy w takich wyrazach przemawiała Urszulka. 
ale niektóre słowa jej zapisał ojciec, a ten je zapamiętał niezawodnie. Zroz
paczony poeta tak śmierć dziecięcia swego opisuje:

A tyś ani umierając, śpiewać przestała, 
Lecz matkę ucałowawszy, takeś żegnała: 
»Już ja tobie, moja matko! służyć nie będę, 
Ani za twym wdzięcznym stołem miejsca zasiędę: 
Przyjdzie mi klucze położyć, samej precz jechać, 
Domu rodziców swych miłych wiecznie zaniechać«. 
To i czego żal ojcowski nie da serdeczny 
Przypominać więcej, był jej glos ostateczny; 
A matce, słysząc żegnanie tak żałośliwe, 
Dobre serce, że od żalu zostało żywe.

Żywe zostało serce, lecz jakże zbolałe. Rozpacz rodziców była nie 
do opisania. Matka płakała, łzy kryjąc, ażeby ojcu nie dodawać żałości, 
a ojciec — pociechy znaleźć nie mógł. Boleść swoją wyśpiewał wreszcie 
w ślicznych trenach, które w nieśmiertelnym wieńcu jego sławy są naj
piękniejszym liściem. W nich skarży się na pustkę, jaka po śmierci Ur- 
szulki została w jego domu.

Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, 
Moja droga Orszulo, tem zniknieniem swojem; 
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było, 
Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło! 
Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała, 
Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała; 
Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować, 
Ani ojcu myśleniem zbytniem głowy psować, 
To tego, to owego wdzięcznie obłapiając, 
I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając. 
Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu, 
Niemasz zabawki, niemasz rozśmiać się nikomu; 
Z każdego kątka żałość człowieka ujmuje, 
A serce swej pociechy darmo upatruje.

W osiemnastu trenach boleść swą wyraża, dochodząc do rozpaczy 
i zwątpienia o wszystkiem: o wartości cnoty, nauki, rozumu, o miłosierdziu 
Boskiem — ale w dziewiętnastym sam sobie daje na wszystko odpowiedź- 
Zmarła matka poety zjawia się niby z Urszulką na ręku i przemawia, 
tłumacząc, jak niesłuszny jest żal jego do Stwórcy. Szczęściem jest dla 
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Urszulki, że umarła młodo: cierpienia nie doznała, czysta i niewinna używa 
w raju niebiańskich rozkoszy.

Z czasem uspokoił się i ból poety po tej tak ciężkiej stracie. Czło
wiek ze wszystkiem pogodzić się musi, a czas jest lekarzem na najwięk
sze smutki. Wspomnienie Urszulki drogiem zostało mu zawsze, ale mógł 
znowu myśleć o czem innem, żyć dla poezji, rodziny i kraju.

Kochanowski i Urszulka. Matejko.

W tych to przejściach zapewne ucierpiało zdrowie poety i może 
wtedy, doznając większych dolegliwości, napisał znany wiersz, który za
czyna słowami:

Szlachetne zdrowie, 
Nikt się nie dowie,

Jako smakujesz, 
Aż się zepsujesz!

Nie było to zresztą jedyne ciężkie zmartwienie w jego życiu: wkrótce 
potem stracił drugą córkę, Hannę, i z pewnością serdecznie bolał nad jej 
zgonem, choć nie była poetką.

Nie na tem koniec: niczyje życie z samych radości składać się nie 
może. Kochanowski doznał dużo szczęścia i w rodzinie i w świecie, miał



ELEKCJA.
(1573).

Cóż to za obóz pod samą Warszawą? Jak okiem sięgnąć, na równi
nach AVoli namioty, wozy, konie, tłumy ludzi, gwar głosów, rżenie, okrzyki, 
szczęk broni — co znaczą te tysiące pod stolicą?

To elekcja: obiór króla. Pierwsza elekcja w Polsce.
Kiedy wygasł ród Piastów, Kazimierz Wielki wyznaczył po sobie 

następcę, gdyż miał do tego prawo: był dziedzicznym panem ziem pol
skich. Jagiellonowie prawa tego już nie mieli: sami byli tu przybyszami. 
Co innego na Litwie, która była ich własnością; tej mógł Zygmunt August 
dać pana po sobie. Pragnąc jednakże, by oba narody miały pod każdym 
względem jednakowe prawa, zrzekł się dobrowolnie tego przywileju, pod 
warunkiem, że Litwa z Polską wspólnie króla Obierać będą.

I nic więcej; nie pomyślano o nikim, nie obmyślono nawet, w jaki 
sposób obiór ma się odbywać.

To też po śmierci króla duchowieństwo, możni panowie i szlachta 
zjechali się, by wspólnie to wszystko uradzić i plan jakiś ułożyć raz na 
zawsze. Trzeba było odpowiedzieć na pytania: kto będzie obierał króla? 
gdzie i kiedy odbywać się będzie elekcja?

Kto? — Nie panowie! Na to nie zgodziłaby się szlachta, bardzo pra
gnąca władzy i niezmiernie o nią zazdrosna. Więc jak? Wszyscy razem, 
czy posłowie?

Wahano się. AV Niemczech cesarza obierało tylko siedmiu elektorów 
czyli wyborców, a tymi byli trzej arcybiskupi i czterech książąt panu
jących. Ale w Polsce szlachta prawa swego się nie zrzecze, więc jak 
będzie?

Długi czas przypisywano Janowi Zamoyskiemu rozstrzygnięcie tego 
pytania niebacznem słowem, które smutne wydało następstwa; dziś hi- 
storja uwalnia go prawie stanowczo od tej bolesnej odpowiedzialności.

Ktoś pierwszy jednak wygłosił to zdanie:
— Każdy szlachcic broni kraju wlasnemi piersiami, niechże i własnym 

głosem wybiera sobie pana.
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Wydało się to wszystkim bardzo słuszne, słowo stało się prawem, 
prawo nieszczęściem dla kraju, choć szlachta nazywała je swoim klej
notem.

Więc króla obierać będzie cala szlachta, może kilkakroć sto ty
sięcy ludzi: ilu zechce przyjechać. Mądry, głupi, biedny, bogaty, wykształ
cony i taki, co czytać nie umie, który nie ma pojęcia, co to znaczy rzą
dzić, jakie kraj ma potrzeby — każdy ma prawo wybierać, a wszyscy 
muszą przecież zgodzić się na jednego. Jeśli na sejmie wśród kilkuset lu
dzi trudno było nieraz o zgodę, to cóż będzie teraz?

Ale tak postanowiono.
A jeśli na elekcję ma zjeżdżać kraj cały, to musi być w takiem 

miejscu, żeby dla wszystkich było jak najbliżej. Dlatego wybrano pola 
pod Warszawą, i wszystkie elekcje odbywały się tutaj, na Woli.

I stąd właśnie ten obóz pod Warszawą.
M dniu oznaczonym zjeżdżają się ziemie, powiaty, województwa. 

Wielki pan jedzie hucznie i wspaniale, dwór za nim liczny: pojazdy, ka
rety, dworzanie, służba, krewni, przyjaciele, parę tysięcy ludzi.

A biedak idzie z szabelką na sznurku, bo nie ma do niej pasa; oj
ciec nie zostawił mu ziemi i koni, więc idzie pieszo: nie ma pieniędzy, 
ale jeść mu dadzą, bo ma swój glos szlachecki, który odda temu, kto go 
uprzejmiej przyjmie i hojniej obdarzy. Będzie mu za to służył i wybierał 
tego, kogo mu wybrać każę, bo sam przecie o niczem nie wie: w szkole 
nie był, a teraz przyszedł na elekcję, bo tu łatwiej znajdzie dobrą 
służbę.

Szuka swoich. Z kaliskiego tu przybył, więc pyta spokojnie, gdzie 
leżą Kaliszanie; tam i jego miejsce, tam powiedzą mu, co ma robić, jak 
gadać. Chleba nikt nie pożałuje.

Rozłożyły się ziemie jedna obok drugiej wielkiem, szerokiem kołem, 
więc Krakowska, Kujawska, Łęczycka, Kaliska, Płocka i t. d. i t. d. Tu 
Litwa. Przy każdej zatknięto chorągiew, za nią bieleją namioty, płoną 
ogniska, ludzie siedzą gromadami, gwarzą, słuchają, radzą. Poza kołem 
pasą się konie na łąkach, stoją wozy z żywnością, bronią. W kole ci 
kłócą się, tych godzą, tamci zapraszają przyjaciół.

Pośród kola obszerne miejsce wolne. Tutaj wzniesiono szopę, dosyć 
obszerny budynek drewniany, o trzech szerokich bramach: dla Wielko
polski, Małopolski i Litwy. Tu zasiądą senatorowie, urzędnicy państwa 
z prymasem czyli arcybiskupem gnieźnieńskim na czele, i posłowie, wy
brani na sejmikach.

Posłowie stanowią łączność pomiędzy szopą a kołem.
W szopie obrady cichsze i zgodniejsze: ci lepiej rozumieją, o co cho

dzi, i wiedzą, czego chcą.
Ułożyli warunki, które przyjąć musi, kto chce być obrany królem —
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musi je zaprzysiądz, bo w nich są wyraźnie wymienione wszystkie prawa 
i wolności, tak wielką wagę mające dla szlachty, np. że nie będzie prze
śladował ludzi innej wiary (jak robiono w Niemczech, we Francji), że bę
dzie spełniał, co sejm postanowi — albo inne, mające przynieść krajowi 
korzyść, np. że zbuduje fortecę w miejscu oznaczonem, gdzie właśnie jest 
potrzebna, że wystawi swoim kosztem pewną ilość wojska i t. p. Wa
runki te po łacinie nazwano pacta connenta.

Teraz rozpatrują, kto się stara o koronę, czyli kto jest kandydatem. 
Każdy, kto pragnie zostać królem polskim, przysłał swojego posła, który 
w jego imieniu daje różne obietnice i wylicza korzyści, jakie obiór jego 
pana przyniesie krajowi.

Więc każdy mówi długo, pięknie, zachęcająco, a słuchacze notują 
jego obietnice, które muszą powtórzyć kołu.

Teraz cudzoziemscy posłowie odjeżdżają z Woli, gdzie im polecono: 
do Warszawy albo gdzieindziej, i nie wolno im więcej pokazać się na 
polu elekcyjnem. Senatorowie radzą dalej w szopie, posłowie ziemscy udali 
się do swoich powiatów, aby im rzecz przedstawić i odebrać glosy.

Pierwej jednak już w szopie rozpatrzyli tę rzecz z senatorami, bo 
jeśli tu nie zgodzą się wszyscy na jednego, to do zgody nie dojdzie nigdy.

Więc kogo wybrać? Ten dobry, tamten lepszy, o tym mowy być 
nie może i t. d. zastanawiają się długo nad każdym: ci chcieliby tego, 
tamtym inny wydaje się odpowiedniejszy.

Trwa to naturalnie dni kilka. Gdy w szopie uchwalono już, kogo 
popierać, posłowie ziemscy wracają do kola, i każdy radzi ze swoim po
wiatem. Wyliczają zalety, wady kandydatów, ich obietnice i spodziewane 
korzyści, jakie każdy z nich przynieść może.

Trwają narady, spory, przekonywania się wzajemne. Panowie też 
spraszają wyborców do siebie, ujmują ich grzecznością, podarkami, poją, 
karmią u swego stołu, tłumaczą rzecz, jak sami rozumieją, jakby chcieli, 
ażeby rozumiała szlachta.

Wreszcie posłowie odbierają głosy, każdy od swego powiatu, a w szo
pie je obliczają.

I rozmaicie bywa: czasem zgadzano się łatwo od razu na jednego 
z kandydatów, a niekiedy do zgody nie mogło dojść wcale — obierano 
dwóch królów, przychodziło do walki między nimi, i dzielił się kraj cały, 
na dwa wrogie obozy, niszczyła go wojna domowa.

Pierwsza jednak elekcja skończyła się dosyć prędko i szczęśliwie. 
Gdy z obrachunku głosów zrozumiano, że wszyscy zgodzą się na jedno, 
sprawa była skończona.

Następowała uroczysta ceremonja: prymas siada w kolasę, zaprzę
żoną białymi końmi, i zwolna objeżdża koło. Staje przy każdej ziemi, za
pytuje, kogo wybrali, sekretarz notuje zaraz odpowiedzi.
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Gdy wszystkie ziemie zgodnie glosowały, niema już wątpliwości: 
wówczas marszałek państwa staje kolejno w 3-ech bramach, otoczony se
natorami i posłami, i ogłasza Wielkopolanom, Małopolsce i Litwie, kto zo
stał obrany królem.

Na znak ladości grzmią strzały armatnie, huczą salwy! w kole szla- 
checkiem, echo powtarza tysiączne okrzyki: Niech żyje Henryk, niech 
żyje król Henryk!

Uderzono we wszystkie dzwony, w kościołach i na polu elekcyjnem 
rozległ się hymn dziękczynny: Te Deum laudamus — »Ciebie, Boże, 
chwalimy«.

TURNIEJ.

iękny znów dzień powitań, Kraków 
wyległ na ulice: król przybywa.

Otoczony poselstwem polskiem. 
które do Paryża jeździło po niego, 
z garstką francuskich dworzan i ry
cerzy, zbliża się Henryk do stolicy 
kraju, w którym ma odtąd panować.

Arcybiskup, biskupi, kasztelan 
krakowski, wojewodowie i senatoro
wie, w otoczeniu kilku tysięcy ry
cerzy, w zbrojach, na pysznych ko
niach, złocisto i świetnie wryjechali 
na drogę aż za Łobzów\ Litwa przy
była w 3.000 jazdy — szlachta, 
mieszczanie, tłum nieprzeliczony, 
a strojny, wspaniały, w futrach so
bolich, w kołpakach z piórami, hu- 

sarja ze srebrnemi skrzydłami, rzędy na koniach drogimi kamieniami wy
sadzane, kolasy purpurowre aksamitne z ozdobami złotemi.

Niechże król obcy, który wyobrażał sobie, że w jakimś dzikim kraju 
rządzić będzie, pozna, że tutaj nie zbywa na niczem, że w skarbcach pol
skich pełno, a w głowrach nie pusto.

Już się przekonał trochę o tem i w Paryżu, gdzie posłowie polscy 
przemawiali z równą biegłością po łacinie, jak i po francusku, on zaś na- 
wret w łacinie nie był zbyt biegły.

15*
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Uroczystości trwają przez dni kilka, lecz jakoś obco między królem 
i narodem. Razi rycerstwo i strój cudzoziemski i mowa obca i zwyczaje 
króla, a jemu także duszno na Wawelu. Inny był dwór francuski.

Więc aby rozweselić i rozerwać króla, uprzyjemnić mu pobyt na 
obczyźnie, pokazać, że nie obce i Polakom zabawy, do których przywykł 
od dzieciństwa, postanowiono podczas koronacji urządzić turniej, czyli ry
cerską zabawę.

Zabawy takie urządzano często w Europie zachodniej na dworach 
królów, książąt, możnych panów. Ogradzano znaczną przestrzeń parka
nem z ostrych kolów, aby nikt nieproszony nie mógł widzieć, co się tam 
dzieje; pospólstwo odpędzano nawet od parkanu, a to głównie z obawy 
czarów i złych oczu, w które wówczas wierzyli wszyscy.

W takich zamkniętych szrankach toczyły się -walki.
Rycerze wjeżdżali tutaj w pełnej zbroi, niekiedy ze spuszczoną 

przyłbicą, aby nie dać się poznać nikomu przed walką. W takim razie 
jednak musieli heroldom powiedzieć imię, ażeby ktoś podstępem nie przy
właszczy! sobie praw rycerza. Mógł rycerz także mieć przy sobie giermka, 
za którego uczciwość odpowiadał.

Nad porządkiem turnieju czuwali heroldowie, ludzie doświadczeni 
w tych sprawach i znający wszelkie prawa i przepisy, w^edlug których 
odbywały się takie zabawmy. Na znak herolda walka się rozpoczynała, on 
mógł przerwać ją każdej chwili; herold znał nazwiska walczących ryce
rzy i ogłaszał je po zwycięstwie.

Szranki otaczała galerja dla widzów. Tu zasiadali sędziowie turnieju, 
którzy przyznawali zwycięzcom nagrody, goście, damy, rycerze, dwo
rzanie.

Na turniej dla Henryka Walezjusza ogrodzono równe i szerokie bło
nie za Kleparzem, galerję widzów ozdobiono kobiercami, złotogłowiem 
i chorągwiami. Obok białego Orla i Pogoni powiewały z wiatrem i lilje 
królewskie, białe w blękitnem polu.

Jadą od strony miasta złociste kolebki i strojne tłumy konno. Hen
ryk, otoczony swymi dwmrzanami, w hiszpańskim stroju: spodnie krótkie 
do kolan, z białego atłasu, i takaż bufiasta wresta, rodzaj bluzy i kami
zelki zarazem, ozdobiona kosztownemi koronkami; na tem płaszcz aksa
mitny purpurowy, krótki, a na głowie czapeczka, zwana tokiem, do której 
olbrzymi djament przytwierdzał kitę z piór czaplich; na szyi złoty łań
cuch z hiszpańskim orderem złotego runa; buty czerwone, krótkie i białe 
cienkie pończochy 1).

Jechał na białym koniu z czarną grzywą, ogonem i kopytami, któ
rego dostał od króla hiszpańskiego; rząd na koniu, siodło, uzda i strze-

*) Podług Rzewuskiego: »Zamek krakowski«.



229

miona wysadzane były gęsto rubinami, a na czapraku orzeł polski i trzv 
lilje, djamentami wyszyte. J

Książę Radziwiłł, panowie Zborowscy, książę Wiśniowiecki jechali 
przy królu, olśniewając bogactwem swego stroju i mnogością drogich ka
mieni. Niektórzy z panów polskich i litewskich przywdzieli strój hiszpań
ski za przykładem króla; suknie dam dworu perłami naszyte, mieniły się 
barwami tęczy, na głowach miały kosztowne ozdoby z brylantów, pereł 
i rubinów; szaty ich aksamitne, atłasy, złotogłów, futra kosztowne.

Wszyscy zajęli miejsca na galerji, w loży sędziów wojewoda Opa
liński, kasztelanowie Tęczyński i Wapowski, obok w bogatych strojach 
heroldowie.

Rycerze uroczyście składali przysięgę, iż żaden nie posiada talizmanu, 
któryby dopomagał jego szczęściu i wspierał męstwo wrodzone; iż każdy 
walczyć będzie według praw rycerskich, Boskiej jedynie wzywając po
mocy; iż na głos surmy w najzaciętszej bitwie natychmiast walki za
przestanie.

Po skończonej przysiędze król skinął, i w tej chwili heroldowie wy
stąpili na środek placu, aby odczytać głośno warunki turnieju i przy
pomnieć rycerzom prawa, które obowiązują w tej zabawie.

Teraz rozpoczęły się igrzyska.
Pierwszy wystąpił w szranki książę Janusz Radziwiłł, w zbroi po

łyskującej, jak zwierciadło, i złocistym szyszaku, i Samuel Zborowski 
w zbroi z błękitnej stali. Obaj na pysznych koniach stańęli naprzeciwko 
siebie i starli się w największym pędzie, uderzając kopjami o pancerze. 
Kopje rozprysnęły się w kawałki, lecz żaden z nich nie zachwiał się na 
siodle, nie wypuścił strzemion.

Na tem poprzestali w tem pierwszem spotkaniu.
Teraz francuscy i polscy rycerze mierzyli się z sobą kolejno, z roż

nem szczęściem, lecz żadna strona przewagi otrzymać nie mogła. Według 
przepisanego porządku, kto raz opuścił siodło, nie miał prawa już wal
czyć, więc coraz któryś z rycerzy ustępował i ze spuszczoną głową stawał 
na uboczu. Ale siły stron obu zostawały równe.

Wreszcie według programu przyszło do bitwy ogólnej na ostre; 
każdy mógł w niej użyć według własnej woli kopji, topora, czekanu 
i miecza.

Wystąpiło po 15 rycerzy z każdej strony, przedstawiając obóz polski 
i francuski, i uderzyli na siebie z łoskotem.

W pierwszem starciu skruszyli kopje i w mgnieniu oka odrzucono 
wszystkie razem, całe i połamane.

Rozpoczął się groźniejszy bój na miecze. Walczono z zaciętością, 
zdumiewając sztuką i siłą; padali zapaśnicy jednej lub drugiej strony, 
wyniesiono już trzech Francuzów i pięciu Polaków; zdawało się przez 



chwilę, że zwycięstwo chyli się na stronę Francji, którą wspiera! potężną 
silą Samuel Zborowski, kiedy nieznany rycerz z polskiej strony ze spu
szczoną przyłbicą rzucił się na pomoc swoim i potężnym ciosem obalił 
siostrzeńca Zborowskich.

Zawrzala straszna i zacięta walka: grzmialy ciężkie topory o że
lazne blachy, pasowali się z sobą najsilniejsi przeciwnicy, i król strwo
żony nagle losem swoich dworzan, nie chcąc, ażeby z walki wyszli zwy
ciężeni, dal rozkaz, aby wszyscy opuścili szranki, oprócz Samuela i nie 
znanego rycerza, których pojedynek miał być zakończeniem turnieju.

Na galerji zaległo pełne podziwu milczenie: uderzały topory, gięła 
się stal hartowna, każda chwila groziła śmiercią jednemu z walczących, 
kiedy nagle Zborowski, topór cisnąwszy o ziemię, rzucił się na przeciw
nika, objął go wpół i silą swych żelaznych ramion chciał zepchnąć z ko
nia. Lecz nieznajomy rycerz chwycił go nawzajem, i po kilku sekundach 
szamotania runęli obaj z koni.

Samuel zerwał się pierwszy, przycisnął kolanami piersi leżącego i za
woła! z wściekłością:

— Proś, żebym ci darował życie, bo zginiesz!
I podniósł nad nim puginał.
Nieznajomy tymczasem chwycił za miecz, gotów bronić się jeszcze, 

ale głos surmy zabrzmiał, walkę musiano przerwać.
Według praw rycerskich pokonany musiał zdjąć teraz szyszak i dać 

się poznać zwycięzcy. Wszystkie oczy zwróciły się na niego, wszyscy 
czekali na to z największą ciekawością.

Rycerz podniósł przyłbicę — nikt go nie znal!
Lecz poznał go Samuel: to dworzanin pana Tęczyńskiego.
Zawrzala w nim dumna krew panów: taki pachołek śmiał się z nim 

potykać! Z nim, ze Zborowskim! Pozbawić go tryumfu zwycięstwa!
I zamiast podać rękę godnemu przeciwnikowi, z zaciekłością i wzgardą 

zwrócił się ku Tęczyńskiemu.
Nie śmiałeś się waszmość sam ze mną potykać, ale nasłałeś na 

mnie sługę swego. Potrafię to na waści powetować!
Nieopisany gwar powstał zewsząd na te słowa: to obraza całego 

stanu szlacheckiego! Służba na dworze pana — to szkoła szlachcica! Ni
komu nie ubliża. Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie! Precz ze Zbo
rowskim! Niech zobaczy, czego dokaże bez szlachty.

Nadaremnie usiłowali bracia Samuela uspokoić powszechne oburze
nie i skłonić go, aby obrażonych przeprosił. Samuel stał niewzruszony 
i wzgardliwy, jak gdyby wszystkich wyzywał do walki.

Aby przerwać to zajście, król kazał ogłosić Zborowskiego zwycięzcą 
i skinął na niego, aby się zbliżył po należną mu nagrodę.

Ponieważ jednak wielu przeciwników pozostało niepokonanych i zdol-

— 230 —
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nych do dalszego boju, król obdarzał obie strony nagrodami, które stano
wiły: spinki brylantowe, konie wielkiej wartości, złote łańcuchy, rzędy 
bogate, futra wkońcu zaprosił wszystkich do swojego stołu.

Nie był to jednak koniec tej zabawy: kilku rycerzy z ran odnie
sionych umaiło. Samuel zabił nazajutrz kasztelana Wapowskiego, gdy 
spotkał go z Tęczyńskim na ulicy i wznowił wczorajszą kłótnię; za to 
został wygnany z kraju, a gdy lekceważąc prawa, powrócił za Stefana 
Batorego, ścięty został w Krakowie.

Taki był smutny koniec i następstwa zabawry koronacyjnej. Nic dziw
nego, że wkrótce potem duchowieństwo zabroniło turniejów najsurowiej 
grożąc klątwą każdemu, ktoby w nich brał udział.

ZA WIELKIEGO KRÓLA STEFANA.
(1576—1586).

Na polskim tronie po ucieczce Walezjusza zasiadł Stefan Batory, 
książę siedmiogrodzki. Niewielu mieliśmy królów tak rozumnych i ener
gicznych: wielkie też nieszczęście, że krótko panował.

Obcy i nie znający praw krajowych, bardzo prędko zrozumiał, jak 
ma postępować, do czego dążyć, i umiał wybrać sobie pomocników.

Zaraz z początku, gdy przyzwyczajona do samowoli szlachta opie
rała się jego żądaniom i nie chciała uchwalić koniecznego na wojnę po
datku, zawołał, uniesiony slusznem oburzeniem:

— Nie urodziłem się w stajni, lecz na tronie; nim zostałem wa
szym królem, panowałem u siebie; przybyłem tutaj, boście mię we
zwali; panuję, boście mi oddali władzę; spełniam, do czego się zobo
wiązałem; szanuję wasze prawa — szanujcie i wy moje i spełniajcie, co 
jest waszym obowiązkiem. Nie będę królem malowanym! Raczej powrócę 
tam, skąd tu przybyłem.

Wspólnie z Janem Zamoyskim monarcha ten uczynił wiele, a zamie
rzał uczynić jeszcze więcej, gdy nagła śmierć przeszkodziła spełnieniu 
zamiarów.

Rozumiejąc wielkie znaczenie oświaty, dbał o szkoły i wykształcenie 
młodzieży. Przy każdej sposobności zwiedzał szkoły, sam zadawał uczniom 
pytania i zachęcał ich do nauki, zapewniając uboższych, że ona im otwo
rzy 'wszystkie drogi. Podanie mówi, ze kiedy raz podczas takiej wizy tj 
jakiś ubogi żaczek lepiej odpowiadał od bogatych paniczów ze świetnemi 
nazwiskami, wówczas król miał powiedzieć:
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Stefan Batory. J. Matejko.

— Disce, puer, latine, ego te faciam mości panem (ucz się, chłopcze, 
łaciny, a zrobię cię mości panem t. j.: szlachcicem).

Za jego panowania toczyła się upa 'ta walka o Inflanty. Król brał 
w niej udział osobiście, dzielił z wojskiem trudy i niebezpieczeństwa, od
niósł nawet ranę, która może przyczyniła się do jego śmierci, lecz ani na 
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chwilę nie osłabi w działaniu, potrafił wojsko utrzymać w karności, a sejm 
zmusić do posłuszeństwa.

W wojnie tej obok rycerzy i jazdy, walczyła piechota, z polskich 
chłopów złożona.

Był to też pomysł króla.
Dotąd w piechocie zwykle służyli obcy najemnicy, cudzoziemcy, za 

pieniądze, bo szlachta takiej służby podjąć się nie chciała i tworzyła 
tylko konnicę. Batory pomyślał jednak, że lepszą piechotę można utwo
rzyć z chłopów i drobnego mieszczaństwa, otwierając tym stanom drogę 
do szlachectwa przez zasługi na polu walki.

Nie brakowało zuchów pomiędzy kmieciami, ani w mieszczańskim 
stanie, i lepszymi być mogli obrońcami kraju od tych, co się bili tylko 
dla zarobku. Więc przed wojną inflancką wybrano rekruta z dóbr kró
lewskich do tak zwanej piechoty wybranieckiej. Wybierano naturalnie naj
śmielszych, najsilniejszych, to też nowa piechota sprawiła się tak pięknie, 
że niejedno nazwisko w historji zapisano i niejeden chłop z wojny po
wrócił szlachcicem.

Trudna to była wojna: dla wojska trzeba było w puszczach wyci
nać drogi, zdobywanie warownych grodów wiele krwi kosztowało. Ciężka 
rozprawa była pod Połockiem. W twierdzy załoga broniła się mężnie, 
a miasto, parkanem drewnianym umocnione, oblewały wody szerokie, bro
niąc oblegającym dostępu.

Trzeba było parkan podpalić, inaczej niepodobna było zdobyć grodu. 
A niezdobytego zostawić nie można, boby nieprzyjaciel szarpał wojsko 
z tyłu.

Lecz obrońcy czuwali pilnie, podłożony ogień zawsze ugasili, a pod
palaczy kładli celnymi strzałami. Szturmy były daremne, szkoda wojska 
i krwi rozlewu; zaczęto szeptać, że gród niezdobyty, że trzeba się cofnąć, 
innej szukać drogi, że tracą czas i siły na darmo.

Z rozkazu króla ogłoszono wówczas nagrodę dla zucha, co mury 
podpali.

I znalazło się zaraz kilku, ale udało się tylko jednemu.
Jakiś kotlarczyk, podobno ze Lwowa, Walenty Wąs, zabrał z sobą 

pochodnie i kociołek z żarem i szedł ku twierdzy pod kulami armatniemi. 
Przestrzelono mu rękę, lecz to go nie wstrzymało; znalazł miejsce, gdzie 
można było podłożyć ogień, rąbał ścianę i podpalał pochodniami, zasilając 
ogień żarem ze swego kociołka; i wszczął się taki pożar, że ogarnął cala 
ścianę, i miasto się poddało.

W nagrodę otrzymał na miejscu od króla herb, a w nim rękę prze
strzeloną, trzymającą pochodnię, i nazwisko szlacheckie Polotyński.

To samo powtórzyło się w tej wojnie pod Wielkiemi Łukami. Woj
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sko, straciwszy zupełnie nadzieję zdobycia grodu chciało odstępować; od 
złej wody padały konie i umierali ludzie, szturmy były daremne.

Król w rozpaczy, napróżno przekładał, że bez zdobycia twierdzy 
nie mogą posunąć się dalej, że los wojny może zależy od tego zwycię
stwa: zniechęcenie ogarniało wojsko i dowódzców.

Batory jednak znowu wielki szturm nakazał, obiecując nagrodę 
ochotnikom, którzy wrota drewniane podpalą.

Tym razem dokonał tego chłop ze wsi Miastkowa, Grzegorz Wie
loch, już ranny, ale pałający taką chęcią zdobycia grodu, że pragnął

Stefan Batory pod Połockiem.

zginąć albo postawić na swojem. Szedł z ogniem w ręku w ogień dział 
nieprzyjacielskich, postrzelony kilkakrotnie, ogień pod wrota podłożył 
i czuwał nad nim, póki płomień wielki nie wybuchnął, że już ugasić go 
nie było można.

Wówczas padł napół żywy, krwią zalany.
I ten również otrzymał od króla szlachectwo i nazwisko Wielko- 

luckiego.
Takie przykłady zachęcały innych, przypominały czasy Chrobrego, 

gdy każdy, kto krwi nie żałował na obronę kraju, rycerzem się stawał 
i szlachcicem. Tym sposobem zasilić się mógł stan szlachecki najdziel- 
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niejszemi jednostkami z ludu, a chłop widział, że odwagą i zasługą wszyst
kiego dostąpić może.

Tylko, że wielka myśl króla zgasła z nim razem przedwcześnie.
Jan Kochanowski na cześć tego monarchy niejedną pieśń ułożył, 

chwaląc jego rozum, dzielne czyny i męstwo; jedną z nich kończy takim 
wierszem żartobliwym:

»Gdyś narzeczon Stefanem, już to samo imię 
Wróżyło ci koronę i państwo olbrzymie, 
Żeś Batory, nazwisko twoje starożytne
Znaczy głęboką mądrość i czyny zaszczytne*.

Aby ten wiersz zrozumieć, trzeba wiedzieć, że wyraz Stefan pocho
dzi od greckiego, oznaczającego wieniec, a Batory rozłożyć można na 
dwa greckie wyrazy: głębokość i góra.

TRYBUNAŁ LUBELSKI.

Różne sądy istniały w Polsce. Jeszcze za pierwszych Piastów okazało 
się niepodobieństwem, aby sam król rozstrzygał wszelkie spory i sądził 
wszystkich winowajców. Więc po grodach w owym czasie ten obowiązek 
pełnili kasztelanowie, sprawy mieszczaństwa od Bolesława Wstydliwego 
rozstrzygały sądy miejskie; w starostwach od Wacława sądzili staro
stowie, pan sądził swego chłopa, a były jeszcze sądy duchowieństwa, 
ziemskie, marszałkowskie, sejmowe i t. p.

Ale najważniejsze były sądy królewskie, na których król w ostatniej 
instancyi rozstrzygał sprawy swych poddanych; a że królowie nie mieli 
na to czasu, więc mnożyły się wciąż zaległości i nieraz kilkanaście i więcej 
lat mogło minąć, nim przyszła kolej na jakąś sprawę przed sądem kró
lewskim; taki stan rzeczy otwierał drogę do pieniactwa i narażał ubogich 
na ogromne koszta, a nawet ruinę.

To też od dawna szlachta domagała się sądów oddzielnych, gdzieby 
w imieniu króla sądziła się sama, przez sędziów z pośród siebie wybranych.

Temu życzeniu zadosyc uczynił Stefan Batory: ustanowił sądy, zło
żone z sędziów wybranych przez szlachtę z pomiędzy siebie na rok jeden.

Tak powstały sądy szlacheckie, zwane trybunałami. Wybrani sędzio
wie przez pól roku sądzili w Piotrkowie sprawy Wielkopolan i mieszkań
ców lewego brzegu Wisły, a drugie pól roku w Lublinie Małopolan i prawy 
brzeg Wisły. Dla Litwy ustanowiono trybunał w Wilnie.
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Początkowo na sędziów trybunału wybierano najrozumniejszych i naj
zacniejszych ludzi, to też wyroki trybunału zasłynęły sprawiedliwością 
i mądrością; ale z czasem i tutaj wkradło się zepsucie.

Zaczęto wybierać na sędziów nie ludzi najrozumniejszych, lecz ta
kich, co dawali najlepsze obiady, karmili i poili wyborców na sejmiku, 
pochlebiali im, ażeby tylko dostać urząd i zdobyć tytuł sędziego.

Czyż tylko dla tytułu tak bardzo pragnęli tego pracowitego i trudnego 
urzędu? — Bynajmniej. Takim ludziom przynosił on wielkie dochody. 
Nie sumienia i prawa pytali oni, kto ma słuszność, lecz przyznawali ją 
temu, kto hojniejsze złożył im dary. Wydal pan sędzia 1.000 na wino 
i uczty: przywiózł 10.000 po skończeniu sądów. Jechały za nim bryki, 
pełne pięknego oręża, szat drogich, sam powracał w karecie, której też 
nie kupił, ciągnęły ją piękne konie, w podarunku od kogoś otrzymane — 
i trzos też z dukatami nieraz ciężki bywał.

Bogacił się pan sędzia, a chociaż pokrzywdzeni płakali i wyrzekali 
na niesprawiedliwość, on teraz śmiał się z tego, a nieuczciwy sąsiad znowu 
karmił i poił, żeby sędzią zostać.

Już Zamoyski doczekał się tak smutnych czasówr, i aby jawnie na
razić na wstyd przekupnych sędziów, którzy się, naturalnie, do tego nie 
przyznawali, rozpoczął sprawę z sąsiadami.

Zabrał im grunta, zalał wTodą łąki i pola, gwałtem i przemocą do
puścił się jawnych nadużyć, aż pokrzywdzeni biedacy pozwali go do try
bunału.

Przybył Zamoyski dworno do Lublina, objechał wszystkich sędziów 
i każdemu zostawił w podarunku piękną sobolowy szubę, a wszystkie 
jednakim krojem i tym samym pokryte materjalem.

Nazajutrz wszyscy sędziowie zjawili się w kosztownych szubach, 
Zamoyski wygrał sprawę, a pokrzywdzeni jeszcze skazani zostali na karę.

Wtedy podniósł się z miejsca swrego stary hetman i zawołał głośno, 
pełen oburzenia:

O; jakąż straszną przyszłość widzę przed tobą, nieszczęśliwy 
kraju!... Nie lękajcie się, pokrzywdzeni bracia moi, straty wasze w trój- 
nasób wam nagrodzę, bo celem postępowania mojego było jedynie wsty
dem poruszyć sumienia niesprawiedliwych i sprzedajnych sędziów. Bo nie- 
tylko skrzywdzony przekleństwem obciąża ich dusze, lecz i ci, którzy 
kupują sumienia, gardzą sprzedającymi i z pośmiewiskiem mówią w myśli 
swojej, co ja powtarzam głośno i z boleścią: Moje to wszystko sobole!

Takie wypadki stały się pewnie powodem następującej legendy o try
bunale lubelskim:

Uboga wdowa wytoczyła sprawę bogaczowi, który zagarnął cały jej 
majątek. Sędziowie dobrze wiedzieli, że wdowie stała się krzywda, ale ona 
miała za sobą tylko słuszność, a bogacz złotem sypał, więc też sprawę 
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wygiął. Gdy odczytano wyrok, biedna wdowa własnym uszom wierzyć 
nie chciała, a wkońcu, uniesiona gniewem, zawołała:

- Gdyby mię djabli sądzili, sprawiedliwszy wydaliby wyrok!
Naturalnie, sędziowie udali, ze tego nie usłyszeli, i po skończonych 

sądach rozjechali się najspokojniej.
Pozostali tylko pisarze.
Noc zapadła. Pisarze ukończyli pracę, poskładali papiery i zaczęli 

także wybierać się do domów.
Wtem dal się słyszeć turkot na ulicy, zajeżdżają karety przed try

bunał, na salę wchodzą sędziowie, wszyscy strojni, zbrojni, o czarnych 
ognistych oczach i zwichrzonych czuprynach, z pośród których wyglą
dają małe różki, a z pod sukni za każdym widać długi ogon. Przybyli 
zasiadają na sędziowskich krzesłach, rozpierają się, zaczynają sądzić.

Pisarze potruchleli, z miejsca się ruszyć nie mogą.
Wtem djabeł, który zasiadł na najwyższem miejscu, każę powtórzyć 

sobie sprawę wdowy. Wystąpiło zaraz dwóch djabłów, niby adwokatów, 
na środek: jeden ze strony wdowy przedstawia rzecz całą, drugi broni 
bogacza. Wszyscy, siedzący w krzesłach, słuchają z uwagą.

Zaczyna się narada — ale nie trwa długo.
Szatan, siedzący na najwyższem miejscu, wezwał jednego z praw

dziwych pisarzy, kazał mu usiąść za stołem, wziąć pióro i pisać, co' po
dyktuje.

Biedny człowiek, nawpól umarły ze strachu, spełnił posłusznie roz
kaz, a djabeł słowo po słowie dyktował mu swój wyrok.

I według djabelskiego sądu nie bogacz, ale pokrzywdzona wdowa 
miała słuszność.

Wtedy Chrystus ukrzyżowany z łacińskim napisem »Będę sądził 
sprawiedliwość waszą«, zawieszony na ścianie trybunału, twarz odwrócił 
do ściany, zgrozą i smutkiem przejęty.

A djabli własnoręcznie wyrok podpisali, wycisnęli na nim pieczęć, 
położyli na stole i znów z wielką paradą opuścili salę.

Wtedy dopiero pisarze, ochłonąwszy ze strachu, uciekli na miasto 
i tam opowiedzieli, co się stało.

Nazajutrz gdy sędziowie przybyli znów do trybunału, znaleźli na 
stole ów djabelski wyrok, a na ścianie spostrzegli Chrystusa z odwróconą 
twarzą.

I tak do dziś dnia pozostał.
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JAN ZAMOYSKI.
(1541—1605).

Kanclerz i hetman — w radzie, czy w boju, 
Zawsze syn wierny matki ojczyzny, 
Nigdy Zamoyski ciężkiego znoju, 
Nigdy się krwawej nie uląkł blizny. 
Chociaż glos jego pociągał tłumy, 
Miecz jego zwycięstw przeważał szale, 
Nigdy dla własnej nie dal go dumy, 
Nigdy ambitnej nie służył chwale. 
Czy pod Batorym rozgramiał wroga, 
Czy wraz z nim mądre układał prawa. 
Zawsze mu w myśli ojczyzna droga, 
Zawsze polskiego imienia sława.

(M. Ilnicka').

Zupełnie śmiało można powiedzieć te słowa o wielkim praprawnuku 
Florjana Szarego, który pod Plowcami wzbudził współczucie Łokietka.

Jan Zamoyski okrył swe imię sławą nieśmiertelną, jako wzór oby
watela, który na usługi kraju oddal wszystkie swe siły, nie szczędził mie
nia, ani trudu dla ojczyzny, jej dobro przedewszystkiem mając zawsze 
w pamięci.

Od lat młodzieńczych odznaczał się wielką powagą. Silny, zręczny, 
rycerski i wymowny, obok tego okazywał niepospolite zdolności do nauk 
i cenił je wysoko.

Nie wystarczyła mu też upadająca już wtedy Akademia krakowska 
i dla nauki prawa wyjechał do Padwy, jednego z najlepszych włoskich 
uniwersytetów. Tu pracą i zdolnościami zwrócił na siebie uwagę zarówno 
profesorów, jak kolegów. Mając rok 20, opracował dzieło »O senacie rzym
skim «, w którem najuczeńsi mężowie ówcześni podziwiali głęboką naukę 
młodzieńca i piękne wysłowienie.

Koledzy, w dowód wielkiego szacunku dla jego charakteru i rozumu, 
obrali go »rektorem«, t. j. według panującego tam zwyczaju, powierzyli 
mu na rok kierownictwo spraw studenckich, a zarazem urząd sędziego.

Było to odznaczenie wysoce zaszczytne dla 19 letniego cudzoziemca, 
który zasłużył na nie tylko osobistą wartością.

Gdy powrócił do kraju, pomimo młodości znany już i ceniony przez 
najświatlejszych ludzi, Zygmunt August mianował go swym sekretarzem 
i polecił uporządkować od niepamiętnych czasów zaniedbane archiwum 
królewskie w Krakowie.

Była to ciężka praca. Składano tu od wieków wszelkie dokumenty: 
umowy, świadectwa, zobowiązania i t. p. bez najmniejszego porządku i ładu. 



Było ich tam tysiące, a trafić do niczego niepodobna, i nieraz w ważnych 
sprawach wynikały stąd wielkie przykrości. Mówiono i radzono o tem, że 
trzeba to uporządkować raz gruntownie, lecz nie było człowieka, któryby 
mógł i chciał się tego podjąć.

Cierpliwie i wytrwale zabrał się młody Zamoyski do pracy: odczy
tywał każdy papier i wyznaczał mu odpowiednie miejsce podług daty 
i treści.

Po trzech latach pracę ukończył: dokonał ważnego dzieła, a przytem 
sam też skorzystał niemało, gdyż poznał doskonale sprawy państwa i nikt 
się z nim nie mógł równać pod tym względem.

Nic też dziwnego, że po śmierci króla podczas pierwszej elekcji ważną 
odegrał rolę i bardzo się przyczynił do wyboru Henryka Walezjusza.

Znany już przedtem, jako znakomity mówca, wsławił się jeszcze 
więcej świetnem przemówieniem w Paryżu do obranego monarchy, w któ
rem odmalował mu poważnie i szlachetnie przyszłe jego obowiązki.

Wiemy, iż zawiódł się na Walezjuszu; olbrzymie jednak pole pracy 
i zasługi otworzyło się przed nim, gdy znów dzięki jego pomocy, na tro
nie polskim zasiadł mądry Stefan Batory.

Prawie od pierwszego spojrzenia ocenił Batory wielką wartość Za
moyskiego, a potrzebując w nieznanym sobie jeszcze kraju rozumnego 
i życzliwego pomocnika, mianował go kanclerzem, a przez to nierozdziel- 
nie przywiązał do swojej osoby.

Kanclerz i podkanclerzy piastowali t. zw. większą i mniejszą pieczęć, 
równe sobie niemal co do znaczenia. Bez kanclerskiej pieczęci żaden kró
lewski rozkaz nie był ważny, więc w każdej sprawie kanclerz porozu
miewał się z królem, i na wspólnej naradzie rzecz uchwalano. Bo kanclerz 
miał prawo odmówić królowi pieczęci, a wtedy król był bezwładny.

Na wysokiem tem stanowisku prawie do końca życia pozostał Za
moyski i za panowania Stefana złożył niemałe dowody rozumu, gorliwości 
i poświęcenia dla kraju. Można powiedzieć śmiało, iż rządził wspólnie z kró
lem, i połowa zasługi świetnego tego panowania słusznie do Zamoyskiego 
należy.

Nietylko radą jednak służył Zamoyski ojczyźnie; okazało się wkrótce, 
że na polu walki orężnej jest równie wielkim wodzem, jak mądrym do
radcą w senacie.

Podczas trzyletniej wojny o Inflandy najlepiej ujawniły się jego zdol
ności: przezorność obok męstwa, bystrość umysłu obok wytrwałości, nie
skończona ofiarność krwi, trudu i złota, dar pozyskania miłości żołnierzy 
przez hojność i sprawiedliwość, wreszcie umiejętność prowadzenia Walki. 
Nikt go zastąpić nie mógł, on kierował wszystkiem wraz z królem; to tez 
gdy stary hetman Mielecki zrzekl się swej godności, nie mogąc skutkiem 
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wieku podołać ciężkim trudom obozowego życia, Batory Zamoyskiemu 
oddał najwyższe dowództwo.

Zastanowił się kanclerz, czy je przyjąć może: miał już tyle tak po
ważnych obowiązków. Lecz z drugiej strony widział doskonale, że w roz
poczętej wojnie nikt go nie zastąpi, czul, jak wiele dobrego zrobić może, 
i przyjął nową służbę.

Odtąd nie miał już wcale wypoczynku, nie miał chwili dla siebie. 
Wszystkie godziny życia oddał na usługi kraju. Trzy lata prawie spędził 
pod namiotem, nie wracając do domu, dzieląc z żołnierstwem ciężkie 
trudy obozowe, znosząc zimna i niewygody, poprzestając wraz z nimi nie
raz na zgniłej wodzie i kawałku suchara.

A gdy brakło pieniędzy na zapłatę wojska, oddawał swój majątek. 
Otrzymane od króla dobra i dochody uważał za powierzone sobie skarby, 
którymi rozporządzał na rzecz kraju, a nie dla własnej korzyści. Więc 
wynagradzał rannych i kaleki, płacił wojsku żołd zaległy, zakładał szkoły, 
budował fortece.

Gdy król odjeżdżał na sejm do Warszawy, jemu zostawił wojsko 
z władzą nieograniczoną, a nawet z prawem zawarcia pokoju, który też 
rzeczywiście przyszedł do skutku tej zimy.

Nic więc dziwnego, że po skończonej wojnie król chciał mu wyna
grodzić tyle poświęcenia, chciał okazać przed całym światem, jak go ceni, 
ile ma dla niego przyjaźni. Dlatego dał mu za żonę własną synowice, 
córkę zmarłego brata, który życzył sobie, aby oddaną była rycerzowi.

Wesele naturalnie odbyło się bardzo wspaniale: biskup krakowski 
ślub dawał oblubieńcom, gości podejmowano na Wawelu, a byli nimi wszyscy 
dostojnicy państwa wraz z królem i królową, Anną Jagiellonką.

Po tygodniu nastąpiły przenosiny, i znów tydzień zabawy: »gonitwy« 
na rynku krakowskim, czyli t. zw. turnieje, a nakoniec »maszkary«, czyli 
wspaniały pochód świetnie przebranych masek, w bogatych, malowniczych 
i oryginalnych kostyurnach, na które przez kilka godzin najpoważniejsi 
widzowie patrzyli z przyjemnością i zajęciem.

Najpierw na złocistym wozie jeden z możnych panów jechał, prze
brany za Murzyna, otoczony wspaniałym dworem w bardzo kosztownych 
szatach, a 8 trębaczy, też w murzyńskich strojach, trąbiło, stojąc na wozie.

Dalej szedł słoń ogromny, na którym była wieża, a z niej wyrzu
cano sztuczne ognie i rakiety.

Potem ukazał się wóz, ciągniony przez 24 godziny. 12 godzin były 
to dzieci biało ubrane, idące z prawej strony, a z lewej szło 12 w czar
nych sukniach, usianych srebrnemi gwiazdami; wszystkie miały na gło
wach zegarki. Na wozie siedział Saturn, pogański bóg czasu, z siwą brodą 
i kosą w ręku, a za wozem szło Słońce i Miesiąc — wszystko to połą
czone srebrnymi łańcuszkami dla okazania, że stanowi jedną całość.
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Następnie wjechał wóz, ciągniony przez trzy orły, osłonięty białym 
obłokiem (z waty i bawełny). Na wozie siedział Jowisz, pogański władca 
nieba i piorunów, i rzucał błyskawice. Skutkiem tego zapalił się obłok 
bawełniany, i sam Jowisz uciekać musial.

Teraz ukazała się najwspanialsza część pochodu: na Rynku stanęła 
brama tryumfalna, a z niej zaczęło występować wojsko: piechota, tręba
cze, chorągwie, jazda i rycerze różnych pułków, giermkowie i chorążowie, 
dalej trzy wozy wojenne, oznaczające trzy lata wojny, na nich wieziono 
podobieństwa zamków i miast zdobytych, zbroje i lupy wielkie. Ziemia 
Inflancka występowała w postaci kobiety z wieńcem zielonym na gło
wie, potem wóz olbrzymi w cztery białe konie, otoczony niewolnikami 
i więźniami z ostatniej wyprawy, na ostatku muzyka. Dokoła szły ko
biety, niosąc lampy, z których płynęły wonności; straż pochodu puszczała 
na cisnący się tłum strugi wody, zaprawionej pachnidlami.

Długo jeszcze ciągnął się ten wspaniały korowód; dopiero z za
padnięciem nocy rozeszli się znużeni i zachwyceni widzowie, i opustoszał 
znów krakowski rynek, świadek odwieczny tylu chwil wielkich,. pięknych 
i szczęśliwych.

Zaćmiło się jednak słońce pożytecznej pracy i chwały Zamoyskiego 
kiedy na tronie polskim zasiadł Zygmunt Waza.

Śmierć Batorego ciężkim była ciosem dla hetmana. Stracił w nim 
przyjaciela, a kraj stracił pana, którego nie tak łatwo mógł zastąpić inny, 
i to w chwili, gdy wspólnie układali zmiany i nowe prawa, niezbędne dla 
spokoju, bezpieczeństwa i trwałości potęgi Polski.

Śmierć zdruzgotała wszystko.
Ażeby nie dopuścić do tronu księcia austryackiego, Maksy mil jana, 

którego się obawiał jako Niemca, przeprowadził Zamoyski obiór Zygmunta 
Wazy, Jagiellona po matce Katarzynie, ale zresztą nikomu nieznanego. 
Dla niego osłaniał Kraków przeciw Maksymiljanowi, bronił korony całą 
swą energją.

Lecz skoro przybył Zygmunt, milczący, posępny i skryty, kancle
rzowi opadły ręce. — Cóż to za »nieme djablę« szeptał pizerazonĄ 
któż zgadnie, co on myśli?

Nowy król nie pytał nikogo o radę, robił skrycie, co dla siebie 
uważał za dobre. Zamoyski mógł jeszcze z chwałą walczyć w obronie 
kraju, gdy groził mu Wołoszyn, Tatarzy lub Turcy, ale wpływu na 
rządy nie miał.

' To bolało go najdotkliwiej, dlatego zwłaszcza, że gorąco pragnął dwie 
rzeczy przynajmniej widzieć za życia swego ustalone: rozstrzyganie na 
sejmie wszystkich spraw większością głosów i zmianę sposobu elekcji.

Nie przeparł wielki kanclerz tych reform, które zresztą nigdy do 
skutku dojść nie miały.

DZIEJE POLSKI.
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To zasępiło smutkiem i żałobą ostatnie lata życia wielkiego wodza 
i męża. Widział upadek kraju bez silnego rządu i dobrych praw, widział 
grożące mu niebezpieczeństwa, a zapobiedz im nie mógł; on silny, ro
zumny, który potężnem słowem tłumy porywał za sobą, nie mógł, bo 
przeciw niemu stal król niedołężny, a uparty, którego sam umieścił na 
tym tronie.

Daremnie króla tego przed sąd narodu zapozwał i zmusił do zapar
cia się własnych czynów na sejmie, daremnie przemawiał doń suro- 
wem słowem, wzywając do poprawy: »nieme djablę« milczało, robiąc 
swoje.

Zbolały hetman usunął się całkiem od dworu i życia publicznego, 
w nauce i czynieniu dobrze wkoło siebie szukając zapomnienia.

Umarł w Zamościu, prawie nagle, na rękach jedynego syna, któremu 
zostawił najpiękniejszy przykład cnót i zasług obywatelskich.

Słusznie też o nim powiedział Niemcewicz:

»Szczęśliwy, który w pokoju urzędzie
Rodakom słuszność wymierza;

Godzien zazdrości, kto w dzielnym zapędzie
Granice państwa rozszerza;

Ale ten wielkim, ten jest sławnym mężem, 
Kto kraj swój wspiera radą i orężem«.

O KORONĘ.
(1587).

Prędko się okazały złe skutki elekcji, bo jakiż pożytek przynieść 
mogło prawo, na mocy którego o wyborze króla rozstrzygali nie najro
zumniejsi obywatele kraju, ale każdy, kto nazywał się szlachcicem.

Przewidując najzgubniejsze skutki takiej ustawy, Stefan Batory i Jan 
Zamoyski postanowili zmienić ją koniecznie, choć wiedzieli, że to będzie 
sprawa trudna. Niestety, mądry król umarł zbyt wcześnie, a wielki 
hetman i kanclerz sam, bez pomocy króla dokonać tego nie mógł.

Tymczasem już po śmierci Batorego wolna elekcja zamieniła się 
w wojnę domową. Stanęły naprzeciw siebie dwa obozy: przyjaciele Za
moyskiego i nieboszczyka króla (czyli kolo żałobne), i wrogowie Batorego 
i kanclerza (koło wielkie).

Kolo wielkie ze Zborowskimi na czele obrało Maksymiljana, Austry- 
jaka, z którym dawno intrygowali i liczyli na wielkie łaski za osadzenie 
go na polskim tronie. — Zamoyski, przeciwnik Austrji, przywiązany do
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Jagiellonów, za których Polska w taką urosła powagę, wymarzył sobie, 
że godnym ich następcą będzie syn Katarzyny Jagiellonki i Jana, króla 
szwedzkiego, Zygmunt Waza.

Więc obrano dwóch królów i musialo przyjść do wojny. Maksymiljan 
miał blizko i wyruszył do Polski niezwłocznie; ale Zamoyski zamknął 
przed nim bramy Krakowa, jak przed nieprzyjacielem, i tym sposobem 
do koronacji nie dopuścił.

Rozgniewany tym oporem Maksymiljan przez zemstę burzył zamki, 
palił grody, niszczył, plondrowal całe okolice, nakoniec obiegł Olsztyn.

Pod Olsztynem obozem wkół leżą 
Księcia Maksa wojenne szeregi, 
Raz i drugi do szturmu uderzą, 
Lecz się lamią, jak fala o brzegi: 
Zdobyć twierdzy obronnej nie mogą, 
W niej Karliński dowodzi załogą. 

Więc na sioło poblizkie napadli, 
Na dom wodza załogi fortecznej. 
Ach, spalili ci dom i wykradł i 
Twoje dziecię, o wodzu waleczny!

Teraz pewni zwycięstwa.

Przypadł goniec pod okop zamkowy
I zatrąbił pokoju sygnałem;
Z dzielnym wodzem zażądał rozmowy
1 odezwał się słowem zuchwałem:

Otwórz bramy przed armją niemiecką,
Oddaj Olsztyn, lub zginie twe dziecko!

Ale Karliński pamiętał obrońców Głogowa. Był jednym z tych, któ
rzy nauczali synów: rodzicie się, aby umrzeć dla ojczyzny. Więc zginęło 
już kilku, pozostał najmłodszy — ostatni.

Skroń starcowi oblała się potem,
Zbladnął, zgrzytnął, boleścią rozdarty, 
Serce biło o pancerz jak młotem, 
Długo milczał, na szabli oparty. 
Nagle cały się wstrząsnął gwałtownie

- I zawołał: — Nie oddam warowni!

Więc do szturmu! — Jak niegdyś niemiecki cesarz pod Głogowem, 
tak Maksymiljan dziecko kazał nieść przed wojskiem. Może i w napastni-
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Po przegranej bitwie, Maksymiljan schronił się do Byczyny. Nic mu 
to nie pomogło. Hetman miasto obiegł i zaczął je zdobywać szturmem. 
Wówczas Maksymiljan kazał zatknąć białą chorągiew na wieży, na znak, 
że się poddaje.

Wczesny wieczór styczniowy mrokiem okrył ziemię, gdy otwarły się 
bramy grodu, i w czerwonym blasku płonących pochodni ukazał się orszak 
książęcy.

Hetman na czele wojska zastąpił mu drogę — a Maksymiljan oddał 
w jego ręce szpadę, uznając się tem samem jeńcem.

Uwięziony w Krasnymstawie, w zamku należącym do hetmana, pod 
czujną strażą, ale otoczony względami i wygodami, rok cały przebył 
w niewoli. Aby osłodzić mu przykrą samotność, Zamoyski chciał mu nawet 
zostawić swobodę korzystania z ogrodu i usunąć straże, jeśli da słowo, 
że nie będzie próbował ucieczki. Ale więzień nie przyjął takiego warunku.

Z dumą odrzucił także zaproszenie do hetmańskiego stołu, odpowia
dając wyniośle, iż tylko z równymi sobie zwykł zasiadać do posiłku. 
Wtedy Zamoyski kazał otoczyć stół więźnia srebrnym łańcuchem, ażeby 
pamiętał, że jest w niewoli.

ZYGMUNT III.
(1587—1632).

Wielka sala w zamku królewskim na Wawelu niezwykle urządzona, 
zamiast kosztownych i ozdobnych sprzętów, kilka marmurowych stołów, 
na nich drobne narzędzia, młoteczki, pilniki, obcążki, małe lampki i na
czyńka z jakimiś płynami, drobne kawałki metalu, albo kamyki — może
drogocenne. , ., . .

Na kominku — chociaż lato — ogień płonie, może dlatego, iż w wiel
kiej komnacie pomimo lata chłodno — a może jest potrzebny, bo na 
ogniskiem na małym trójnogu ustawiono tygielek, nad którym czuwa ja
kiś mąż poważny, siedząc w milczeniu na mzkim stołeczku i przekładają 
czasem w zamyśleniu rozłożone przed sobą kawałki metalu.

Przy najbliższym stole pracuje człowiek w sile wieku, y bi j j 
dwabnej' szacie szwedzkim krojem. Wpatruje się uważnie w ustawiony 
przed nim rysunek i z nadzwyczajną, drobiazgową dokładnością wykom 
cza podług niego złoty relikwiarzyk, ozdobiony drogimi kamieniami. Białe 
i delikatne jego ręce z niezwykłą wprawą używają drobnych ^irzędzi 
kują, piłują, rozgrzewają metal, przycinają i wygładzają jego kształty. 

Na twarzy powaga wielka i zajęcie, w oczach zadowolenie.
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I cisza w tej obszernej sali; czasem mucha zabrzęczy, uderzając 
skrzydłem o przezroczystą szybę, płomień wystrzeli głośniej na kominku, 
lekko uderzy maleńki młoteczek, pilnik zaskrzypi lub zasyczy metal roz
topiony w tyglu. Zresztą milczenie, cisza — płyną godziny.

— Miłościwy panie, próbę możnaby rozpocząć — odzywa się spo
kojnie starzec przy kominku — wszystko gotowe.

Mężczyzna pracujący pilnie przy stoliku nie podniósł nawet głowy 
od roboty.

— Później — odparł półgłosem. — Miejcie wszystko w pogotowiu.
I znów milczenie długie, niczem nieprzerwane. Król polski, Zyg

munt III, pracuje przy swoim warsztacie.
Wkońcu uśmiechnął się blado, spokojnie, twarz drobną, jasnym oto

czoną włosem, ze szwedzka przystrzyżonym, zwrócił w stronę kominka 
z wyrazem zadowolenia.

Zbliżcie się, mości Sędziwoju — wy rzekł cichym, bezdźwięcznym 
głosem — zobaczcie ten relikwiarz.

Starzec rzucił na niego dziwne, przelotne spojrzenie i powstał z miejsca. 
Podany mu relikwiarz był rzeczywiście piękny, z niezwykłą wykonany 
sztuką.

Cenna rzecz, miłościwy panie - rzekł po chwili — nie ma ta
kiego kńtedra wawelska.

Król uśmiechnął się prawie pogardliwie.
- Ani żaden z waszych kościołów — dokończył.

Czy to dar dla katedry? — zapytał znów starzec po chwili. — 
Dar podwójnej wartości.

Dziwny wyraz przemknął po twarzy monarchy.
— Złoto drogie... i praca moja... — mówił jakby do siebie. — To' 

arcydzieło, a skarb wasz ubogi... Złota trzeba, — pokaż mi, waszmość, 
co umiesz.

Trzeba poczekać, miłościwy królu: płyn ostygł i czas minął. Mu
szę rozpocząć znowu.

- Zacznij y ięc, mości Sędziwoju, od początku; chcę sam na wszystko 
patrzeć — tam masz tygielek nowy.

Tak jest, a tutaj są kawałki miedzi, która się zmieni w złoto 
pod działaniem mojego eliksiru; zechcesz je poddać próbie, miłościwy 
królu.

lak bawił się najczęściej Zygmunt III. Był złotnikiem zamiłowanym, 
a monstrancje, krzyże, kielichy i t. p. arcydzieła, które nadzwyczaj sta- 
1 annie w ykończał, zajmowały i obchodziły go daleko więcej, niż wszystkie 
sprawy kraju, w którym, niestety, aż 45 lat panował.

Nieme djablę, jak go przezwano prawie przy pierwszem spotkaniu. 
Bo też to spotkanie pierwsze było wróżbą całego panowania.
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Spodziewano się wiele: toż to syn Katarzyny Jagiellonki, którą Kra
ków dobrze pamiętał. Życie jej zostawiło niejedno szlachetne wspomnienie. 
Zaraz po ślubie, gdy z mężem swym, Janem Finlandzkim, bratem króla 
szwedzkiego, przybyła do Finlandji, niegościnnego doznała przyjęcia. Mąż 
jej, oskarżony niesłusznie o zdradę i chęć przywłaszczenia sobie szwedz
kiego tronu, pokonany przez króla Eryka, osadzony został w więzieniu. 
Co do Katarzyny, nie śmiał podejrzliwy Eryk targnąć się na córkę po
tężnego monarchy i sąsiada; to też zachowując wszelkie należne jej względy,

Katarzyna Jagiellonka w zamku Gripsholm.

pozwolił wrócić do Polski ze wszystkiem, co dano jej jako posag i wy
prawę. Lecz Katarzyna Jagiellonka nie tak pojmowała obowiązek.

Przysięgłam dzielić dobrą i złą dolę męża — odparła z powagą - 
w nieszczęściu go nie opuszczę. ,

I dobrowolnie poszła do więzienia, gdzie pod surową strażą spędziła 
wraz z mężem lat siedem. Tu przyszedł na świat Zygmunt i w wilgotnych 
murach upłynęły pierwsze lata jego życia.

Wiedziano też, że na dalsze wychowanie syna matka miała wpływ 
wielki, że marzyła dla niego o koronie dziadów i zwracała myśli ku są
siedniej Polsce, jako pierwszej ojczyźnie.

Więc uważano go za Jagiellona, spadkobiercę ich krwi i cnoty.
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Zygmunt III. J. Matejko.

Kiedy w Krakowie uderzono w dzwony na znak, że oczekiwany król 
zbliża się wreszcie do prastarej stolicy, cale miasto wyległo na ulice.

- Jedzie! jedzie! — rozległy się glosy radosne, i wszystkie spojrze
nia życzliwie, ciekawie skierowały się w głąb kolasy, w której zbliżał się 
Zygmunt. Jak spojrzy na swój naród, który za niego już walczył i krew 
przelewał, zanim mu włożył na skronie koronę?
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Wspaniały orszak zbliża się poważnie, zwolna, staje, znów się po
suwa. Tłumy ludu tamują drogę. W wyzłacanej kolebce młodzieniec, 
średniego wzrostu, szczupły, jasnowłosy, o twarzy spokojnej, bladej, bez 
uśmiechu. Milczy. Strój aksamitny biały, zlotem haftowany, krojem szwedz
kim — złotawa broda z szwedzka podstrzyżona.

Dziwnie zimną i martwą zdała się oczekującym ta blada twarz mo
narchy, milczące usta i wzrok nieruchomy. Na okrzyki radości czasem 
skinął głową, głosu nikt nie usłyszał.

— Nieme djablę — mruknął jakiś porywczy Krakus.
— Nie djablę — ktoś zaprzeczył — pan bardzo pobożny.
Tak, pobożny, lecz dziwna to była pobożność: nie przeszkadzała 

wcale rozmijać się z prawdą, złem odpłacać za dobre.
Nadwornym kaznodzieją miał księdza Piotra Skargę, prawie świę

tego męża; niby go słuchał i poważał wielce, a zawsze swoje broił.
Dumny, skryty, milczący, nikomu nie powierzał myśli ani zamiarów, 

często niedorzecznych albo szkodliwych dla Polski.
Bo, niestety, ojczyzna matki pozostała mu obojętną, i gotów był za

wsze poświęcić jej dobro dla swoich osobistych interesów.
Jan Zamoyski rozpaczał: on go to przecież osadził na tronie. Tyle 

spraw ważnych czeka mądrej rady, przyszłość od nich zależy — a król 
nie'chce wiedzieć o niczem. Marnuje piękne plany Batorego, lekceważy 
prawa narodu, zobowiązań nie dotrzymuje, o losy kraju nie dba.

Nie miała jeszcze Polska takiego monarchy. Henryk Walezy za 
krótko panował, aby mógł jej wyrządzić krzywdę, ale Zygmunt — zastał 
Polskę kwitnącą, zostawił ginącą.

Za pomoc do odzyskania korony szwedzkiej, której po śmierci króla 
Jana zaprzeczali mu Szwedzi, gotów był sprzedać Polskę Austryakom 
i układał się z nimi o to potajemnie.

Zawezwany przed sąd narodu, wyparł się własnych czynów, uro
czyste dając obietnice, których spełnić nie myślal.

To stało się przyczyną, iż po śmierci Zamoyskiego po raz pierwszy 
Polacy przeciw własnemu panu podnieśli zbrojny rokosz. Musial Zygmunt 
szaleńców poskramiać orężem, lecz ukarać ich nie mógł, bo sam był wi
nien wszystkiemu, i najwierniejsi słudzy odmówiliby mu posłuszeństwa, 
gdyby nie przebaczył pokonanym.

Jan Zamoyski umarł w rozpaczy, widząc przyszłość ojczyzny za
grożoną.

Toć król ten posiał na śmierć pewną Żółkiewskiego, który mu to 
napisał w ostatnim swym liście, prowadząc garstkę rycerstwa polskiego 
przeciw tureckim krociom.

Mnożyły się niszczące, niepotrzebne wojny, zwycięstwa nie przyno
siły korzyści, bohaterskie wysiłki najdzielniejszych mężów —szły na marne.
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Niedołężny, a próżny i zarozumiały, lichy człowiek, klęska i nie
szczęście kraju wielka szkoda, że nie został znakomitym złotnikiem 
w swojej Szwecji.

POD CECORĄ.
(1620).

ielkiej grozy pełnem wspomnieniem 
jest okropna śmierć Żółkiewskiego. 
Na polach Cecorskich Polak odebrał 
przestrogę, jak zgubne są następstwa 
samowoli.

Wielki hetman koronny, Stani
sław Żółkiewski, wódz wsławiony tylu 
zwycięstwy, wzór męstwa i odwagi, 
tu bohaterskie życie oddał za kraj 
i wiarę, aby chwalebną śmiercią 
zmyć winy rodaków i króla.

Rodaków — gdyż niebacznie, sa
mowolnie mieszając się do zwykłych 
wołoskich zatargów o władze hospo- 
darską, ściągnęli na kraj Turka,

jednego z najgroźniejszych wówczas nieprzyjaciół.
I winy króla, który przeciw groźnej tureckiej potędze posłał garstkę 

rycerstwa, 8 tysięcy liczącą, i sędziwego wodza, jakby jeden człowiek 
mógł wystarczyć za krocie.

Żółkiewski, oceniając słusznie położenie, w liście do króla wyrzuca 
mu śmiało ten lekkomyślny rozkaz i mówi: »Na śmierć posyłasz mię, królu«.

»Drźę o ten kwiat młodzieży« — pisze dalej — »wojna z Turkami 
nie jest igrzyskiem — tyle państw i królestw rozbiło się już o tę skałę.. 
Nie tak czynił poprzednik W. K. M.«

Wypow iedział, co myślal, lecz obowiązek spełni, a co jest w ludzkiej 
mocy, uczyni z pewnością, aby i kraj ^osłonić i nie zmarnować życia po
wierzonych mu zastępów.

I oto stanął na Cecorskich polach w obliczu nieprzyjaciela, który 
walkę rozpoczął niezwłocznie.
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A były Turków krocie. Nie wychodzili oni na wojnę w mniejszej 
liczbie nad sto tysięcy.

Cóż mogły pomódz męstwo i przezorność wobec tak ogromnej przewagi?
A jednakże dzień za dniem, tydzień za tygodniem walecznie odpie

rano szturmy. Hetman opasał szczupłe szyki swoje, niby obronnym mu- 
rem, szeregami wozów i poza ich osłoną, czuwając dniem i nocą, zaczął 
się cofać ku granicom Polski.

śmierć Żółkiewskiego pod Cecora. Z rys. Juliusza Kossaka.

Turek z wściekłością szarpał te ruchome szańce: jak śmie stawiać mu 
opór taka garstka! Pustoszył okolicę, niszczył zasiewy i plony, by pozba
wić Polaków żywności i paszy. Konie zaczęły padać z głodu i pragnienia - 
ludzie z ran, bezsenności, wyczerpania.

Posuwali się jednak. Już błysnęły w dali srebrzyste fale Prutu, za 
niemi ojczyzna, ratunek, bezpieczeństwo.

Nagle szalony zamęt powstaje w obozie: początek daje służba 
to nie rycerze przecie, a tyle wycierpieli! Teraz pora ocalić życie.
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A chciwość szepcze: Zabieraj, co możesz: pan i tak zginąć musi.
Rzucają się ciurowie na wozy, rozrywają tabor, szarpią zdobycz, 

wzniecają ogień, by w popłochu osłonić łatwiej swą ucieczkę. Krzyk: 
»Ratuj się, kto może! — Hetman uszedł! — Zginęliśmy!« — szerzy się 
wśród ciemności.

Trwoga ogarnęła mniej hartowne serca: rycerstwo nieprzytomne 
opuszcza obóz, rzuca się wpław do rzeki: inni daremnie zastępują drogę, 
chcą przemocą powstrzymać pierzchających — wśród ciemności wre 
walka, bucha płomień, wzmaga się zamieszanie.

Zrozumiał stary hetman, że wybiła ostatnia godzina. Zginąć trzeba, 
byle nie dopuścić hańby. Zostanie w dziejach klęska pod Cecorą, lecz 
nie cecorska hańba.

Każę bić w bębny, zapalić pochodnie, obchodzi obóz, aby widzieli 
go wszyscy. Hełm odrzucił, nie myśli dłużej chronić głowy; tu ją wróg*  
zrąbać musi, by pójść dalej.

Syn i synowiec idą obok niego: komu nie zbrakło serca, niech się 
łączy z nimi, niech odda życie za cześć ojczyzny i wiarę.

Poznał i nieprzyjaciel, co się dzieje w polskim obozie: z krzykiem 
uderza na złamany tabor, rozprzężony własnemi rękami obrońców.

Wszczyna się krótka walka. Jeden z rotmistrzów nadbiega z pośpie
chem, konia dla hetmana wiedzie.

— Uchodź, panie, twe życie potrzebne dla kraju.
— Tam miejsce wodza, gdzie wojsko umiera — odpowiada Żółkiewski 

i przebija konia, bo pieszo walczyć trzeba.
W tej chwili otaczają go hufce tureckie — cięcie miecza pozbawia 

go prawicy, która dźwigała szablę do ostatniej chwili — inny cios godzi 
w odsłoniętą głowę — syn ciężko ranny pada i zostaje wzięty do niewoli: 
giną najmężniejsi, reszta pierzcha w nieładzie, tonie w nurtach Prutu, 
ginie od tureckiej szabli, lub ocala splamione życie.

Było to w 1620 r., 6 października.
Zwłoki hetmana Turcy odszukali, z tryumfem odcięli głowę i odesłali 

zaraz sułtanowi, który kazał ją zatknąć na włóczni w bramie pałacu 
swego w Konstantynopolu.

Rodzina wykupiła ją następnie za bardzo wysoką cenę, by złożyć 
wraz z ciałem w Żółkwi, gdzie na grobowrcu wyryto te słowa (po łacinie):

»Oby z kości moich powstał mściciel!«

Z pod Cecory już bez przeszkody wkroczył Turek w granice Polski. 
Posuwa się dalej i pustoszy wszystko po- drodze. — Któż go wstrzyma?

Pod Chocimem dopiero powstrzymali go nowi obrońcy.
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O co?
O koronę szwedzką dla Zygmunta III.
Szwedzi nie chcieli króla innej wiary, niż wyznawali sami; woleli 

jego stryja, Karola Sudermana, który też został ukoronowany i zasiadł 
na szwedzkim tronie.

Na to nie chciał Zygmunt się zgodzić; postanowił orężem odzyskać 
utracone państwo, rozpocząć wojnę z Szwecją. — A któż ma walczyć 
w obronie praw jego? — Polacy.

Lecz sejm odmówił podatków na wojnę i nie pozwolił na nią: Polsce 
nie była zupełnie potrzebna.

Podstępny Zygmunt jednak nie ustąpił: potrafił zmusić Polaków 
do wojny. Rozkazał wojskom zająć szwedzką prowincję Estonję, którą 
w pactacli conventach przyrzekł do Polski przyłączyć, ale przez lat 16 
tego nie uczynił. Na obronę Estonji i innych prowincji, do Szwecji 
należących, w Inflantach wylądowały wojska szwedzkie i zaczęła się 
wojna.

• Cudów męstwa i waleczności dal w niej dowody Chodkiewicz, 
pozostawiony tutaj z małą garstką, bez posiłków i bez żołdu dla żoł
nierzy.

Daremnie pisał listy i wzywał pomocy; król jakby zapomniał o nim, 
jakby go rzucił Szwedom na ofiarę.

Chodkiewicz jednak nie traci odwagi, nie ustępuje z placu. Daje się 
poznać Szwedom pod Rewlem, Dorpatem; zrozumieli, jakiego mają prze
ciwnika.

Wtem z nowemi silami przybywa Karol Sudermański, sam wiedzie 
przeszło 16 tysięcy wprost ku granicom Polski.

Któż mu zastąpi drogę? Chodkiewicz ma zaledwie 3 tysiące wojska, 
niekarnego, bo niepłatnego — cóż pocznie ?

Przemówił do żołnierzy, zbudził w nich poczucie obowiązku, żądzę 
sławy, pogardę śmierci i uderzył na Szweda pod Kircholmem.

Niedługo trwała ta pamiętna bitwa. Niespełna cztery tysiące ry
cerstwa pokonało czterykroć liczniejszego wroga. 9 tysięcy Szwedów padło 
na polu walki, Suderman ranny uciekł i ledwo zdołał ujść niewoli, zdobyto 
60 chorągwi i 20 dział nieprzyjacielskich.

Okrzyk radości rozległ się po całej Polsce — w dziękczynnych 
modłach brzmiało imię Chodkiewicza, czynem tym zdobył nieśmiertelną 
sławę.

Było to w r. 1605.
Sprawdziły się prorocze słowa Batorego.

17
DZIEJE POLSKI
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III. ODWET.
(1621).

Żałobą kraj się okrył po cecorskiej klęsce — wstyd, ból i trwoga 
opanowały serca: Turek idzie, hetman nie żyje, najmężniejsi polegli - 
któż go wstrzyma?

Kto się czuje Polakiem, niech pospiesza na ratunek ojczyzny. Za
grodzić trzeba pohańcowi drogę co żywo, bo zuchwale kroczy naprzód, 
w siły rośnie.

Z pól świata zwołał zaciągi i wojska, trzykroć liczą podobno zastępy 
jego pod Chocimem.

Zabielały się góry i Dniestrowe brzegi, 
Rzeklby kto, że na ziemię świeże spadły śniegi, 
Skoro Turcy stanęli, skoro swoje w loty x) 
Okiem nieprzemierzone rozbili namioty.

A w Chocimie zamknął się z garstką Chodkiewicz.
Wojska liczy około 35 tysięcy, drugie tyle prawie Kozaków przywiód 1 

do pomocy hetman Konaszewicz Sahajdaczny.
Nierówne siły. Jedyna przewaga, że mury i szańce osłaniają nasze 

wojska, że mają się gdzie schronić po stoczonej bitwie.
Ale Osman drwi z tego — któż mu się oprzeć zdoła?
Z dumą spojrzał na szyki swoje: dzielne roty janczarów* 2), lśniące 

pancerze spahów s), Murzynów i Azjatów, straszliwe słonie z wieżami na 
grzbiecie, wielbłądy, pyszne ogniste rumaki, na cale mrowie ludzi niezli
czone, nieprzejrzane obozy.

1) W lot — szybko.
2) Janczary — piechota turecka. 3) Spahi — konnica. 4) Kołczan na strzały.

W puch rozniosą obóz polski jego niewolniki — wieczerzę w zamku 
chocimskim chce spożyć!

Wola Osmana prawem: tłumy ruszyły się z miejsca, spadają, jak 
lawina z gór strącona, rozpoczyna się bój zawzięty.

Sam stal Osman na górze pod zielonym znakiem,
Opasany po świetnym kaftanie sajdakiem,4) 
Skąd mógł wojska obaczyć, jako trzeba, obie, 
Mając grono zwyczajnych pochlebców przy sobie. 
Stamtąd ludzi szykuje, niecierpliwy zwłoki.

A w dole już wre bitwa, krew się leje. »Bigos z ołowiu i prochu« 
podał Chodkiewicz na przyjęcie gości i częstuje nim hojnie. Nawała tu
recka rozbija się o żelazny mur pancerzy. Świata nie znać w kurzawie — 
słuch odjęły gromy. Padają obrońcy, ale nie ustąpią kroku; bezsilna 
wściekłość lamie się i kruszy o niezwalczone męstwo.
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A tymczasem dzień schodzi, noc zapada. Z niczem powraca Osman 
do obozu, grozi, straszy i karze wodzów, a Chocimowi zaprzysięga zgubę.

I trwały te zapasy blizko sześć tygodni.
Raz zwrócili wszystkie siły na Kozaków.

Bitwa pod Chocimem. J. Kossak.

Jeszcze rosa nie oschła, jeszcze się mgły szare 
Nad Dniestrem piętrzą, jeszcze i słońce nie jare x), 
Kiedy sto dział burzących wcale niespodzianie 
Kozakom zaporoskim tuż nad głową stanie. 
Sypie się z gór pogaństwo straszliw ymi w ały, 
Rzeklbyś, że się ruszyły okoliczne skały.

1) Nie jest jarzące, jaskrawe. 17*
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Widząc Kozacy, że nie mają siły oprzeć się tej potędze, przytaili się 
cicho w obozie swoim i czekają. Trwał szturm przez godzin parę: zasy
pano ich kartaczami — oni nie odpowiadają. Najwidoczniej wszyscy polegli.

Dumny zwycięzca rzuca się na wały, a wtem hukną znienacka 
kozackie rusznice, zagrzmią armaty.

Zapomni się pogaństwo i strasznie się zdziwi, 
Że Kozacy strzelają i że jeszcze żywi, 
Że ich wszystkich burzące nie pogniotły działa; 
Smutnie przeto zawywszy swoje: hałlah! halłah! 
Kiedy mężny Chodkiewicz wsiądzie na ich roje, 
Ze łby im ostrą szablą zdejmuje zawoje — 
Zwątpiwszy o posiłkach, zwyczajnego toru 
Dzierżąc się, uciekali do swego taboru.

Zwykle walczono w dzień w otwartem polu, a po bitwie Polacy 
wracali do obozu. Chodkiewicz czekał posiłków od króla, aby potęgę 
wroga znieść zupełnie, lecz te nie nadchodziły; wkońcu zabrakło paszy 
i żywności, okazało się, że w Chocimiu niema zapasów prochu.

Zebrali się wodzowie na radę wojenną. Co począć?
Zginąć albo zwyciężyć — był głos jeden. — Żywi nie ustąpimy ani kroku. 
Rozjaśniło się oblicze starego hetmana.

- To pragnąłem od was usłyszeć przed śmiercią — rzekł z radosnym 
uśmiechem. — Tu spokojny położę głowę, gdy w sercach waszych widzę 
tyle męstwa. Skoro nie ustąpicie, nikt was nie pokona. Z wiarą w bój — 
widzę przed wami zwycięstwo.

Czując, że z dniem każdym siły jego słabną, zdał buławę Lubomir
skiemu i zakończył życie, pełne trudu i zasługi, d. 25 września 1621 r.

Jeszcze blizko dwa tygodnie trwała walka. Opór podniecał wściekłość 
napastników: Osman wysilał całą swą potęgę, ażeby zgnieść obrońców — 
lecz daremnie. Wkońcu nadchodzi zima, a Turcy w czystem polu — 
cóż poczną wobec chłodu?

Mają prosić o pokój ? Oni ?
Nic innego nie pozostanie, jeżeli przedtem nie zwyciężą. Raz ostatni 

próbuje Osman szczęścia.
Ogniste zatem kule, petardy, drabiny, 
Moździerze i granaty, murowe machiny, 
Piechoty wszystkie pójdą, konnych sto tysięcy. 
Wszak tu blizko: jeżeli trzeba, będzie więcej. 
Choć ci wiem, że tam bez dział i tej armatury 
Weżmiem miasto od razu, opanujem mury, 
Bo giaurów strach nagły weźmie, niespodziany.

W. Potocki.
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Strach nie wziął ich jednakże; Turcy zostali odparci i musieli prosić 
o pokój, zrzekając się wszelkich zdobyczy.

Nie wiedzieli, że kiedy został podpisany, w Chocimiu była tylko 
jedna beczka prochu.

PIOTR SKARGA POWĘSKI.
1536-1612.

Znamy wszyscy tę postać z obrazu Matejki.
Przemawia z kazalnicy do króla, senatu, posłów, rycerstwa, całego 

narodu. W oczach wyraz natchnienia, podniesione ręce zda się gromy 
rzucają na słuchaczy, a z ust padają wyrazy prorocze: przepowiednie 
strasznej przyszłości.

»Ziemie i księstwa wielkie, które się z Koroną złączyły, odpadną od 
was dla waszej niezgody. Odbieżą was, jako chałupki przy jabłkach, gdy 
owoce pozbierają, którą lada wiatr rozwieje. Wy, coście drugie narody 
rządzili, ku pośmiechu będziecie i urąganiu nieprzyjaciołom waszym«.

»Będziecie nie tylko bez pana waszego, ale też bez ojczyzny i kró
lestwa, wygnańcy nędzni, wzgardzeni, ubodzy, włóczęgowie, które popychać 
nogami będą tam, gdzie was pierwej poważano.

» Gdzie taką drugą ojczyznę zdobędziecie, w którejbyście taką sławę, 
takie dostatki, skarby i rozkoszy mieć mogli? Urodzi się wam i synom 
waszym taka druga matka? Jako tę stracicie, już o drugiej nie myśleć!

»Będziecie służyli nieprzyjaciołom waszym w głodzie, pragnieniu, nie
dostatku; jarzmo żelazne włożą na szyje wasze, żeście nie chcieli służyć 
Bogu w radości serdecznej, gdyście mieli wszystkiego dostatek«.

Straszne te słowa, które się spełniły, choć zdawały się niepodobnemi 
do prawdy w owych chwilach potęgi i znaczenia.

Ale dlaczego tak okropną karą grozi swoim rodakom ten mąż spra
wiedliwy? Czem zasłużyli na nią?

O/nie ukrywa tego. Śmiało i wyraźnie wyrzuca wszystkie winy, 
które w braciach spostrzega.

»Pyszni jesteście, dumni, krzywdziciele ludu, niesprawiedliwi sędzię, 
niemiłujący się wzajem, chciwi i obojętni dla ojczyzny.

Ona dała wam dostatek, wolność, bezpieczeństwo i wszelkiego dobra 
tak wiele, że nie macie już pragnąć czego, a wy nienasyceni, me pamię
tacie nawet, że to matka, bez której utracicie wszystko i nędzniejsi bę
dziecie od poddanych waszych.

Ojcowie wasi życie jej nieśli w ofierze, krwi me szczędził, nigdy - 
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wy złota żałujecie na podatek, na wojsko, na obronę, na światło w szko
łach waszych, sprawiedliwość.

I zgubi was brak zgody i jedności, samolubstwo, bo każdy o sobie 
tylko myśli.«

Skarga.

»Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają, głupi tlomoczki swoje 
opatruje, a do obrony okrętu nie bieży, i mniema, iż się sam miłuje, a on 
się sam gubi; bo gdy okręt obrony nie ma, i on utonąć musi ze wszystkiem. 
co zebrał. A dopiero gdy skrzynkami swojemi pogardzi, a z innymi do 
obrony okrętu się uda, dopiero wszystko ocali i odzyska.

Ten najmilszy okręt ojczyzny naszej wszystkich nas niesie: wszystko 
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w nim mamy, co mamy. Gdy się z okrętem źle dzieje, gdy dziur jego 
nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylewamy, gdy dla jego bezpieczności 
wszystkiem nie pogardzamy — zatonie, i z nim my sami poginiemy«.

Tak przemawiał natchniony prorok w czasach, gdy kraj byl zwy
cięski i zdawał się kwitnący; lecz on widział truciznę, która w nim krą
żyła, i jak rozumny lekarz, pragnął uzdrowić swój naród.

Czcimy dziś pamięć Skargi za te wielkie i mądre słowa, za gorącą 
miłość ojczyzny, za życie nieskazitelne, bez myśli o sobie.

Byl kaznodzieją Zygmunta III i przemawiał na sejmach, po zwy
cięstwach i klęskach, podczas wielkich uroczystości narodowych.

Słuchano go w milczeniu, z glębokiem wzruszeniem — strwożone 
serca mocniej biją poczuciem winy, żal i skrucha przenika je do głębi; 
ale — słowa przebrzmiały i ucichły, a tłum za progiem świątyni zapomniał...

Kilka drobnych zdarzeń z życia świętego męża maluje znowu jego 
miłosierdzie i pracę dla dobra bliźnich.

Ludzie znali go dobrze i spieszyli zewsząd po pomoc, dobrą radę 
1 nikt nie odszedł nigdy z żalem w sercu, smutny i niepocieszony.

Raz w podróży, przejeżdżając przez miasteczko, zauważył na ulicy 
zbiegowisko i dowiedział się, że sprzedają rzeczy ubogiego rzemieślnika, 
który długu zapłacić nie mógł.

— Ileż ten dług wynosi? — spytał Skarga.
Wymieniono mu sumę, jakieś kilkadziesiąt talarów, które szczęśliwym 

trafem miał przy sobie.
Kazał więc zsiąść woźnicy i za te pieniądze kupić pierwszy sprzęt, 

jaki będą sprzedawali.
Tak się stało, i zanim biedak zrozumiał tę szczęśliwą zmianę, od

zyskał znowu cały swój dobytek, a nadto dobre słowa i dobra rada Skargi 
pokrzepiły go na duchu i dały możność dalszej pracy.

Innym razem, gdy gromił surowemi słowy występki młodzieży, jakiś 
śmiałek niedowarzony, który musial bardzo poczuwać się do winy, wziął 
to wszystko za osobistą zniewagę, i gdy Skarga wyszedł z kościoła, 
publicznie go uderzył.

Rzucono się natychmiast na zuchwalca, oburzenie było tak wielkie, 
iż domagali się wszyscy najsurowszej kary.

Lecz przed sądem zjawił się Skarga i prosił o uwolnienie młodzieńca, 
ponieważ on mu zupełnie przebaczył.

Nie śmiano mu odmówić, a wzruszony winowajca uznał swą winę 
i przyrzekł poprawę.

Chcąc uwolnić biedaków od lichwiarzy i ułatwić im drobne pożyczki 
pieniężne, założył bank ubogich w Krakowie i w Wilnie.
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Pracował do ostatniej chwili. Niezdolny już przemawiać z kazalnicy, 
pełnił drobne posługi przy kościele: szył odzież dla zakonników, lał świece 
woskowe.

Pochowano go w kościele św. Piotra w Krakowie.

W SICZY.
Szumi woda porohami, od porohów sokół leci, 
Wicher wyje mogiłami, wilk oczyma nocą świeci; 
Burzanami1) koza dzika, oczeretein 2) lis pomyka. 
Pędzi tabun 3), gdy wilk wpadnie, we mgłach dyszą ciche jary 
I mkną jary przez czahary4) i krynica bije na dnie...

W. Pol.

Szeroko rozlał Dniepr srebrzyste wody i grają w blasku słońca, 
skrzą się i mienią, blask olśniewa oczy. Głęboki nurt toczy się wartko 
i śmiało, silny prąd rwie gwałtownie, rozdarł skały, zastępujące mu drogę: 
teraz burzy się na ich zwaliskach, pieni, wzdyma, szaleje. Spróbuj 
przemknąć się tędy — zginiesz, śmiałku.

To progi. Wiry i wodospady pomiędzy skalami, groźne i niedostępne — 
tama nieprzebyta.

A jednak — mknie czółenko pośród wirów, jakby ślizgało się po 
wierzchu piany, lekkie, wązkie, a długie, zręcznie omija przepaści, zręby skał 
wystających, podnosi się z falą i z nią opada szybko, hen, w otchłanie — 
lecz nie ginie, znów wypływa jak deszczułka, igrać się zdaje z burzliwym 
żywiołem.

Czajka nie pusta, siedzi w niej trzech ludzi — równo i zręcznie 
pracują wiosłami; widać po ruchach pewnych, że silne ich ramiona, 
a miejscowość znają, jak ptak rodzinne gniazdo.

Muszą znać, nie przepłynęliby inaczej.
Gdzież dążą przez te zawroty i wiry ? Do dziwnej wyspy, letniej 

stolicy ich państwa. Pójdźmy za nimi.
Minęli już progi, są u celu. Przed nimi wyspa, skalista, piaszczysta: 

ludno na niej i gwarno — czy to obóz?
Coś w tym rodzaju. Nie miasto, ani osada; domów mieszkalnych 

niema, oprócz paru lichych lepianek, reszta namioty, w gromadach stojące 
oddzielnych: to kurenie i kosze, na które ta ludność się dzieli. Ludność 
wyłącznie męska, »baby« nie spotkasz w Siczy, najsurowiej wstęp im 
wzbroniony: po śmierć przyszlaby chyba.

1) Zarośla, chwasty stepowe. 2) Trzcina. 3) Stado koni. 4) Zarośla z drzew 
karłowatych.



Hej, wolne tutaj życie od wiosny do jesieni, póki ciepło! Nad głową 
niebo, a nad duszą Bóg — i swoboda każdemu. Bęben tylko ogłasza 
niekiedy rozkazy, lecz gdy milczy — hulaj dusza bez kontusza! Czyń, 
człowiecze, czego zapragniesz: pić — to pij, póki życie się kołacze, skacz, 
krzycz, szalej, jeśli ci tego potrzeba, albo leż na słońcu, mocuj się z wi
rami, zarzucaj sieci, gdzie ptak przelatujący dziwi się twej obecności, 
albo radź w kole starszych, jeśli masz rozum w głowie; tu pana niema: 
sam wybrałeś sobie wykonawcę twej woli i możesz odebrać mu władzę — 
to kraj wolnych Kozaków.

Nie od razu wyrośli oni tutaj z ziemi, i długa to historja, skąd 
powstali. Słyszeliśmy już o nich za króla Stefana, teraz może przypa
trzymy im się z blizka.

Nieprzejrzane stepy nad Dnieprem i Donem długo pustymi były: to 
tatarskie szlaki, któżby się ważył tutaj zakładać osadę ? Ale zawsze są 
ludzie, dla których straszniejsze od Tatarzyna — prawo, sprawiedliwość: 
to przestępcy, zbrodniarze, rozbójnicy, którzy tu najpierw szukali schro
nienia, tu czuli się bezpieczni. Kto go wyśledzi w stepie, w bujnej trawie? 
Kto doścignie przez wiry na wyspie Dnieprowej? Hej, wiatr tu tylko może 
coś wiedzieć o tobie — od człowieka tuś wolny.

Lecz i zbrodniarz niezawsze godzien potępienia: popełnił ktoś wy
stępek w uniesieniu, pomścił się krzywdy srogiej — i nie chce, aby go 
karali ludzie. Rzuca kraj i rodzinę, majątek i wszystko, co dotąd jego 
życie stanowiło; tam w stepie Bóg z nim uczyni, co zechce. Śmierci on 
się nie boi.

I nieszczęśliwi tutaj szukali schronienia. Gdy lud zaczęto pracą 
obarczać nad siły, obchodzić się z nim srogo, zabroniono opuszczać złego 
pana — zaczęły się ucieczki chłopów. Opuszczali wieś rodzinną i dalej 
lasami, aby w step, do swobody — tam ich nikt nie znajdzie. Takich 
zbiegów przybywało coraz więcej, pamiętnych krzywdy, z sercem zapra- 
wionem do srogości i okrucieństwa. Tutaj ziemia niczyja, a żyzna, a piękna, 
siej, rolniku, tuś sam panem sobie, co obejmiesz, to twoje.

A przybywali i tacy, którzy chcieli użyć swobody. Nic na nich nie 
ciążyło, ale podobało im się wolne, a niebezpieczne życie w stepie, śmiałe 
wyprawy Dnieprem na czajkach za morze, na l urka-poganina wesołe 
życie, sława.

Na stepie powstawały coraz liczniejsze osady, gdzie przepędzano 
zimę; w lecie, kto miał rodzinę, pozostawiał »baby« i dzieci.

A ledwie wiosna dogrzała słoneczkiem, i step zbudzoną trawą po
zieleniał, większość porzuca domy: Do Siczy! do Siczy! Tam rycerska 
zabawa i życie junacze, bohaterskie wyprawy i swoboda.

Na stepie zostawali niewolni poddani, sprowadzeni i osadzeni tu przez 
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właścicieli wielkich obszarów ziemi, nadanych przez króla możnym panom 
i ludziom zasłużonym.

Ci z zazdrością patrzyli na wolnych współbraci, ciągnących gro
madkami ku Dnieprowi, zbrojno, junacko, śpiewnie.

Napływają do Siczy zuchy coraz liczniej, upoili się słońcem, po
wietrzem, swobodą; i wódki nie zabraknie na przedmieściu u przedsiębior
czych synów Izraela; beczkami stoi: pij, ile zapragniesz.

Wre młoda krew molojców: trudów im trzeba, walki, niebezpie
czeństw — hej, wyprawa na Turka-poganina.

Mknie długi szereg czajek cicho po srebrnym Dnieprze, na Limanie 
się czai, nocą wypływa na morze, posuwa się tak cicho, jak światło księ
życa, wiosło nie pluśnie, nie słychać oddechu.

Carogród zasnął. Pogasły ostatnie światełka w oknach pałaców 
i domów — noc jasna, ciepła, piękna.

Nagle krzyk piekielny rozdziera powietrze, pożar wybucha naraz 
w kilku miejscach, dym, iskry, groźne okrzyki wojenne, grzmot strzałów, 
huk toporów, jęki, zgiełk, zamieszanie. Płonie przedmieście -— w ogniu 
jak złe duchy uwijają się zuchwali Zaporożcy, rabują i mordują, a nim 
błyśnie zorza, oni już stąd daleko, ślad tylko pozostał: trupy, pogorzeliska.

Za te śmiałe napady mściła się Turcja na Polsce. Król przy wszel
kich układach zobowiązywał się wstrzymać Kozaków od rozboju, lecz 
nie było to w jego mocy. Rozkaż wiatrowi, aby szaleć przestał.

Batory pierwszy bystrem okiem ocenił, czem być może kozaczyzna: 
dzielną pomocą lub niebezpieczeństwem, z którem zawczasu obliczyć się 
trzeba.

Niebezpieczeństwem — jeżeli zostanie rozszalałym, nieokiełzanym 
żywiołem, który wybucha, jak lawa z wulkanu, i w każdą stronę zwrócić 
może straszne, ogniste fale; niebezpieczeństwo zresztą, jako wieczny po
wód do najazdów tureckich.

A pomoc dzielna, jeśli ująć w karby, uporządkować te zuchwale 
tłumy, objąć nad nimi władzę, dać kierunek i z nieświadomej swych 
celów potęgi uczynić niewzruszoną straż granic od wschodu, hufce nie
ustraszone, karne i gotowe na każde skinienie swej Matki, Rzeczypospo
litej. Ustałyby wtedy tatarskie najazdy i Turcja przestała być groźną.

A przytem w każdej wojnie jakaż pomoc z lekkiej i śmiałej jazdy, 
której brakowało Polsce, bo ciężko uzbrojone hufce niezawsze działać mogły.

Dlatego to Batory otoczył opieką Kozaków i utworzył z nich pierwszy 
hufiec regularnego wojska, zapewniając im przywileje, pozwalając obierać 
sobie atamana, dając nawet warowny zamek, w którym się bronić mogli.

Lecz Zygmunt III popsuł mądre dzieło.
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BEZ WOLI SEJMU — KRÓL NIC NIE MOŻE.

topniowo zmniejszała się władza kró
lewska. Za Piastów była prawie nie
ograniczoną. Chrobry rządził według 
swej woli, później, po podziałach 
kraju, ostatni Piastowie niekiedy, 
według uznania własnego, zwoływali 
liczniejsze zjazdy panów i rycerstwa, 
aby zasięgnąć rady lub oznajmić 
swą wolę.

Tak Kazimierz Sprawiedliwy ra
dził z panami i biskupami w Łęczycy 
o różnych potrzebach kraju, król 
Władysław Łokietek w Chęcinach 
z licznem rycerstwem rozważał ko
nieczność wojny z Krzyżakami, Ka
zimierz Wielki w Wiślicy nadal na
rodowi prawa.

Za Jagiellonów już było inaczej. Król zasiadł na piastowskim tronie 
z woli panów, więc panów słuchać musiał, a gdy Kazimierz Jagiellończyk 
ustanowił sejmy, żaden z jego następców bez ich rady i zezwolenia nie 
mógł stanowić w żadnej ważnej sprawie.

Teraz za obieralnych coraz częściej zaczęło powstawać pytanie, czy 
król we wszystkiem musi ulegać sejmowi?

Batory zmusił sejm do uległości, gdyż miał za sobą słuszność.
Lecz Zygmunt III jako winowajca stanął przed sejmem i z czynów 

swoich musiał się usprawiedliwiać.
Za następcy Zygmunta, Władysława IV, niezgodność woli sejmu 

i monarchy z wielką szkodą dla kraju skończyła się klęską królewską.
Było tak: ,
Władysław IV, w niczem niepodobny do ojca, myśląc szczerze o lo

sach kraju, widział, jak wielkie grozi mu niebezpieczeństwo.
Szlachta w dostatkach gnuśnieje, rośnie coraz bardziej w pychę, 

samowolę, myśli tylko o sobie - a granice bezbronne. Od południa po- 
rożny Turek lada chwila spadnie na nas jak lawina, jeśli me złamiemy 
sami jego zuchwalstwa i siły. - Od wschodu jeszcze gorzej. Burzy się 
Kozaczyzna i spożytkować ją trzeba na Turka, aby nie spadla na nas, 
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pod wpływem ciągłych zatargów i sporów wrogiem stawszy się ze sprzy
mierzeńca.

Jeden był sposób na to: wielka wojna z Turcją.
Przed Turkiem drżała cała Europa. Papież, cesarz niemiecki, bogate 

miasta nad morzem Śródziemnem daliby chętnie wojsko lub pieniądze, 
byle tylko Polska stanęła na czele, aby zakończyć raz wiekową walkę 
z tym strasznym wrogiem całego chrześcijaństwa.

Władysław marzył o tem, w tej wojnie widział jedyny ratunek dla 
kraju. Sił mu nie zbraknie, bo na takie hasło stanie obok szlachty cała 
Kozaczyzna. Na polu walki zbratają się oba obozy najlepiej, złączy je 
krew przelana w jednej sprawie, nauczą się nawzajem cenić swoje męstwo; 
a ponieważ zasługa nie może zostać bez nagrody, więc łatwiej po zwy
cięstwie przyznać należne prawa tym wszystkim, którzy się do niego 
przyczynili.

Wojna turecka da Kozakom pole do szlachetnej zasługi i słusznej 
nagrody, szlachtę uleczy z gnuśności i pychy, Polsce zapewni znowu 
w Europie pierwsze miejsce i utracone za Zygmunta III znaczenie.

Więc na sejmie król wnosi projekt wojny. Wszystkiego, co myśli, 
powiedzieć nie może; lecz to, co mówi, powinno przekonać. Przedstawia 
niebezpieczeństwo tureckie, przypomina Cecorę, Chocim. Czyta listy pa
pieża i cesarza, korzystne obietnice państw pomniejszych. Radzi korzystać 
z chwili i rozpocząć walkę, która minąć nas nie może, a lepiej iść na 
wroga, niż czekać go w domu.

Nie przekonał nikogo i nie wzruszył. Poco nam wojna, kiedy możemy 
mieć pokój? Turek dawno już grozi i nic nam nie zrobił; przyjdzie — 
to czas będzie się bronić.

Przy tem stanęli zgodnie. Wojny nie chcą.
Nie pomogły przekładania, ani prośby. Zaślepieni prywatą, t. j. własną 

tylko wygodą, nie chcieli rozumieć żadnych innych przyczyn, nie widzieli 
zbliżającego się nieszczęścia.

Sejm rozjechał się z niczem.
Lecz i król ustąpić nie chciał: czuł za sobą słuszność, widział ko

nieczność tego kroku. Czyż podobna, żeby nie dali się przekonać ? Do 
następnego sejmu ma dwa lata; przez ten czas można przecież zrobić 
wiele: wytłumaczyć, zachęcić, skłonić. Da sam przykład ofiarności: posag 
żony, Marji Ludwiki, za jej zgodą poświęci na koszta wojenne. Uzyska też 
stanowcze zapewnienia co do pomocy mocarstw zagranicznych.

Dwa lata upłynęły.
Sejm zebrał się znowu, przygotowany do walki z monarchą, oburzony 

na jego samowolę. Żądał zerwania zaczętych układów, rozpuszczenia za
ciągów, odwołania zobowiązań względem papieża i cesarza, wyrzeczenia 
się wszelkich projektów wojennych.
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Król zgnębiony, nie miał na to odpowiedzi. Za niego odpowiedziały 
wkrótce straszne nieszczęścia kraju.

Posłowie rozjechali się zadowoleni, że nie dopuścili zwyciężyć samo
woli królewskiej. Oni rządzą, król tylko wykonywać ma wolę narodu.

BOHDAN CHMIELNICKI.

Od pamiętnego najazdu Tatarów za Bolesława Wstydliwego nie 
doznała Polska podobnego spustoszenia, jakie sprawił Bohdan Chmielnicki.

Gdybyśmy mogli wtedy »okiem słońca« spojrzeć na obszar kraju 
naszego na wschodzie, het od dnieprowych stepów do Lwowa, Zamościa, 
ujrzelibyśmy, że całą tę przestrzeń, setki mil, zaległy gruzy, zgliszcza, 
pola trupami pokryte, obozy hord rabujących, szalejących dziką, pijaną 
uciechą.

Gdzie niegdyś rozciągały się uprawne pola, a pośród drzew bielały 
dworki i kościoły, tam ziemia stratowana, niepogrzebane ciała, pustka, 
ruina, zabójcza zaraza.

Łuna palących się dworów, miasteczek, coraz dalej posuwa się na 
zachód, coraz nowy słup ognia, jak drogowskaz, wysoko strzela w górę, 
a z nim bije w niebo okrzyk straszliwy, jęki konających, męczonych 
kobiet, dzieci.

Jakim sposobem stało się to wszystko? Przecież Kozacy wrogami 
nie byli?

Jakim sposobem? Niesprawiedliwością.
Panowanie Zygmunta III pod każdym względem było nieszczęśliwe: 

jego zwycięstwa równały się klęskom, bo w zysku przynosiły tylko nie
zgodę i straty; każdy czyn jego zatrute wydawał owoce, pobożność nawet 
trucizną była dla narodu, bo szerzyła ciemnotę, zaślepienie, nienawiść.

Słynęła Polska zawsze ze swobody, z poszanowania praw cudzych. 
Gdv Żydów prześladowano w całej Europie, u nas znaleźli bezpieczny 
przytułek. Kazimierz Wielki prawa im nadal. Za Kazimierza Jagiellończyka 
gdv przechodząca przez Kraków wyprawa krzyżowa na Turka uderzyła 
na Żydów i mordować ich zaczęła, biskup Gruszczyński i kasztelan Jan 
Tęczyński pośpieszyli na ich obronę, a król surowo zgromił i ukarał 
mieszczan, że na takie bezprawie pozwolili; kazał też poszkodowanych 
wynagrodzić i wypłacić im z kasy miejskiej 3.000 zip. .
 Kiedy we dwa wieki później w całej Europie toczyła się trzydziesto

letnia krwawa wojna o wolność wiary podług własnego sumienia gdy 
w Paryżu podstępnie jednej nocy wymordowano wszystkich protestantów 
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w Polsce tylko uszanowano w człowieku prawo swobody wyznania, pozwa
lając każdemu chwalić Boga według własnego przekonania.

Dopiero Zygmunt umiał niesprawiedliwością zepsuć nawet to prawo. 
W dziwny sposób usiłując nawrócić ludzi innej wiary do katolickiego 
kościoła, odmawiał im urzędów, godności, dochodów, jakby chciał, aby dla 
zysku sprzedawali sumienie.

Najgorzej działo się na Ukrainie. Kozaczyzna — jak wiemy _
z różnych składała się ludzi, o wyznanie nikt się tam bardzo nie troszczył; 
byle chrześcijanin, żegna się krzyżem świętym, to i dosyć, to dowód, że 
nie Tatar i poganin. Większa część jednak, prawie wszyscy chłopi byli 
wyznania greckiego. Ziemię tę wraz z ludnością rozdali królowie za zasługi 
oddane Rzeczypospolitej panom polskim, którzy w ten sposób stali sie 
właścicielami ogromnych obszarów w stepach. * Ale sami tu najczęściej 
nie mieszkali, a choe mieszkali czasem przez jakąś część roku, nie mogli 
przecież wiedzieć, co się dzieje w kilkudziesięciu wioskach i folwarkach, 
które do nich należały. Od tego każdy miał służbę, starostów. Tym po
wierzone było gospodarstwo, oni czuwali nad tem, aby pola były uprawne 
i przynosiły dochód, pod ich tez władzą była ludność wiejska.

Tym sposobem krociowym ludem chrześcijańskim, lecz innego 
wyznania, rządzili katolicy Polacy, ludzie prości i ciemni, chciwi własnego 
zysku, surowi dla poddanych, zamiast miłości bliźniego, siejący tvlko 
ziarno nienawiści.

C iężka by la ich władza nad poddanym ludem, a głównie z dwóch 
powodów: pogardzali jego religją i tę pogardę starali się jawnie okazać; 
nadto obciążali ich pracą jako swych poddanych, którzy nad wolę pana 
innych praw nie mają. I to nieszczęsne poddaństwo stało się drugiem 
źródłem nieskończonych zatargów, sporów, nienawiści i klęsk nieobli- 
czonych.

Koniecznym był i słusznym niegdyś podział ludności na rycerzy- 
obronców kiaju i kmieci żywicieli. Lud, uprawiając ziemię w bezpieczeństwie 
i żyjąc spokojnie z jej plonów, winien był jakiś podatek krajowi z pracy 
swej i chudoby, lecz z czasem samowola szlachty, powiększając ten po
datek coraz bardziej, zabierała w nim często całą pracę, wszystkie siły, 
nawet i życie bliźniego. Jeszcze za Jagiellonów wieśniak był obowiązany 
pracować na pana jeden dzień w tygodniu — słusznie, bo pan za niego 
zdrowie i życie na wojnie narażał. Ale już krzywdą było przytwierdzenie 
ludu do ziemi, aby chłop złego pana nie mógł rzucić — i to było po
czątkiem dalszego bezprawia. Bo zły pan teraz wymagał od chłopa tyle 
dni pi acy, ile mu się podobało, kazał pracować nieraz w niedzielę i święta, 
żądał roboty od żony i dzieci wieśniaka — a ten sprawiedliwości znaleźć 
nie mógł, bo pan jego sędzią, władcą nieograniczonym, jak niegdyś w po
gańskich czasach pan nad niewolnikiem.
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Tylko pamiętać trzeba, że nie Polacy wcale wymyślili to prawo 
niedorzeczne, i że nietylko u nas tak się działo. W innych krajach, we 
Francji, w Anglji, w Niemczech, jeszcze okrutniej obchodzono się z chło
pami, wyobraziwszy sobie, że Bóg ich na to stworzył, aby pokutowali, 
służąc panom, za grzech pradziada swego, Chama, którego ojciec przeklął 
po wiek wieków.

Było to niedorzeczne, ale tak ludzie wierzyli. A w Polsce żle nie 
było chłopu pod dobrym panem, który o jego potrzebach pamiętał i od 
wszelkiej krzywdy bronił. W dobrach królewskich chłopi bywali zamożni. 
Ale, niestety, złego zawsze więcej.

A już najgorzej działo się tam właśnie, gdzie właściciel ziemi o ni- 
czem nie wiedział i los ludu zależał od płatnych jego urzędników, którzy 
krzywdą ludzką bogacić się chcieli.

Tak też było na nieszczęsnej Ukrainie, i to budziło nienawiść ciemnej, 
uciśnionej czerni. Lach czyli Polak stal się w oczach chłopa wrogiem, bo 
w nim widział ciemiężyciela swojej wiary i wolności.

Cóż dziwnego, że śmielsi na Sicz uciekali, łączyli się z Kozakami, 
przywykali do trudów wojennych, nabierali prędko zuchwałej odwagi, 
lekceważenia śmierci, zamiłowania niczem nieokiełzanej swobody.

Takich zbiegów ścigano, a schwytanych karano strasznie, bez litości. 
I powstał nowy zatarg: kto jest wolnym kozakiem, kto poddanym? 
Trudno to było nieraz rozsądzić sprawiedliwie, zaciętość obu stron 

rosła, czekała tylko iskry, aby z nasienia wzajemnej niechęci wybuchnął 
straszny pożar, który jak wicher objął całą Ukrainę, a szerząc się, 
wtargnął do Polski.

Tę iskrę rzucił Kozak, Polak z pochodzenia, Bohdan Chmielnicki.
Dziad jego osiadł już na Ukrainie, ojciec był kozackim setnikiem 

i zginął na cecorskim polu; Bohdan miał własny folwark, należał do 
osiadłych, zamożnych Kozaków.

Między nim a podstarościm p. Koniecpolskiego, Czaplińskim, wszczęły 
się spory graniczne o nowo założoną przez Bohdana osadę. Podstarości, 
wróg osobisty Chmielnickiego, utrzymywał, że ten zajął ziemię królewską 
i bezprawnie sobie przywłaszczył, a gdy Kozak ustąpić nie chciał, najechał 
mu dom zbrojno, zboże i bydło zabrał, a Chmielą wtrącić kazał do wię
zienia.

Chmielnicki krzywdy darować nie myślal; uwolniony, pozwał Czapliń
skiego do sądu, udał się nawet ze skargą do samego króla.

Może przez pamięć na Stefana Batorego, który rozumnie zajął się 
losem Kozaków, szanowali oni bardzo królów polskich i wierzyli w ich 
sprawiedliwość dla siebie. Mówili, że królowie sprzyjają Kozakom, ale sami 
są uciskani przez »królewięta«, t. j. wielkich panów. Władysław cieszył się 
też zaufaniem i przywiązaniem wolnych synów Ukrainy.
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Król Chmielnickiego przyjął. Myśląc o wojnie tureckiej i wielkich 
swoich planach, pragnął pozyskać sobie w Kozakach sprzymierzeńca, który 
miał w walce ogromne znaczenie; to też pod wpływem tych myśli i uczuć 
więcej może przyrzekał, niźli mógł dotrzymać.

Bo w rzeczywistości cóż on mógł poradzić? Sprawę sądziły sądy 
według prawa, a Kozacy przyjaciół nie mieli, nie ufano im i wyrażono się 
kiedyś na sejmie, że >przycinać ich trzeba, jak włosy i paznogcie, żeby 
zbyt nie urośli«. Więc gdy Chmielnicki przegrał — jak się zdaje dlatego, 
że nie miał dostatecznych dowodów własności na ziemię, którą zajął - 
i znów stanął przed królem, jak gdyby po spełnienie obietnicy, Władysław 
rozgoryczony zawodem i upadkiem wszystkich swych planów, czując 
bezsilność własną, miał powiedzieć:

— Masz szablę, to się broń.
Jeśli nawet powiedział te słowa Władysław, to miał na myśli tylko 

osobistą obronę krzywdzonego od krzywdziciela; lecz Chmielnicki dopro
wadzony do wściekłości pragnieniem zemsty, której zaspokoić nie mógł, 
inaczej postanowił ze słów królewskich skorzystać.

- Poczekajcie, Lachy wielmożne — zaprzysięgal w duszy zawziętej — 
krwawo mi zapłacicie moje krzywdy, poznacie, co kozacka zemsta.

I już z gotowym planem spieszy na Ukrainę.
Tu zwołuje natychmiast starszyznę kozacką, chce oznajmić im wolę 

króla:
Król żałosny i uciśniony, uczynił go hetmanem wolnego ludu ko

zackiego, aby mu przywiódł pomoc i obronę przeciw »królewiętom«, któ
rzy nie pozwalają mu panować sprawiedliwie i podług woli.

Czegóż więcej trzeba Kozakom? — Hej! na obronę króla, który ich 
pomocy wzywa, na zuchwałego Lacha, ciemięży cielą, wroga!

Chmielnicki powołał chłopów, obiecując im wolność i zrabowane 
skarby, wezwał i chana tatarskiego, przyrzekając bogate łupy.

I popłynęła, jak rzeka wezbrana, ta fala straszna, paląc, mordując, 
pustosząc. Sowicie, hojnie płacono za krzywdy tysiącami okrucieństw, 
krwią ofiar znacząc drogę, a zgliszcza zostawiając za sobą jedynie.

Król Władysław na Litwie otrzymał wiadomość o powstaniu na 
Ukrainie i natychmiast wyruszył w podróż, ażeby osobiście wstrzymać 
krwawy pochód, zażegnać i uśmierzyć nawałnicę. Rozumiał, że to w jego 
jedynie jest mocy: króla swojego kozactwo usłucha.

Zabronił więc wysyłać przeciw Chmielnickiemu wojska: nie chciał 
domowej wojny, sam uspokoi grozę.

Niestety, umarł w drodze.
Polacy lekceważyli jeszcze niebezpieczeństwo: zbuntowani chłopi 

mordują bezbronnych, lecz wobec wojska pierzchną.
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Okropnem doświadczeniem przekonali się o swej pomyłce: pod Żól- 
temi Wodami padł kwiat młodzieży polskiej, którą lekkomyślnie wypra
wiono w pole, ażeby w lat w e j walce z opryszkami uczyła się zawodu 
rycerskiego.

Pod Korsuniem obaj hetmani dostali się w moc wroga, który coraz 
zuchwałej, srogi, szyderczy, dumny, wkraczał w głąb kraju, pozbawionego 
obrońców.

Co począć bez króla, wodzów, gotowego wojska?
Sejm zwołany w popłochu wybrał trzech regimentarzy, czyli czaso

wych wodzów, i zwołał pospolite ruszenie, t. j. wystąpić miał cały stan 
szlachecki, wszyscy rycerze, zdolni do noszenia broni.

I wyruszyły olbrzymie tabory ze sprzętami, strojami, z całym prze
pychem, który miał przestraszyć wroga. Na czele trzej wodzowie, których 
Kozacy przezwali »Pierzyna«, »Łacina« i »Detyna«, czyli: Stary, Uczony 
i Dzieciak.

Mieli słuszność. Pod Pilawcami, usłyszawszy, że nieprzyjaciela już 
widać, wodzowie pierzchnęli pierwsi z pola bitwy, odbieżawszy skarbów, 
szat kosztownych, futer, srebrnych stołowych naczyń, klejnotów — i wojska.

Uciekało i wojsko za wodzami, nie dobywszy szabli na obronę kraju, 
i nastąpiła — hańba p i 1 a w i e c k a.

Nie było takiej w dziejach naszego narodu, ani przedtem, ani po
tem — jedno tylko zostało nam wspomnienie hańby.

A Chmielnicki szedł dalej. Kraj bezbronny przed nim otwarty, już 
nic mu się nie oprze, jest zwycięzcą, panem!

Może sam uląkł się własnej potęgi i tego, co uczynił. Przyjął ol
brzymi okup od Lwowa — stanął pod Zamościem — tu zaczeka na obiór 
króla, oświadczając się, lubo nie proszony, za kandydaturą Jana Kazi
mierza, który też został królem obrany.

POD BERESTECZKIEM.
(1651).

Układy z nowym królem nie na wiele się przydały; nie w mocy 
Chmielnickiego było zakończyć wojnę: tyle naobiecywał, że dotrzymać 
nie mógł, a jeśli nie dotrzyma, co go czeka? Nie posłuchają go wzburzone 
tłumy, które sam wywiódł w pole.

I król nie mógł dotrzymać wszystkiego, co przyrzekl: sejm nie chciał 
dać Kozakom zbyt wielkiej swobody, obawiając się takiego sąsiada.

Więc wojna rozpoczęła się na nowo.
Trudno wyliczać tutaj bitwy i zwycięstwa, opisywać wszystkie czyny

18
DZIEJE POLSKI.
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bohaterskie, wysiłki męstwa, cuda waleczności i błędy, klęski, poniesione 
straty. Oblężenie Zbaraża, gdzie książę Wiśniowiecki z garstką rycerstwa 
całe 6 tygodni odpierał krocie wrogów, zostanie na zawsze pomnikiem 
chwały polskiego oręża.

Lecz to nie rozstrzygnęło losów wojny.
Zrozumieli wreszcie Polacy, że by zakończyć walkę, trzeba odnieść 

zwycięstwo wielkie i stanowcze, więc wyruszyli w pole całą siłą pod wo
dzą samego króla Jana Kazimierza.

Wspaniale przedstawiały się polskie zastępy, złożone z pospolitego 
ruszenia wszystkich ziem i województw ze swemi chorągwiami, z wojsk 
kwarcianych i najemnych pułków cudzoziemskich, razem przeszło 100 ty
sięcy wyborowego wojska, kilkakroć tyle służby, wozów, koni, bydła na 
rzeź, co wszystko razem wyglądało niby wędrówka narodów, i niepodobna 
było objąć okiem całej przestrzeni, którą ten tabor zajmował.

Lecz Chmielnicki zgromadził większą silę.
Podzieliwszy Kozaków na mniejsze oddziały, wiódł z sobą 100 ty

sięcy samej czerni, t. j. chłopstwa, 90 tysięcy kozackiej piechoty i 12 ty
sięcy doskonałej jazdy.

A prócz tego miał na usługi Tatarów. Chan Nuradyn ciągnął w 100 
tysięcy ludzi i dwakroć tyle koni, nie licząc taboru. Jechali z nim mu- 
rzowie i książęta, w pysznych strojach, dumni i hardzi, jakby świat pod
bić mieli.

Siły więc nieprzyjacielskie były trzy razy liczniejsze od naszych; 
nic też dziwnego, że król i wodzowie zadawali sobie chwilami pytanie; 
czy podobna się kusić o zwycięstwo?

Lecz i cofnąć się niepodobna.
Nad rzeką Styrem rozłożyły się oba obozy, tu spodziewając się i ocze- • 

kując ostatecznej rozprawy.
W obozie nieprzyjacielskim nie było wzajemnej ufności: Tatarzy 

przyszli, bo im obiecano lupy, bo Chmielnicki zapewniał, że nie spotkają 
oporu, że Polska już nie ma obrońców, sam widok ich spłoszy resztę.

Więc nadciągnął chan z wielką pychą i według umowy udał się do 
obozu Chmielnickiego, aby ułożyć razem plan stanowczej bitwy.

Zbliża się na czele świetnego orszaku z najdostojniejszych książąt, 
krewnych, braci swoich: niech widzą wszyscy, z jakimi hołdami witać 
będzie go sprzymierzeniec! W obozie kozackim uderzono w dzwony, ryk
nęły działa, oz wały się bębny i trąby, wystąpiło ź powitaniem ducho
wieństwo, wystąpiła cała starszyzna z odkrytemi głowami, ale — nie było 
Chmielą — leżał pijany, jak drewno.

Taka zniewaga dotknęła Tatara; dal się wprawdzie pokorą przebła
gać pozornie, lecz tem bardziej nie dowierzał Chmielnickiemu i zemsty 
się nie wyrzekł.
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28 czerwca 1651 r. zaczęła się 3-dniowa bitwa pod Beresteczkiem 
pomniejszemi utarczkami. Przyświecały jej słupy ognia, rozlewając dokoła 
krwawą łunę i świadcząc, że okoliczne wsie i miasta ogarnął srogi nie
przyjaciel. Stanowcza walka jednak nastąpiła dopiero 30 czerwca.

Obie strony już w nocy zaczęły sprawiać szyki, aby olbrzymie woj
ska na czas ustawić w porządku.

Król Jan Kazimierz o 2-ej z północy słuchał mszy świętej z przy
kładną pokorą, a cale wojsko, klęcząc, polecało Bogu w gorących modłach 
losy ojczyzny i własne. O 3-ej zaczęły pułki ustawiać się w szyku bo
jowym.

Gęsta mgła osłaniała wszelkie przygotowania, a kiedy spadła nagle 
koło 10-ej z rana, przeciwnicy w zdumieniu spojrzeli na siebie.

Nie spodziewał się chan tatarski ujrzeć takiej potęgi, przypomniały 
mu się chełpliwe słowa Chmielnickiego, i ze złością wskazując szyki 
polskie kozackim pułkownikom, odezwał się szyderczo:

_  Pijanemi oczami patrzał wasz Chmiel na Polaków; jeśli wytrzeź
wiał teraz, to niech idzie przodem wybierać miód tym pszczołom. Zoba
czymy, czy mają żądła.

Porwał się Chmielnicki wściekły, kiedy powtórzono mu te urągliwe 
słowa, i natychmiast wydał rozkazy do boju.

Mądry był jego plan.
Tatarzy uderzyć mieli całą siłą i zwabić na siebie uwagę Polaków, 

a on niepostrzeżenie obejdzie tymczasem stanowisko i natrze nagle na 
wojska królewskie z boku; wyczerpane już walką i wzięte niespodzie-' 
wanie w dwa ognie, muszą uledz i zostać pokonane.

Wyruszył więc niezwłocznie. Polacy i Tatarzy pozostali naprzeciw 
siebie.

Lecz mimo gotowości, do 3-ej z południa obydwa wojska stały nie
ruchome, żadna strona pierwsza rozpocząć nie chciała.

Już król zaczął się wahać, czy z powodu spóźnionej pory nie odło
żyć walki do jutra, gdy na spienionym koniu nadbiegł goniec od ks. Ja
remy Wiśniowieckiego, wzywając w imię Boga, by uderzono bez zwłoki.

Król wziął to za dobrą wróżbę i dał hasło.
Z odkrytą głową, bez hełmu i zbroi, z szablą w reku, na pysznym 

koniu pędził Jeremi na czele swych hufców ku zdumionym Tatarom. 
Leciały za nim chorągwie i pułki, ziemie i województwa, stubarwne sztan
dary, lśniące zbroje i szable.

Niewielkie siły kozackie, zostawione przez Chmielnickiego, by osła
niały podstęp, rozgromiono w mgnieniu oka, pierzchnęły i ukryły się za 
szańce; na nieprzejrzanem polu zaczęła się teraz rozprawa z Tatarami.

Rozpoczęła się świetnie. Nie szczęści się dziś Tatarom: pierwszy trup 
z ich strony padł głową ku swoim, to niechybny znak klęski. Kula dzia- 
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Iowa rani w nogę Nuradyna, rozpalając mu w duszy straszny płomień 
gniewu — u stóp co chwila składają mu zwłoki poległych murzów, agów; 
tam ciągnie szereg wozów: to trupy tatarskie uwożą z pola bitwy, aby 
ich nie zostawić w ręku wroga; krzyk rozlega się straszny — brat Nu
radyna pada, rażony zabójczym pociskiem. Popłoch ogarnia hordę, mie
sza się, ustępuje i cofa w nieładzie, i nagle pierzcha z przeraźliwym 
wrzaskiem, opuszczając obóz i lupy.

Właśnie Chmielnicki ukazał się z boku, kiedy ujrzał w popłochu po
tęgę tatarską.

Nie tracąc chwili, rzucił się za nimi, by powstrzymać ucieczkę — 
to dla niego zguba!

Spienionego konia osadził przed chanem, chce przemówić, tłumaczyć, 
błagać.

Ale na jego widok wściekłość zawrzala w Tatarzynie. Spojrzał na 
pierzchające hordy swoje, pozostawione lupy, pełne trupów wozy, na po
ległych wodzów, krewnych, dostojników, uczuł palący ból własnej swej 
rany, i zgrzytnąwszy zębami, nie dal nawet przemówić nieszczęsnemu 
sprzymierzeńcowi, lecz rozkazał go przywiązać sznurami do konia, ręce 
skrępować w tyle i batami pędzić przed wojskiem, choćby na koniec świata.

Tym sposobem Kozacy zostali bez wodza i nie wiedzieli nawet, co 
się stało. Poległ Chmielnicki, czy się dostał do niewoli? Gdzie jest i dla
czego w tak okropnej chwili opuścił swoje wojska?

Bronili się czas jakiś, wreszcie ustąpili z pola, ukryli się za szańce, 
które sypali z pośpiechem.

O 9-ej wieczorem walka ustała zupełnie. Z polskiej strony poległo 
tylko 700 ludzi! Wróg potężny został złamany.

Rycerstwo polskie padło na kolana, na krwawem polu zabrzmiał 
hymn dziękczynny, z tysięcy piersi rwało się ku niebu »Ciebie, Boże, 
chwal imy!«

A Chmielnicki?
Za późno się uwolnił z rąk Tatarów, klęska dla niego była już nie

powetowaną. — Co począć?
Choćby duszę zaprzedać — nie ustąpi; musi znaleźć nowego sprzy

mierzeńca.
I udał się do Moskwy.
W imieniu kozaczyzny uznał panem cara; niechaj jego potęga osłoni 

Ukrainę od Polaków.
Tym sposobem rzucił na Polskę nową wojnę.
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LIBERUM VETO.
(1652)

Co to znaczy?
To jest prawo zerwania obrad sejmowych słowem veto czyli: »Nie 

pozwalam «.
Jeżeli jeden poseł nie zgodził się na to, co wszyscy zgodnie uchwa

lili, i wyszedł, mówiąc: veto (nie pozwalam), wszystkie obrady i cały sejm 
na nic; nieważny jest, nic nie znaczy.

Chyba, że cofnie swoje veto.
Zobaczymy teraz, kiedy po raz pierwszy złość i głupota skorzystała 

z tego prawa.
Było to w następnym roku po bitwie pod Beresteczkiem. Groziła 

wojna z Moskwą, która postanowiła wziąć Kozaków pod swą opiekę i ode
rwać od Polski Ukrainę; tumanił i groził zarazem Chmielnicki.

A sejm tymczasem, zamiast myśleć o obronie, marnował czas na 
sporach i pretensjach różnych prywatnych osób. Zarzucano królowi, że 
po bitwie beresteckiej nie ścigał Chmielnickiego, nie korzystał ze zwycię
stwa. A przecież temu nie był winien: wbrew jego woli i rozkazom ro
zeszły się z pod Beresteczka chorągwie, twierdząc, że ich służba i wojna 
skończone, że nieprzyjaciel więcej głowy nie podniesie.

Król był bezsilny i bardzo strapiony. Podobno zrobił mu to »na zlość« 
Radziejowski, człowiek bardzo przewrotny i nikczemny, lecz wielki ma
gnat, licznych mający stronników. Tam buntował na polu bitwy, tu 
wichrzył na sejmie na zgubę kraju i własną.

I tym sposobem nadszedł ostatni dzień sejmu, a nic nie uradzono " 
o rzeczach najważniejszych.

Co począć?
Król prosi o przedłużenie sejmu na dni parę.
Na to zaczyna się wrzawa i spory. Jedni rozumieją, że inaczej być 

nie może, i gotowi się zgodzić, choć gniewa ich czas zmarnowany; inni 
dowodzą, że to być nie może: czas upłynął i sejm zamknięty.

Tymczasem zmrok zapada.
W wielkiej sali coraz ciemniej, ale światła nie wnoszą, gdyż obrady 

przy Świecach byłyby nieważne. Takie prawo.
Przed marszałkiem tylko plonie jedna świeca, aby mógł odczytać 

głośno złożone przed nim papiery, w których zawiera się wszystko, co 
w ciągu obrad uchwalono.

Coraz ciemniej. Na lawach, krzesłach już nie widać osób, rysują się 
tylko jakieś cienie niewyraźne, słychać glosy, nie wiadomo do kogo na
leżące.
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Noc zapada.
Zdaje się jednak, że rozsądek weźmie górę, sejm o parę dni przedłużą.
Wtem ktoś składa przed marszałkiem nowy papier, prosząc o nie

zwłoczne odczytanie głośno.
Maksy mil jan Fredro zbliża go do świecy, czyta:

»Na przedłużenie sejmu nie zezwalam«.
Poseł z Upity, Siciński.

Jakby piorun uderzył, w sali zaległo milczenie.
Nie puszczać go! — odzywa się ktoś wreszcie. — Niech odwoła.

Ale Siciński zniknął. Wymknął się z sali, z miasta — już go nie 
odnajdą.

Więc co począć?
Jeden poseł nie ma prawa gubić kraju — przemawia znów glos 

jakiś. — Jest nas dosyć, aby stanowić.
Zagłuszyła go wrzawa i krzyki:
Liberum veto! — Prawo! Prawo posła! Nie damy go odebrać! Prawo! — 

Kto śmie przeciwko prawu się odzywać! To nasza wolność! Prawo!
— Złe prawo zmienić trzeba.
— Niema zgody! Prawo! Nie damy sobie wydrzeć! Veto!
I gromadą ruszyli ku drzwiom.
W sali została garstka.
Ze łzami w oczach przystąpił marszałek do króla, ażeby go poże

gnać. Tyle trudów, kosztów i czasu — zmarnowane, obcy posłowie świad
kami nierządu.

Imię Sicińskiego hańba okryła na wieki. Podanie mówi, iż ziemia 
nie chciała przyjąć jego trupa i wyrzuciła go z siebie. Setki lat pozosta
wał bez mogiły, wzgardzony i poniewierany. Dzisiaj widzieć go można 
w kruchcie kościelnej w Upicie — sczerniały, wyschły, półnagi, straszny.

Czy on jednak tylko był winien? Cóżby znaczyło jego »nie pozwa
lamy gdyby nie było takich, którzy je uznali? Gdyby większość, rozum
niej patrząc na sprawy kraju, spełniła obowiązek?

Szaleńców nikt nie słucha. A złe prawo odmienić trzeba.

BUŁAWA REWERY.

Krwawe to były czasy; wicher szalonej burzy zerwał się nad kra
jem i porwał naród cały w jakiś wir bez końca. Życie człowieka upły
wało nieraz wśród gromu bitew i szczęku oręża, jęków, płaczu niedoli 
i tryumfalnych pieśni. Opuszczał dom młodzieńcem, z szablą w dłoni;



powracał starcem, albo nie powracał wcale: złożył głowę pod Cecora, 
Chocimem, Zbarażem.

Takim obrońcą kraju niestrudzonym był w tych czasach rówieśnik 
Czarnieckiego, wielki hetman koronny Stanisław Potocki, zwany Rewera 
od łacińskiego wyrazu re-vera (naprawdę), który zwykł był powtarzać.

Z imieniem jego wiąże się podanie o wyoranej buławie hetmańskiej. 
Zaczniemy je tutaj słowami poety.

Twarz taka pogodna, pod hełmem włos siwy, 
Na czole promienie spokoju;

Powraca z daleka: choć starzec sędziwy, 
A jeszcze przewodził tam w boju.

Lecz tęskno Rewerze po bojach — spoczynku
I życia z rodziną w zagrodzie,

I gędżby przy szklance, i dum przy kominku,
I słońca zachodu w pogodzie...

O, dosyć mu krwi już — i dosyć już chwały, 
Zdobytej na hordzie, Osmanie,

I Moskwie, i Szwedzie; bohater on biały
Już doma do grobu zostanie

Sześćdziesiąt lat gromi i wiatry stepowe 
Prześciga zwycięską pogonią;

Na mrozach północy obielił on głowę,
A pierwszy, gdzie w szable zadzwonią.

Dziś spokój w Koronie; śmierć w bojach nie miała
Dla piersi żelaznych tych gromu; 

Więc myślał Rewera: »Bądż, Panie, Ci chwała,
Żywota dokonam już w domu!«

Więc jedzie szczęśliwy nadzieją spoczynku, pokojem w kraju po tak 
długich wojnach, pogodą, ciszą wiejską: już po burzy!

Ot, granica jego majątku, jego ziemia, której tak dawno nie widział, 
a w której głowę złoży. Za pługiem wieśniak orze skibę czarną.

Rewera tak dawno nie widział już pługa,
Więc stanął: »Szczęść, Boże!« — zawoła,

I patrzył, jak czarna krajała się smuga,
I radość błyszczała mu z czoła.
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Wieść o powrocie pana w mgnieniu oka obiega wieś, gromada spie
szy go powitać; starzec pług rzucił i ręce wyciąga:

— Pan nasz powrócił! hetman!
Uśmiechnął się Rewera: hetmańskiej buławy nie przyniósł z pola 

bitew, ale jej nie chciwy — to nowy, trudny bardzo obowiązek.
— Nie hetmanem wróciłem, dzieci — odpowiada — ale niosę wieść 

dobrą: pokój, bezpieczeństwo; Bóg nam pozwoli wreszcie korzystać z swych 
darów, wytchnąć po klęskach wojny. Wracajcie do pracy spokojnie, bez 
trwogi, zostaniemy juź z sobą.

I rolnik usłuchał, pług sprawił, gnał woły; 
Pług w ziemię się zaciął — ustawa;

Pękł lemiesz — patrzają — o święci Anioły! 
Pod skibą hetmańska buława!

Zardzewiała i stara, ale — hetmańska buława, tu go wita na progu 
ojcowizny, tu mu ją chłop podaje, świeżo wyoraną pługiem.

— Hetmaństwo ci się znaczy w twojej ziemi, panie — szepcze dru
żyna — hetmaństwo Bóg sądził, snąć taka jest potrzeba.

I oglądają z dziwem znak wróżebny: skąd jest? czyj był poprzednio? 
Wtem zdała na gościńcu kurzawa i tętent: goniec od Lwowa spie

szy, wieści nowe, listy królewskie wiezie.
— Co się stało?

Hetman nie żyje. Chmielnicki znów w polu. Król przysyła bu
ławę, poleca obronę ojczyzny.

DEUS MIRABILIS, FORTUNA MUTABILIS.
(BÓG CZYNI CUDA, LOS ZMIENNY).

(1655).

Potop nieszczęść kraj zalał. Zwróciły sić przeciw niemu wszystkie 
potęgi sąsiednie, zdawało się, że wybiła ostatnia godzina.

Rozdwoiła się kozaczyzna; część została przy Polsce, ale reszta 
z Chmielnickim rozpoczęła wojnę na nowo, mając zapewnioną teraz po
moc Moskwy.

Wkroczyły i moskiewskie wojska, a nie znajdując oporu, zagarnęły 
Wilno i Kijów, posuwały się coraz dalej.

Na domiar złego zdrajca Radziejowski, oburzony na króla, iż śmiał 
sądzić go za samowolę, uciekl do Szwecji i, aby się zemścić na Janie
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Kazimierzu, podmówił szwedzkiego króla Karola Gustawa do najechania 
Rzeczypospolitej.

Opowiadał, że kraj czeka wyzwolenia z pod rządów niedołężnego 
monarchy, że nikt Szwedom w Polsce nie stawi oporu.

I spadła od północy nowa nawałnica na kraj, nie przygotowany do 
obrony, już wyczerpany wojną z Kozakami, zakłócony niezgodą, zatruty
zdradą własnych synów.

Można było mnie
mać, iż spełniły się pro
roctwa Skargi: w pę
tach i poniżeniu opłaki
wać będą Polacy winy 
swoje.

Nadziei znikąd: 
książę pruski, holdownik 
Polski, zdradził pierw
szy, łącząc się ze Szwe
dami za obiecane ko
rzyści. A potem Opaliń
ski poddał Wielkopolskę, 
Polak, senator, wysoki 
urzędnik. Janusz Radzi
wiłł, hetman wielki li
tewski — Litwę. Rze
czywiście nikt się nie 
bronił. Warszawa sta
wiła opór, ale slaby, 
i została zdobyta. Król 
uciekł. Potop szwedzki 
zalał kraj cały, podpły
nął aż pod Kraków.

Tutaj Stefan Czar
Karol Gustaw i Starowolski. J- Matejko.

niecki mężnie stawił mu
czoło, lecz utrzymać się nie mógł: trzeba było opuścić ostatnią stolicę.

Zajął ją Szwed zwycięzca, dumny i tryumfujący pan całej Polski, 
którą zdobył tak małym kosztem, że pogardę czuł tylko dla narodu, 
przekładającego zdradę i jarzmo niewoli nad poświęcenie życia w obronie 
ojczyzny.

Dygnitarze krakowscy opuścili miasto: wstyd im było nowemu panu 
spojrzeć w oczy - i niebezpiecznie: kraj zdobyty orężem - słuchac musi.

Wszedł Karol Gustaw z pychą na wawelski zamek, nowe dziedzictwo 
swoje. Chce zwiedzić groby królów - poznać poprzedników.



Oprowadzać go musiał Szymon Starowolski, kanonik, zacny Polak, 
pisarz historyczny, kaznodzieja i polityk, który w utworach swoich na wzór 
Skargi opłakiwał nieszczęścia kraju. Na niego przypadl ciężki obowiązek.

Wiedzie zdobywcę w posępnem milczeniu, wskazuje mu nagrobki, 
wymienia imiona, czasem krótko odpowie na pytanie.

— To Łokietek — objaśnia, gdy stanęli przy grobowcu dzielnego 
Piasta, i dodaje z dumą po chwili namysłu: Trzy razy wygnany z kraju, 
trzy razy na tron powrócił, od obcego pana naród swój uwolnił, w ko
ronie umarł.

— Wasz Jan Kazimierz raz wypędzony, nie powróci — zaśmiał się 
Szwed szyderczo.

- Deus mirabilis, fortuna mutabilis — odpowiedział mu odważnie 
Starowolski.

Było to pierwsze złowrogie dla Szweda proroctwo.

NA JASNEJ GÓRZE.

Jasnej Góry błysnęła gwiazda zba
wienia dla Polski.

Już kraj zalały szwedzkie i mo
skiewskie fale, pokryły jednem morzem 
klęski i niedoli. Stracone wszystko, 
nikt nie ma nadziei. Król opuszczony 
uszedł, szuka schronienia na Śląsku. 
Czarniecki opuścił Kraków, wydal go 
w ręce Szweda, Szybko poddają się 
grody, prowincje — na cóż bezsku
teczny opór? Lepiej nie drażnić zwy
cięzcy, może łaskawszy będzie.

Nowy pan zaczyna rządy. Rzucił 
okiem po całym kraju: czy wszystko, 
już posłuszne i ulegle? Czy nic się 
nie sprzeciwia jego władzy?

Jest-ci klasztor na Jasnej Górze,
takie sobie schronienie mnichów, ale skarby^podobno wielkie.

Niech więc oddadzą skarby — taka wola i rozkaz Karola Gustawa. 
Oporu nie przewidział, gdyż po pierwsze, kraj cały oporu zaniechał 
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i nie stawiał go prawie od początku, a po wtóre, któż tutaj opierać się 
może? czy garstka zakonników?

Nie wiedział, że tam właśnie schronił się d u c li Polski, potężny, 
nieśmiertelny duch narodu, duch miłości ojczyzny i wolności. Ten duch, 
co jaśniał w genjuszu Chrobrego, w męstwie Łokietka, mądrości Kazimie
rza, w szlachetnem poświęceniu obrońców Głogowa, Karlińskiego, w czy
nach i chwale zwycięzców z pod Grunwaldu i Chocimia. Teraz przemówił 
niezachwianem męstwem z ust cichego, pokornego zakonnika, dając przy
kład nieustraszonej wytrwałości.

Przemówił z mocą, a wielką prostotą.
- Klasztoru nie wyda Szwedom. Słuchać Karola Gustawa nie bę

dzie, bo Janowi Kazimierzowi przysiągł wiarę.
— Klasztoru nie wyda? — Więc zająć go gwałtem i zabrać, co ma 

wartość.
— Zamknął bramy, Szwedów nie wpuści.
— Wysadzić je i zburzyć to gniazdo zuchwalstwa! Cóż to, gród czy 

forteca?
— Niby twierdza licha, na górce, za walami. Kilkudziesięciu mni

chów, paruset okolicznej szlachty, która się tam schroniła, parę armatek, 
proch mają zapewne — i przeor, Augustyn Kordecki.

— Śmieszne zuchwalstwo.
Śmieszne byłoby, gdyby to było zuchwalstwo; ale to była wiara, co 

góry przenosi, i poczucie obowiązku niewzruszone.
Obowiązkiem każdego jest umrzeć na stanowisku. Opuścić go nie 

wolno, kto przyjął odpowiedzialność.
Ksiądz Augustyn Kordecki postanowił bronić klasztoru: to było jego 

obowiązkiem. Jeśli Bóg zech.ce, nikt go tu nie zwalczy; a jeśli wola 
Boża, aby zginął, spełni powinność swoją.

W początkach listopada obiegł Częstochowę wódz szwedzki Mtillei, 
zwany zdobywaczem fortec; 6 tygodni stal pod nią, naprzemian sztuimu- 
jąc i próbując układów — nadaremnie.

Co ocaliło klasztor? — Niewzruszona wiara.
Nic też dziwnego, że dzieje tych kilku tygodni broniącej się od wro

gów Jasnej Góry to szereg cudownych legend, w których Najświętsza 
Panna występuje jako Królowa -narodu, osłaniająca Boską opieką walczą
cych, krzepiąca serca męstwem i natchnieniem.

Widzieli oblężeni, jak gwiaździstym płaszczem osłaniała klasztor od 
szwedzkich pocisków, które nie mogły szkodzić świętym murom, przela
tywały nad nimi w powietrzu, lub jak zabite ptaki spadały na ziemię, 
to znowu odskakując od murów klasztornych, w obozie szwedzkim sze
rzyły zniszczenie. Pękały działa szwedzkie, broń ręczna odmawiała posłu
szeństwa. Ludziom martwiały serca na widok tych cudów, i przeklinali
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Kordecki. J. Matejko.

swym panem i nie jaśniał przykładem całemu 
i radzi układy.

chwilę, w której stanęli 
do walki.

Daremnie Mtiller sro- 
żył się i karał, blużnił 
i groził mnichom; to zno
wu usiłował skłonić ich 
podstępem do ustępstw. 
Wojska jego topniały 
w sposób niewytłuma
czony, ludzie znikali 
z szeregów, inni coraz 
niechętniej spełniali roz
kazy. Bo jakże walczyć 
z nadziemską potęgą?

Nakoniec siostrzeniec*  
wodza, kulą z armatki 
klasztornej trafiony, u 
stóp jego pada bez życia.

Muller zemścić się 
pragnie, uderza do sztur
mu; ale szturm odpie
rają z wałów wojownicy, 
a za nimi w obłokach 
dymu i kadzideł, z pie
śnią na ustach i modli
twą w sercu przesuwają 
się zwolna i spokojnie 
białe postaci mnichów, 
dzieci, kobiety i starcy, 
płyną chorągwie, świecą 
krzyże złote, w niebiosa 
bije hymn wiary gorącej 
i ufności bez granic.

Ci ludzie nie oba
wiają się śmierci, czuja 
nad sobą Boga.

Wyrzekłby się już 
Muller jasnogórskich 
skarbów, byle klasztor 
uznał Karola Gustawa 
krajowi. Więc straszy
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- Najłaskawszy król szwedzki pragnie tylko błahego znaku uległości: 
nietykalność klasztoru zapewnić gotów każdej chwili.

Ksiądz Kordecki na takie uprzejme wezwanie odpowiada przesianiem 
znaku świętej zgody i miłości chrześcijańskiej — święconym opłatkiem.

Wściekłym szturmem pożegnali Szwedzi Częstochowę. Przez krótki 
dzień zimowy bito bezustannie z kilkudziesięciu armat; drżała ziemia,, 
a huk wystrzałów głuszył okrzyki wściekłości i trwogi, jęk konających, 
wzywanie pomocy.

Na budynkach klasztornych płonęły dachy i krokwie, tynk opadał 
z muru, pękały granaty, a nieliczni obrońcy odpowiadali z wałów wy
strzałami, chociaż dym dech zapierał i zasłaniał oczy. Inni gasili pożar, 
kobiety nosiły im wodę, opatrywały rannych, podawały proch i kule. 
A przed obrazem -Matki Boskiej i Królowej starcy i dzieci z płaczem 
wzywają ratunku, błagają zmiłowania i opieki.

Noc ciemna położyła wreszcie koniec walce.
A nazajutrz cisza w obozie. Co to znaczy? Czy jaki nowy podstęp 

i zdradziecki zamiar?
Kolo południa ktoś stuka do bramy. Otwierają ostrożnie — to wie

śniacy: przywieźli żywność do klasztoru, bo może i zabrakło.
— A Szwedzi? Jakże was oni puścili?
— Szweda niema. Odstąpił pod osłoną nocy, żeby uniknąć wstydu. 
Zwyciężył duch i wiara.
Na to hasło kraj cały zbudził się jak ze snu i jak mąż jeden zerwał 

się do walki, pełen mocy i wiary w swe zwycięstwo.

Trochę inaczej Szwedzi w swej historji przedstawiają obronę Często
chowy. Oni jej wcale zdobywać nie chcieli! Tak sobie tylko Muller - 
może zupełnie wypadkiem — odpoczywał pod jej wałami kilka zimowych 
tygodni, prawdopodobnie dla zdrowia i świeżego powietrza. Nie miał o co 
nawet się kusić: cóż dla Karola Gustawa stanowiła licha forteczka?

STEFAN CZARNIECKI.
(1599—1665).

Jeden z największych bohaterów i najpiękniejszych postaci w dzie
jach naszych.

Słusznie mówił o sobie:
»Ja nie z soli, ani z roli,
Ale z tego, co mnie boli,
Urosłem«.
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Bo wielkość jego z ran jego urosła, z poświęcenia dla kraju, który 
umiłował ponad własne szczęście, i oddal mu krew, trudy, życie całe.

Znali go dobrze Kozacy, Tatarzy, Moskwa, Wołosza, Węgrzy, a naj
lepiej Szwedzi — czcili i szanowali w Polsce wszyscy.

Ojczyzna potrzebowała jego ramienia i szabli, więc służył jej bez 
spoczynku, nie znając prawie domu. Życie mu upłynęło w walkach i po
chodach, na koniu, pod namiotem lub pod golem niebem; burka posła
niem, siodło wezgłowiem mu były.

O siebie nie dbał nigdy i niewiele dla siebie potrzebował: snu parę 
godzin, chleb z wędzonką na posiłek, za napój czysta woda.

W ciężkich dla kraju chwilach wypadło mu życie, więc nie oszczę
dzał siebie.

W czasie wojen kozackich, gdy oblegał Monasterzyska i chciał je 
zdobyć szturmem, kula nieprzyjacielska wyrwała mu podniebienie i ka
wałek policzka. Zemdlonego uniesiono z pola bitwy, żołnierze bez wodza 
odstąpili od szturmu.

Skoro Czarniecki odzyskał przytomność, pierwsze jego słowa były 
zapytaniem, czy miasto zostało zdobyte. A kiedy się dowiedział, że zaprze
stano walki, z gniewu i żalu dostał silnego krwotoku — prawdziwie krwią 
zapłakał nad stratą czasu i żołnierza.

Bo kochał wojsko swoje. W potrzebie nie oszczędzał jego krwi 
i życia, jak nie oszczędzał własnej; karności, posłuszeństwa przestrzegał 
surowo; lecz nadaremnie sil niczyich nie marnował, nie narażał bez ko
nieczności.

Posiadał też nawzajem miłość wojska i zaufanie. Wierzyli w jego 
rozum, w jego serce i za nim gotowi byli iść choćby na koniec świata.

Najlepiej okazało się to w wojnie szwedzkiej.
Na święte hasło dane z Jasnej Góry pierwszy Czarniecki zawołał: 

Do broni! — i wezwał naród cały do walki na śmierć i życie z najezdnikieni.
W kraju zajętym przez nieprzyjaciela trudno było się porozumieć, 

a jeszcze trudniej łączyć; więc tworzyły się zrazu niewielkie oddzialki, 
które nie mogłyby stoczyć walnej bitwy, ale Szwedom wyrządzały wielkie 
szkody, niepokojąc ich i szarpiąc bez ustanku.

Czarniecki także dobrał sobie zuchów, z którymi w krótkim czasie 
stal się postrachem wroga. Nie dawał mu wytchnienia: w nocy napadał 
obóz i sen im przerywał, w dzień straszył, zabierał żywność, urządzał 
zasadzki, napadał niespodzianie i znów znikał, gdy spostrzegł, że mogliby 
go otoczyć — słowem nękał ich, szarpał i płoszył.

A nie mieli na niego rady. Chcieliby stoczyć bitwę, gdyż byli sil
niejsi, mieli armaty; ale nie mogli go nigdzie przyłapać, zawsze im się 
wymknąć potrafił i uderzyć z innej strony, gdzie go nie oczekiwali.

Rozłożyli się wreszcie między Wisłą i Pilicą, most na Pilicy spalili,
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zęby sobie zapewnić z obu stron bezpieczeństwo, i nakoniec spodziewali 
się tu wytchnąć, zgromadzić większe siły.

Naraz Czarniecki z jazdą staje na przeciwnym brzegu.
Ha, rzeka ich zasłania; to nie strumyk, a mostu niema.
I czekają spokojnie, co też zrobi.
Czarniecki popatrzył na nich, potem zwrócił się do swoich, prze

mówił do nich krótko, podniósł szablę i z koniem buch w Pilicę! Jazda 
za nim.

Nim się Szwedzi zerwali od kociołków, już im siedział na karku 
i bił nieprzygotowanych, co się zmieści. A uciekać nie mogli, bo sami 
" pułapkę weszli i bez mostu wydostać się z niej nie umieli. Dotąd po- 
zostały w tem miejscu pagórki, zwane »mogily szwedzkie«.

Już nie marzył Karol Gustaw o zatrzymaniu Polski. Wołałby zawrzeć 
pokój, ustąpić dobrowolnie z małym dla siebie zyskiem; ale być wypę
dzonym — to zanadto!

A tymczasem i Danja, sprzymierzona z Polską, wzywa od nas po
mocy pizeciw Szwedom, rozumiejąc, że jest to doskonała pora pozbyć się 
także nieproszonych gości. Kogóż posłać im? — Czarnieckiego.

I pojechał: bo Szwedzi tam niepokojeni, musieli znowu rozdzielić swe 
siły, i łatwiej było w Polsce radzić sobie z pozostałymi.

O tej wyprawie mamy dużo wiadomości, ponieważ jeden z towarzy
szów, Pasek, zostawił po sobie przepiękne pamiętniki i różne w nich wy
padki. opisuje. Do ciekawszych należy chwila, kiedy Czarniecki stanął 
nad zatoką morską i widział Szwedów naprzeciwko siebie, a nie chcąc 
krążyć wkoło, żeby im czasu nie dać na przygotowanie do oporu, ruszył 
w morze tak samo, jak niegdyś w Pilicę, i zdumionych rozgromił zupełnie.

Trochę inaczej płynął, naturalnie, bo i łodzie tu mieli, ale konie 
wpław prowadzono. Myśleli jeszcze Szwedzi, że im proch zamoknie; lecz 
Polacy umieli i temu zapobiedz: broń wysoko poumieszczali i stanąwszy 
na lądzie, odrazu powitali ich strzałami.

Drogo opłacił Karol Gustaw swoją napaść i nakoniec prosił o pokój, 
który zawarto w Oliwie pod Gdańskiem.

W klasztornym budynku przy kościele Panny Marji, w niewielkiej 
sklepionej izbie możemy obejrzeć jeszcze stół dębowy z kamienną płytą, 
na którym pokój wreszcie został podpisany. Wmurowana w ścianę tablica 
pamiątkowa przypomina o tem zdarzeniu.

Dla Czarnieckiego jednak nie był to koniec trudów; pozostała ucią
żliwa wojna z Moskwą, walki kozackie i wojny domowe, najsmutniejsze 

najboleśniejsze dla niego.
Z tych czasów upamiętnił się szturm do Stawiszcz, głównego gniazda 

kozackiego, gdzie męstwem i poświęceniem zasłynął Krzysztof Zglobicki, 
chorąży. Gdy ucięto mu prawą rękę, pochwycił sztandar lewą; a gdy 

19DZIEJE POLSKI
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utraci! lewą, trzymał go zębami, póki nie nadbiegła pomoc. Tak mężną 
śmiercią dał przykład odwagi i przyczynił się niemało do zwycięstwa.

W tych walkach zaskoczyła wreszcie wodza niemoc śmiertelna. 
Chciał dojechać do Lwowa, by się leczyć, ale już. nie miał siły. W wie
śniaczej chacie w Sokołówce wydal ostatnie tchnienie; tam otrzymał od 
króla buławę, której już podźwignąć nie mógł.

Życiem calem zostawił najpiękniejszy przykład niestrudzonej służby 
ojczyźnie.

ŚMIERĆ STEFANA CZARNIECKIEGO.

W Sokołówce przed chatą u proga 
Pachołkowie i ludu czerń mnoga; 
Stoi stępak u żłobu powolny, 
A w świetlicy leży hetman polny. 
Hetman głowę pochylił na łoże, 
Krzepkiem ciałem już wladnąć nie 

[może, 
Złożył ręce, jakby do modlitwy, 
Ale wojak ciągle marzył bitwy: 
To o Szwedach - odmawia pacierze, 
To Stawiszczan rozhukanych bierze; 
A przy świetle gromnicy ksiądz ci- 

[chy
Świętem krzyżmem T) maże ziemskie 

[grzechy,
Prosi Boga w pokorze i skrusze, 
By do raju przyjął starca duszę; 
A lud słowa powtarza kapłana: 
»Slugę Twego zbaw, Panie, Stefana*.

Zarżał stępak u żłobu powolny, 
Wzniósł na łożu głowę hetman polny, 
Bielmem zaszłe otworzył źrenice 
I popatrzył na smutną gromnicę... 
Witał księdza, jak ze snu powstały, 
I znów słuchał, jak rży jego Biały.

»Wprowadźcie go!« — skinął na hu- 
[sarzy.

I wnet Biały po izbie się waży, 
Na pierś starca kładzie łeb swój

[suchy, 
(A obadwaj biali, jak dwa duchy). 
Śmiał się hetman, jak dziecko szczę

śliwy, 
Tuląc ręce między śniegi grzywy. 
»O mój Biały!« A Biały spokojnie 
Zda się z panem rozprawiać o woj-

[nie;
Raz po razie miękką grzywą ruszy. 
A starcowi coraz tęskniej w duszy.

Wzniósł buławę, spojrzał wkoło gro- 
[żno

I rzekł: »Królu, dałeś ją za późno!« 
Potem opadł na łoże bez siły.

Znowu rzesze pacierze mówiły, 
Znowu stępak u żłobu powolny, 
A w świetlicy leży hetman polny. 
Pan kijowski2) nie daje rozkazów, 
Twardych z ust swych nie ciska wy- 

[razów,

>) Olej święty. 2) T. j. wojewoda kijowski, Stefan Czarniecki.
19*



292

Ani rżeniem nie zbudzi go Siwy,
Bo wódz wielki już leży nieżywy.

A twarz jego szlachetna, uczciwa, 
Jeszcze jakimś postrachem przeszy

ta,

Jeszcze z śmiercią nawet walczy
[samą

I szeroką odzywa się szramą:
»Jam nie z soli, ani z roli,
Ale z tego, co mnie boli«.

Antoni Czajkowski.

ZA WINY OJCÓW.

KAZIMIERZ KORSAK.
Rozpłakany i smutny dzień jesienny świat cały okrył mgłą, desz

czem, płatami szarych, posępnych chmur, kałużami ślizkiego błota, prze
niknął wilgocią i chłodem.

Błotnista droga wiejska ciągnie się ponuro pomiędzy szeregami chat, 
zapadłych w ziemię, bez okien i kominów, ciemnych, nędznych, prze- 
siąkłych wilgocią i dymem. W nich ludzie ze zwierzętami pospołu szu
kają schronienia przed zimnem.

Coś widocznie stało się we wsi, bo pomimo deszczu i mroku gro
madki ludzi ciągną, wszystkie w jedną stronę, ku najlichszej lepiance już 
za wioską, gdzie skupiają się w sieni i cisną pod ścianą, nie mogąc wszyscy 
pomieścić się w dymnej komorze.

Tam w kącie na tapczanie, wpółzgnilą słomą potrząśniętym, spo
czywa człowiek, ciężką złożony niemocą, którego twarz wyraża bezmierne 
cierpienie, ale oczy jaśnieją jakimś nadziemskim blaskiem.

W izdebce pełno ludzi, cisną się w milczeniu, otaczają nędzne po
sianie, a w oczach wszystkich niepokój i troska, żal i smutek głęboki.

Chory sił ma widocznie już niewiele, bo mówi z przestankami, bar
dzo cicho. Ale ludzie tych słów spragnieni, bo w izbie taka cisza uro
czysta, że usłyszałbyś szelest skrzydeł muchy.

— Módlcie się i pracujcie — modlitwa sil doda — zle przeminie, 
zawsze przeminie... po nocy dzień — po zimie wiosna — skończy się 
każda niedola na świecie, i wasza, bracia moi. — Ufajcie Bogu i nie trać
cie wiary — nie traćcie wiary, ona da lepsze jutro waszym dzieciom.

— Nie doczekamy tego! — jęknęły głucho wszystkie piersi.
— Nie doczekacie, bracia, i ja nie doczekam — a przecież wiosna 

przyjdzie...
— Boże! — zawołał nagle — wielki Boże!
O własnej sile usiadł na tapczanie i ręce podniósł w górę, oczy jego 

wzniesione zdawały się widzieć w mroku izby jakieś cudowne zjawisko.
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Dzięki ci, Panie! — szeptał. — Jam niegodzien! O bracia moi, 
dla was to Bóg czyni, dla was pozwolił mi w godzinie śmierci oglądać 
wnuki wasze panami tej ziemi, którą ojcowie ich łzami kupili. Niech bę
dzie święta Jego wola pochwalona!

Padł znowu, wyczerpany, bladość twarz mu pokryła, a z pod 
przymkniętych powiek spływały łzy ciche.

— Święty jest — szeptać zaczęli obecni — Bóg mu objawia, co in
nym zakryte — święty męczennik jest.

— Cala wieś tak zaświadczy.
— Siedem lat pokutował za nas z dobrej woli: za kogo mógł — 

to cierpiał, plagi, więzienie, głód; za kogo mógł — pracował. Nie po
trzebował wypoczynku, odetchnienia, modlitwę tylko znal i pracę na 
tej ziemi.

— I nędzę.
— Obcy przybłęda przyszedł tu, nikomu nieznajomy, za parobka 

w najlichszej chacie stanął, zapłaty żadnej nie chciał, byle nie umrzeć 
z głodu, byle kąt ciepły między bydlętami — a czego nas nauczył!

— Uczył los ciężki dźwigać, a nadzieję mieć w sercu i otuchę i po
krzepienie.

— Nie słowami on uczył: kto go na modlitwie widział, ten nauczył 
się modlić.

-— Za syna mego pod plagi poszedł dobrowolnie.
— Za mnie połowę pańszczyzny odrobił.
— Do najcięższej roboty szedł — chcialby za wszystkich dźwigać.
— Ale my nie doczekamy lepszych czasów.
— Ani dzieci nasze.
Nagle chory podniósł się znów na posłaniu, oczy jego płonęły.
— Bracia - rzekł cichym głosem, ale tak wyraźnie, jakby każdemu 

wprost do serca mówił — Bóg nie chce was zostawić bez pociechy: znak 
wam daje swej laski, abyście wierzyli. Niech wyjdzie kto na drogę, a spotka 
księdza z Panem Bogiem, którego do mnie przysłał.

Wieśniacy ze zdziwieniem spojrzeli na siebie, ale natychmiast ruszyli 
się ku drzwiom, a już na drodze odezwał się dzwonek, i prowadzony przez 
nich ksiądz przejezdny przestąpił próg lepianki.

Umierający leżał teraz nieruchomy, z zamkniętemi oczyma, bez od
dechu. Nakoniec podniósł na księdza spojrzenie i odezwał się po łacinie:

— Laudetur Jesus Christus. (Niech będzie pochwalony).
— In saecula saeculorum. Amen. (Na wieki wieków)—odparł kapłan. 
Obecni opuścili chatę.
Spowiedź trwała niezwykle długo; czyżby tak ciężkie grzechy cią

żyły na tym pokutniku?
Dzwonek oznajmił wreszcie, że chory z Bogiem pojednany, przyj- 



muje sakramenta. W chwilę potem ujrzeli wieśniacy twarz księdza, po
bladłą ze wzruszenia, który przemówił do nich głosem drżącym.

— Oto święty pokutnik za winy — nie swoje.
Za czyjeż winy pokutował człowiek, który taką miłość pozyskał 

wśród ludu, cierpiąc i pracując z nim razem?
Dowiedziano się o tem po śmierci kapłana, który zostawił opisane 

to zdarzenie.
Kazimierz Korsak był synem właściciela wioski, w której umarł jako 

przybłęda-wyrobnik.
Opuścił ją przed laty, nie chcąc sądzić ojca, bardzo srogiego pana 

dla poddanych. Służył czas jakiś w wojsku, gdyż kraj potrzebował obroń
ców; ale pewnego razu, nocując w wiejskiej chacie, znienacka zasko
czony przez nieprzyjaciela, zarzucił w pośpiechu pierwszą lepszą odzież, 
jaką znalazł pod ręką, i szczęśliwie pokonał napastnika. Dopiero przy 
świetle dziennem ujrzał ze zdziwieniem, że jest w chłopskiej sukmanie.

Zawsze cierpiąc w duszy nad losem poddanych w rodzinnym swym 
majątku, wziął to za wskazówkę Boga, w jaki sposób ma odkupić winy 
ojców.

Zaraz po skończonej wojnie wystąpił z chorągwi, ale zamiast do 
domu, udał się w niedostępne, głuche puszcze i rok cały wiódł żywot pu
stelnika. Potrzebował w samotności i modlitwie przygotować się do bardzo 
trudnego zadania, jakie spełnić zamierzał.

Nakoniec wynędzniały, ale silny duchem, opuścił swą pustelnię 
i w pierwszej napotkanej wiosce przyjął służbę w ubogiej chacie.

Nie żądał wynagrodzenia, więc chłop przyjął go na próbę; prędko 
jednak zrozumiał, że chyba Opatrzność zesłała mu takiego pomocnika. 
Obcy parobek pracował za czterech, dla siebie nic nie żądał — byle 
łachman na grzbiecie i najlichsza strawa, gotów na wszelkie trudy.

Wkrótce też ustąpiła z chaty nędza, zjawił się w niej dostatek, 
a modlitwa i wiara zajęły miejsce skarg i narzekania.

Ocenił gospodarz, jaki ma skarb w swym parobku, i nie chcąc się 
z nim rozstać, postanowił oddać mu córkę za żonę.

Zdziwił się Korsak bardzo i rozrzewnił.
Ale czyż to pokuta żyć w miłości ludzkiej, mieć rodzinę kochającą, 

choć ubogą, własną chatę?
Modlił się o natchnienie, bo żal mu było porzucać tych ludzi, do 

których się przywiązał, a chciał dla siebie pokuty surowej, bez żadnego 
promyka szczęścia.

Odpowiedział więc nakoniec gospodarzowi swemu, że wielkie ciążą 
na nim grzechy, za które musi pokutować. Dlatego ich opuści — taki 
wyrok Boski.

I odszedł z błogosławieństwem, żegnany miłością i łzami.
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Postanowił wrócić do rodzinnej wioski, przekonać się, co tam może 
uczynić dla nieszczęśliwych włościan.

Nikt go tutaj nie poznał: lata, ubiór i ciężka praca zmieniły wyraz 
twarzy i postawę; zresztą wiedzieli wszyscy, że zginął na wojnie.

Ojciec jego już nie żył, we wsi rządziła siostra, niemniej sroga 
i okrutna, i mąż jej, człowiek chciwy i surowy.

Zaczął namyślać się Korsak, co począć? Czy upomnieć się o ojco
wiznę, a odzyskawszy część przynależną, ulżyć losu poddanych? Do- 
brzeby to było, ale czy co odzyska? Dowiedział się od ludzi, że ojciec 
majątek cały zapisał siostrze, która zabezpieczyła się przezornie od wsze
lakich pretensji. Więc któż mu słuszność przyzna? Ogłoszą go warjatem 
lub oszustem, i będzie musiał opuścić te strony i ukrzywdzonym żadnej 
ulgi nie przyniesie.

Lepiej w chłopskiej sukmanie spełnić zaczętą pokutę.
I znowu przyjął służbę, gdzie było najgorzej, bo gospodarz pil z nę

dzy, a gospodyni słynęła ze skąpstwa i złości.
Siedem lat przeżył wśród własnych poddanych, dzieląc ich ciężką 

dolę, oddając najpotrzebniejszym swą pracę, siły, zdrowie. Żył jak święty, 
modlitwą tylko krzepiąc ducha, w serca zgnębione wlewając otuchę, da
jąc przykład poświęcenia i miłości.

Wyczerpały się jednak siły pokutnika i nadeszła godzina śmierci. 
Czując, że odejść musi, pocieszał strapionych, pragnął zostawić im wiarę 
głęboką, bo w niej jedynie siłę czerpać mogli. I Bóg pozwolił dać im znak 
swej łaski: na gościńcu spotkają księdza, który rozgrzeszy umierającego.

Jakież było jednak zdziwienie kapłana, gdy pod sukmaną chłopską, 
na nędznym barłogu poznał dziedzica wioski, towarzysza i przyjaciela 
młodości! Z głębokiem wzruszeniem przemówił słów kilka do ludu, lecz 
powierzonej tajemnicy zdradzić nie mógł.

Dopiero po jego śmierci wyjaśniła się prawda, gdyż w papierach po 
nim znaleziono opisanie całego zdarzenia oraz imię i nazwisko pokutnika.

Taką szlachetną postać zostawił nam wiek XVII; jej pamięć od
kupuje winy ojców i świeci jasnym blaskiem w czasach ciemnoty i błę
dów, jako świadectwo najwznioślejszych uczuć, jako wzór ducha pełnego 
miłości, z której powstanie przyszłość.

Poeta Ludwik Kondratowicz w pięknym swoim poemacie skrzyw
dził pamięć Korsaka, przypisując mu pokutę za winę własną, spełnioną 
w uniesieniu.
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SPADKOBIERCA KRWI SZLACHETNEJ.

acną krew odziedziczy! po przodkach 
Jan Sobieski, gdyż był ostatnim po
tomkiem trzech rodów: Żółkiewskich, 
Daniłlowiczów i Sobieskich, które 
na polu walki wyginęły, za kraj 
oddały życie. Pradziad jego, Żółkiew
ski, poległ na Cecorskich polach; Jan, 
syn hetmana, umarł z ran, w tej 
bitwie otrzymanych; brat matki, Da- 
nilłowicz, zginął zamordowany przez 
Tatarów; Marek Sobieski, starszy brat 
Jana, położył głowę pod Batohem, 
walcząc z ordą i Kozakami.

Życie Jana oplata cały szereg 
podań i przepowiedni, które zdają się 
mówić, iż los od urodzenia prze
znaczył go na bohatera, mściciela 

krzywd ojczyzny i własnych swych przodków.
Przyszedł na świat w Olesku, starożytnym zamku nad Styrem Jj, 

gdzie mieszkali jego rodzice. W upalny dzień czerwcowy zerwała się tak 
straszna burza, jakiej nie pamiętano w okolicy. Pioruny, wicher i ulewa 
szalały, niszcząc wszelkie ślady ludzkiej pracy, wywracając stare drzewa 
i budynki. I zamek drżał w posadach, jakby miał runąć za chwilę.

Jakób Sobieski wraz z domownikami zgromadzili się w zamkowej 
kaplicy, w modlitwie oczekując Boskiego wyroku.

Wtem blask oślepiający, piorun —. i nagła cisza, jak gdyby w tym 
wysiłku złamała się potęga burzy.

A jednocześnie w progu stanęła niewiasta, spojrzała na zebranych 
i zbliżywszy się do Sobieskiego, podała mu syna, który się urodził przed 
chwilą.

Wziął dziecię ze wzruszeniem i dziękując Bogu, podniósł oczy ku 
niebu, a w tejże chwili z poza poszarpanych chmur błysnęło słońce, i jasny 
promień przez okna kaplicy padł na skupioną u stóp ołtarza gromadkę- 

Wówczas kapelan zamkowy przemówił w proroczem natchnieniu:

1) W dzisiejszej Galicji.
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Błogosławione dziecię, któreś przyszło z burzą i gromem, i uci
szyło burzę swem zjawieniem; bądź gromem dla niewiernych wrogów 
twej ojczyzny, i niech miecz twój jak promień słońca rozproszy groźną 
nawałnicę, która od wieków szerzy w ziemi naszej spustoszenie.

— Amen! — odpowiedzieli obecni.

Nie pośród psot i figlów upływały dziecięce lata Marka i Jana So
bieskich. Matka ich, Teofila z Danillowiczów Sobieska, wielkiej duszy 
matrona, od lat najwcześniejszych starała się obudzić w sercach synów 
wielką miłość kraju, poczucie obowiązku i chęć bohaterskiego poświęcenia.

Pierwszą ich szkołą była też świątynia w rodzinnej Żółkwi, pełna 
grobowców i wspomnień, a pierwszą księgą, z której się czytać uczyli, 
napis na grobowym kamieniu pradziada:

»O, jak słodko i chlubnie umierać za ojczyznę*.

Z pacierzem łączyły się dla nich te słowa i niemniej głęboko zapadły 
im w dusze.

Dziesięcioletni Jan ze starszym o rok bratem wysłani do Krakowa, 
uczęszczają tam do Akademji, uczą się języków obcych, i otoczeni dosyć 
licznym dworem, pod kierunkiem ochmistrza prowadzą dom własny. Dzień 
wypełnia im nauka i stosunki towarzyskie: przyjmowanie gości, oddawanie 
wizyt. Ćwiczą się przez to w obcowaniu z ludźmi, uczą powagi w każdym 
postępku i słowie, zachowania godności własnej i właściwej dla każdego 
uprzejmości.

Rozrywki znali jedynie rycerskie: strzelanie z luku i popisy szablą.
Gdy wyjechali później do Paryża, gdzie moda wymagała, aby uczyli 

się tańców francuskich, ojciec nie zabrania im tego, ale dodaje wkońcu:
»Co do mnie, bodajbyście na koniach — da Bóg — tańcowali, bijąc 

się z Turki i Tatary«.

Życzenia ojca spełniły się wkrótce po powrocie młodych Sobieskich 
do kraju; lecz zarazem śmierć Marka na batoskich polach ciężką żałobą 
dotknęła owdowiałą od kilku lat matkę i brata.

Ugięła się pod tym ciosem mężna dusza pani Sobieskiej. Wyprawiając 
synów na wojnę, żegnała ich na grobie ojca słowami matki Spaitanki. 
»Z nią, albo na niej« — t. j. wracajcie z chwalą, lub niechaj mi przy
niosą zwłoki wasze na niesplamionej tarczy; na wieść jednak o śmieici 
ukochanego syna złamała się jej wola i odwaga, w modłach jedynie szuka 
pocieszenia, a żal nieukojony zabija ją w ciągu lat paru.

Jako matka syna, którego kości nie mają mogiły, zastrzegła w ostat
niej woli i dla siebie pogrzeb jak najuboższy. Rozkaz matki wypełnił ściśle 
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Jan Sobieski, i pogrzeb jej był skromny, jak tylko pragnąć mogła, ale 
przed trumną niesiono tablicę z napisem: »Sic mater voluit*  (Tak chciała 
matka).

Nazajutrz zaś odbył się pogrzeb wspaniały, przed którym niesiono 
napis: »Sic filium decuit« (Tak synowi przystało).

Odtąd zadaniem życia Jana Sobieskiego jest walka z niewiernymi. 
Widzi w tem swe przeznaczenie.

Poznali wkrótce Turcy i Tatarzy szablę niezwyciężonego pogromcy 
i przezwali go »lwem północy«. Drżeli przed jego hetmańską buławą, 
nim jeszcze został królem.

Bo też niepodobna tu wyliczyć zwycięstw i czynów bohaterskich, 
którymi się wsławił; imię jego szerzyło popłoch i odbierało wrogom na
dzieję zwycięstwa.

A szukał ich, korzystał z każdej sposobności, by dać im uczuć silę 
swojej ręki, najgorętsze pragnienie swego serca: złamania i skruszenia 
potęgi ich na wieki.

Jednym z takich pamiętnych czynów Sobieskiego jest króciutka, bo 
kilka dni tylko trwająca wyprawa na czambuły, t. j. oddziały tatarskie, 
napadające pograniczne ziemie wyłącznie dla rabunku i jasyru.

Na tronie siedział Michał Wiśniowiecki; kraj zawichrzała niezgoda 
domowa o osobę niedołężnego monarchy, wrogowie i przyjaciele królewscy 
występowali groźnie przeciw sobie, gotując się do starcia, a Tatarzy 
tymczasem trzema oddziałami ogarnęli wschodnią granicę, paląc, rabując 
i uwożąc w pętach nieszczęśliwych mieszkańców.

Na wieść o tem hetman Sobieski z trzema czy czterema tysiącami 
wojska, bez wozów, dział, taboru, ruszył spiesznym pochodem, by zasko
czyć znienacka napastnika.

Mimo srogiego deszczu i okropnej drogi, nie dając prawie wypoczynku 
wojsku, dopędził pierwszy oddział dnia trzeciego, rozgromił, odbił 12 ty
sięcy jasyru, zabrał lupy i niewolników.

Musiał jednakże jeden dzień odpocząć, nie tylko dla zmęczonego żoł
nierza, lecz dla zbierania po lasach i polach porzuconych dzieci chrześci
jańskich, które do poblizkiego zwożono klasztoru. I znów ruszono dalej 
z największym pośpiechem, ażeby czas stracony wynagrodzić, gdyż chan 
tatarski, wiedząc teraz o pogoni, rozkazał ścinać jeńców w razie niebez
pieczeństwa.

Trzeba było uderzyć niespodzianie.
Przebywszy szczęśliwie szeroko rozlany Dniestr, nie rozbierając się, 

nie śpiąc, nie rozkładając ogni na popasach, mało co jedząc dogonił 
wreszcie uchodzącą ordę.
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I żaden glos przeciwny nie śmiał się odezwać wobec tego uniesienia 
i radości, wrogowie nawet wykrzyknąć musieli: Niech żyje król Jan III!

Tak po trzech wiekach znów na tronie polskim zasiadł drugi Piast 
z krwi i kości, po niedołędze bohater, a jego wielkie czyny — to ostatni 
błysk chwały w dziejach naszej korony.

Lecz co skłoniło wszystkich do zgodnej elekcji? Kto uciszył niechętne 
i zazdrosne serca, których nie braknie nigdy?

Odpowiedzią na to pytanie może być medal podczas koronacji na 
cześć króla wybity: widzimy na nim szablę i koronę, a łaciński napis 
objaśnia: »Przez tę do tej«.

Mężne serce, silne ramię i szabla niezwyciężona — to jego prawa 
do korony, one mu ją zdobyły.

A jak i kiedy — posłuchajmy.
Król Michał Wiśniowiecki drzemał w królewskim zamku; krzyczeli 

głośno jego przeciwnicy; gotowali się do obrony przyjaciele; a Turek wi
dząc tak dogodną porę, wkroczył w granice Polski i obiegł niezdobyte 
gniazdo orle, warowny położeniem Kamieniec Podolski.

Przybiegł z wieścią o tem goniec do Warszawy, przedstawiając 
niezmierną potęgę turecką i żądając pomocy, gdyż twierdza miała nieliczną 
załogę i bronić się długo nie mogła.

Król namyślał się, wahał, nie wiedział, co począć, a bez jego roz
kazu hetman w pole wyruszyć nie mógł.

Nagle wstrząsnęła wszystkich wieść przerażająca, że Kamieniec się 
poddał, Podole zajęte, a Turek z całą silą ciągnie dalej.

Nie odważył się Michał postawić mu czoła: a za najlepsze uznał 
posłać komisarzy, aby zawarli pokój.

Piękny może być pokój, kiedy nieprzyjaciel w kraju, a zamiast wojska 
ma przed sobą posłów, proszących pokornie o sąsiedzką zgodę! Nic dziw
nego, że podyktował im warunki, jakich dotąd żaden sułtan nie śmiał 
dyktować Polsce: Podole, Ukraina pod jego zwierzchnictwem; Polska 
płaci okup, aby nie szedł dalej, i przyrzeka daninę roczną, jako państwo 
podległe Turcji. , .

Taki układ podpisali posłowie w Buczaczu: przedmurze chrześci
jaństwa straciło niepodległość, stać się miało częścią państwa tureckiego.

Dopiero teraz zrozumieli zaślepieni, do czego prowadzi niezgoda do
mowa. Okrzyk bólu wydarł się ze wszystkich piersi, oburzeniem i męstwem 
zapłonęły serca, rozsiekano hańbiący układ, a hetman Sobieski stanął 
na czele wojska, które wyruszyło niezwłocznie na wroga. I kroi, mimo 
choroby, przyczepił się także, nie chciał pozostać w domu, chociaż osobą 
swoją krępował tylko i opóźniał pochód.

' Wreszcie został we Lwowie, gdzie wkrótce życie zakończył.
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A Turczyn zajął Chocim, umocnił się w twierdzy, tak mężnie przed 
półwiekiem bronionej przez Chodkiewicza, i czekał z niepokojem »lwa 
północy«.

Nie czekał długo: hetman spadł jak orzeł, jednym szturmem złamał 
zacięty opór pohańca, wziął twierdzę, zabrał działa i 66 zdobytych cho
rągwi odesłał do Warszawy.

Taki okup zabierzesz, Turku, z polskiej ziemi!
Hymn radości rozległ się po całym kraju i jeden niewstrzymany 

krzyk tryumfu:
Niech żyje król Jan III!
I zaprawdę, nie miała Polska godniejszego dziedzica korony Chrobrego 

i Wielkiego. Nowy monarcha oddał jej serce gorące i mężne, duszę czystą 
i szlachetną, ramię niezwyciężone.

OCALENIE TRĘBOWLI.
(1675).

brany królem, nie na koronację spie
szy Sobieski wprost z pola elekcji: 
nie czas na uroczystości, gdy nie
przyjaciel w kraju. Pokonany pod 
Chocimem Turek, korzystając z bez
królewia, z nowemi siłami posuwa 
się dalej. Lwów broni się odważnie 
i odpiera zuchwałego Nuradyna, ale 
Trębowla nie ma nadziei ocalenia. 

Otoczyło ją morze tureckich na
miotów, grad pocisków pada co
dziennie na zamek, burzy mury, nie
sie zniszczenie i grozę.

Na zamku zgromadzili się przy- 
wódzcy, radzą, co począć ?

Garstka ich tylko wobec tej po
tęgi; brak już żywności, prochów,

z trudu, nie staje rąk na walach do odparcia szturmów,żołnierz upada
powstrzymania tej strasznej nawałnicy.
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Paść pod gruzami, czy też szukać ocalenia? Biała chorągiew, zatknięta 
na baszcie, przerwie ogień nieprzyjacielski; poddając zamek, można za- 
strzedz bezpieczeństwo dla nieszczęsnych mieszkańców, a bronić się już 
niepodobna: niema kto bronić murów, niema czem się bronić.

Więc poddać się?... Turkowi?...
Wtem do komnaty wbiega z palającem okiem żona wodza, Anna 

Dorota Chrzanowska.
Łzy w spojrzeniu, lecz płomień na twarzy — glos jej się łamie, lecz 

wybucha z siłą, to znowu rwie się, tłumiony bólem.
— Poddać się chcecie ? — woła — poddać Turkom? — Hańba! - 

Przysięgam, Samuelu, że — — pierwej tym nożem odbiorę życie twemu 
synowi i sobie! — Ty żyj — w hańbie gdy pragniesz, ja — śmierć wolę!

Zerwali się mężowie radni na te słowa, zapłonęły ich oczy wsty
dem i odwagą. Kobieta więcej od nich okazała męstwa. Czyż się lękają 
umrzeć ?

Nie poddamy twierdzy! — wyrzekli jednozgodnie. — Cześć ci, pani, 
i dzięki, przypomniałaś nam obowiązek. Umrzemy z bronią w ręku.

I opuścili salę.
A nazajutrz od rana szturm piekielny. Lecz i obrona mężna, bo 

innej drogi niema. Padają najdzielniejsi, ale inni natychmiast spieszą zająć 
opróżnione miejsce, aby zginąć, gdy trzeba. Padną wszyscy, ale zostanie 
po nich pamięć jasna i piękna — sam wróg uczcić ich musi.

Noc położyła kres okropnej walce; i w nocy jednak niema odpoczynku: 
czuwać trzeba, bo nieprzyjaciel liczny i ma świeże siły w zapasie do boju.

Lecz w tureckim obozie cicho; ogniska płoną, ale nie słychać okrzy
ków, wszystko zda się uśpione.

I słońce wstało, a nikt się nie budzi, nikt nie spieszy do szturmu. - 
•Cóż to znaczy?

Ha, tuman kurzu! Nowa nadchodzi potęga, lśnią zbroje, tętni ziemia, 
powiewają wysoko chorągwie — czy na zagładę warowni?

To nasi! To Sobieski! Turczyn pokonany, umknął i obóz zostawił 
w zdobyczy. Niech żyje król Jan III.

I mężna niewiasta, która ocaliła Trębowlę.

r
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KORONACJA.

a wiele lat jeszcze przed Chocimem 
koronę Sobieskiemu wy wróżył — jak 
mówi legenda — pustelnik, osiadły 
gdzieś wśród borów na Pomorzu.

Hetman polował tam z licznym 
orszakiem, lecz w pogoni za zwie
rzem zbłąkał się, oddalił — tymcza
sem noc zapadła, śnieg zaczął prószyć 
gęsty, w którym głos trąbki gdzieś 
ginie bez echa — co począć?

Wtem gdzieś w oddali błysnęło 
światełko — tam dąży — ot, i ma
leńka chata w głębi puszczy.

Hetman z uczuciem ulgi brnie 
wśród śniegu, lecz nim zapukał, już 
się drzwi otwarły, a w progu starzec 

natchnionym wzrokiem i ugina przed 
nim kolana.

— Niech będzie pochwalony — odezwał się hetman, zadziwiony 
postawą pustelnika.

— Na wieki wieków! Sława tobie, królu — na wieki wieków sława! 
— Nie jestem królem, ojcze, a cześć na wieki tylko Bogu się należy. 
— Sława Bogu na wieki, a tobie cześć i królowanie.
— Nie rozumiem was, ojcze.
— Niech Mu będzie chwała na wieki, że mi pozwolił dożyć tej go

dziny i oglądać swojego pomazańca.
— Mylicie się.
— Nie mylę,

»bo na twojem czole 
»Widzę przepaskę, co jak słońce plonie, 
»Pięć gwiazd srebrzystych macie tu na łonie, 
»Rękami księżyc łamiecie na dwoje, 
»A gdzie stąpicie wyrastają krzyże.

Zdumiał się hetman — nie wie, co to znaczy. Starzec pobożny — 
ha, wola w tem Boża, co On przeznaczy, będzie.

1 przenocował w chatce, słuchał pustelnika, który na jego czole 
widział koronę królewską, a nazajutrz odnalazł towarzyszy.
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Może z czasem i zapomniał o tej wróżbie; półksiężyc łamał, ale ko
rony nie szukał, aż oto przyszła sama.

Przyszła ze złotych cierni. Sięgnął po nią, ale wiedział, co bierze, 
i dług pragnął spłacić krzyżowi i ojczyźnie krwią i życiem. Wiedzieć 
o tem możemy ze słów jego własnych, wypowiedzianych po elekcji do 
tych, którzy w imieniu całego narodu złożyli mu koronę Piastów:

»Wiem, jaki wielki zaszczyt i jak ciężki obowiązek złączony jest 
z tem berłem. Patrzałem od lat wielu na niebezpieczeństwa, grożące 
ojczyźnie naszej, znam dobrze jej potrzeby; to też z trwogą powtarzam 
sobie zapytanie, czy podołam tym obowiązkom i trudom ?«

Przyjąłem ofiarowaną mi godność, idąc za głosem sumienia, by 
w ciężkich chwilach nie zwiększać zamętu, lecz dać przykład poświęcenia 
i energji. Dlatego »ofiaruję dziś ojczyźnie ciało i życie moje, mienie i krew 
moją, poświęcam się zupełnie na obronę całego chrześcijaństwa i naszej 
wspólnej matki, Korony polskiej«.

A poniew7aż oprócz miłości i życia, kraj potrzebował wojska i pie
niędzy, król oddaje ojczyźnie »wszelkie mienie i dobra ziemskie, wszelką 
majętność na jej pożytek i korzyść«.

1) Raptularz - bruljon staroświecki, notatki zapisywane pospiesznie.

I natychmiast powyznaczał znaczne sumy ze swej szkatuły na broń 
do arsenału, artylerję, fortyfikacje Lwowa, żołd zaległy, odzież dla wrnjska, 
nagrody dla zasłużonych żołnierzy i oficerów — nie zapomniał o nikim 
i o niczem.

»Ponad w7lasne korzyści przekładam dobro Rzeczypospolitej — 
wyrzekł — a ponieważ koronacja nie przyniosłaby teraz krajowi pożytku, 
odkładamy ją do czasu sposobniejszego, gdyż ojczyzna wymaga od nas 
służby, nie uroczystych obchodów«.

Tak pięknie i szlachetnie pojmował swe obowiązki Jan III, a co 
obiecał, spełnił: krwi i życia nigdy nie szczędził, po raz ostatni błysnął 
wielkim czynem, którego pamięć przetrwa, póki krzyż istnieć będzie.

To też drobne usterki bledną w7obec wielkości jego zasług, i ze 
smutkiem przypominamy sobie słowa, któremi żegnał świat już na śmier- 
telnem łożu: »Niema dobrego człowieka, niema ani jednego«.

KARTKA Z RAPTULARZA1).

A za tego króla Jana,
Co to po łbach bił pogana, 
Przyszły posły i rozjemcę:
— »Ratuj, królu! giną Niemce!

Turek na nas następuje,
Szyjom naszym miecz gotuje, 
Naszym wieżom — księżyc w nowiu, 
Naszym dziatkom — chrzest z ołowiu.

DZIEJE POLSKI
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— Jak zdobędą Wiedeń stary, 
Krwawo poczną uczyć wiary,
I postawią ciężkie stopy
W samem sercu Europy!

— My silami niemieckiemi
Nie obronim naszej ziemi,
Zginiem - knechty 1) i rycerze... 
Ratuj, królu - bohaterze!«

Król się porwał rozgniewany:
Wara — krzyknął — bisurmany, 

Na to słońce, co nam świeci,
Trząść z buńczuków2) waszych śmieci!

— Miecz mi dajcie!... Hej, trębacze, 
Niech otrąbion kraj obaczę!
Niech się Polska moja ruszy, 
Mocnej dłoni, wielkiej duszy!

— Niech liusarja skrzydła bierze 3), 
Niech stalowe lśnią pancerze, 
Niech szablice błysną w ręku, 
Luzak4) z koniem, koń w oblęku 6).

— Za trzy doby hufce ruszą, 
I nie spocznę, klnę się duszą! 
Aż oczyszczę dom sąsiada 
Od szarańczy, co nań spada.

Posłyszała Polska króla.
Koń u żłobu uszy stula,
Rycerz ostrzy miecz stalowy:
— Kraju miły! bądź mi zdrowy! 

Trąbią trąby w strony świata, 
Głos po polu z wiatrem lata, 
Szumi Wisła niespokojna, 
Bory szumią: Wojna! Wojna!

Za trzy zorze i trzy noce 
Polska wiara6) Turka grzmocę, 
Aż się szczerbi kosa śmierci 
Na buńczukach z końskiej sierci...

Grzmią harmaty, świszczą kule, 
Z dziwem stają obce króle, 
Wyciągnęli długie szyje,
Patrzą — jak to Polak bije! 

Biały koń się prze pod Janem 
Po tem polu, krwią zalanem, 
Strzał tureckich błyski chwyta 
Na wzniesione w skrach kopyta.

Łysa - Góra 7) we mgłach stoi,
Noc z niej schodzi w czarnej

[zbroi,
Kładzie rękę na powieki
Nie do świtu, lecz na wieki8). 

Turek włosy targa w brodzie, 
Król rumaka piętą bodzie... 
— Hej! na obóz! Naprzód, wiara! 
Poszła koniom z nozdrzy para.

Jak wiatr lecą, jak grom walą, 
Dziw, że świata nie obalą!
Dziw, że się utrzymać mogą, 
Koń kopytem, mąż ostrogą!

Naprzód!
Wzięli namiot wroga, 

Co miecz puścił — bije trwoga... 
A po świecie okrzyk leci;
— Niechaj żyje król Jan Trzeci!

M. Konopnicka.

1) Knecht — piechur niemiecki. 2) Buńczuk — ogon koński, na drążku zawie
szony, służył za chorągiew Turkom i Tatarom. s) Rycerze polscy, zwani husarzami, 
nosili skrzydła u ramion. 4) Luzak — sługa obozowy, ciura. 5) W zaprzęgu. 6) Wierni 
żołnierze. 7) Kahlenberg — góra pod Wiedniem. 8) T. j. noc śmierci. .
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ZWYCIĘSTWO POD WIEDNIEM.
(1683).

Zazwyczaj burza sroźy się najbardziej, gdy ma ucichnąć, własną 
złością wyczerpana; tak samo było z potęgą turecką.

Od Jagiełły ta chmura zasępiła niebo na południowym wschodzie 
i zbliżała się ku nam coraz groźniejsza, zuchwalsza. Pierwszy jej piorun — 
to śmierć Warneńczyka, potem wezbrane fale zalały królestwo Węgier
skie i uderzyły o nasze granice.

Ale najgwałtowniejszy szturm przypadl za Wazów. Dotąd wszelkie 
wysiłki napastnika rozbijały się o silne »przedmurze«, jak nazywano Pol
skę w Europie, lecz po Cecorskiej klęsce przeleciało trwożne pytanie: co 
będzie, gdy »przedmurze« runie?

Nastąpił Chocim, potem — — Kamieniec Podolski i znowu Chocim! 
Powstał »lew północy« i zaczęło się teraz jak gdyby ostatnie pasowanie 
dwóch przeciwników, z których każdy powiedział sobie: Zwyciężę, lub 
zginę!

A na zachodzie zaczęła się właśnie w tym czasie długa i krwawa 
wojna — o pierwszeństwo między Francją i Austrją.

Bardzo dumny i próżny król francuski Ludwik XIV chciał być

Zwycięzca.
20*
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pierwszym w Europie, a temu na przeszkodzie stal jedynie cesarz nie
miecki, którego też postanowił pokonać, państwo jego podzielić na dro
bniejsze części, a wówczas jako zwycięzca, nie mieć równego sobie i wy
magać od wszystkich hołdu i uznania.

I tak mu się zachciało wykonania tego planu, że nie wahał się, on, król 
chrześcijański, zawrzeć przymierza z Turkiem, byle na swojem postawić.

Wiedział jednakże Ludwik, wiedzieli i Turcy, że Sobieski może po
mieszać im szyki, jeśli da pomoc Austrji — trzeba przeszkodzić temu.

Więc piękne obietnice, pochlebstwa, pokusy:
Jeśli król polski połączy się z nimi, nic nie ocali Austrji, i podział 

jej nastąpić musi, — a wtedy Polska otrzyma Śląsk, Czechy, może i Prusy 
książęce! Warto się zastanowić, czy dla takiej korzyści nie zostać sprzy
mierzeńcem nawet Turka.

I cesarz widząc, jakie grozi mu niebezpieczeństwo, stara się o przy
jaźń Polski. Obiecuje dać synowi króla Jana własną córkę za żonę i po
pierać go potem przy elekcji, żeby wziął po ojcu koronę — obiecuje 
w każdej potrzebie przysłać na pomoc 30 tysięcy wojska, byle Sobieski 
także w razie napaści tureckiej 30 tysięcy mu posiał.

Zawahał się Jan III. Tutaj korzyści głównie osobiste, dla przyszłości 
jego rodziny; tam — rozszerzenie granic i znaczenia Polski, odzyskanie 
straconych krajów... tylko czy uczciwą drogą?

On, prawnuk Żółkiewskiego, mściciel krzywd wiekowych, obrońca 
wiary — ma stanąć obok Turka przeciw chrześcijańskiemu państwu? jak 
rozbójnik wpaść na sąsiada? patrzeć na dumny tryumf półksiężyca, z któ
rym walczyli wszyscy jego praojcowie? — Czy to podobna?

Nie, niepodobna. Przeszłość, sumienie i wiara stanęły przeciw temu — 
i zawarł przymierze z Austrją, przyrzekł w razie potrzeby przysłać 30 ty
sięcy rycerstwa.

Nie zmieniło to postanowienia Ludwika. Zanadto był zaślepiony dumą 
i żądzą.wyższości — poradzi sobie i bez Sobieskiego! Zna potęgę turecką 
i słabość cesarza, niedołęstwo niemieckich wodzów; tem większy dla niego 
tryumf, jeśli sam będzie zwycięzcą.

I jednocześnie z wschodu i zachodu wyruszyły potężne wojska, by 
spotkać się na gruzach zburzonego państwa.

Cesarz Leopold, wzięty we dwa ognie, rzeczywiście nie miał siły do 
oporu. Połowę wojska wysiać musial przeciw Francji, książęta niemieccy 
jakoś bardzo wolno śpieszyli mu z pomocą — a tymczasem Kara 
Mustafa, wielki wezyr turecki, w 300 tysięcy wojska stanął pod murarni 
Wiednia.

Nie było prawie chwili do stracenia. Cesarz w popłochu opuścił sto
licę i wyprawił do Sobieskiego poselstwo, błagając o ratunek. Poseł pa
pieski również podążył do Polski.
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Jan III przyjął obu w Wilanowie. W uniesieniu bólu i trwogi padli 
przed nim na kolana.

— Królu, ratuj Wiedeń!
— Ocal chrześcijaństwo!
Nie chodziło o przyrzeczone posiłki, lecz o osobę króla; rozumieli, że 

nie wojsko, lecz on tylko zwyciężyć może. — I nie zawiedli się na nim.
Z zapałem zajął się natychmiast Sobieski przygotowaniem do spiesznej 

wyprawy, i 10 sierpnia 1683 r. wyruszył już z Krakowa na czele nie
spełna 40 tysięcy. A tak wielki był pośpiech, że nie zdążył nawet dosta
tecznie zaopatrzyć swego wojska i stopniowo po drodze uzupełniał jego 
potrzeby.

W te chwile życia Jana Sobieskiego wplata się najwięcej cudownych 
legend, które opromieniają postać bohatera blaskiem nadziemskiej opieki.

Król był najlepszej myśli, a szczęśliwe wróżby prawie od pierwszego 
kroku dodawały otuchy całemu rycerstwu.

Orzeł pojawiał się często nad królem, czasem niknąć w obłokach, 
jakby niósł do nieba wieść o posuwających się hufcach chrześcijańskich, 
to znów wyprzedzał cokolwiek szeregi, jakby wskazywał drogę.

Toż radowały się serca rycerskie na ten widomy znak laski najwyż
szej, i zdawało się ludziom, że nie czuja trudów, że im także skrzydła 
wyrosły u ramion, że przed nimi tryumf i sława.

Tymczasem wojsko rosło, gdyż łączyły się z niem po drodze hufce 
książąt niemieckich, śpieszących też na odsiecz M iednia. Wszyscy musieli 
poddać się rozkazom króla, a choć niejeden sarkał na to w duszy, oka
zywali przecież uległość zupełną, Sobieski zaś powagą, roztropnością i do
brocią zwolna zdobywał ich ufność i serca.

Nad Dunajem stanęli. Most nie był gotowy, i musieli zatrzymać się 
tu dłużej. Oburzyła Polaków taka opieszałość, ale nie było rady. Kroi nie 
mógł tego pojąć.' Bo z Wiednia dochodziły coraz gorsze wieści. Przekradł 
się stamtąd przez turecki obóz Polak, Kulczycki, aby dać znać, że miasto 
walczy ostatnim wysiłkiem i nie utrzyma się długo. Brak żywności, pro
chu, obrońców. Są i zdrajcy, którzy dla własnej korzyści gotowi wpuście 
Turka. A szturmy i podkopy codzień burzą mury, coraz większe wyłomy 
trudniej ubezpieczyć, i lada dzień nieprzyjaciel wedrzeć się może do środka. 
Tylko najsurowszą karnością i nadzieją blizkiej odsieczy hrabia Starhem- 
berg dotąd utrzymuje ludność w posłuszeństwie.

Hojnie obdarowano zucha za tę śmiałą wyprawę i kazano powie
dzieć Wiedeńczykom, że króla widział, i niech tylko most stanie, a sami 
go zobaczą wnet na Kahlenbergu, skąd wypuści ogniste race, aby miasto 
wiedziało, że przybył.
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Jeszcze nie ucichły rozmowy o Wiedniu i okropnem jego położeniu, 
gdy w namiocie królewskim schwytano człowieka, którego nikt z dworzan 
ani obecnych nie znal. Był to szpieg, Wołoszyn, przysłany z rozkazu we
zyra, ażeby się przekonał, czy prawda, że król Jan III we własnej osobie 
ciągnie na odsiecz Wiednia.

Kiedy przyznał się do wszystkiego, król kazał go nakarmić, uspokoił, 
że śmiercią karany nie będzie, a gdy nieborak przyszedł do siebie ze stra
chu, wezwał go do namiotu.

— Wracaj do Kara Mustafy — rzekł do niego łaskawie — i powiedz, 
że nie tylko widziałeś króla, ale z nim rozmawiałeś, i że ci polecił, abyś 
oznajmił jego wezyrskiej mości, iż w niedzielę będzie u niego na śniadaniu.

Z tem odprawiono szpiega i przeprowadzono do granic obozu. Po
dobno jednak gorzej powiodło mu się u swoich, gdyż wezyr, rozgniewany 
niepomyślną wieścią, rozkazał mu ściąć głowę.

Przeprawiono się wreszcie przez Dunaj, i znów spiesznym pochodem 
ruszył Sobieski naprzód.

Pierwszy nocleg wypadł na tulneńskich *)  polach, gdzie rozbito dla 
króla skromny namiot, ponieważ deszcz padać zaczął. Kiedy obrzucano 
go ziemią, wykopano zwinięty w rurkę stary obraz Najświętszej Panny 
z jakimś napisem na odwrotnej stronie. Mimo zatartych liter, można było 
jeszcze przeczytać wyrazy: »Joannes Victor« (Jan zwycięzca).

Podano go królowi; z ciekawością cisnęła się cała starszyzna, a słowa 
szczęśliwej wróżby przebiegały obóz.

Nakoniec 11 września przed wieczorem stanęły wojska polskie i nie
mieckie na Kahlenbergu pod Wiedniem.

Król zabronił rozkładać ogni, konie karmiono z ręki, każdy spożył 
zapasy, jakie miał przy sobie, w całym obozie panowała cisza, aby nie
przyjacielowi nie zepsuć niczem niespodzianki. Tylko ogniste race po trzy
kroć wzleciały w powietrze, i po trzykroć odpowiedziano ze stolicy umó
wionym znakiem. Wiedzieli zatem oblężeni, że pomoc przybyła.

Król ledwie parę godzin przespał się tej nocy, o 3-ej już całe wojsko 
klęczało, słuchając mszy potowej, którą odprawiał bardzo świątobliwy 
i ceniony przez Sobieskiego Wioch, Kapucyn, ksiądz Marek. Gdy miał 
wymówić ostatnie wyrazy: »Ite missa est« (Msza skończona), powiedział 
zamiast tego: » Vinces, Joannes« (Zwyciężysz, Janie). A gdy po nabożeń
stwie dziękowano mu za wróżbę nadziei, oburzył się i wierzyć nie chciał, 
że wypowiedział te słowa.

Nadeszła wreszcie godzina rozprawy. Król z wysokiego wzgórza objął 
orlim wzrokiem niezmierzony obóz turecki i uśmiechnął się lekceważąco:

1) W pobliżu m. Tulna.
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U SIEBIE W DOMU.

Nie tylko królem i wielkim wodzem był .Tan III, ale także człowie
kiem: po zwycięstwach i bohaterskich wysiłkach potrzebował też wypo
czynku, domowego zacisza, rozrywki i miłości rodzinnej.

W rodzinie szczęśliwy nie był. Zanadto ulegał nieraz ukochanej żo
nie, samolubnej i próżnej Francuzce, »Marysieńce«, która wbrew jego woli 
wtrącała się nawet do rządów; ale czynił to dla miłej zgody. W domu 
prowadzić walkę byłoby za ciężko, a jeszcze z tak kapryśną i dokuczliwą 
panią. Nie uniknął jej przecież, bo gdy najstarszy syn Jakób ożenił się 
z siostrą cesarzowej, matka rozpoczęła formalną wojnę z synową, a na
stępnie z rodzonym synem, który poważył się ująć za żoną.

Nie bardzo więc zacisznie było w domowem zaciszu królewskiem, 
a w rodzinie brakło rodzinnej miłości.

Pozostało nam jednak z prywatnego życia króla Jana kilka jasnych 
wspomnień, które świadczą o szlachetności jego duszy.

Jedno przywiązane jest do Jaworowa, byłego starostwa w dzisiejszej 
Galicji, które otrzymał jeszcze od Jana Kazimierza. Przebywał tutaj czę
sto i lubił polować w jaworowskich lasach. Nie wiemy, jakiem zastał po
łożenie ludu, lecz pod jego opieką wzrosła zamożność wieśniaków, a ich 
przywiązanie do króla i pana najlepszem jest świadectwem wzajemnego 
stosunku.

Podobno, kiedy wrócił z wyprawy Wiedeńskiej i odwiedził swoje 
dobra jaworowskie, chłopi przyjęli go serdecznym darem, który w imieniu 
gromady ofiarowali najstarsi we wsi gospodarze. Był to pług i sześć 
pięknych siwych wołów, »jako że na wojnie z Turkiem niejedną poniósł 
stratę «.

Dziękował im król z rozrzewnieniem i wyprawił huczną zabawę, 
a że właśnie dnia tego obchodzono we wsi wesele, więc wszyscy ochoczo 
bawili się razem. Król tańczył z wieśniaczkami, a gdy stanął krakowiaka 
z panną młodą, spojrzał na jej rozpromienione oblicze i zapytał wesoło:

— A czyjaś ty, moja piękna?
- Kowalowa — odpowiedziała zasromana dziewczyna.

M ówczas król pokręcił wąsa, stanął wedle zwyczaju przed muzyką 
i zaśpiewał:

A skądżeś ty? — Z Jaworowa! Kowalowa, Bóg daj, zdrowa!
A czyjaś ty? — Kowalowa! Bóg daj, zdrowa, kowalowa!

Niewymyślna i niewyszukana piosenka, ale prosta, jak życie wiej
skie, i zrozumiała dla tych, którzy ją słyszeli. To też powtarzali ją wszyscy 
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bez końca, a pamięć obecności króla na wiejskiem weselu i śpiewanej 
przez niego piosnki dotąd się przechowała.

Druga pamiątka po nim to Wilanów, piękna miejscowość nad Wisłą, 
o milę od Warszawy położona.

Piękny, obszerny pałac w stylu włoskim, park rozległy i stary, ogród 
kwiatowy, cieniste aleje, sztucznie cięte szpalery, drzewa ręką króla sa
dzone i daleki widok na Wisłę, nadbrzeżne łąki, chaty pośród drzew ukryte.

W pałacu komnaty króla zachowane w tym stanie, w jakim były 
za jego życia: też same stare sprzęty o spłowiałych dzisiaj obiciach, loże

Pałac w Wilanowie.

królewskie, suknie, które nosił, ot, jakaś cząstka minionej przeszłości, na 
którą spoglądamy z uczuciem smutku i powagi.

Tutaj spędził Sobieski ostatnie lata życia, wypoczywając po trudach 
wojennych i cierniach królewskiej korony. Zapominając o nich, sadził 
w ogrodzie lipy, obmyśliwał aleje, hodował przeróżne oswojone zwieizęta, 
które bardzo lubił, a przedewszystkiem koił gorycze i bóle w idokiem nie
śmiertelnej piękności natury.

Zło, krzywda, niesprawiedliwość — prędzej czy później przeminie; 
lecz złote lany zboża, zieloność wiosenna, przejrzyste fale Wisły, błękit 
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nieba, gwiazdy, księżyc i słońce, wszystkie cuda świata, które widziały 
początek człowieka, trwać będą, zawsze spokojne i piękne, dopóki on 
istnieje na tej ziemi.

MARCIN KĄTSKI.
(1699).

Przypomnijmy sobie smutne panowanie niedołężnego króla, Michała 
Korybuta. Szlachta kłóci się z panami, grozi wojną domową, gdyby się 
śmieli porwrać na ich niefortunnego wybrańca, a Turek wkracza bezkar
nie w granice, łupi, rabuje, pali, oblega Kamieniec Podolski. Daremnie 
niezdobyta dotąd twierdza wzywa pomocy, czeka na ratunek, wreszcie 
straciwszy ducha i nadzieję, poddaje się wrogowi.

Garstka tylko walecznych woli zginąć pod gruzami, niż ustąpić.
Niejednokrotnie potem kusił się Sobieski o odzyskanie tej strażnicy 

Polski; zawiedziony przez podstępnych sprzymierzeńców, zawsze powracał 
z biczem. Nie łatwo było wyparować półksiężyc z tego orlego gniazda.

Powrócił wreszcie do nas Kamieniec Podolski po latach 27, lecz nie 
orężem odzyskany.

Po trzy wiekowych bojach przekonali się wreszcie Muzułmanie, że 
nie zagarną całej Europy. Sami osłabli w bezustannej walce, skruszyli się 
o twarde, niezłomne »przedmurze«, i chcą już tylko zabezpieczyć sobie 
prawa do zdobytego półwyspu, na którym założyli swoje państwo. Więc 
zawierają pokój z całą Europą, ze wszystkimi ludami, które brały udział 
w tych walkach.

W Karłowicach (1699) zjechali się przedstawiciele Austrji, Rosji, Pol
ski, nawet Anglji i radzą z posłem tureckim, jak pogodzić wszystkich, żeby 
byli zadowoleni.

Chyba za wiekowe trudy należy się coś i Polsce? Kto wie, gdyby 
nie ona, coby było?

Ale nie ma kto o tem wspomnieć. Król August II, Sas, obcy, obojętny, 
wszystko mu jedno, byle odzyskał Kamieniec, bo do tego zobowiązał się 
w pactach conventach. Dostaje przytem jeszcze i część utraconej Ukrainy, 
więc zupełnie zadowolony: dokazał przecież więcej, niż Sobieski, i do tego 
bez krwi rozlewu.

Podpisali i Turcy te warunki, bo rozumieją, że inaczej być nie może — 
ale żal im Kamieńca: ktoby ich stąd mógł wyprzeć, gdyby nie układy!

Ha, trudna rada. Stanęła w pogotowiu turecka załoga, aby opuścić 
mury, już złożono na wozy dobytek mieszkańców, którzy w mieście po-
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Ruiny twierdzy w Kamieńcu.

zostać nie chcą; zamek i arsenał, czyli skład broni i prochu, oddaje Po
lakom starszy oficer turecki — odbiera go Marcin Kątski.

W nielicznem gronie zeszli do podziemi: tu stoją beczki z prochem.
Turek spojrzał dokoła, i wściekłość błysnęła mu w oku: nie odda 

twierdzy chrześcijanom!
Błysk — i lont zapalony upadl na beczkę z prochem.
Za chwilę zginą wszyscy pod gruzami. Obecni skamienieli.
Ale Kątski nie stracił przytomności: szybko jak błyskawica chwycił 

knot zabójczy i bezpiecznie złożył go na swojej dłoni. Potem spojrzał 
Turkowi w oczy.

Mierzyli się spojrzeniem w glębokiem milczeniu: nikt nie śmiał prze
mówić słowa. Oto jeden z tych ludzi pragnął oddać życie, by nie opuścić 
raz zajętego stanowiska — drugi, gardząc okropnym bólem, ocalał życie 
własne i tysiąca bliźnich. Nie gruzy, lecz zamek odbierze od wroga; tak 
każę sprawiedliwość.

I twierdza ocalała i znowu niezdobyta stała na straży granicy.
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KURPIE.
(1702).

Warto wspomnieć o Kurpiach za Augusta II, bo wtedy lud ten prosty 
z własnego poczucia stanął w obronie swej ziemi ojczystej i mężnie stawił 
czoło nieprzyjacielowi.

Ażeby to zrozumieć, musimy cokolwiek zapoznać się z Kurpiami.
Nazwano tak mieszkańców rozległych puszcz, leżących na północ 

od Ostrołęki, Myszyńca, Przasnysza. Byl to lud wolny od niepamiętnych 
czasów, nigdy nie mieli pana i nie odrabiali pańszczyzny, ziemi nawet 
dla siebie uprawiali mało, bo grunt piaszczysty nędzny plon wydawał, 
a głównie zajmowali się bartnictwem i myśliwstwem. Z dawna od królów 
polskich dostali przywilej, że mogą w swoich borach rządzić się wlasnem 
prawem, i rządzili się mądrze. W ogromnych lasach każdy miał cząstkę 
wydzieloną, żeby innym w drogę nie wchodził; tu drążył stare drzewa 
i zakładał barcie, hodował pszczoły, a wosk i miód sprzedawał. Oprócz 
tego polowali na zwierzynę, której wielka była obfitość, i słynęli jako 
strzelcy zawołani. Surowo przestrzegali między sobą uczciwości, a wino
wajców karali, wypędzając ich z puszczy.

Nazywali siebie Kurpiami od obuwia z kory lipowej; wiedzieli, że 
ich puszcza to część ziemi polskiej, bo polskim królom składali daninę 
z miodu i wosku, od nich mieli zatwierdzone swoje prawa, pod ich rzą
dami żyli swobodni, szczęśliwi.

Ale jaki jest ten król albo inny — o to się nie troszczyli, o tem 
nie mogli wiedzieć; dość, że król, więc należy mu się wiara, a w potrzebie 
i pomoc.

Tak w laśnie było za Augusta II Sasa. Monarcha ten przekupstwem 
zasiadł na polskim tronie, żeby mieć wyższy tytuł i większe dochody; lecz 
dobro kraju nie obchodziło go wcale, gotów byl nawet podzielić się nim 
z sąsiadami, żeby tym sposobem swoją Saksonję powiększyć.

Nie podobało mu się, że w Polsce słuchać musi sejmu, nie zaś rzą
dzie. podług swej woli, że syn jego bez elekcji nie będzie miał prawa do 
korony, i chciał to wszystko zmienić. Dlatego zaraz na początku pano
wania obiecał potajemnie Piotrowi Wielkiemu, carowi .Rosji, dać pomoc 
w wojnie prżeciw Szwedom o brzegi morza Bałtyckiego, aby zapewnić 
sobie potężnego sprzymierzeńca dla swych planów.

W Szwecji panował wtedy młodziutki król, Karol XII, Nie miał 
jeszcze lat 20, ale doskonały wojak, śmiały, energiczny, uderzył na nie
przyjaciół całą siłą, pokonał niewyćwiczone wojsko Piotra Wielkiego, 
i podążył do Polski, żeby ukarać Augusta, który przeciwko niemu posiał 
swoich Sasów.

Rozgłaszał przytem wszędzie, że idzie jako przyjaciel Polaków, że 
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pragnie im dopomódz, aby pozbyli się króla, który jest wrogiem kraju, 
i chce się nim podzielić z Rosją i Szwedami.

Byla to piawda, lecz któż mógł o niej wiedzieć? Kurpie wiedzieli 
t? lko, że August jest królem, obranym na elekcji i koronowanym, a Szwed 
idzie nieproszony i kraj niszczy.

A ięc postanowili nie puścić go przez swoje puszcze.
1 zabiali się dzielnie do obrony: przecięli wszędzie drogi, pokopali rowy, 

porobili zasieki, pościnali drzewa, a sami z bronią w ręku oczekują wroga.
A iedzial o tem Karol XII, ale żartował sobie z pogróżek bezbron

nego chłopa, pizeciez on ma armaty i wyćwiczone wojsko. Ruszył też 
śmiało naprzód.

Aż tu zaledwo zagłębił się w bory, ogień zewsząd, a drogi niema. 
Celne strzały Kurpiów zmiatają starszyznę, gęsto pada żołnierz, daremnie 
z wściekłością przedzierając się przez gąszcze, bezdroża, zawały; niema 
rady: trzeba ustąpić.

Najcięższa przeprawa była w miejscu, zwanem Kopańskim Mostem. 
Kurpiowie z zasadzki wystrzelali Szwedów, ścigali uciekających, bili się 
w otwartem polu z uchodzącemi resztkami, o mało nie pojmali samego 
Karola. I nie puścili wroga.

Taki czyn mężnego ludu zasługuje na wieczną pamięć.

ZMIENNE LOSY.

ikt nie wie, jakie jutro po dniu naj
piękniejszym.

Ludno i gwarno w zamku wo
jewody poznańskiego, pana obszer
nych włości i wielkiej fortuny, 
Stanisława Leszczyńskiego. Ludno 
i gwarno, bo przyjmuje dzisiaj sa
mego imci króla Karola szwedzkiego. 
Król szwedzki poznał go jeszcze 
w Sztokholmie, kiedy Leszczyński 
jeździł tam w poselstwie, upodobał 
go sobie i szczerą obdarzył przy
jaźnią. Teraz, gdy pokonał Augusta II, 
mimo oporu Kurpiów i stronników 
Sasa, szuka w Polsce przyjaciół, gdyż 
chcialby ten naród uczynić swoim 
sprzymierzeńcem.
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Leszczyński. J. Matejko.

Nic też dziwnego, że i Leszczyńskiemu zapowiedział swe odwiedziny. 
Wie dobrze wojewoda, że nie tylko przyjaźń sprowadza w jego progi 

dostojnego gościa, lecz ufa Karolowi, że nie jest wrogiem jego kraju, i chce 
poznać zamiary młodego monarchy. Jeśli uzna je za dobre dla ojczyzny, 
chętnie pomagać mu będzie.

Właśnie wjeżdżają obaj na czele orszaku w sklepioną zamkową bramę. 
Karol drobny i szczupły, o twarzy energicznej i blyszczącem. dumnem 
spojrzeniu; Leszczyński, starszy wiekiem, uderza powagą i rozumnym 
spokojem wysokiego czoła. Znać po wyrazie oczu i ożywieniu obu, że po
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ważną rozmowę prowadzić musieli i że jej nie skończyli. Może sprawa 
wymaga dłuższego namysłu.

Dwór wojewody i świta królewska otoczyli ich teraz, zsiadają z koni, 
wchodzą do komnaty, gdzie czeka już posiłek zastawiony.

Stare portrety królów i pradziadów patrzą ze ścian poważnie na 
ucztujące grono i zda się, że przysłuchują się rozmowie. Może jej słuchać 
każdy: król szwedzki podziwia piękne obszary ziemi swego gospodarza, 
jego hojność i skarby, nagromadzone w zamku. Mówią o koniach, których 
nachwalić się nie może, bujnych łąkach, które podziwiał, wioskach i mia
steczkach, do Leszczyńskiego należących.

I przyznaje w duszy ten obcy monarcha, iż wielu panujących ksią
żąt za granicą nie posiada takiej fortuny.

Skończono wreszcie ucztę, dzień się skończył, i wojewoda sam pro
wadzi gościa do przeznaczonych komnat. Tu na skinienie króla znowu 
pozostali sami.

Jutro jadę o świcie, mości wojewodo — rzekł Karol — nie będzie 
więc już czasu na rozmowę, a chcialbym usłyszeć jeszcze twoje słowo. 
Co prawda, nie spodziewałem się z waszej strony oporu.

— Nie powinno wras to dziwić, miłościwy królu — odparł po chwili 
namysłu Leszczyński — i muszę powtórzyć, co już powiedziałem: radbym 
z duszy uczynić, jako chcecie — a nie mogę.

— Ależ dlaczego? dlaczego? — pytał niecierpliwie Karol. — Toć 
sami wiecie, że August jest zdrajca, że chciał ze mną podzielić się waszą 
ojczyzną, że porwał obu synów Sobieskiego i ukrył gdzieś w Saksonji, 
aby naród żadnego z nich obrać nie mógł, że wreszcie zrzekł się tronu 
i podpisał, że do niego pretensji nie ma — więc czegóż chcecie więcej/ 
A z drugiej strony rozumiecie dobrze, jakiego potrzebuje kraj monarchy , 
jaką korzyść dać mu może przyjaźń Szwecji. .W waszej mocy przywrócić 
ojczyźnie porządek, zapewnić bezpieczeństwo — i nie chcecie, czy nie 
macie odwagi! Lepiej o waszem sercu rozumiałem.

— Wybaczcie, miłościwy królu, że się opornie stawiam waszemu 
życzeniu, i rozważcie-sami, co powiem. August obcy nam byl od po
czątku, i zawsze stałem przeciw niemu, ale dzisiaj — jest namaszczo
nym królem i koronowanym — nie wyrzekł się korony z własnej wol
nie naród mu odebrał władzę, jako zdrajcy, bo o zdradzie mało kto 
wiedzieć będzie. Przysięgałem mu wierność; jako teraz sięgnę z waszą 
pomocą po to berło, które tylko wola całego narodu powierzycby mi 
mogła ?

— Zwołamy elekcje — żywo przerwał Karol.
. Wy, miłościwy królu, zwołać jej nie macie prawa: to me wolna 

elekcja, którą nakazuje zwycięzca.
DZIEJE POLSKI.
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Wolna elekcja! — zaśmiał się szyderczo Karol — wasza wolna 
elekcja dai\ no stała się czczem słowem, i sami o tem wiecie.

Tak jest, trzeba ją zmienić — potwierdził Leszczyński — lecz 
dopóki jest prawem, bronić jej powinienem.

W iem to wszystko — porwał się Karol — a jednakże nalegam 
na was, wojewodo. Pozwólcie się ogłosić kandydatem na wolny tron 
po zdrajcy, który — sami to wiecie — podstępem i przekupstwem na 
nim zasiadł. Zwołam elekcję; obiorą was może niechętnie, ale obrać 
będą musieli, a gdy się przekonają, ile stąd dobrego wynika dla ojczyzny, 
jeszcze mi dziękować będą.

Uw olnijcie mnie, miłościwy królu, od tej laski — z niepokojem prze
mówił znów Leszczyński — może i nie mam serca kusić losu. Toć chodzi 
mi o wsz\ stko. Jestem u siebie panem i żadnemu królowi nie zazdroszczę, 
bom szczęśliw y i na niczem mi nie zbywa. Ulegając waszym żądaniom, 
mogę utracić wszystko, nawet życie. Losy wojny są zmienne. Życzę wam 
z całej duszy powodzenia; lecz gdyby się inaczej stało, August powróci 
na tron i sądzić mnie będzie, jako przywłaszczyciela. A wtedy co mię 
czeka?

— O mości wojewodo, teraz nie mówicie szczerze! — zawołał Karol 
z uniesieniem — nie chce wierzyć, że się boicie o siebie. Życie jest w ręku 
Boga każdej chwili, a August na tron nie powróci; Piotr Wielki, przyja
ciel jego, pokonany, a chociażby raz jeszcze chciał zmierzyć się ze mną, 
nie wie, jakie go w domu czekają kłopoty. Wam pierwszemu wspominam 
o tem, że kozacki hetman Mazepa jest ze mną w porozumieniu, chce 
odeiwac od Rosji Ukrainę. Pomyślcież, skoro zewsząd otoczymy cara, 
czy będzie mógł zwyciężyć?

Wojewoda pochylił głowę: wyczerpał już wszystko, co mógł odpo
wiedzieć.

Sami widzicie — mówił dalej Karol — że wymagam od was 
ofiary dla dobra waszego kraju. Narażacie siebie na niepewne losy, lecz 
dla ojczyzny otwieracie drogę do chwały i potęgi. Czy Polak, ten, któ
rego miałem za przyjaciela (tyle wzbudził we mnie szacunku), cofnie się 
przed poświęceniem?

Leszczyński milczał, pokonany. Niechże się stanie, co mu prze
znaczono.

I stało się, jak chciał zwycięzca.
Obrany na zwołanej przez króla szwedzkiego elekcji, król Leszczyń

ski me miał narodu za sobą. Przyznawali mu wielkie cnoty i wyższość 
nad Augustem, ale był narzucony przez obcego monarchę. Szlachta nie 
rozumiała dobrze całej sprawy, nie znała intryg ani zamiarów Sasa, 
i rządziła się szlachetnem uczuciem, że powinna zostać wierną Augustowi, 
bo mu wierność przysięgła.
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Tym sposobem panowanie Leszczyńskiego zależało od dalszych lo
sów wojny pomiędzy Piotrem Wielkim i Karolem XII: kto z nich pokona 
ostatecznie przeciwnika, ten swego sprzymierzeńca na tronie utrzyma.

£
*

W starym i pustym zameczku niemieckim, gościnnie ofiarowanym 
Leszczyńskiemu na chwilowe schronienie po opuszczeniu Polski, ciemno, 
zimno i pusto.

Nie snują się po komnatach roje dworzan, nie słychać gwaru życia, 
okna nie jaśnieją światłem.

Stary burgrabia J) w swej małej izdebce napalił suty ogień na ko
minku i nie troszczy się wcale o przyszłych gości. Pan kazał przyjąć, 
więc im otworzył zamczysko, a jakże; drzewa urąbać im kazał i napalić 
w najlepszej sali, gdzie wszystkie okna cale, a co do reszty to nie jego 
głowa. Brr! zimno dziś na dworze.

Rzeczywiście, cóż więcej mógł zrobić burgrabia? W zamku dawno 
nikt nie mieszkał, więc zniszczony, ale mogą sobie naprawić ci obcy - 
jeżeli zechcą.

Jeżeli zechcą! A czy mogą zechcieć? Już rok przeszło tułają się po 
świecić — uciekali tak nagle — niewiele zabrać mogli, a tu na obczy
źnie wszystko kosztuje drogo.

Dzięki Bogu, że mają teraz dach nad głową, za który nie trzeba 
płacić, lecz co dalej?

W dużej komnacie ogień plonie na kominku, chociaż po kątach mrok 
kryje się chytrze, aby wypełznąć, gdy przygasną głownie, i z bratem 
swoim mrozem objąć na nowo władzę, której go płomień chwilowo pozba
wił. Zwycięży on tu wkońcu!

W blasku ogniska w głębokim fotelu kobieta w ciemnym stioju, 
poważna i blada, oparła głowę o poręcz rzeźbioną i patrzy w ciemną 
przestrzeń szeroko otwartą źrenicą, jakby ścigała w niej jakieś obrazy, 
które ubiegły i może nie wrócą. _ .

U nó°’ jej młode dziewczę na nizkiem siedzeniu, rączki złozyło na 
kolanach matki i patrzy na nią wzrokiem niespokojnym. Nie śmie prze
rwać milczenia, nie śmie jej zbudzić z zadumy, a w sercu, głowie, tłoczą 
się myśli, uczucia, pytania, na które nie znajduje odpowiedzi.
 Jak się to wszystko stało, że są tutaj? I dlaczego? Czy wrócą znowu 

tam, do Polski? Kiedy?  
Nieznacznie rzuciła okiem w stronę ojca, który przy stole, załozo 

nym papierami, oparł głowę na ręku i także pogrążył się u nryślac i.

1) Dozorca zamku. 21*



Odkąd kraj opuścili, rodzice myślą ciągle, nie śmieją się, nie roz
mawiają, i tak okropnie smutni. I jej też smutno bardzo.

Westchnęła cichuteńko, bo nie chce im przysparzać troski — ale — 
tak jej ciężko na duszy, tak jej ciężko. Niedawno w królewskim zamku, 
tam, w W arszawie, a potem tyle dni, tyle miesięcy między obcymi 
ludźmi, w obcych zajezdnych domach... czy to zawsze tak będzie? Prze
cież tam w Polsce mają swoje własne dwory i zamki i pałace, piękne 
lasy i łany zboża, przecież tamto ich własne?...

Ich własne, a wszystkiego im brakuje. Niema służby, prócz paru 
wiernych dworzan; niema szat pięknych ani ciepłych sukien, chociaż na 
dworze zima; nawet jedzenie takie niedobre, tak mało — nie tak, jak 
było w domu. Ona wie już dlaczego: ojciec nie ma pieniędzy. Tak, 
tak: nie ma pieniędzy. Sama widziała, jak matka odcięła od kontusza 
parę kosztownych guzów i kazała je sprzedać, aby było na chleb i mięso. 
Widziala to sama. A obcy ludzie nic nie dadzą bez pieniędzy — więc 
cóż się z nimi stanie?

Pewnie o tem tak myślą wciąż ojciec i matka.
Nie myliła się młoda Marja; położenie króla-wygnańca było ciężkie 

i bardzo smutne. Karol XII został pokonany przez cara Piotra w bitwie 
pod Połtawą i mimo rany, uciekł konno z pola bitwy, by nie dostać się 
do niewoli. Wtedy odrazu zmieniło się wszystko: trzeba było uciekać 
także nie tylko z królewskiego zamku, ale z kraju, bo August wkroczył 
zaraz z wojskiem saskiem, a Piotr Wielki podążał mu na pomoc.

Spełniły się przeczucia wojewody, o których mówił niegdyś Karo
lowi: oto dziś nie miał ani ziemi własnej, ani dachu nad głową. Musial 
korzystać z łaski obcych ludzi, z gościnności wrogów Augusta lub przy
jaciół Karola XII. Na niezbędne potrzeby sprzedawał klejnoty, jakie 
udało mu się zabrać z sobą: drogie kamienie, pierścionki, zapinki, a gdy 
tego zabraknie... Jego jedyna, ukochana córka jest dziś ubogiem, bezdoni- 
nem dziewczęciem.

Lecz czyż podobna, aby nic się nie zmieniło i tak zostało zawsze?...
Może się zmieni kiedyś, lecz czy on dożyje? Jakiż los żonie i dziecku 

zgotował! Tyle listów już wysłał do przyjaciół, wzywając ich pomocy, 
a odpowiedzi znikąd. Czyż ma czekać cierpliwie, aż kawałka chleba 
zabraknie?

Jakieś kroki słychać w sąsiedniej komnacie, szczęk broni i roz
mowę — ktoś przyjechał.

Wszystkie spojrzenia zwróciły się ku drzwiom, w których ukazał 
się wierny dworzanin, towarzysz ich wygnania i niedoli, oznajmiając 
o przybyciu posłów jegomości króla szwedzkiego.

Dwaj młodzi ludzie w stroju cudzoziemskim głębokim ukłonem po
witali króla.

- 324 —
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- Jakież nowiny przynosicie mi, panowie? — spytał Leszczyński 
z ożywioną twarzą.

— Najjaśniejszy panie — odezwał się starszy — pan nasz, Karol XII, 
wrócił nakoniec do Szwecji po wielu trudach i niebezpieczeństwach i na
tychmiast wysłał nas tutaj, aby zapewnić waszą królewską mość, iż los 
W. K. M. jest pierwszą jego troską. Pan nasz, Karol XII, nie traci na
dziei, że tron polski zostanie odzyskany, lecz wymaga to dłuższego czasu. 
Dlatego rozkazał nam prosić najpokorniej, aby W. K. M. raczył tymcza
sem uważać za swoje księstwo Dwóch Mostów, które jest jego własno
ścią. Jesteśmy obowiązani wprowadzić niezwłocznie W. K. M. do stolicy 
księstwa i formalnie złożyć władzę w jego ręce. Oto listy, które rzecz 
lepiej wyjaśnią.

I w postawie pełnej szacunku złożył nt. rogu stołu grubą kopertę, 
zamkniętą królewską pieczęcią.

— Raczcie, panowie, spocząć po podróży i rozgościć się w zamku, 
gdzie nie mogę, niestety, przyjąć was, jakbym pragnął. Na listy i posel
stwo dam odpowiedź jutro — przemówił Leszczyński po chwili namysłu 
i uprzejmem skinieniem ręki pożegnał obu młodzieńców, polecając ich 
pieczy dworzanina.

Był to po latach burzy i zamieci znów pierwszy uśmiech losu.

* *
❖

Uśmiech losu nie znaczy, że okręt dopłynął do spokojnej przystani: 
niejedna jeszcze burza-nawałnica groziła mu rozbiciem, niejeden jeszcze 
piorun huczał w chmurach.

Powtórnie obrany królem po śmierci Augusta II Leszczyński, prze- 
kradł się znowu do Polski przebrany za kupca, by omylić czujność są
siadów, którzy sprzyjali synowi Augusta.

Naród nie wystąpił dość licznie i śmiało w obronie tego, którego sam 
wybrał, i aby nie wpaść w moc nieprzyjaciela, musiał Leszczyński ustą
pić do Gdańska. . ..

A dlaczego do Gdańska? Bo tu spodziewał się pomocy Francji, a tę 
najłatwiej było przysłać morzem. Król fraucuski Ludwik XV, ozeml się 
przed kilku laty z jego córką, Marją Leszczyńską, i obiecał teraz dopo- 
módz teściowi do odzyskania tronu polskiego.

Ale pomoc zawiodła, saskie i rosyjskie wojska groziły Gdańskowi 
zburzeniem; nie chcąc więc narażać miasta, postanowił Leszczyński je 
opuścić, aby mogło się poddać. Przy pomocy przyjaciół spuścił się z mu
rów do łodzi, oczekującej na Wiśle, i na niej szczęśliwie przemknął 
w cieniach nocy do okrętu.

Korona polska była stracona na zawsze.
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Otrzymawszy od zięcia księstwo Lotaryngji, tutaj na resztę życia 
osiadł nakomec Leszczyński, a rządził tak sprawiedliwie i mądrze że 
dziś po 200 latach, praprawnuki jego poddanych wspominają z miłością 
imię »dobroczynnego króla«.

Odwiedźmy go raz jeszcze w Lunevilu, w pięknym książęcym pa
łacu, wśród przepysznych ogrodów położonym. Oto już wiek podeszły po
chylił mu czoło, siwizna posrebrzyła włosy, ale uśmiech dobroci pozostał 
na twarzy, a pogoda jaśnieje w oczach. W nikim nie budzi trwogi,

Śmierć Stanisława Leszczyńskiego.

z ufnością zbliza się do niego każdy, kto szuka sprawiedliwości lub opieki- 
»dobroczynny król« jest ojcem ludu.

A jednak serce jego tam daleko, w opuszczonej ojczyźnie. Dla niej 
pracuje tutaj, o niej myśli. Tyle rzeczy chcialby powiedzieć rodakom, 
nauczyć ich, przekonać. Odwiedzają go chętnie, zapewniają o szacunku 
i miłości: może uwierzą słowom, które z serca dla nich dobywa.

Więc pisze. W obszernej bibljotece tyle słońca, w ciepłem powietrzu 
tyle słodkiej woni, a on siedząc przy stole, widzi pochmurne niebo, nizkie 
chaty i czarną rolę, zlaną potem ciężkiego trudu. I maluje los chłopa: 
z e prawo, ucisk, krzywdę; żąda sprawiedliwości. »Nie byłbyś panem, 
gdyby chłop na państwo twoje nie pracował«. »Gdy chłop biedny — 
kraj biedny« J
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Gdyby to zrozumieli!
Ale nie tylko ta jedna choroba grozi ojczyźnie calem pasmem nie

szczęść; obok niej król-wygnaniec widzi inne niemniej groźne i niebez
pieczne.

Więc tłumaczy, jak wiele złego wyrządza liberum veto: to niewola, 
nie złota wolność. Przekonywa, że trzeba zmienić sposób elekcji, gdyż 
obiór króla jest rzeczą wielką i trudną.

Książki jego czytają. Nie zawsze przekona, ale choć myślą o tem, 
chociaż zaczynają zastanawiać się nad tak ważnemi sprawami.

Szkoły dobrej kraj potrzebuje! Gdyby miał lepsze szkoły, wieleby 
rzeczy zrozumiano.

Więc dla młodzieży polskiej zakłada szkolę w swojem państwie. 
Wielu i tu przyjedzie, aby się czegoś nauczyć, a wrócą rozumniejsi, innym 
będą wskazywać drogę.

Nic dziwnego, że w Lunevilu pełno gości Polaków. A kto przyjedzie, 
wyjechać mu trudno. Przyjemnie czas upływa w towarzystwie mądrego 
króla, jego słowa padają w duszę, budzą w niej nowe myśli, szlachetne 
uczucia.

Umarł już w późnym wieku śmiercią przypadkową. Od ognia na ko
minku zapaliły się na nim suknie; zanim pomoc nadbiegła, ogarnął go 
płomień, i ciężko poparzony, skończył życie w ciągu dni paru.

MARJA LESZCZYŃSKA.

Jedyna córka króla-wygnańca, Marja, została żoną młodziutkiego 
króla Francji, Ludwika XV.

Z początku było to bardzo szczęśliwe małżeństwo: bawili się wesoło, 
doskonale. Za króla rządzili państwem ministrowie, a on gonił za roz
rywkami i prócz przyjemności własnych nic go nie obchodziło.

Lata biegły, a król pozostał zawsze dzieckiem, które bawić się tylko 
pragnie.

Takiego życia Marja prowadzić długo nie umiała. Sama doznała 
już wielu smutków, poznała w domu ojca, co to niedostatek. To też spo
strzegła wkrótce, że w jej państwie nie wszyscy są szczęśliwi i weseli: 
spostrzegła blade twarze i nędzne łachmany, kryjące się na widok świe
tnego dworu królewskiego, spostrzegła dzieci nędzne, zaniedbane, i smutne 
oczy matek.

I coraz rzadziej mogła bawić się wesoło. Kiedy król rzucał pieniądze 
na fraszki, zbytkowne stroje, kosztowne potrawy, ona rayślała o tych, co
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nie mają chleba dla głodnych dzieci, ciepłej odzieży i własnego kąta, 
gdzieby odpocząć mogli spokojnie po pracy.

Zapragnęła pomódz tej nędzy, chciała ją poznać z blizka.
W skromnej sukni, w towarzystwie zaufanych dworzan zwiedzała 

ubogie dzielnice Paryża, wchodziła do ubogich mieszkań, i serce jej wzru
szyło się głęboko.

O ile mogła, teraz odsuwała się od zabaw dworu, a zarazem od 
męża, który nie rozumiał i nie chciał rozumieć jej uczuć, a przeznaczone 
na stroje pieniądze rozdawała cierpiącym i ubogim.

Kazała wszystkich dopuszczać do siebie, i nikt nie odchodził bez 
pomocy i dobrej rady. To też wkrótce zabrakło jej pieniędzy.

Co tu począć? — Zaczęła żałować dla siebie na najmniejszy wyda
tek, odmawiać sobie już nie tylko przyjemności, ale koniecznych potrzeb. 
Wyrzekła się zupełnie strojów; w sukniach, jakie nosiła, nie mogłaby się 
nawet pokazać podczas zabaw na królewskich pokojach; jadała bardzo 
skromnie, pożyczała pieniędzy.

Ojciec jej, król Stanisław lotaryński, przeznaczył jej na dobroczyn
ność roczną pensję. Przyjęła ją z wdzięcznością, lecz i to nie wystar
czało: niepodobna nakarmić wszystkich głodnych; i królewski skarbiec na 
to nie wystarczy, jeśli tylko jałmużną ratować chcemy nędzę.

Marja Leszczyńska robiła, co mogła. Sprzedała i pozastawiała klej
noty, zamiast drogich kamieni w ozdobach królewskich nosiła zwyczajne 
szkiełka, nigdy jednak nie miała dosyć, aby dopomódz tak, jak chciała, 
wszystkim, którzy się do niej zgłaszali.

Razu jednego ktoś prosił jej syna o drobną pomoc pieniężną.
— Nic nie mam — odpowiedział — mama zabrała mi wszystko.
Nic dziwnego, że lud francuski znał i kochał swoją królowę, ubó

stwiali ją zwłaszcza biedni wyrobnicy, których małe zarobki nie wystar
czały zwykle na potrzeby licznej rodziny. Marja opiekowała się nimi 
najchętniej.

Unikając najstaranniej zabaw dworskich, lubiła w gronie zaufanych 
dworzan zwiedzać miejsca zabaw ludowych i patrzeć na rozrywki swych 
poddanych w chwilach wolnych od ciężkiej pracy.

Raz w ogrodzie publicznym otoczył ją tłum taki, iż ruszyć się 
z miejsca nie mogła. Matki wysoko podnosiły dzieci, aby chociaż z da
leka zobaczyły dobrą królowę, inne chciały koniecznie dotknąć się jej 
sukni.

Wreszcie królowa znużona tą ciżbą, chciała wrócić do domu, lecz 
daremnie dworzanie usiłowali otworzyć jej drogę. Było to niepodobień
stwem.

Wówczas Marja skinęła, że chce mówić. Uciszyło się nagle, jakby 
tłum oniemiał. A wtedy rzekła z łagodnym uśmiechem:
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- Kochane dzieci, wiem, że kochacie mię z całego serca, bo i ja 
was tak kocham; więc proszę was, dla tej miłości pozwólcie mi wrócić 
do domu.

Okrzyk radości wybuchnął dokoła:
— Niech żyje nasza kochana królowa! Niech żyje!
I natychmiast rozstąpiono się przed nią na dwie strony, tak, że spo

kojnie szła wśród swego ludu, dziękując im z uśmiechem, obsypana ży
czeniami i błogosławieństwem.

ZGODA BUDUJE — NIEZGODA RUJNUJE.
(1717).

Gdzie się dwóch kłóci tam trzeci korzysta — mówi przysłowie — 
tak było i z nami: przecież i najazd szwedzki poty był tylko groźny, 
póki wszyscy nie zwrócili się przeciwko niemu.

I teraz też niezgoda i wojna domowa zmusiła do posłuszeństwa 
obcemu, do uległości silniejszemu sąsiadowi

Było to po powrocie Augusta II do kraju.
Za okazaną wierność odwdzięczył się ten monarcha w taki sposób, 

że sprowadził do Polski wojsko saskie i przy jego pomocy chciał znieść 
wolną elekcję, ogłosić następcą tronu swego syna i wzmocnić władzę 
królewską.

Bardzo dobre zamiary — ale złego użył sposobu.
Wojska saskie, rozłożone po wsiach i miasteczkach, dopuszczały się 

gwałtów i rabunku, uciemiężały ludność, napadały nawet na szlacheckie 
dwory i nieznośnym były dla wszystkich ciężarem.

Zażądano od króla, aby je coprędzej odesłał do Saksonji; ale on wła
śnie o tem ani myślał. Obiecywał na sejmie i nie dotrzymywał. Albo mu 
żle, że Polska żywi jego Sasów? Zresztą byli mu potrzebni.

Znudziło się Polakom wreszcie znosić to bezprawie i zagrozili kró
lowi, że jeżeli nie spełni woli sejmu, zmuszą go do tego z bronią w ręku.

A było w Polsce prawo, że jeśli król wyraźnie działa na szkodę 
kraju, poddani mogą łączyć się przeciwko niemu w zbrojny związek, 
zwany konfederacją, i walczyć jak z nieprzyjacielem.

Tak zrobili i teraz. W miasteczku Tarnogrodzie . (gub. lubelska) 
licznie zjechała się szlachta, napisali, czego żądają, podpisali się na tym 
akcie obrali sobie wodzów i wypowiedzieli Augustowi wojnę.

Smutna to rzecz i trudna walczyć z własnym królem, ale mieli otu
chę: więcej nas przecie, niż Sasów, a jeżeli daliśmy radę Szwedom za 
Jana Kazimierza, poradzimy i Sasom za Augusta.
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I byliby zapewne poradzili, nawet w bardzo krótkim czasie, gdyby 
wszyscy stanęli przy konfederacji, gdyby połączyli się z nią i hetmani, 
a wraz z nimi i wojsko polskie.

Ale hetman Sieniąwski pierwszy pomyślał sobie: Teraz jestem bar
dzo potrzebny królowi, beze mnie nic nie zrobi; jeżeli przy nim stanę, 
mogę spodziewać się hojnej nagrody.

August też rozdawał ziemię i pieniądze, byle zyskać sobie stronni
ków; tym sposobem rozdzieliła się jedność narodu i zaczęła się wojna 
domowa i walka bratobójcza.

Już nie tylko przeciw Sasom stawali konfederaci, lecz i przeciw wła
snym braciom, przeciw rodakom swoim, którzy dla interesu, dla nagrody, 
lub obałamuceni przez mądrzejszych, szli na obronę króla, widząc w tem 
swój obowiązek.

ojna domowa jest zawsze nieszczęściem, a każde jej zwycięstwo 
to zarazem klęska. Niszczono kraj własny, zabijano swoich, brat stawał 
przeciw bratu, syn przeciw ojcu broń podnosił.

Wszyscy czuli okropność takiej walki, a jednakże trwała dwa lata, 
bo konfederaci nie chcieli ustąpić sprawy słusznej, a król, widząc w na- 
1 odzie rozdwojenie, liczył na to, że ich pokona i na swojem postawi.

Obie strony jednak pragnęły pokoju: niech król tylko usunie Sa
sów, a zapomnimy nawet krwi przelanej, byle nie walczyć z braćmi. 
Niech tylko usunie Sasów!

1 król także nie czuł się pewnym zwycięstwa: nie mógł liczyć na 
swoich stronników Polaków, bo im coraz bardziei wstyd było przelewać 
bratnią krew; a jeśli go opuszczą, co się stanie? Znienawidzony przez 
wszystkich, czyż może się spodziewać, że jego syna obiorą następcą?

Obie strony chcialy więc zgody, ale żadna z tem pierwsza nie wy
stąpi, bo przeciwnik myślalby, że prosi o pokój, że nie ma siły walczyć. 
Więc jakże się pogodzić?

Trzebaby kogoś, coby ich do tego skłonił, coby podjął się spór roz
sądzić. Przecież gdzie jest niezgoda, zawsze bywa sędzia.

Kogózby sędzią obrać? Rozumie się silnego, żeby mógł zmusić do 
spełnienia wyroku lecz zarazem takiego, któremu obie ufają.

Takim sędzią postanowiono obrać cara Piotra Wielkiego.
August 11 mu ufa, bo to sprzymierzeniec. Dla niego przecież wplątał 

się w wojnę z Karolem XII i na czas jakiś utracił koronę. Pewnie Piotr 
ielki sprawę na jego korzyść rozsądzi.

Lecz i konfederaci ufają Piotrowi — wcale go nie uważają za przy
jaciela Augusta. A silę ma, aby uznanie swego wyroku wymusić.

Piotr  Wielki także pragnął być sędzią w tej sprawie, bo to zape
wniało mu w Polsce znaczenie i wpływ: gdzie dwóch się kłóci, tam 
trzeci korzysta.



Zgodził się więc Piotr Wielki zostać sędzią pomiędzy królem a kon
federacją, lecz postawił warunek: Jego poseł wyrok odczyta na sejmie, 
a sejm wysłucha i przyjmie w milczeniu.

Sejm będzie — niemy.
Różne mieliśmy sejmy: piękne i poważne, na których mądrzy mówcy 

wskazywali posłom drogę obowiązku, miłości ojczyzny i chwały.
Mieliśmy sejmy burzliwe i smutne, gdzie zrywano obrady, narażając 

kraj na nieszczęścia.
Ale nie było jeszcze dotąd sejmu, na którym nie zabrałby głosu 

żaden z posłów.
A właśnie taki będzie. Zjechali się, zasiedli lawy i słuchają. Poseł 

cara Piotra czyta im warunki zgody:
1) Król ma usunąć z Polski wojska saskie.
Radość ogromna. Król się tego nie spodziewał.
2) Polska może mieć tylko 18 tysięcy wojska, Litwa 

6 tysięcy.
Tem lepięj — pomyśleli — mniej będziemy płacić podatków.
Tem lepiej — pomyślał August. — Kraj bezbronny, przy pomocy 

Piotra zrobię z nim, co zechcę.
3) Polacy nie będą odtąd łączyć się w konfederację 

przeciw swemu królów i.
Hm — pomyśleli — teraz trzeba słuchać, a potem — zobaczymy.
Doskonale! — pomyślał August — nie mają teraz prawa stawiać mi 

oporu zbrój no.
1 rozjechali się zadowoleni. A kraj został rozbrojony jednem sło

wem mądrego i potężnego sąsiada, który umiał z naszej niezgody sko
rzystać.

ANEGDOTA O AUGUŚCIE II MOCNYM.

August II odznaczał się niezwykłą siłą: żelazo kruszył w ręku.
Razu pewnego koń, na którym jechał, zgubił podkowę. Król zatrzy

mał się przed pierwszą napotkaną kuźnią i kazał kowalowi podkuć swego 
wierzchowca.

Kowal prędko zrobił podkowę i zbliżył się do konia.
Pokaźno ją, przyjacielu — odezwał się August — zobaczę, czy 

dość mocna.
Kowal podał podkowę, a król ziarna! ją, jak marchewkę.
Przyniósł drugą i trzecią, lecz monarcha kruszył je w palcach. 

Wkońcu, widząc, że biedak już nie wie, co począć, uznał jedną podkowę 
za dość mocną i zapłaci! za nią srebrnego talara.
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Król przyjął łaskawie skargę, skinął głową, wysłuchał, nie rozumie
jąc o co chodzi, i obiecał, że się tem zajmie.

Zajął się, bo go wzruszyła strapiona twarz człowieka. Wezwał Briihla 
i kazał sobie wytłumaczyć, czego ten biedak żąda.

Przeczytał Briihl, pomyślał, uśmiechnął się z dobrocią i powiedział, 
że pożai zniszczył szlachcicowi wioskę, więc prosi o pomoc w drzewie, 
aby się mógł odbudować.

I dobry kiól natychmiast kazał mu z królewskich lasów wydać sto 
pięknych dębów, ażeby się pocieszył i wiedział, że król słowa dotrzymuje.

Ale wkrótce samego króla wypędzono z jego dziedzictwa, z ukocha
nej Saksonji, a właściwie uciekł przed Fryderykiem II, królem pruskim, 
i chcąc nie chcąc, musiał zamieszkać w Warszawie.

Stało się to takim sposobem.
Przypomnijmy sobie, jak to niegdyś Kazimierz Wielki odstąpił Śląsk 

Czechom za zrzeczeniem się królów czeskich prawa do korony polskiej. 
Po wielu latach Czechy zagarnęła Austrja, więc i Śląsk także do Austrji 
należał. Zapomniano prawie zupełnie, że to dawna część Polski, że lud 
tam polski mieszka. A kraj bogaty, piękny, bardzo nęcił oczy sąsiadów, 
zwłaszcza króla pruskiego Fryderyka, który pragnął powiększyć swoje 
państwo, a wojny bardzo lubił.

Więc kiedy w Austrji na cesarskim tronie zasiadła Mar ja Teresa, 
a nie wszyscy chcieli uznać prawo kobiety do tronu, chociaż była córką 
cesarską, skorzystał z jej kłopotów Fryderyk król pruski, zajechał Śląsk 
i zabrał, bo nie miał go kto bronić.

Upłynęło lat kilka. Marja Teresa została nakoniec uznana przez 
sąsiadów, ukoronowana, zjednała sobie pomoc Francji, Rosji, i rozpoczęła 
wojnę z Fryderykiem, ażeby mu odebrać swoją wMsność. I August III 
musiał jej pomagać, jako sprzymierzeniec Austrji, której polską koronę 
po części zawdzięczał.

Wołałby on nie wtrącać się zupełnie do tej wojny, ale nie mógł: 
Fryderyk wpadł na niego, niby jastrząb na wróbla, podziobal go, pokonał 
i wypędził. Król uciekł do Warszawy i plącząc nad losem nieszczęsnej 
Saksonji, przesiedział tutaj całe siedmiolecie, bo ta wmjna siedem lat trwała 
i dlatego siedmioletnią się nazywa.

Możnaby myśleć, że mieszkając w Polsce, sam teraz rządzić za-
cznie ale gdzie tam! Poco mu taka praca? Briihl przecie go wyręczy 
doskonale, zna lepiej ten kraj i mieszkańców, a król taki znękany, nie
szczęśliwy, potrzebuje rozrywki, przyjemnej zabawy, aby zapomniał 
o troskach.

Kochany Brühl, przyjaciel, rozumie potrzeby królewskiego serca 
i zadość im czyni: bawi króla.
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August III lubi bardzo polowanie — więc urządza mu Iowy. Ażeby 
się nie zmęczył daleką podróżą, sprowadza do Warszawy dziki i niedź
wiedzie, które król może ubić tutaj własną ręką i bez niebezpieczeństwa.

Gdzieś tam kolo Łazienek nad Wisłą ogrodzono kosztownie dużą 
przestrzeń; jeśli drzew nie było, to je ścinano gdzieindziej, a tu wkopy
wano, tworząc niby aleje, zagajniki. Dla króla zbudowano obszerną altanę, 
otoczoną żelazną kratą — i wszystko już gotowe.

Zjeżdża królewski dwór z wielką paradą, goście, dworzanie, wystro
jone damy, każdy zajmuje przeznaczone miejsce, a król staje w altanie, 
otoczony najdzielniejszymi myśliwcami.

Wtedy srogą zwierzynę wypuszczano z klatek, a nagonka pędziła 
ją w stronę altany, gdzie padała, ubita celnym strzałem, a nawet brana 
na oszczepy. Z poza żelaznej kraty można się odważyć na wszystko.

Kiedy trupy zaległy pole nierównej walki, dworzanie ogłaszali wielką 
chwalę króla, podziwiali jego zręczność i odwagę, a potem ucztowali 
wszyscy, rozmawiając bez końca o wspaniałych łowach.

Gdy nie było dzikiej zwierzyny, król z okien pałacu zabijał psy, 
znęcane umyślnie w tym celu na dziedziniec porzuconą tam padliną. — 
Codzień też prawie w towarzystwie dworzan i gości bawił się w Saskim 
ogrodzie strzelaniem do celu.

A wieczorem byl teatr, koncert, gdyż niezmiernie lubił muzykę; bywały 
bale, maskarady, tańce, grano w karty. No, i uczty bywały wspaniałe. Szły 
na to ogromne sumy; nigdy połowy potraw nie zjedzono, a służba spize- 
dawała potem drób pieczony, pasztety, zwierzynę, cukry, ciasta i przysmaki.

Na to nie szczędzono grosza i nigdy go nie brakowało.

Za przykładem króla i wielcy panowie bawili się, ucztowali, poili 
i karmili tłumy szlachty, a ta przez wdzięczność słuchała ich ślepo, sta
nowiła ich silę.

Dwór wielkiego pana — to jak dwór królewski, a jego władza może 
większa, niżli króla. Król musi słuchać sejmu, a pan kogo słucha? Ma 
zamki i pałace, miasteczka i wioski, poddanych, urzędników, dworzan, 
liczną służbę, własne wojsko. Do stołu jego siada po kilkaset osób — 
w skarbcu nie zliczyć złota i klejnotów, kosztownych naczyń, strojów, 
drogich kamieni, pereł, bogactw najrozmaitszych. Stada koni swobodnie 
pasą się na jego łąkach, tysiące pługów kraje czarną ziemię, tysiące 
korcy zboża wysyła do Gdańska, tysiące ludzi zależy od mego, rozpo
rządza ich losem, życiem. .

Mógłby wiele, ale nie myśli o kraju, a jeśli myśli, to o tem jedynie, 
żeby się nic nie zmieniło. Jemu dobrze tak, jak jest, więc me chce żadnej 
zmiany. Bo czegóżby mógł jeszcze pragnąć?
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Silniejszej władzy króla? A, broń Boże! Nie mógłby wtedy robić, co 
mu się podoba, musialby słuchać prawa. Tego nie chce.

Zniesienia liberum veto? Ależ to jego potęga! Tym sposobem nie do
puści do niczego, co mu się nie podoba. Póki sejm zerwać może, poty go 
nikt nie przymusi ani do podatku, ani do służby krajowi.

Zmiany wolnej elekcji? Także nie chce. Bo mu się zdaje, że on tro
nem rozporządza, że sam na nim zasiąść może, jak zasiedli Kory but, So
bieski, Leszczyński.

Więc jak jest — tak jest dobrze, »Polska nierządem stoi« i rządu 
nie potrzebuje; każdy w niej sobie panem, i dobrze mu, wesoło: jedz, pij, 
popuszczaj pasa!

A ciemna szlachta powtarzała za panami »Polska nierządem stoi«: 
cóż ona wymyśleń mogła mądrzejszego?

Poco rząd? poco te wszystkie odmiany? 
Alboż żle było dotąd? A nasi przodkowie 
Nie mieliż to rozumu i oleju w głowie?

Jak to Polak szczęśliwie żył pod Augustami! 
Co to za dwory! Jakie trybunały huczne! 
Co za paradne sejmy! Jakie wojsko juczne! 
Człek jadł, pił, nic nie robił, i suto w kieszeni —

mówi w jednej z komedji Niemcewicza taki właśnie szlachcic, który czasy 
Augusta uwielbia.

Paradne były sejmy — rzeczywiście!

...bez żadnych intryg, bez najmniejszej zdrady 
Jeden poseł mógł zerwać sejmowe obrady, 
Jeden ojczyzny całej trzymał w ręku wagę: 
Powiedział: Nie pozwalam! — i uciekł na Pragę. 
Co mu kto zrobił? Jeszcze za tak przedni wniosek 
Miał promocje i dostał czasem kilka wiosek!

Naturalnie, dostał od pana, na żądanie którego sejm zerwał.
Jakże nie bronić tak korzystnego prawa? Nazwała go też szlachta 

»żrenicą wolności«, a broniła tak dobrze, że za Augusta III ani jeden 
sejm nie doszedł, zrywano wszystkie po kolei.

Dlaczego? — Zawsze miał w tem interes który z panów; więc poseł 
przekupiony oświadczał, że sejm nieważny, bo — radzono przy świecy, nie 
przy świetle dziennem, za długo lub za krótko nad jakąś tam sprawą,
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w dniu niewłaściwym obrano marszałka, czy tam coś podobnego, i on się 
na takie uchwały nie zgadza.

Więc rozjeżdżali się wszyscy do domów i znów każdy robił, co mu 
się podobało. Słabszy szukał opieki u mocnego i pełnił za to jego wolę, 
a wszyscy częstowali, jedli, pili, i było huczno i wesoło.

Dlaczego szlachta niema bawić się wesoło, jeżeli król się bawi i pa
nowie? Przecież to najlepszy dowód, że w kraju wszystko dobrze.

Do ulubionych zabaw należały t. zw. kuligi. Drużyna wesołych go
ści wpadała do dworu, jedli, pili, tańczyli, a gdy spustoszyli zupełnie 
spiżarnię, zabierali gospodarza i dwór cały i jechali dalej w sąsiedztwo, 
często poprzebierani w najdziwaczniejsze stroje, wożąc z sobą muzykę, 
aż w ten sposób objechali wszystkie dwory w okolicy, śpiewając i hula
jąc, póki sil i ochoty starczyło.

Tylko w chłopskich chatach nie było wesela; praca, nędza, ciemnota, 
to czarna ich dola. Im więcej się pan bawi, tem chłop więcej pracować 
musi, bo z jego pracy te pańskie dostatki.

Ale kto o tem myśli? Gdzieś tam z daleka odzywa się smutny i pro
roczy głos króla-wygnańca, — ale kto go usłyszy wśród wesołej wrzawy 
uczt hucznych i swawolnych kuligów?

August III to nie król-chlopów, nie zwiedza chat wieśniaczych ani 
się troszczy o nie.

Nikt się o nie nie troszczy, nikt nie widzi burzy, która zalega niebo 
czarnemi chmurami i grozi straszliwem zniszczeniem. Coraz czarniej do
koła, ale palą się jasne pochodnie, a w ich blasku naród szaleje w za
bawie, jak gdyby jutro nadejść nie miało.

To nie budzi szacunku. Nie budziła też Polska szacunku w sąsia
dach. Lekceważyli naród, niegdyś tak potężny, a dziś tak bezbronny, bez 
praw i bez rządu. Rosyjskie wojska szły przez ziemie polskie na pomoc 
Marji Teresie podczas wojny siedmioletniej i nie pytały nawet, czy przejść 
wolno. A któżby im zabronił? Niszczyły kraj po drodze, bo inaczej być 
nie może, ale na to nikt nie krzyknął: »Nie pozwalam!« Król pruski 
Fryderyk II powiększał swoje wojsko, chwytając polskich chłopów i dro
bniejszą szlachtę — i nikt się o to nie upomniał.

Noc czarna rozpostarła się nad biednym krajem.

DZIEJE POLSKI. 22
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WIELKI NAUCZYCIEL STANISŁAW KONARSKI.
(1700—1773).

Noc czarna rozpostarła się nad naszym krajem — ale dlaczego? 
Gdzie się podziało słońce, które nam świeciło za Zygmuntów i Batorego? 
Jakim sposobem naród oświecony i potężny stal się ciemnym i słabym?

Najważniejszą przyczyną był brak oświaty — złe szkoły.
Wśród wojen, spraw domowych, kłótni zapomniano, jaką powinna 

być szkoła.
A przecież — jaką wychowamy młodzież, taki staje się naród.

Młodość życia jest rzeźbiarką

powiedział Zygmunt Krasiński, wielki poeta polski, i powiedział świętą 
, prawdę: co z nas zrobią w młodości, tacy jesteśmy potem.

A zobaczmy, co szkoła robiła z młodzieży w tych czasach.
Oto chwila wypoczynku i zabawy. Na dziedzińcu szkolnym uczniowie 

bawią się wesoło, swobodnie rozmawiają z nauczycielami, garną się do 
nich z ufnością, z miłością; widać, że są kochani i nawzajem serdecznie 
kochają swoich wychowawców.

Wejdźmy teraz do klasy. Uczniowie w ławkach siedzą spokojnie, 
poważnie, uważają bardzo. Nauczyciel tłumaczy im łacińskie słowa, układa 
zdania, kaze zapisywać, powtarzać. Wreszcie czyta im po łacinie z dużej 
księgi, zwanej Alvarem — to gramatyka i wypisy razem; reguły grama
tyczne ułożone są niekiedy wierszem, aby łatwiej je było zapamiętać.

Uczniowie kolejno tłumaczą z Alcara, uczą się go na pamięć.
Chodźmy do innej klasy: tu także Alvar i łacina; jeszcze do innej: 

znowu to samo. Nic innego w całej szkole nie znajdziemy. Alvar zawiera 
całą mądrość; kto go umie, mówi biegle po łacinie i mowę polską czy 
w piśmie, czy ustnie, przeplata dla ozdoby łacińskimi wyrazami i zda
niami.

Uczeń jest bardzo dumny, że włada mową Rzymian, nauczyciel za
dowolony, i obaj nie przypuszczają, że szkoła niczego nie uczy.

Czasem wprawdzie z uczniami była bieda: nudno tak kuć łacinę 
i łacinę, więc zdarzało się i lenistwo. Na to jednak były sposoby:

Łączyli uczniów w pary t. zw. e m u 1 u s ó w, a ci musieli rywalizo
wać z sobą, i każdy przez ambicję chciał przewyższyć w nauce towa
rzysza.

Upartych leniuchów karano surowo, wstydzono, nawet bito. Bardzo 
zwyczajną karą była tabliczka z napisem: aslmis (osioł), którą leniwy 
uczeń musiał nosić, lub słomiana korona. Takie kary zmuszały wreszcie 
do wysiłków, a jeśli nie pomogły, wydalano ucznia ze szkoły.



Pilnym znowu dawano 
pierwsze miejsca, rozmaite ty
tuły i godności, o które ubie
gali się z zapałem.

I wychodzili ze szkoły 
uczniowie pewni swojej mą
drości, nie znając ani praw
dziwie mądrych dzieł auto
rów rzymskich, ani nawet 
polskich pisarzy: Skargi, Ko
chanowskiego, Kopernika, nic 
o nich nie wiedzieli, nie sły
szeli nawet o przeszłości włas
nego kraju, innych państwach, 
ich potędze, rządach, oświa
cie, o tem, czego każdy na
ród potrzebuje, jakie są obo
wiązki dobrego obywatela. 
O zjawiskach natury nie mieli 
pojęcia, nie rozumieli ich 
wcale i nie zastanawiali się 
nad niemi.

Nauczyciele byli dobrzy Stanisław Konarski,
dla młodzieży, uczyli ją gor
liwie, lecz nie wiedzieli sami, czego uczyć należy. Nie mieli dostatecznego 
wykształcenia.

I mało ludzi w kraju rozumiało, jakie okropne skutki z tej zlej szkoły 
płyną, a jeśli kto i rozumiał, to tylko wzdychał ciężko, myśląc sobie: 
Cóż ja poradzę?

Okazało się jednak, co jeden człowiek zrobić może.
Ksiądz Stanisław Konarski, Pijar, kraj kochał przedewszystkiem, ca

lem sercem.
Ojczyzną — to Pani,
My jej więźnie, jej sługi, jej obowiązani;
Jej więc wolno krwi, ozdób, fortun naszych zażyć,
My powinniśmy dla niej wszystko z życiem wazyć.

Tak powiedział i tak czuł. A zarazem widział, że ta ojczyzna ginie. 
Dlaczego? —Przez ciemnotę. — Skądże ciemnota? Jak ją rozpraszać 

należy?
Szkoły kraj potrzebuje, dobrej szkoły!
Ale jakże wygląda dobra szkoła? Jak w niej uczą.

22*
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W Polsce tego zobaczyć nie mógł, bo tu dobrej szkoły nie było: 
więc pojechał do obcych, do krajów oświeconych, do Włoch, Francji, 
odwiedził króla Leszczyńskiego, a wszędzie uczył się, badał, poznawał 
i ciągle budował w myśli szkolę polską, jaką być powinna, by odro
dziła naród.

Wreszcie powrócił, a znalazłszy pomoc u możnych i rozumnych ludzi, 
otworzył wkrótce swoje Collegium nobilium, t. j. szkolę szlachecką, nawet 
dla możnych panów przedewszystkiem, bo któż wtenczas krajem rządził 
i kogóż jak najprędzej oświecić trzeba było?

Konarski myśłał sobie: Gdy panowie będą rozumni, to zaczną lepiej 
rządzić, i wszystko się zmieni na dobre. Od nich więc zacząć trzeba.

Zobaczmy, jak wygląda jego szkoła.
Na ścianach mapy, na stole globusy, w żadnej szkole nie widziane 

przyrządy do fizyki, do doświadczeń z elektrycznością, bibljoteki.
Uczniowie uczą się jeszcze łaciny, ale już nie z Alvara, a oprócz 

tego przyrody, geografji, historji, języka francuskiego, czytają poważne, 
zajmujące książki po polsku, po francusku, po łacinie, i nie kują lekcji 
na pamięć, dla nagrody lub przez ambicję, lecz słuchają wykładu, zadają 
pytania, rozumieją i rozumują, opowiadają własnemi zdaniami.

Opowiadano dziwy o tej szkole, jeszcze nim ją otwarto; obawiano 
się tych nowości — może one zepsują młodzież? I tak mało łaciny? 
I Alvara niema?

Na pierwszej lekcji w szkole był tylko jeden uczeń!
Lecz Konarski się nie przestraszył: wierzył, że prawda zwycięży. 

I miał słuszność: uczniów przybywało ciągle.
Gdy rok szkolny się skończył, urządził piękny popis, aby uczniowie 

mogli okazać rodzicom, czego się nauczyli.
Tłumy ciekawych zapełniły sale, każdy chciałby zobaczyć i usłyszeć, 

co powiedzą wychowańcy nowej szkoły.
Występują nakoniec. Czytają ćwiczenia po polsku, po łacinie, po 

francusku, mówią wyjątki z pięknych poematów, odgrywają role różnych 
bohaterów z historji rzymskiej i greckiej, tłumaczą na globusach obrót 
ziemi, robią doświadczenia fizyczne. Wszyscy są zachwyceni, w następnym 
roku szkoła pomieścić nie może tych, którzy się do niej cisną.

Więc inne szkoły muszą iść za jej przykładem: uczyć tych samych 
przedmiotów i uczyć jak najlepiej, bo inaczej nikt do nich nie zechce 
oddać dzieci.

Takim sposobem stała się rzecz wielka: upadła szkoła zła, przyczyna 
wiekowej ciemnoty. W iłowych szkołach młodzież nabywała światła, inny 
z niej wyrośnie naród!

A kto sprawił tę wielką zmianę?
Jeden człowiek.
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Wiele przykładów uczy nas w historji, jak wiele sprawić może jeden 
człowiek, jeżeli umie chcieć i wytrwale, z całym zapałem, całą siłą 
dąży do celu.

OSTATNIA ELEKCJA.
(1764).

«
Na polu pod Warszawą stanęły znowu województwa na miejscach 

swych, w porządku, bardzo strojne — ale nieliczne. Gdzie roiło się tysiące 
szlachty, tam zasiada dziś kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu czasem. Niema 
sporów i gwaru; przybyli spokojnie, oczekują w milczeniu na pytanie, 
odpowiedź najwidoczniej będzie jedna: z tych, co przybyli, nikt nie wątpi 
o tem.

Oto nadjeżdża prymas w złocistej karecie, w cztery konie z czu
bami złocistymi; mieni się uprząż od drogich kamieni, lśni od złota i klej
notów jego świta.

Zatrzymuje się przy województwach, staje przed każdą ziemią, pyta: 
kogo życzą na króla.

Z każdej gromadki występuje paru i oznajmiają zgodnie, że w imie
niu wszystkich obierają Poniatowskiego Stanisława.

I nigdzie sporu, nigdzie innego imienia, jak gdyby wszystko było 
ułożone, jakby w tych kilku ustach spoczywała obmyślona przedtem wola 
całego narodu.

Prymas wszedł na wzniesienie i raz jeszcze pyta po trzykroć, czy 
nikt się nie sprzeciwia, by ogłosił królem Stanisława Poniatowskiego.

Milczenie. Więc wymawia uroczyste słowa — i elekcja skończona. 
Rozjeżdżają się wszyscy. Krótko trwała dziś ta ceremonja — pole 

puste, kraj ma nowego pana.
Rozmaicie odbywały się dotąd elekcje: były poważne i zgodne, były 

bardzo smutne, gdy płynęła krew bratnia — takiej nie było nigdy.
I moźnaby się cieszyć z tego porządku i zgody, gdyby one wypły

wały z własnej woli, ze zrozumienia, że tak być powinno. Ale, niestety 
cala tajemnica tej niezwykłej jedności — to rosyjskie wojska, stojące 
opodal.

Silny sąsiad rozkazał obrać króla Stanisława, więc obrano go zgodnie. 
Niewielu na ten obiór przyjechało, bo i pocóż przyjeżdżać, jeśli za glos 
i podróż nikt nie płaci?

Tak skończyła się »wolna elekcja«, na nieszczęście kraju wymyślona 
którą już Batory i Zamoyski chcieli zmienić, a której szlachta z takim 
uporem broniła.
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Broniła, bo przekonała się prędko, że to łatwy zarobek.

W elekcji każdy swego kandydata broni, 
Wszyscy na koń siadają i podług zwyczaju 
Zaraz panowie partje formują po kraju: 
Ten mówi do mnie z miną rubasznie przyjemną: 
»Kochany, panie Piotrze, proszę, bądź waśó ze mną! 
Między nami tę wioskę weź niby w dzierżawę«. 
Drugi, żebym był za nim, puszcza mi zastawę, 
Ten daje sumę, i tak się człowiek zapomoże.

Prawda, z tego wszystkiego do czubów przyjść może, 
I tak było po śmierci Augusta wtórego:
Ci bili Sasów — owi bili Leszczyńskiego, 
Palili sobie wioski; no, i cóż to szkodzi?
Obce wojsko jak wkroczy, to wszystkich pogodzi. 
Potem amnestja, panom buławy, urzędy, 
Szlachcie dadzą wójtostwa, obietnice, względy — 
Nie byłoż to tak dobrze?

A może chcemy wiedzieć, dlaczego Rosja popierała elekcję Stani
sława Poniatowskiego?

Poprosili ją o to panowie.
Książęta Czartoryscy, Michał i August, bardzo rozumni ludzie i kraj 

kochający, patrząc ze smutkiem na to, co się dzieje, postanowili wreszcie 
ratować ojczyznę: wziąć władzę w swoje ręce i porządek przywrócić.

Ale jakże wziąć władzę? Chociaż są możni, silni i bogaci, chociaż 
mają najlepsze chęci, nie przekonają wszystkich i nie zmuszą do posłu
szeństwa. Więc muszą sobie poszukać pomocy, sprzymierzeńca tak po
tężnego, żeby mu nikt nie ważył się sprzeciwić.

Wtedy zniosą wolną elekcję, zrywanie sejmów, wszystko, co do zguby 
wiedzie.

Najlepszym sprzymierzeńcem wydala im się Rosja. Zna sprawy pol
skie i mieszała się do nich nieraz, łatwo będzie się porozumieć. Piotr 
Wielki godził króla z konfederatami, Augusta III Rosja osadziła na pol
skim tronie; dlaczegóż nie miałaby teraz osadzić Adama Czartoryskiego, 
syna księcia Augusta? Potem obydwa państwa zawrą z sobą przymierze 
i będą się nawzajem wspierały w potrzebie.

Przedstawili swe plany cesarzowej Katarzynie II i prosili jej o po
parcie.

Katarzyna II przyjęła ich prośbę życzliwie, pomoc swą przy elekcji 
obiecała, lecz na króla polskiego przeznaczyła nie księcia Adama, tylko 
siostrzeńca książąt, Stanisława Poniatowskiego, który lepiej jej się podobał.
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Zmartwili się Czartoryscy, bo siostrzeńcowi nie ufali: młodzieniec 
byl wykształcony, ale bez charakteru. Co to za król z niego będzie? Nie 
mogli jednak tego zmienić. Pocieszali się myślą, że zostaną jego doradcami. 
Obiecywał ich słuchać, ale czy dotrzyma?

Wobec wyraźnej woli cesarzowej elekcja — jak widzieliśmy — od
była się spokojnie.

Lecz na młodego króla patrzano niechętnie, nieufnie, źle wróżono 
z każdego kroku:

Koronacja w Warszawie? Nigdy tego nie bywało! Wszyscy królowie 
dotąd koronowali się zawsze w Krakowie.

Gorzej jeszcze — król Stanisław odrzucił strój polski, w sukni fran
cuskiej wystąpił przy obrzędzie koronacyjnym: krótkie spodnie, pończochy, 
trzewiki ze sprzączkami, krótki kaftan, koronki i peruka — to następca 
Chrobrego i Wielkiego?

I nowa bieda: korona za wielka! Musiano ją podwatować, ale i tak 
zsuwała się ciągle na czoło, prawie na nos. Stanowczo nie do niej stwo
rzony.

ZA WIARĘ I OJCZYZNĘ.
(1768).

Dziwnie wygląda Bar, licha mieścina na Podolu. Kilkanaście domków 
dokoła rynku, wał ziemi zamiast murów obronnych dokoła, i pola szu
miące zbożem lub śniegiem okryte. Czasem w miasteczku jarmark: gro
mada wieśniaków, trochę okolicznej szlachty; lecz zwykle pustka, cisza, 
życie płynie spokojnie i leniwo: mieszkańcy w małych domkach zajęci 
małą pracą, nie troszczą się o wielkie wypadki na świecie — to od nich 
tak daleko!

A dzisiaj — co się stało? Objąć nie może rynek tłumu szlachty, 
a wszyscy o twarzach poważnych, surowych, o spojrzeniu stanowczem 
i pełnem zapału, a zbrojni, jakby gotowi do walki. Wkoło miasta na po
lach wozy i namioty, konie, służba, pachołki zbrojne. W kościele biją 
w dzwony, wychodzi procesja, chorągwie i obrazy, Przenajświętszy Sa
krament, a na czele zakonnik Karmelita z krzyżem.

Posuwa się tłum barwny, lśniący, uroczyście, wśród świateł, bicia 
dzwonów, kadzideł i pieśni, z tysiąca piersi bije glos w niebiosa:

Nigdy z królami nie będziem w aljansach 1),
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, 
Bo u Chrystusa my na ordynansach 2),

Słudzy Maryji!

ą Związek, przymierze. 2) Rozkazy, służba.
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Nagle umilkli wszyscy: ksiądz w bieli z krzyżem w ręku stanął 
wyżej, panuje nad tłumem, ksiądz Marek mówić będzie.

Krzyż i oczy podniósł ku niebu, jakby tam szukał natchnienia, i mil
czy. — Cisza zaległa rynek, tylko wszystkie serca uderzają głośno, jak 
gdyby winy swoje wyznawały.

Bo oto znowu prorok stanął przed narodem, jak niegdyś w wielkich 
dniach chwały Piotr Skarga. Tamten zwiastował pożar groźny, lecz da
leki; ten już wskazuje łunę i płomienie, które za chwilę ogarną kraj cały.

Ksiądz Marek na krzyż wskazał, na Umęczonego, i woła głosem 
wielkim:

Jako On ducha oddał dla miłości ludzi — tak i wy go oddacie, 
za wiarę, za ojczyznę. Jako On krew swą przelał do ostatniej kropli — 
tak i wy ją przelejecie i skonacie!... Nie zwycięstwo was czeka, lecz 
ofiara, odkupienie za winy, winy wasze i ojców waszych. Nie na chwałę 
was powiodę — do pokuty! Bez pokuty zmartwychwstania być nie może: 
Syn Boży w grobie spoczął, by zwyciężyć.

Lecz —-------— kto zaufał Chrystusowi Panu
I szedł na święte kraju werbowanie, 
Ten cle profundis z ciemnego kurhanu 

Na trąbę wstanie!

Dziś nie na chwałę wiodę was — nie do zwycięstw. W przeszłość 
spojrzyjcie i policzcie winy: wszystkie krwią odkupić trzeba! Krwią 
niewinną — za krew niewinnie przelaną, życiem — za każde życie. Do 
tej ofiary wzywam was, o bracia! bądźcie pierwsi, którzy ją dacie za 
ojczyznę.

Krew przelewali i ojcowie wasi: za wiarę, za ojczyznę, za chrześci
jaństwo; wy przelewać ją będziecie za pokutę, za przyszłe choć dalekie 
zmartwychwstanie.

— Czy przysięgacie zginąć, aby dać świadectwo miłości i wiary?...
— Czy chcecie zginąć pierwsi za przyszłość ojczyzny?...
— Tak nam Boże dopomóż — przysięgamy!
— Przysięgamy! — powtórzyły wszystkie serca.

Tacy byli rycerze Barscy. Stanęli, aby zginąć za wiarę i ojczyznę, 
tak podpisali się wszyscy. Chcieli dać przykład braciom, a krew za 
przeszłe winy.

Tak uczył mąż wielkiego serca, pełen ducha, ksiądz Marek, Karme
lita. Odkupić winy trzeba, by »z własnych popiołów odrodzenie nastąpić 
mogło«. Za winy! Dla przyszłości.

1) Z głębokości.



Tam przez pole, przez Podole 
Czy Jo sokół leci?
Czy się wilkom świecą ślepie 
Skroś śnieżnej zamieci?

Ej, nie sokół to, mój panie, 
I nie wilcze oczy,
To tak pędzi pan Pułaski, 
Co mu koń wyskoczy.

A w Warszawie król siedział niedołężny, który więcej dbał o ko
ronę, aby mu nie spadla z głowy, niżli o dobro kraju. Więc któż go 
miał szanować? Sąsiedzi rozkazywali, a on słuchał. Gdy nie słuchał - 
grozili.

Nagle wieść dziwna niby błyskawica przeleciała po kraju: ze stolicy 
porwano senatorów. Porwano i wywieziono, bo nie chcieli być posłuszni. 
A król nic — pokorny sługa, uśmiecha się przyjemnie do zwycięzcy, byle 
jego samego z tronu nie ruszono.

Więc wstyd ogarnął wszystkich, którzy prawdziwą wolność rozu
mieli i kochali ojczyznę. A znaleźli się tacy, którzy zawołali głośno: lepiej 
zginąć człowiekiem wolnym, niż bez oporu zostać niewolnikiem; niegodzien 
mieć ojczyznę, kto pozwala deptać jej prawa. Kto czuje się Polakiem, 
niech stanie do walki.

Wtedy zgromadzili się w Barze rycerze, aby oddać życie za wiarę 
i wolność.

Lecz nie był to cały naród.

KAZIMIERZ PUŁASKI I KILKA SŁÓW O INNYCH.

Nie znamy imion wszystkich bohaterów, którzy w tej pierwszej walce 
o przyszłość narodu oddali krew i życie; największą jednak sławę zdobył 
Kazimierz Pułaski. t , ,

Ojciec jego, Józef Pułaski, pierwszy zaczął objeżdżać szlachtę, przed
stawiając konieczność zbrojnego oporu, a gdy według starego prawa i zwy- 
czaju podpisano akt konfederacji w mieście Barze, przystąpił do mej wraz 
z trzema synami.

Najstarszy Kazimierz miał wtedy lat 21.
I natychmiast ruchliwie, czynnie zaczął formować oddziały a przy 

sposobności śmiało uderzać na wroga.
Konfederaci uważali króla za przyczynę wszystkiego złego, me 

stąpili jednak przeciw niemu, nie chcąc rozdwojema w narodzie. Jheh
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jeszcze nadzieję, źe gdy ujrzy, iż kraj powstaje, połączy się z tym ru
chem, stanie na jego czele, a wówczas nie będzie to wojna domowa, lecz 
najpiękniejsza w dziejach każdego narodu walka w obronie praw swych 
i wolności.

Może nawet nie będzie wcale wojny, bo sąsiedzi lekceważyli kraj 
nierządny, gnuśny, bezbronny, lecz skoro zrozumieją, że się podnosi 
z upadku, uszanują znów jego prawa.

Najwięcej zależy od króla.
Ale Stanisław August na wieść o konfederacji tak się przeraził, źe 

bez namysłu i niczyjej rady wezwał przeciwko niej pomocy Rosji i po
słał własne wojska pod dowództwem bardzo nikczemnego człowieka, Ksa
werego Branickiego.

Tym sposobem zaczęła się wojna domowa.
Jedni mówili: Lepiej zginąć z chwalą, niż żyć w pogardzie u obcych, 

w niewoli. Pamiętajmy, źeśmy wnukami Żółkiewskich i Czarnieckich. 
Będą i nas szanować, jak ich szanowano, ale bądźmy szacunku godni.

A drudzy odpowiadali z przerażeniem: Szaleńcy! co czynicie? Słabi 
jesteśmy i słuchać musimy — nie mamy sił do walki.

Sił nam nie brak — welali z bólem konfederaci — ale powstańmy 
wszyscy. Kto Polakiem, niech łączy się z nami.

I łączyło się wielu. Budził się duch Czarnieckich i pogarda śmierci, 
zrywano się do walki w całej Polsce. Ten i ów tworzył maleńkie oddziały, 
nieraz z kilkudziesięciu ledwie ochotników, i jak za czasów szwedzkich, 
dalej rwać nieprzyjaciela.

Dowódzcą właśnie takiego oddzialku był i Kazimierz Pułaski.
Moskale zdobyli Bar, Berdyczów; lecz konfederaci tem się nie ustra- 

szyli, przekonali się tylko, że niewarto bronić się w małych miasteczkach - 
lepiej w polu.

I nieźle im się wiodło — kiedy nagle wybuchnęlo okropne powstanie 
hajdamaków, rzeź, pożary, wymordowanie całej ludności w Humaniu przez 
Gontę i Żeleźniaka; to złamało konfederację na Podolu i Ukrainie. Setki 
tysięcy ludzi wyginęło, inni stracili wszystko, kraj spustoszał, obumarł.

Już król myślał, że koniec tej domowej wojny, której musiał się 
wstydzić, chociaż sam ją zaczął, gdy słyszy ze zdumieniem, że konfede
racja nie zginęła, lecz żyje, szerzy się jak pożar, ogarnęła już Wielko
polskę, ziemię Krakowską, Prusy, Sandomierskie; w którąkolwiek stronę 
się zwróci, wszędzie wybucha płomień, sypie iskry, a iskry nowe wznie
cają wybuchy.

Maleńka jego dusza drżała na ten widok: Co to będzie? co będzie? 
Nie tylko szlachta rzuca się do broni, ale mieszczanie, a często i chłopi. 
Co z nim będzie, gdy powstanie naród cały, i okaże się, że on wrogiem 
jest tego narodu?
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Więc słucha chciwie wieści i waha się w duszy: możeby lepiej było 
połączyć się z nimi? Ale się boi. Boi się walczyć z konfederatami, boi się 
połączyć z nimi. Stanowczo nie ma w sobie ducha Chrobrego, Łokietka, 
Warneńczyka, Batorego, Sobieskiego — to zupełnie inny gatunek.

Większy od niego rycerz taki prosty rzeźnik gnieźnieński, Morawski, 
albo i szewczyk Szczygieł. Cuda o nich opowiadają, o zręczności, odwa
dze, przebiegłości, zuchwalstwie nawet Morawskiego, który nie zadrżał 
nigdy przed dziesięćkroć liczniejszym wrogiem.

Albo pan Maurycy Beniowski pod Krakowem, szlachcic węgierski 
rodem, ale Polak, ten nie drżałby pewno na tronie. Większego wodza 
może nie ma konfederacja, straszy wroga dźwiękiem swojego imienia, 
a nigdy się nie cofa, nigdy nie traci nadziei, nawet w niewoli, okuty 
w kajdany.

Ale cóż ten Kazimierz Pułaski?
Walczy jak inni, mężnie, bez wytchnienia; jego żołnierze ufają mu 

ślepo, a on ufa także w ich serca i siły. Nie waha się też nigdy, skoro 
śmiały pomysł zabłyśnie mu w głowie; nieustraszony w bitwie, a bystry 
w obrotach, jak piorun spada na nieprzyjaciela, to znów znika bez śladu, 
gdy zwyciężyć nie mógł. Wygrywał i przegrywał, bo nie mogło być ina
czej, nikogo też to nie zrażało, i cisnęli się chętnie do jego oddziału.

Walczył na Ukrainie i na Litwie — w jednej potyczce stracił obu 
braci: jeden poległ, a drugi wzięty został do niewoli. Ojciec także umarł 
w więzieniu.

A jednak się nie ugiął wobec tylu nieszczęść, rąk nie opuścił. Z Litwy 
przerzucił się wreszcie w Krakowskie, a potem w Częstochowie zamknął 
się z ostatkami prawie konfederacji i stąd robił śmiałe wycieczki, naj
częściej przeciw Drewiczowi, dowódcy rosyjskiemu, którego za okrucień
stwa potępiali sami Rosjanie.

Tysiąc razy zaczepiany i nieraz pokonany Drewicz miał ogromną 
ochotę schwytać Pułaskiego, który może najenergiczniej podtrzymywał 
walkę. Wiedział o tem Pułaski i żartował sobie z tej chęci. Raz np. wy
szedł z murów Częstochowy, udając, że się chce poddać: konfederaci po
łożyli broń na ziemi, czekają. Ale gdy się Drewicz zbliżył dostatecznie, 
wystrzelili niespodziewanie i po krótkiej utarczce schronili się znów do 
forteczki.

Mimo wszystko można powiedzieć, że sprzyjało szczęście Pułaskiemu. 
Prawda, że stracił wszystkich najbliższych, najdroższych i że w końcu 
ustąpić musiał — lecz ustąpił niepokonany. A iluż to innych, niemniej od 
niego walecznych, poległo lub dźwigało ciężkie pęta!

Wielkiem męstwem zasłynął i Sawa Caliński, Ukrainiec lecz Polak 
duszą: dobrał sobie gromadkę zuchów i postrachem był wroga przez czas 
jakiś, lecz — zawrzała pod Szreńskiem
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bitwa owa ostatnia,
Panu Sawie urwała nogę kula armatnia.
Szumi puszcza kurpioska, zieleni się murawa,
Dotąd żyje tam w pieśniach nasz pułkownik, pan Sawa.

Zginęło tylu innych, a Pułaski, nie myśląc nigdy o własnem bez
pieczeństwie, niejednokrotnie ranny, z kilkoletniej codziennej niemal walki 
wyszedł cało i zdrowo.

Może tylko na ciele, bo duszę niezawodnie uniósł zranioną ciężko.
Ustąpić musiał po porwaniu króla, kiedy wojska trzech mocarstw 

kraj zajęły, aby przywrócić w nim spokój. Ustąpił, lecz się nie poddał 
nikomu. Przeszedł granicę i udał się do Ameryki. Tam Stany Zjednoczone 
walczyły o niepodległość przeciw Anglji. Kazimierz Pułaski jako ochotnik 
wstąpił do armji amerykańskiej i zjednał sobie wkrótce powszechną mi
łość i szacunek.

Poległ na polu bitwy pod Sawanah w r. 1779, mając lat 36.
Wdzięczni Amerykanie, ceniąc jego męstwo i ducha poświęcenia, 

wznieśli mu w tem miejscu pomnik.

PORWANIE KRÓLA.
(1772).

Wcześnie zapadła ciemna noc listopadowa, na nieoświetlonych ulicach 
Warszawy panował mrok i pustka. To też bez koniecznej potrzeby nikt 
wówczas wieczorem nie wychodził z domu, wszelkie sprawy starano się ukoń
czyć za dnia. Czasem tylko w ciemności błysną migotliwe światła: to jedzie 
powóz pański, otoczony pochodniami, latarniami. Czasem w milczeniu 
przesuwa się patrol. Pieszy przechodzień budzi podejrzenie.

U wylotu uliczki Kapitulnej na Miodową stanęło kilku jeźdźców. 
Może patrol. Stoją w milczeniu, nie poruszając się z miejsca: widocznie 
wyznaczono im tu posterunek.

Płyną godziny w ciszy i ciemności, niebo zasnuły chmury, opada 
mgła wilgotna; czasem wiatr jęknie, zawyje, zahuczy, zakotłuje w ciemności 
i poleci dalej, brr! brzydka, mroczna noc listopadowa.

A jeźdźcy stoją, milczą. Północ blizko. Jakiś turkot! Pochodnie bły
snęły przed nimi: to król wyjechał z pałacu kanclerza Czartoryskiego 
i wraca ulicą Miodową do zamku.

Nagle w ciemności ktoś zatrzymał konie, kareta otoczona, kilka 
strzałów, ktoś ze służby upadl na ziemię, reszta pierzcha w nieładzie. 
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W mgnieniu oka króla wsadzono na konia, otoczyli go ludzie nieznani, 
ktoś szepnął: Milcz, bo zginiesz — i pomknęli zaułkami w stronę Wisły.

Na ulicy znów cicho, pusto, mrok jesienny.
Król w pierwszej chwili stracił mowę z przerażenia; usłyszawszy 

groźbę, nie stawiał oporu, wkońcu zrozumiał, że został 'porwany, i zaczął 
szukać w myśli sposobów ratunku.

Zrzucił pantofel z nogi — to ślad pierwszy. Szukać go będą wkrótce, 
skoro rozednieje — ten znak pokaże drogę. Rzucił kapelusz, chustkę.

Uprowadzający tego nie widzieli. Jechali spiesznie w zupełnej ciem
ności, nasłuchując i rozpatrując się uważnie, by nie zbłądzić i nie natknąć 
się na patrol miejski. Podążają ku walom, aby wydostać się w pole, bo 
tam w stronie Bielan reszta towarzyszy oczekuje w zajeździe: trzeba po
łączyć się z nimi przed świtem, o świcie być daleko.

— Żeby ich tylko znaleźć, bo — do stu djabłów! tak ciemno. Jak 
to mówią: choć oko wykol.

A każda chwila droga wobec grożącej pogoni. Choćby strzelić. Ale 
strzelać niepodobna! Toby wskazało drogę, a może zwabiło niepożądanych 
świadków. Tam w Warszawie już wre zapewne, i niech tylko zaświta...

A tu ani śladu drogi ani karczmy.
Rzeczywiście był to czyn śmiały, ale szalony zarazem. Któż go 

spełnił? Kto są ci ludzie, którzy z porwanym królem błąkają się teraz 
wśród nocy?

Kto pierwszy myśl tę powziął, dotąd nie jest pewnem. Od początku 
posądzano o to Pułaskiego, któremu nie dorównywał nikt w zuchwalstwie, 
lecz wykonał porwanie konfederat Michał Strawiński, także zuch, jakich 
mało, i oddany sprawie całem sercem.

Dlaczego to zrobili łatwo sobie wytłumaczyć: gdy postawią króla 
na czele, wszyscy z nimi złączyć się muszą. Tego przecież konfederacja 
pragnęła od początku.

Niestety, nie wiedzieli wielu rzeczy.
Nie wiedzieli, że przed kilku miesiącami król po długiem wahaniu 

chciał się rzeczywiście połączyć z konfederacją. Naturalnie z obawy o swoją 
koronę, ale szukał porozumienia z Barszczanami. A ci tymczasem — nie 
wiedząc o niczem, oburzeni niegodnem jego postępowaniem, przysłali mu 
wyrok, pozbawiający go tronu.

Ten sam Strawiński wręczył go królowi w sierpniu. Zrobił to bar
dzo zręcznie i odważnie. Z dwoma tylko towarzyszami przyjechał do 
Warszawy, niby z prośbą do króla, i tę prośbę do ręki oddal mu pu
blicznie w zamku. Potem jak niewinniątko wyszedł i wyjechał, zanim król 
przeczytał »prośbę«.

Pochwalono Strawińskiego za tę sztukę, nie wiedząc, że to znowu 
odepchnęło króla od konfederacji: jakże ma łączyć się z tymi, którzy
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W Warszawie powitały go już smutne wieści: chytry Poniński przed 
rozpoczęciem obrad zebrał posłów w swojem mieszkaniu i złotem, obłudą, 
kłamstwem nakłonił prawie wszystkich (76) do podpisania aktu konfede
racji sejmu, (t. j. że nie może być zerwany), a zarazem do obrania siebie 
za marszałka.

A marszałek to przecież pan obrad sejmowych, od niego zależy 
wszystko: on daje i odbiera glosy, zamyka i otwiera posiedzenia, rządzi 
wszystkiem.

Jeśli sejmu zerwać nie można, a marszałkiem Adam Poniński, to cóż 
tu Reytan zrobi?

Mimo wszystko — rąk nie opuści: przemówi do współbraci, może nie 
wiedzą, co czynią. Jako poseł, ma obowiązek oprzeć się bezprawiu: mar
szałek w izbie musi być obrany, w izbie tylko wolno posłom wiązać się 
w konfederację.

Więc walka zacząć się musi o laskę marszałkowską: ten wygra, kto 
ją zdobędzie.

Trzy dni trwał bój niekrwawy, ale ciężki: jedenastu mężnych prze
ciw całej izbie, a Reytan na ich czele.

On zastępuje drogę Ponińskiemu, gdy ten chce zasiąść w krześle 
marszałkowskiem, przypomina, że teraz kolej na posła z Litwy; pyta, kto 
obrał zdrajcę? Sam chwyta drugą laskę, którą trzyma odźwierny kró
lewski, odwołuje się do izby, aby go poparła, aby nie pozwoliła na bez
prawie.

Rozdzielają się głosy; sumienia posłów przemawiają, topnieje większość 
Ponińskiego, najuczciwsi z pomiędzy jego sprzymierzeńców zaczynają się 
wstydzić swego wodza.

Widzi to Reytan i sil mu przybywa, budzi się w sercu nadzieja 
zwycięstwa. Widzi także Poniński i zaniepokojony ogłasza, że na dzisiaj 
obrady skończone, następna sesja jutro o 9, teraz wzywa do wyjścia.

— Zostańcie! — wola Reytan — obierzcie marszałka, nikt jeszcze 
wam nie ma prawa rozkazywać!

Ale większość ciśnie się tłumnie ku wyjściu: tam nagrody i obietnice — 
tu surowy wyrzut sumienia.

Widząc, że ich nie wstrzyma, i Reytan naznacza sesję na dzień na
stępny o 9; może jutro przekona i zwycięży.

Lecz nazajutrz toż samo: spór, wrzawa, zamieszanie. Ponińskiego 
niema, nie chcą Korsaka dopuścić do głosu — przemawia wreszcie, 
i chwieją się słabi. — Prawda ma wielką silę!

I znów Poniński zjawia się, by przerwać niebezpieczne obrady. Znów 
większość idzie za nim, gdy do rozejścia wzywa; jutro szala zwycięstwa 
przeważyć się musi stanowczo.

Tak, musi sie przeważyć, bo Poniński uzyskał już tymczasem wy-
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rok na Reytana, jako na gwałciciela prawa i porządku. Ma być oddany 
pod sąd kryminalny, dobra jego skonfiskowane, jemu grozi kara wygnania.

Kiedy o 7-ej rano chce wejść do izby sejmowej, zastaje straż przy 
wejściu. Wchodzi, ale wie dobrze, że po raz ostatni: więcej go tu nie 
wpuszczą. Więc dziś tryumf lub klęska.

Jakże przemówi do nich? W jakich słowach przedstawi im przyszłość 
ojczyzny? Hańbę, która ich czeka, i pogardę ziomków?

Niema do kogo mówić: posłów prawie niema, są ci tylko, którzy tak 
myślą, jak Reytan.

Cała konfederacja wraz z Ponińskim zjawia się wreszcie około po
łudnia, tłumnie, hardo, zuchwale, po to tylko, aby oznajmić, że sesja znów 
do jutra odłożona.

Do jutra? Nie, na Boga! Stójcie! Dziś powiedzcie, żeście synami Pol
ski, nie sługami zdrajcy! Zostańcie, aby spełnić obowiązek. Jutro będzie 
za późno — dziś lub nigdy! Błagam, zostańcie! Zaklinam na Boga! na 
krew Chrystusa przelaną za braci, nie bądźcie Judaszami! Ha, po ciele 
mojem ten próg przestąpicie! Zabijcie mię, zadepczcie — nie chce prze
żyć tej chwili!

Napróżno ich wstrzymuje; rzucił się na progu, pierś obnażył na 
ciosy i jeszcze zaklina — na Boga, na miłość ojczyzny...

Po jego ciele przeszli — zamykając oczy, nie chcąc widzieć i sły
szeć — przeszli...

Zostało jedenastu. O północy wezwano ich do króla. Reytan sam po
został w izbie.

Nazajutrz oznajmiono, że król i senat przystąpili do konfederacji — 
dalszy opór na nic się nie zda.

Lecz została pamięć Reytana. Gdy chcieli go przekupić kilku tysią
cami dukatów, ofiarował dwa razy tyle, aby odstąpili złej sprawy. Obcy, 
nieprzyjaciele otaczali go szacunkiem, cześć oddawali męstwu; generał 
rosyjski Bibikow powiedział: Godzien jest, aby wszystkich ministrów ordery 
na jego piersiach zawieszono.

Nie przeżył Reytan nieszczęścia ojczyzny: dotknięty mełancholją, nie 
mógł znieść widoku ludzi; raz w przystępie obłędu skaleczył się śmier
telnie szkłem stłuczonej szyby.
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SZKÓŁ! OŚWIATY!

Nawet posłowie tego nieszczęsnego sejmu, którzy — jak widzieliśmy — 
nie byli chlubą narodu, czuli i rozumieli tę wielką potrzebę. To piękny 
owoc zasług Konarskiego.

Kiedy papież właśnie podczas tego sejmu zniósł zakon Jezuitów, 
którzy mieli wielkie dobra i majątki, jednogłośnie na wniosek podkancle
rzego litewskiego Chreptowicza postanowiono wszystko przeznaczyć na 
szkoły. Wszystko!

— Zła szkoła kraj zgubiła, dobra go odrodzi — powiedziano w izbie 
poselskiej.

I bez zwłoki, natychmiast wzięto się do pracy: zapal ogarnął wszyst
kich. Mamy miljony — chcemy dobrej szkoły — szkoły dla wszystkich: 
bogatych i biednych, szlachty, mieszczan i chłopów, wszyscy potrzebują 
szkoły!

Trzeba je pozakładać w całym kraju: w każdej wiosce, miasteczku, 
w każdem mieście; od szkółki elementarnej do uniwersytetu, wszystko 
chcemy mieć doskonale.

Praca olbrzymia, trudna — jeden człowiek jej nie podoła.
Utworzono więc t. zw. Komisję Edukacyjną, t. j. jakby mini- 

sterjum oświaty, gdzie weszli najmądrzejsi ludzie i calem sercem zajęli 
się tą sprawą.

Najpierw plan opracowali.
W każdej parafji będzie szkółka parafjalna, w której uczą 

czytać, pisać, oraz rzeczy najpotrzebniejszych: od religji, rachunków, aż 
do wiadomości o uprawie ziemi, hodowaniu bydła i t. p.

W miasteczkach szkoły miejskie, przy nich nauka rzemiosł: 
w większych miastach szkoły średnie, w Krakowie i Milnie uni
wersytety. . .

Najzdolniejsi uczniowie szkółki elementarnej mogą się dalej kształcił 
w szkole średniej, a ze szkól średnich droga każdemu otwarta do Aka- 
demji w Krakowie lub Wilnie.

' Komisja edukacyjna czuwa troskliwie nad wszystkiem: ona pisze 
plan nauk, ocenia książki do nauki, wyznacza nauczycieli, kontroluje, do
starcza pomocy zdolnym a ubogim uczniom, zwiedza szkoły, egzaminuje, 
wprowadza coraz nowe ulepszenia i zakłada szkól coraz więcej.

Rozumna, energiczna praca tej Komisji to jedna z najpiękniejszych 
kart naszej historji. Wydała ona całe pokolenie ludzi światłych, szlachet
nych i kraj kochających, umiejących mu służyć. Dziś jeszcze nawet du
cha nam pokrzepia, gdy poznajemy jej myśli i dzieje.

23*
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Trzeba i królowi oddać sprawiedliwość, że naukę cenił i pragnął 
widzieć Polskę oświeconą. Swoim kosztem wysyłał młodzież za granicę, 
a w Warszawie założył t. z w. Szkolę Rycerską, w której wychowywano 
dla wojska polskiego oficerów. Opiekunem i kierownikiem tej szkoły był 
brat cioteczny króla, książę Adam Czartoryski, a młodzież nabywała w niej 
nie tylko wiadomości potrzebnych w wojsku, lecz poznawała, co winna 
ojczyźnie i sobie, jak krajowi służyć należy.

Wychowańcami tej szkoły byli Niemcewicz i Kościuszko.

OBIAD CZWARTKOWY.

Piękny dzień letni; w murach Warszawy gorąco, powietrze rozpa
lone, duszne.

Zamek królewski, zwrócony do Wisły, ma od tej strony obszerne 
tarasy, cieniste klomby, barwne, pachnące kwietniki, cudny widok na 
rzekę i daleką przestrzeń. Pięknie i chłodno tu o wschodzie słońca, gdy 
»oko dnia jasnego« ukaże nad ziemią swe promieniste kolo, gdy woda 
Wisły zabłyśnie blaskami brylantów, mgły poranne zwiną się w chmurki 
przezrocze i unoszą leciuchne po czystym błękicie. Ślicznie tu wtedy. 
Lecz w królewskim zamku wszyscy śpią jeszcze — nikt tego nie widzi.

Pięknie tu i wieczorem, kiedy jasny księżyc przejrzy się w srebrnej 
fali i rzuci na nią smugę świetlistą, głęboką, niby drogę do zaczarowanej 
krainy. O, wtedy bywa ludno na tarasie; na ławeczkach wśród klombów 
słychać rozmowę, śmiechy, ktoś zaśpiewał włoską piosenkę, skrzypce ode
zwały się rzewną melodją — król się bawi.

Nie wystarcza mu jednak ten zamek królewski: stary jest i po
ważny — taki brzydki od strony Warszawy! — To nie pieścidelko podług 
jego gustu: on stworzy coś dla siebie, coś swego własnego.

I zbudował włoski pałacyk w Łazienkach.
Tu inaczej. Nie słychać gwaru miasta, można zapomnieć o niem, 

o wszystkich sprawach państwa, o wszystkich kłopotach, jak gdyby ich 
nie było. Tu cisza, drzewa szumią, woda płynie cicho, z dwóch stron 
oblewa pałac, przed nim klomby, kwiaty, posągi, fontanny. I powietrze 
tu inne, pełne chłodu i wilgoci, czyste jak na wsi, bo miasto daleko: na 
Krakowskiem Przedmieściu kończyła się wtedy Warszawa.

W tym pałacyku król lubi się bawić, tutaj najchętniej w lecie od
poczywa, w zimie nawet niekiedy tu szuka rozrywki.

A w lecie tu dopiero czuje się u siebie. Tak wszystko lubi, jak tu 
urządzono: sale niewielkie, ale gustowne, bogate, na ścianach malowidła 
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i obrazy, meble pięknie dobrane, lustra, marmury, figurki, pełno kosztow
nych cacek, rzadkich roślin. Najwięcej pokoików bardzo małych, na 
parę — kilka osób, dla wybranego grona, — parę tylko sal większych.

W jednej z nich stół nakryto na kilkanaście osób: dziś przypada 
obiad czwartkowy.

We czwartki król zaprasza na obiady ludzi, których chce poznać 
bliżej, i przyjaciół. Więc nieznany jeszcze nikomu młodzieniec, który zajął 
króla jakimś udatnym wierszykiem: może z niego będzie poeta — trzeba

Pałac w Łazienkach.

go poznać, dopomódz. Tamten ma znowu talent do malarstwa to przy
szły muzyk, a tamten uczony. Ktoś zwiedzał za granicą nieznane w kraju 
fabryki, zakłady przemysłowe — król chce go poznać, usłyszeć: może 
coś podobnego da się założyć w kraju. Stanisław Poniatowski bardzo pra
gnie podnieść przemysł krajowy: takie źródło bogactwa bardzo w Polsce 
potrzebne. A malarstwo, poezję, rzeźbę, sztuki piękne po prostu kocha. 
To tylko chyba kocha na świecie, prócz siebie.

Na drodze do Łazienek, wysadzonej drzewami, trochę ruchu; prze
jechało kilka powozów: to zaproszeni goście. Uboższych i nieznanych ktoś 
z przyjaciół króla wprowadza.
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Wchodzą wszyscy do sali, oczekują króla. Jakżeby dziwnie nam się 
dzisiaj wydawali: kolorowe kaftany, atlasowe i aksamitne, haftowane, 
krótkie spodnie do kolan, także kolorowe i jedwabne pończochy, panto
felki ze sprzążkami, na głowie pudrowane peruki — strój francuski. 
Król ubiera się po francusku, i kto chce mu być miły, również ten ubiór 
przywdziewa.

Ukazał się Stanisław August, piękny, uprzejmy, pogodny. Wszedł 
z królewską powagą, ale na twarzy uśmiech; wita gości grzecznie, 
życzliwie, dla każdego ma mile słówko, do każdego przemówi, a wie, co 
powiedzieć komu. Rozmawiają przeważnie po francusku, dowcipnie i we
soło. Król nie lubi twarzy posępnych, a dowcip i wesołość bardzo ceni.

Ksiądz biskup Naruszewicz zajął pierwsze miejsce przy królu; roz
mawiają o historji Polski, wielkiej pracy Naruszewicza, której się podjął 
na życzenie króla.

— Przeczytałem tom II — mówi Stanisław August — i jestem za
chwycony. Nie miała jeszcze Polska historyka, któryby tak rozumnie poj
mował jej dzieje. Nieśmiertelność zapewni wam ta praca.

— I tobie, najjaśniejszy panie, bom ja tylko wykonawcą twojej woli.
— Nie pomogłaby moja wola bez waszej wiedzy, pracy i talentu. 

Bez mego polecenia wzbogacacie przecież poezję coraz nowymi utworami. 
Może nam i dzisiaj coś nowego przeczytacie?

- Nie radbym, najjaśniejszy panie, zatruwać chwil pogodnych smutną 
nutą, a serce jęknęło z bólu na widok tego, co się dzieje w kraju.

— Koniecznie chcę usłyszeć, proszę, przeczytajcie.
Biskup smoleński wyjął przygotowany rękopis i z uczuciem czytał 

wiersz pod tytułem: »Glos umarłych«. Niby to zmarli królowie wyrzucają 
Polakom ich błędy i wygłaszają smutne przepowiednie:

Czegóż się błędny uskarżasz, narodzie,
Los swój zwalając na obce uciski?
Żaden kraj cudzej potęgi nie zwabił, 
Który sam siebie pierwej nie osłabił.

Pod jednej matki skrzydła rozpostarte 
Sierocych piskląt garnie się drużyna, 
Gdy na nie orlik, pazury otwarte 
Z góry podnosząc, uderzać zaczyna: 
Wyście ją z piórek obnażyli marnie, 
Czemże was w trwodze ta matka ogarnie?

Wiersz był długi, król słuchał w głębokiej zadumie, spoważnieli 
wszyscy dokoła. Długo nikt przemówić nie mógł.
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Prawda plącze w każdem słowie — rzekł król wreszcie — może 
usłyszą ci, którym potrzebna. Piękny wiersz, pełen uczucia. Dziękuję ci, 
przyjacielu.

Piękny wiersz Naruszewicza musial podobać się wszystkim; lecz 
chcieli rozweselić króla, więc odezwał się ktoś z obecnych:

— Nikogo dziś nie szczędzą, najjaśniejszy panie, a żeś łaskaw i do
bry dla poetów, więc niewdzięczny ten ród i z ciebie szydzić się ośmiela: 
biskup warmiński (Ignacy Krasicki) znowu w zwykły sposób z ciebie 
żartuje.

— Lubię dowcip biskupa warmińskiego; powtórz mi, waszmość, tę 
srogą satyrę.

— A no, tak się zaczyna:

Z góry zły przykład idzie w każdej stronie,
Z góry naszego nieszczęścia przyczyna: 
O ty, na polskim co osiadlszy tronie, 
Wzgardziłeś miodem i nie lubisz wina, 
Cierpisz, pijaństwo że w ostatnim zgonie — 
Z ciebie gust książek, a piwnic ruina! 
Tyś naród z beczek, kuflów, szklenie zlupil — 
Bodajeś w życiu nigdy się nie upił!

Król rozśmial się zadowolony, za królem śmieli się wszyscy, radzi, 
że dowcip Krasickiego weselszym odezwał się tonem.

- Szkoda nam »księcia poetów« — zauważył król po chwili — za
zdroszczę go szczerze królowi pruskiemu, uprzyjemni mu niejedną godzinę. 
Wiem, że go do Berlina zaproszono.

A jakże — potwierdził Naruszewicz — już nawet opowiadają 
anegdotę o jego rozmowie z Fryderykiem.

-- Bardzom ciekaw.
Król pruski — jak wiadomo — zmniejszył mu bardzo dochody 

z biskupstwa, czwartą część tylko zostawił; a że jest protestantem, więc 
chciał sobie jeszcze z biskupa katolickiego pożartować. Odzywa się więc 
kiedyś do Krasickiego: Ja mogę teraz broić, a do nieba się zawsze do
stanę, bo mię przecież, książę biskupie, pod swoim wielkim płaszczem 
ukryjecie? — Chętniebym to uczynił, najjaśniejszy panie — odpowiedział 
Krasicki — ale tak mi płaszcz okrajałeś, że się pewno nie uda.

Śmiech wesoły powstał przy stole, każdy coś opowiadał o biskupie 
warmińskim, który wraz z Pomorzem dostał się Fryderykowi i Warszawę 
musiał opuścić.

— Miałem list od biskupa — odezwał się jeden z gości — bardzo 
za nami tęskni, dużo pisze; do Berlina nic go nie ciągnie. Może państwo 
nie znacie jego ostatniej bajki?
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— Cóż w niej mówi?
Powtarza rozmowę ptaszków w klatce:

— Czego plączesz? — staremu mówił czyżyk miody —
Masz teraz lepsze w klatce, niż w polu wygody?
— Tyś w niej zrodzon — rzekł stary — przeto ci wybaczę; 
Jam był wolny, dziś w klatce — i dlatego płacze.

Cisza zapanowała. Wszyscy zrozumieli bajkę, znowu uczucie bólu 
zgasiło na chwilę wesołość.

- Mości panie Karpiński — zwrócił się król do młodzieńca, którego 
po raz pierwszy miał gościem u stołu — czytałem twoje wiersze i bardzo 
mi się podobały. Szczególniej piękne modlitwy »Kiedy ranne wstają zorze« 
i »Pieśń wieczorna*,  prawdziwie bardzo piękne, nieprawdaż mości bi
skupie?

— Bardzo piękne — powtórzył Naruszewicz — ale i świeckie pieśni 
podobają się wszystkim niezmiernie. Warto posłyszeć, najjaśniejszy panie, 
jak śpiewają po dworach o Laurze i Filonie:

Już miesiąc zaszedł, psy się uśpiły, 
Ach, któż tam klaszcze za borem?...

— Słyszałem — przerwał król bardzo uprzejmie — wczoraj śpie
wano tę wdzięczną sielankę w salonach pani krakowskiej; wszystkim się 
podobała. Miło mi poznać młodego poetę; będę pamiętał o panu, radbym 
dla niego co uczynić.

Obiad się skończył. Nie był zbyt wystawny; król jadał skromnie, 
chociaż bardzo smacznie. Wina umiarkowanie dolewano.

Wieczór się zbliżał, chłodno było i przyjemnie; król wezwał na 
przechadzkę po parku i karmienie łabędzi.

— Może pójdziemy na most Sobieskiego — zauważył zręcznie szarn- 
belan Trembecki, wiedząc, że sprawi królowi przyjemność. Poniatowski 
bardzo był dumny z tej nowej ozdoby parku.

Szli aleją wzdłuż stawu, król z Naruszewiczem, dworzanie i goście 
grupami. Biała postać Jana III zarysowała się na tle zieleni, pod kopy
tami konia leżał zdeptany pohaniec.

— Piękne dzieło! — odezwał się ktoś z uwielbieniem.
Ale nie doskonałe — szepnął z uśmiechem sąsiad — chociaż po

dobno twórca ciężko odbolal swoje zapomnienie.
— Jakie?
— Przecież Sobieski bez ostróg!
— Tobie, inny pomnik N. P. wzniosą kiedyś — odezwał się pochlebnie 

Naruszewicz. — Dadzą ci chyba postać Apollina, bo jak Apollo, rozpra
szasz ciemności i jesteś słońcem kraju.
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— To ocenią potomni — odparł Stanisław August ze skromnością. — 
A tymczasem rad jestem, że choć w części spłaciłem dług bohaterowi, 
który przeszło półtora wieku czekał na to.

— Podobno sto tysięcy kosztowało cię to, najjaśniejszy panie? — 
spytał jeden z gości.

— Trochę więcej.
— Sto tysięcy na pomnik! Jabym dwakroć łożył,
Ażeby Staś skamieniał, a Jan III ożył — szepnął półgłosem złośliwy 

Kajetan Węgierski, stojący na uboczu.
Dworacy pobledli: gdyby król usłyszał!
Lecz widać nie usłyszał, bo z całą swobodą zwrócił się do sąsiada.
— Siądźmy do łódki i opłyniemy teatr — pięknego spodziewamy się 

dziś przedstawienia: pan Niemcewicz napisał nową sztukę, bardzo zabawną 
komedję pod tytułem »Pan Nowina«. Żartuje w niej z francuskiego wy
chowania. Zobaczymy, jak to wypadnie na scenie; cieszę się w każdym 
razie, że mamy polski teatr.

Król rzeczywiście starał się zastąpić francuski teatr polskim. Nie 
żałował na to pieniędzy. Wogóle lubił teatr i w ukochanych Łazienkach 
podług jego gustu zbudowano scenę, oddzieloną od widzów szerokością 
stawu. Wyglądało to bardzo ładnie, ale przedstawienia mogły się odbywać 
tylko w pogodne wieczory, ponieważ ani scena ani amfiteatr dla w idzón 
nie były osłonięte z góry.

Na drodze do Łazienek ukazały się znowu powozy: przyjechała pani 
krakowska, siostra Stanisława Augusta, z dworem, z zaproszonemi da
mami. Ciągnął szereg pojazdów, książę Józef konno przybywał z mło
dzieżą — zaczynała się dworska zabawa.

W PUŁAWACH.

Wspanialszy od Łazienek był pałac w Puławach, prawdziwie kró
lewski pałac, na stromym brzegu Wisły położony, z rozległym i pize- 
pięknym widokiem, otoczony ogrodem kwiatowym i parkiem o wiele ob
szerniejszym i piękniejszym od Łazienek.

Królewska rezydencja. W pałacu sto pokoi, ale to za mało dla 
licznych gości, stałych domowników, dworu i służby. To też za pałacem 
ogromny kwadrat tworzą oficyny, a dalej jeszcze oddzielne budynki, 
osobne domki, rozrzucone w parku, czasem o kilometr, nawet dwa odlegle, 
dla gości, którzy pragną być jak u siebie.

A wkoło ogród, drzewa prastare, olbrzymie, szumiące gałęziami 
dawne dzieje - klomby, szpalery, aleje, kwietniki, fontanny, oranzerje, 



362

łączki aksamitne, śliczne altanki, to znowu park dziki, a dalej las praw
dziwy, stary i poważny. W dole Wisła. Droga do niej po łączce, wśród 
klombów i krzewów; na Wiśle strojne lodzie, w dali kępa, miejsce wycie
czek, piękne, zielone, przeglądające się w błękitnej fali. Na kępie teatr 
letni — jak w Łazienkach.

Lecz w pałacu jest drugi teatr, na zimę. Goście lubią tę zabawę. 
Grają sami. Sztuki pisze poeta Kniaźnin, który stale w Puławach mieszka, 
nauczyciel dzieci książęcych. Grają też innych autorów: Niemcewicza 
i Zabłockiego.

Gospodarz domu, książę Adam Czartoryski, cioteczny brat Poniatow
skiego i niegdyś kandydat do tronu, sam też pisze niekiedy, choć bardzo 
jest zajęty poważnymi obowiązkami. Generał artylerji i kierownik Szkoły 
Rycerskiej w Warszawie, nie może stale przebywać w Puławach. Obcho
dzą go żywo wszystkie sprawy kraju i w każdej pracy bierze czynny 
udział; żyje myślą o lepszej przyszłości narodu, w młodzieży całą po
kłada nadzieję: ona zmieni i odbuduje, co do upadku się chyli. Dla niej 
napisał Katechizm k a decki, by wpoić w nią poczucie moralnej war
tości człowieka i obowiązków jego względem kraju.

Małżonka jego, księżna Izabela, miała zupełne prawo do wielkiej 
miłości, jaką darzyli ją wszyscy. Prawdziwa przyjaciółka i opiekunka 
ludu, dbała wszędzie o jego dolę i oświatę, w Puławach zaś, gdzie prze
bywała najczęściej, znała wszystkich wieśniaków po imieniu, odwiedzała 
ich chaty, trzymała dzieci do chrztu, godziła spory, ratowała w każdej 
potrzebie. Napisała dla ludu piękną książkę p. t. Pielgrzym w D o- 
b r o m i 1 u, którą i dzisiaj każdy przeczytać może z przyjemnością. Po
bożny pielgrzym opowiada w niej dzieciom wiejskim o królach, bohate
rach, a zarazem własnym przykładem uczy pracowitości, porządku, wpaja 
w nie piękne myśli i uczucia. Są w tej książce i ładne powiastki z ży
cia ludu.

Najmilszą jej rozrywką był ukochany ogród, który podług swego 
gustu urządziła. Sama tutaj sadziła i szczepiła drzewka, zbierała nasiona 
kwiatów, układała kwietniki, klomby, hodowała rzadkie rośliny. Tu umie
ściła także Świątynię S y b i 11 i, t. j. niewielki, lecz piękny budynek, 
nakryty szklaną kopułą, więc oświetlony tym sposobem z góry. Wewnątrz 
jedna okrągła sala, z głęboką niszą naprzeciwko wejścia — to muzeum 
pamiątek narodowych. Oto widzimy w głębi miecz krzyżacki, ofiarowany 
królowi Jagielle pod Grundwaldem; oto miecz Czarnieckiego — dalej 
starożytne zbroje, hełmy, pancerze, szable, buławy wysadzane drogimi ka
mieniami, buzdygany, topory, luki ogromne, sajdaki; tam buńczuki tu
reckie, zdobyte sztandary, pamiątki z pod Chocimia i Wiednia — i burka 
Żółkiewskiego, w której padł pod Cecorą, pokłuta spisami — ślady krwi 
na niej widoczne.
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A tu w drogich szkatułkach cenne pamiątki po królach: łańcuchy 
złote, krzyże, pierścienie, zegarki; przy każdym imię właściciela: Anny 
Jagiellonki, Zygmuntów, Batorego.

I jeszcze inne skarby: puhary i dzbany bardzo starożytne, naczynia 
stołowe, broń myśliwska i rogi.

Gdy gość samotny znalazł się tu w ciszy, wstawały z grobów 
dawno umarłe postaci, otaczały go szeregiem obrazów chwały i zwycięstw,

Świątynia Sybilli.

klęsk, wróżb tajemniczych; przeszłość stawała przed nim — czasem przy
szłość — i wychodził, głęboko wzruszony i spragniony szlachetnych 
czynów.

Cóż dziwnego, że w pięknych, gościnnych Puławach nie zbywało na 
gościach, że przebywali tutaj po lat kilka ludzie, mający własne majątki. 
Tutaj im było lepiej. Każdy się czul u siebie. Jeśli przyjechał dla pracy, 
mógł nie widywać nikogo, nie siadać do wspólnego stołu, miał na rozkazy 
wszystko, czego potrzebuje umysł, serce i żołądek.



Bibljoteka puławska była jedną z największych w kraju, zawierała 
nieocenione, nieznane jeszcze skarby: cały raj dla uczonych.

Ale większość pragnęła towarzystwa i rozrywki. Bawiono się też 
rozmaicie, wesoło i poważnie, stosownie do wieku i usposobienia. Można 
tu było spotkać ludzi zasłużonych, znanych w kraju i szanowanych 
powszechnie, poetów i artystów, uczonych, cudzoziemców, oryginałów; to 
też rozmowy prowadzono zajmujące, ciekawe dla każdego.

Ale inni woleli wycieczki, przejażdżki powozami i konno, podwie
czorki na kępie, żywe obrazy, śpiewy i koncerty, przechadzki po ogro
dzie, teatr — w zimie lub w niepogodę gry towarzyskie, tańce.

Obszerny pałac wystarczył na wszystko: balu nie było słychać 
w pięknej białej sali, gdzie przy okrągłym stole zasiedli starsi dla 
rozmowy, przeplatanej niekiedy żartami, wesołej lub poważnej.

Pomyślmy tylko, ile trzeba służby, aby wszystkim było wygodnie i nikt 
nie pracował nad siły. Przecież prócz gości, krewnych i przyjaciół, byl 
dwór z kilkuset osób, rezydenci, młodzież szlachecka, którą książę wy
chowywał, panny, któremi opiekowała się księżna — a milicja nadworna, 
kozacy, kapela, urzędnicy i oficjaliści — trudno wyliczyć wszystkich.

Do czworga dzieci księstwa było kilku nauczycieli, Polaków i cu
dzoziemców, jednym z nich poeta Kniaźnin, który tak pokochał Puławy, 
że choć skończył swoje zadanie, nie mógł i nie chciał wyjechać.

Najstarszy syn, także Adam, byl czas jakiś w Szkole Rycerskiej 
w Warszawie, potem wyjechał na czas dłuższy za granicę, aby poznać 
obce kraje i ich rządy; spotkamy go za cesarza Aleksandra I, jako kie
rownika młodzieży i opiekuna szkól w Polsce. Córka najstarsza, Marja, 
była pomocnicą matki, wcześnie i nieszczęśliwie wyszła za mąż za księ
cia Wirtemberskiego, a później pierwsza z kobiet napisała powieść polską 
p. t. Mai w i n a.

Ale teraz jest jeszcze szczęśliwą księżniczką, która w balowej sali 
prowadzi zabawę, tańczy, śmieje się, śpiewa. Dokoła twarze młode, we
sołe, szczęśliwe; widać, że bawią się z całym zapałem. Któżby myślal 
o jutrze, kiedy gra muzyka, a nogi skaczą same?

Tam śmiech, tańce, a przy okrągłym stole w białej sali niezwykle 
poważne i wzruszone twarze; gość miły wszystkim, ksiądz Paweł Woro
nicz, ważne wieści przywiózł z Warszawy: król ma zwołać sejm, który 
obmyśli nowe prawa.

— Dawno oczekiwane, dawno upragnione!
— I gotowe w księdze Staszyca.
— Lecz czy je naród przyjmie? Takie wielkie zmiany!
— Postaramy się, aby wybrano na posłów najrozumniejszych, naj

dzielniejszych łudzi.

— 364
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— Król uczyni, co naród zechce.
— Uczyni, ale czy wytrwa? Ma zawsze najlepsze chęci, ale woli, 

charakteru ani śladu.
— Miejmy nadzieję w Bogu i wiarę w siebie samych.
— W dziejach Polski wielka wybiła godzina.
— Kraj odrodzony zakwitnie na nowo.
— Odzyska siły, szacunek sąsiadów, znaczenie.
— Amen! — rzekł ksiądz Woronicz. — Niechaj nam się stanie we

dług wiary i chęci naszych.

STANISŁAW STASZYC.
(1755-1826).

Z oficyny dawnego pałacu Zamoyskich na Nowym-Świecie w War
szawie wyszedł ubogo odziany staruszek i otulając się wytartym płasz
czem, gdy wiatr jesienny silniej przeciągnął ulicą, z wyrazem zamyślenia 
na poważnej twarzy skierował się ku Wiśle przez Oboźną. Widocznie szu
kał samotności, by w ciszy ducha coś rozważyć.

Szedł w zadumie, może nie widząc, gdzie idzie, machinalnie zgar
niając czasem poły płaszcza, lub nasuwając głęboko na czoło stary, wy
płowiały od słońca kapelusz.

Nareszcie zamiast murów, ujrzał przed sobą Wisłę i daleki horyzont. 
Odetchnął głęboko i zapatrzony w przestrzeń, zatopiony w myślach, szedł 
wciąż dalej przed siebie.

Wtem zastąpił mu drogę żołnierz, stojący na warcie przed jakimś 
rządowym budynkiem.

— Tu niewolno — rzekł szorstko. — Wróć się.
Staruszek spojrzał na niego zdziwiony.
— Wróć się, powiadam, bo się dostaniesz do kozy — upominał go 

żołnierz. — Nie wiesz, że tu niewolno?
A gdy staruszek milczał, wartownik już wyciągnął rękę, by go mniej 

delikatnie usunąć na stronę.
Lecz starzec cofnął się ruchem spokojnym.
— Jako żołnierz nie masz prawa nie znać urzędników — rzekł su

rowo — powinieneś wiedzieć, do kogo przemawiasz.
Wtedy dopiero żołnierz spojrzał na niego uważniej i przerażony 

drżącemi rękami usiłował broń prezentować. Poznał bowiem teraz jednego 
z najwyższych urzędników w kraju, radcę stanu, męża pełnego zasług 
i cenionego powszechnie, Stanisława Staszyca.
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Tak ubierał się człowiek, który wydał miljony dla ojczyzny, uszczę
śliwił tysiące ludzi, a sam mieszkał w dwóch pokoikach oficyny, za całą 
służbę miał starą kucharkę, lokaja i stangreta, za paradę urzędowy i do 
pomocy starym nogom nędzną kolasę i liche szkapiny, jadał prawie raz 
na dzień skromny obiad, złożony z rosołu i kawałka mięsa, a gdy znu
żony pracą chciał pozwolić sobie na największą przyjemność — teatr, 
który niezmiernie lubił, owijał się wytartym płaszczem, nasuwał na oczy 
wypłowiały kapelusz i szedł na najwyższe miejsca czyli t. zw. jaskółkę, 
gdzie niepoznany przez otaczających, zachwycał się sztuką i dobrą grą 
aktorów za najtańsze pieniądze.

Oprócz Skargi nie mamy w historji człowieka, któryby tak mało 
potrzebował dla siebie, a nie mamy nikogo, ktoby tyle zrobił dla innych.

Syn zamożnego mieszczanina z Piły, otrzymał za granicą wyższe 
wykształcenie; z natury obdarzony wyjątkowemi zdolnościami, mógłby 
jako urzędnik służyć ojczyźnie z pożytkiem, ale mieszczanin wówczas nie 
miał do urzędów prawa.

Czul tę niesprawiedliwość i bolał nad nią bardzo, ale więcej nad kra
jem, niż nad sobą, gdyż rozumiał, że więcej krzywdy wyrządza to kra
jowi, niż jednostkom. A oprócz tego nie on był najnieszczęśliwszym — 
nędza i krzywda ludu, te go bolały najbardziej. Wypowiedział to wkrótce 
w pierwszej pracy swojej: U w a g i nad życiem Jana Zamoyskiego. 
W pierwszej części tego dzieła daje obraz zasług hetmana i kanclerza, 
tłumaczy jego rozumne myśli i przypomina, do jakich już wtedy zmian 
koniecznych w rządzie Rzeczypospolitej dążył ten wielki obywatel. W dru
giej części przedstawia obecny stan kraju: wszystkie bezprawia, krzywdy, 
niesprawiedliwości, i maluje, jaki ten rząd być powinien: sprawiedliwość 
dla wszystkich, prawa dla mieszczan i chłopów, sejm, którego zerwać nie 
można, tron dziedziczny.

A pisał tak gorąco i rozumnie, że wzruszył i zajął wszystkich, 
wszyscy czytali i zastanawiali się nad jego słowami; można też powie
dzieć śmiało, że to jest pierwszy zarys konstytucji trzeciego maja, a więc, 
że Staszyc pierwszy jest konstytucji tej twórcą.

Posłuchajmy np., jak przedstawia nędzę ludu:
»Widzę miljony stworzeń, które chodzą wpół nago, lub ostrą sier

mięgą nakryte, wyschłe, znędzniałe i brudne, posępne i głupie — a to 
jeszcze ich największą szczęśliwością, bo całej swojej nędzy nie pojmują. 
Ich żywnością chleb czarny albo zielsko, napojem woda i wódka, paląca 
wnętrzności. Ich pomieszczeniem w ziemię zapadłe szałasy, gdzie słońce 
nie ma dostępu, a dym wygryza oczy i dusząc, skraca życie niemowlę
tom. W tej smrodliwej ciemnicy pracą strudzony gospodarz na zgniłym 
spoczywa barłogu, a obok naga dziatwa na tem samem legowisku, na 
którem krowa z cielęciem i Świnia z prosiętami leży...
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Kiedy na to patrzę, a pomyślę, żem Polakiem, wstyd mię dalej mówić; 
kiedy sobie przypomnę, żem człowiekiem, porywa mię rozpacz i zgroza! 
Nie lękacież się, iż spełni się nakoniec miara nieprawości waszych? Je
żeli Bóg jest sprawiedliwy, nie może być w oczach jego zbrodni większej 
nad zbrodnię waszą! Macie wy miłość ojczyzny? Nie obywatelami, ale 
nieprzyjaciółmi Polski jesteście! Więcej szkodzicie krajowi, niż szkodzili

Stanisław Staszyc.

Szwedzi, Niemcy, Turcy i Tatarzy: ich okrucieństwo przemijało pięd o, 
wasze trwa ciągle i kładzie przeszkodę, aby Polska ze sławą powstać mogła...

Upamiętajcie się! Widzę straszne nieszczęście nad głowy waszemi.... 
Kochając Polskę i będąc Polakiem, jak kraj ten ratować, myślę usta-

" Tak czuł i myślał ten szlachetny człowiek, tak śmiało Atskazjwal 
winy, a gorąco, jak Skarga, wzywał do poprawy, jak Skarga, przepowia
dając straszną karę.



A tak, jak mówił, czynił. Zakupił wielkie dobra koło Hrubieszowa 
nad Bugiem i zajął się losem włościan, chcąc uczynić ich szczęśliwymi. 
Najpierw dał im dobrobyt i oświatę, a po takiem przygotowaniu obdarzył 
ich dopiero ziemią i wolnością. Cały majątek ziemski podzielił między 
drobnych właścicieli-chłopów, utworzył z nich jakby jeden związek bratni, 
który miał wspólną kasę zapomogi w razie nieszęścia, szpital, ochrony, 
szkoły, schronienie dla starców i zupełny samorząd, to znaczy, że sami 
myśleli nie tylko o "własnych, lecz i wspólnych swoich potrzebach.

Już wtenczas wielu w Polsce rozumiało, że pańszczyzna jest krzywdą 
i klęską, wielu też uwalniało od niej swoich włościan, rozdawało im zie
mię; ale nikt nie postąpił tak mądrze i hojnie jak Staszyc, bo on nie 
chciał nic dla siebie i tylko dobro bliźnich miał na celu.

Po powrocie z za granicy Staszyc przez lat kilkanaście był nauczy
cielem synów Andrzeja Zamoyskiego, jednego z najzacniejszych i najro
zumniejszych obywateli kraju. Potem osiadł w Warszawie, ogłosił swą 
pracę i zajął się innemi badaniami. Był on zamiłowanym przyrodnikiem, 
pragnął poznać przyrodę swego kraju i zaczął po nim długą, ciekawą 
wędrówkę, najgorliwiej badając wszędzie ziemię, aby poznać, jakie skarby 
w niej ukryte. Przekonał się, że skarbów mamy wiele, ale nikt o nich 
nie wie i nikt ich nie szuka. Więc znów napisał dzieło o górnictwie, za
chęcając szczególniej młodzież, ażeby się kształciła w tym kierunku. 
A że kształcić się mogła tylko za granicą, więc wysyłał ochotników swoim 
kosztem. Dzięki niemu otwarto kopalnie w Chęcinach, a szkolę górniczą 
założono w Kielcach.

Słusznie też nazywają go ojcem górnictwa.
A to jeszcze nie wszystko.
Gdy w Warszawie powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauk, wybu

dował mu piękny pałac na rogu Nowego Świata, ofiarował swą bibljotekę 
i zbiory naukowe, przed gmachem własnym kosztem postawił pomnik 
Kopernika dla uczczenia pamięci tego wielkiego rodaka, był najgorliwszym 
z członków Towarzystwa i przez lat kilkanaście sam kierował jego 
pracami.

Po sejmie czteroletnim i przyjęciu konstytucji trzeciego maja upadlo 
wreszcie niedorzeczne prawo, które mu dotąd nie pozwalało objąć żadnego 
urzędu. Otrzymał miejsce w Komisji oświecenia, potem przemysłu, coraz 
wyższe zajmując stopnie, ale nie zmieniając życia, bo nie chodziło mu 
nigdy o godności i dochody, lecz o pożyteczną dla narodu pracę, o moc 
czynienia dobrze, uszczęśliwiania bliźnich.

Za jedyną drogę do szczęścia uważał zawsze oświatę, dla niej też 
przedewszystkiem pracował życie cale. Widzieć przed śmiercią kraj swój 
oświeconym, widzieć szkoły otwarte dla wszystkich rodaków — to było 
jego główne i najgorętsze pragnienie.

— 368 —
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W testamencie cały jeszcze ogromny majątek zapisał na cele pu
bliczne: szpitale, sale zajęć, przytułki i szkoły, dla siebie żądał bardzo 
skromnego pogrzebu i grobu na Bielanach.

Tam też został pochowany; ale skromny pogrzeb uczyniły wspania
łym tłumy, które pragnęły pożegnać i oddać cześć zasłużoną jednemu 
z najszlachetniejszych i najzaslużeńszych rodaków.

I nie było chyba nikogo, ktoby nie wziął udziału w tej smutnej uro
czystości. Szły szkoły, biura, urzędnicy, cechy, uczeni i wojskowi, kupcy 
i rzemieślnicy, lud i wielcy panowie, duchowieństwo. Pomimo mrozu nikt 
nie wracał z drogi, tłum czarny płynął jak wezbrana rzeka, czując, jak 
wielkie serce bić dla niego przestało.

Kamienna płyta pokrywa grób prosty, a na niej krótki napis:

STANISŁAW STASZYC
ur. 1755 t 1826, 20 stycznia.

SEJM WIELKI, CZTEROLETNI.
(1788-1792).

Jakiż dzień uroczysty dla Warszawy! W kościołach biją dzwony, 
domy przybrane kobiercami i kwiatami, na ulicach tłumnie i gwarno, 
w calem mieście niezwykły ruch i życie. To dzień otwarcia sejmu, którj 
ma zmienić wreszcie wszystkie złe, krzywdzące prawa, ustanowić rząd 
silny, przywrócić potęgę państwa.

Barwne tłumy wysypały się z kościołów; z katedry dążą do zamku 
posłowie, wszystkie serca biją radosną nadzieją, sala sejmowa nie po
mieści wszystkich, którzy chcą dostać miejsce na galerji, widzieć i sły
szeć rozpoczęcie obrad, być świadkiem wielkiej dla narodu chwili.

Całe rzesze stoją jeszcze na ulicy — nie mogą iść do domu; tu czuja 
się bliżej, czują się połączeni ze wszystkimi, ich okrzyk zabrzmi także 
w ogólnym okrzyku, który dziś wstrząśnie krajem.

Bo wielkie rzeczy dzieją się w izbie poselskiej. Bez spotów, jec no 
myślnie wybrano marszałkiem Stanisława Małachowskiego; bez sporów, 
jednomyślnie przyjęto projekt króla, aby sejm skonfederowac, to znaczy, 
aby nie mógł być zerwany, a sprawy rozstrzygano na nim większością 
głosów- ze wzruszeniem wysłuchano mowy posła króla pruskiego, k ory 
oświadcza się z przymierzem; jednogłośnym wybuchem uchwalono wreszcie 
100.000 wojska i potrzebne na nie podatki.

Okrzyk radości bije z sali na ulicę, płynie na miasto cale; grzmi 
oklaskiem galerja, biją wszystkie serca, jakby już stało silne wojsko na

DZIEJE POLSKI. 
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granicy, jakby ta jedna chwila odrodziła naród z gnuśności, samolubstwa, 
ciemnoty, słabości.

A tymczasem przed nim jeszcze wielka praca. Trzeba zburzyć prze
sądy, skruszyć upór, wymieść gruzy — i nowy postawić budynek, nowy 
i doskonały, trwały i obronny, gdzie każdy znajdzie sprawiedliwość.

Więc praca trwa tygodnie i miesiące, sumienna, niestrudzona. Wśród 
trzystu posłów są i ludzie ciemni, dobra kraju nie pojmujący, niestety, 
są — i zdrajcy. Milczą, bo ich mało, jawnie wystąpić się boją; ale pod
stępnie szkodzą, ile mogą, przewlekając obrady nad każdym drobiazgiem, 
by czas upływał marnie.

Widzą to patrjoci i pracują także; przekonywają ciemnych, nikczem
nych nawet wzruszyć usiłują: o waszą przyszłość chodzi, o los dzieci wa
szych, aby były szczęśliwym i wolnym narodem, nie bądźcież zaślepieni, 
samolubni.

Hugo Kołłątaj pisze i drukuje niby »Listy« do Małachowskiego, 
w których, jak Staszyc, tłumaczy konieczność odrzucenia raz na zawsze 
liberum veto i elekcji; tron musi być dziedziczny, a sejm stały, każdej 
chwili gotów do rady, posłowie tylko co dwa lata się zmieniają, starzy 
ustępują miejsca nowo wybranym. Mieszczanom równe prawa, chłopom 
sprawiedliwość.

To kraj zgubi! — wołają ciemni. — To niewola!
Lecz Kołłątaj jest niestrudzony. Jak kowal kuje młotem, dopóki 

z żelaza nie urobi tego, czego potrzebuje, tak i on sobie urządził »kużnicę«, 
gdzie kuje w głowy posłów mądrem słowem, naucza, przekonywa, tłuma
czy, porywa potęgą wymowy.

Cóż to za czarne postacie na mieście? Coraz ich więcej. Strój czarny, 
miecz u boku. Długą procesją idą z kościoła do zamku.

To posłowie czyli t. z w. delegaci ze wszystkich miast kraju; przy
byli, by upomnieć się o swoje prawa. Burmistrz warszawski Dekert na 
ich czele. Byli u króla, teraz przyjmuje ich marszałek sejmu Mała
chowski.

Dekert w pięknej przemowie, ułożonej przez Kołłątaja, domaga się 
sprawiedliwości, miejsca dla mieszczan w sejmie, prawa do urzędów, do 
kupowania ziemi. Stan mieszczański to siła, i chce ojczyźnie służyć; niech 
matka kochających dzieci nie odtrąca, niech nie będzie dla nich macochą.

Król i marszałek życzliwie przyjmują żądania braci mieszczan, obie
cują zająć się nimi. Czarna procesja odchodzi w porządku, dla mądrych 
poważna, dla ciemnych groźna trochę. Opowiadają sobie, że tam, we 
Francji, taka »procesja zrobiła porządek’: zagarnęła władzę, ustanowiła 
prawa, a kto się chciał opierać, ścinano mu głowę. Taką drogą we Francji 
zwyciężyła sprawiedliwość, ale w Polsce będzie inaczej.

Będzie inaczej, musi być inaczej. Bez krwi rozlewu, bratobójczej
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walki, Sejm Wielki spełni nieśmiertelne dzieło: uzna we wszystkich braci, 
kraj dźwignie z' nierządu i niemocy.

Wielki sejm, bo jest wielkim w pracach swoich i wielkim w liczbie 
posłów. Upłynęło dwa lata, praca nieskończona; więc przybyli nowi po
słowie do starych, jest ich teraz sześciuset. Sześciuset przedstawicieli na
rodu. Chyba powiedzieć można, iż wiedzą, czego naród pragnie.

A jednak coś dziwnego się dzieje; jakże wolno posuwają się na
przód obrady! Nad każdą sprawą tyle próżnego gadania, jak gdyby kto 
umyślnie czas marnował. I za drugie dwa lata nie skończą wszystkiego.

Skończą, bo mają rozum. U marszałka Małachowskiego zebrali się 
najwybitniejsi posłowie: Ignacy Potocki, Niemcewicz, Kołłątaj, Sołtyk, 
wielu innych, uradzili, co następuje: W izbie poselskiej nigdy nie ułożymy 
konstytucji, bo nie wszyscy jej pragną; przeszkadzać łatwiej, niż budo
wać. Trzeba ułożyć ją w kole wybranem, zlożonem z najdzielniejszych, 
najrozumniejszych posłów, a potem gotową już odczytać w izbie. Musi 
być taka, aby ją większość przyjęła: większość na sejmie stanowi. Król 
musi być wtajemniczony w ten zamiar, gdyż mógłby zgubić wszystko, 
gdyby się z nim nie zgadzał.

Noc głęboka, prace dzienne, zabawy wieczorne skończone, Warszawa 
pogrążona w śnie spokojnym. Król też pożegnał dworzan i przyjaciół, 
udaje się na spoczynek.

Dokąd dąży tak cicho sam jeden, w towarzystwie tylko głuchonie
mego pazia? Mija szereg komnat i staje przed drzwiami pokoju swego 
spowiednika. Bez szmeru otwierają się przed nim podwoje, zgromadzeni 
witają go powstaniem. Jest ich przeszło 60; król zajął przeznaczone miej
sce, w poważnem skupieniu wracają do pracy.

Nie słychać tu słów próżnych; czasem długie milczenie — mądre 
i zwięzłe zdanie — odpowiedź — wszyscy wreszcie zgadzają się na je
dno — to skończone. Nowa sprawa: ciche, poważne narady, niekiedy 
bardzo długie, czasem zdania sprzeczne, coś zmienić.trzeba koniecznie: 
chodzi o zgodę większości; tak będzie lepiej — jeszcze to ustępstwo - 
wreszcie postanowione: tak być musi.

Tak upływają noce tym obrońcom przyszłości kraju, po dziennej 
pracy taki wypoczynek; ale sil nie żałują, wola i męstwo w ich sercach, 
bo z miłości służą ukochanej matce, a rozum im wskazuje drogę obo
wiązku.

24*
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KONSTYTUCJA 3-GO MAJA.
(1791).

Na! warszawskim rynku chorag'wie sie chwieja, 
Zajaśniała wiosna majową nadzieją.

Radzili na sejmie całe cztery lata. 
Uradzili, że sie naród w jedno zbrata.

Wielki to dzień w historji narodu polskiego, pamiątka najpiękniej
szego zwycięstwa bo nad sobą. Dla dobra ojczyzny szlachta i magnaci 
zrzekli się władzy, wyłącznych swoich przywilejów, t. j. praw, które im 
tylko służyły — dla dobra kraju i przyszłości.

Na zamku królewskim zgromadzeni w sali sejmowej posłowie, na 
galerji publiczność, przed zamkiem na ulicach tłumy ludu. Nie wiedzą do- 
bize, jakie tam słowa dziś padną; ale wieść się rozniosła, że to dzień sta
nów czy, że dziś ostatnia walka i zwycięstwo sprawiedliwości nad starem 
bezprawiem.

A w sali wielka cisza i oczekiwanie.
Mai szalek glos zabiera. Zawiadamia zgromadzonych, że nowe prawa 

napisane i gotowe — prosi o pozwolenie odczytania ich w całości, a po
tem izba całość przyjmie lub odrzuci.

Jakto gotowe? A kto je napisał? - woła poseł kaliski, Sucho- 
lzewski, człowiek zacny, lecz bardzo głupi. — Jakże możemy przyjąć 
wszystkie piawa razem? bez obrad nad kazdem z osobna? Niema zgody, 
mości pąkowie!

- Napisane i gotowe, ażeby je przyjąć bez obrad, wszystkie ra- 
odpowiada stanowczo marszałek. — A nie dlatego, aby gwałcić 

piawo, lecz że grozi nam wojna i walczyć, a nie radzić trzeba. Wiado
mości z Berlina pewne, nie zapowiadają nic dobrego.

Odczytano listy posła polskiego w Berlinie i zrozumieli wszyscy, że 
jeśli praca sejmu nie ma pójść na marne, to konstytucję zaraz przyjąć 
trzeba, bez zwłoki stać się państwem rządnem, uzbrojonem.

Posłowie zażądali odczytania nowej ustawy.
Narzędzie zdrajców, którzy się wstydzili wystąpić sami jawnie 

i otwarcie — Suchorzewski, rzuca się znowu z okrzykiem, że niema zgody, 
że wi nie pozwala, że tu wobec wszystkich siebie i dzieci swoje poza
bija, by nie żyły w niewoli — że pogardza ojczyzną, która ma tyrańskie 
prawa, że woli, by kraj zginął, niżli złota wolność szlachecka!

Szaleńca wyprowadzono.
Wśród uroczystej ciszy brzmiały teraz poważne, mądre słowa, któ

rych słuchano w glębokiem milczeniu, w skupieniu ducha, z sercem biją- 
cem nadzieją.
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Religja katolicka panująca, ale wszystkie wyznania równe wobec 
prawa, nie przeszkadzają ani do urzędów, ani do posłowania na sejmie.

Tron dziedziczny, po ojcu syn następuje bez elekcji.
Krajem rządzi sejm nieustający aż do zebrania się nowego.
Na sejmie stanowi większość głosów.
 Król wykonywa uchwały sejmu.

Szlachta zachowuje wszystkie prawa i wolności.
Mieszczanie mają udział w sejmach, prawo do urzędów, kupowa

nia ziemi.
 Chłopom zapewnia się opieka rządu, obowiązani są jednak dotrzy

mać zawartej z dziedzicem umowy.
Wojska stałego 100.000.

 Podatki stałe, płacą je wszyscy, sejm oznacza wedle majątku, ile na 
każdego przypada.

Taka jest główna treść tej konstytucji. Najmniej dala ona chłopom, 
i o to też najdłużej walczyli między sobą ci, którzy ją pisali. Kołłątaj 
i Staszyc, z nimi wielu innych, żądali dla chłopów zupełnej wolności 
i ziemi; lecz nie podobna było upierać się przy tem, aby z tego powodu 
większość posłów całej ustawy nie odrzuciła. To byłoby okropną klęską. 
Niech się więc najpierw ustali porządek, niech więcej szlachty oswoi się 
z myślą, że chłop musi być wolnym właścicielem ziemi, a wtedy łatwiej 
będzie to wprowadzić. Dlatego postanowiono, że za lat 25 konstytucja ma 
być przejrzana i poprawiona. Ten warunek obrońcy ludu postawili.

Marszalek trzykrotnie pyta o powszechną zgodę, i zgoda jest jedno
myślna, nikt już sprzeciwić się nie śmie.

Wówczas biskup krakowski podał królowi świętą księgę Ewangelji; 
Stanisław August powstał z królewskiego tronu i wypowiedział głośno 
uroczyste słowa przysięgi, iż nowych praw krwią i życiem bronić będzie. 
Poczem na czele posłów ruszył do katedry.

Tam znowu przysięgali król, posłowie, urzędnicy, przysięgano również 
i w sali sejmowej, przysięgano dzień cały, przysięgali wszyscy, nie z obo
wiązku, ale z dobrej woli. Zapal ogarnął miasto i kraj cały, ze wszech 
stron nadsyłano dziękczynienia, żądano, by za zdrajcę ogłosić każdego, 
ktoby śmiał jeszcze powstać przeciw konstytucji, w szlachetnem uniesie
niu szlachta i panowie przyjmowali prawa mieszczańskie, zapisywali 
w księgach miejskich swe nazwiska — mieszczan obdarzano szlachectwem; 
wszędzie powtarzano hasła jedności, równości i zgody.

Papież pozwolił, aby w dniu 3-go maja Polska święciła dzień swego 
patrona, św. Stanisława; w Łazienkach postanowiono wznieść kościół 
Opatrzności; zdawało się, że »noc czarna« już pierzchnęla, że dzień nowy 
a jasny zaświtał dla kraju.
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SEN.

Śnili mi się dziś w nocy rycerze —
O matko moja!

Pod oknami chrzęściła ich zbroja,
Pod oknami dzwoniły puklerze...

Śnili mi się dziś w nocy rycerze,
W lśniących ostro kolczugach ze stali 
Skądś z daleka, z daleka jechali 
I na nocne przypadli tu leże...

Śniły mi się ich złote puklerze, 
Śniła mi się błyszcząca ich zbroja. 
Skąd się taki rycerski sen bierze? 
Lśniące miecze, szyszaki, pancerze?

O matko moja!

Powiedz-że mi, co wszystko to znaczy?
Czy legenda ożyła tu stara?
Skąd ta senna zjawiła się mara?
Skąd ten hufiec nadjechał junaczy?

Powiedz-że mi, co wszystko to znaczy: 
Ognia pełne rumaki, rycerze?
Pod oknami chrzęszcząca ich zbroja?
Skąd się taki rycerski sen bierze?

O matko moja!
(Zdzisław Dębicki)..

KTO BYŁ TADEUSZ KOŚCIUSZKO.

Tadeusz Kościuszko (1746—1817) był najmłodszym synem właściciela 
niewielkiego folwarku, Mereczowszczyzny, niedaleko Brześcia Litewskiego, 
wychowańcem Szkoły Rycerskiej w Warszawie.

Czem zasłużył na pamięć i miłość narodu, na królewski grób na 
Wawelu?

Na cześć i miłość wszystkich zasłużył życiem bez skazy, szlachetno
ścią myśli i uczuć, miłością kraju i wszystkich ludzi sprawiedliwych, zu- 
pełnem poświęceniem się dla dobra bliźnich.
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Żył dla ojczyzny i drogich wszystkim ideałów.
Dla siebie nic nie pragnął, nigdy niczego nie żądał.
Ale właśnie dlatego pozyskał nietylko szacunek i miłość rodaków, 

lecz wszystkich ludzi zacnych, nawet nieprzyjaciół, prostaczków i koro
nowanych mocarzy.

Bo kto wszystko swoje porzuci, ten naprawdę wszystko zdobędzie. 
Na to jednak trzeba mieć wielkie serce i wielkiego ducha.

CO KOŚCIUSZKO ROBIŁ W AMERYCE?
(1776—1783).

Wiemy, że Ameryka leży za oceanem; wiemy, że dopiero przed 400 
laty, za panowania w Polsce Kazimierza Jagiellończyka, Krzysztof Ko
lumb, Wioch z pochodzenia, pierwszy dopłyną! do tej części świata na 
hiszpańskich okrętach; wiemy także napewno, że zamieszkujące Amerykę 
ludy, czerwonoskórzy Indjanie, zostali pokonani przez białych przybyszów, 
którzy na ich ziemi swoje państwa założyli. Ale co to za wojna, w której 
walczył tam Kościuszko i zyskał pierwszą chwałę pośród obcych — o tem 
musimy się trochę dowiedzieć.

Kiedy Kolumb powrócił z swej pierwszej podróży, po całej Europie, 
rozeszły się bajeczne wieści o nieprzebranych skarbach w Nowym Świe
cie. Takiej ilości złota, jaką szczęśliwi odkrywcy, Hiszpanie, na swych 
okrętach przywozić zaczęli, nie widziano jeszcze w starej Europie. Przy
tem opowiadano o ciepłym klimacie, urodzajnej ziemi, łagodnej ludności; 
więc tłumy chciwych, ciekawych i biednych dążyć zaczęły do tej »ziemi 
obiecanej«. Prócz Hiszpanów, płynęli Włosi, Portugalczycy, Francuzi, 
Anglicy, głównie ludy w pobliżu oceanu Atlantyckiego zamieszkałe. Każdy 
naród zajmował jakąś część pobrzeża, uznawał ją za swoją własność, wy
wieszał swoją flagę, to znaczyło, iż tę część nowej ziemi zabiera dla sie
bie i zapewnia tu opiekę swoim osadnikom. Tym sposobem Hiszpanie 
osiedlali się najwięcej w Środkowej Ameryce, Portugalczycy głównie w Po
łudniowej, Francuzi i Anglicy — w Północnej.

Różni to byli ludzie. Jednych wiodła ciekawość nieznanego świata, 
najgorszych — chciwość złota; lecz cisnęło się na statki mnóstwo biednych 
i nieszczęśliwych, których nędza lub krzywda wypędzała z ziemi ojczy
stej. Tam w dalekim, nieznanym kraju będą przynajmniej swobodni, nie 
będą mieli pana, ani wroga, tam zaczną nowe życie.

I trwało to cale stulecia.
Cóż dziwnego, że po trzech wiekach inaczej wyglądała Ameryka: 

czerwonoskórzy Indjanie kryli się w puszczach i stepach, a państwa bia



łych zajęły ogromne obszary. Państwa te nazywano kolonjami, gdyż każde 
należało do któregoś z państw europejskich: Portugalja miała Brazylję, 
Hiszpanja Meksyk, wyspy i wybrzeża, w Północnej Ameryce osady angiel
skie stanowiły oddzielne Stany, nad oceanem Atlantyckim rozrzucone.

Osadników tu były już cale miljony, lecz uważali się zawsze za 
poddanych Anglji, jej płacili podatki. A kiedy Anglja prowadziła wojny 
i więcej potrzebowała pieniędzy, kazała Ameryce większe płacić sobie po
datki. Amerykańskie pieniądze szły na potrzeby Anglji, a Ameryka na
prawdę nic już od Anglji teraz nie potrzebowała.

To też Stanom sprzykrzyło się nakoniec płacić: Jesteśmy pokrzyw
dzeni — zaczęli wołać coraz głośniej — jak bezpłatne parobki pra
cujemy tylko dla Anglji; żywimy ją naszem zbożem, dostarczamy ba
wełny do jej fabryk, oddajemy jej futra, tytoń i kakao, wszystko, co zie
mia rodzi, a oni za herbatę, którą nam przysyłają, każą sobie płacić po
datek. Czyż to jest sprawiedliwie? — Jeżeli stanowimy cząstkę Anglji, 
to bądźmy naprawdę braćmi; niech nam da równe prawa, jak innym 
prowincjom i miastom swoim w Europie, niech i nasi posłowie mają 
miejsce w parlamencie, t. j. w angielskim sejmie, niechaj tam mówią o na
szych potrzebach, niechaj praw naszych bronią. Wspólnie uchwalone po
datki przyjmiemy, ale nie będziemy płacili takich, które nam narzucają 
bez naszej wiedzy i woli. Sami potrzebujemy dróg, mostów, miast, szkól 
i t. p.; na to pójdą nasze pieniądze.

Z takiemi żądaniami przybyli ich posłowie do Londynu. — Bądźcie 
dla nas sprawiedliwi, albo przestaniemy wam płacić; opieki waszej nie 
potrzebujemy, bo nic nam nie dajecie już oddawna.

Rozgniewała się Anglia na takie zuchwalstwo. Co za śmiałość! 
Na to żyjecie, żebyście dla nas pracowali. Musicie słuchać naszych uizę- 
dników, bo nie umiecie rządzić sami sobą, — nie macie wojska, więc nam 
łatwo będzie ukarać nieposłusznych.

Wtedy Amerykanie wszystkich angielskich Stanów zjechali się na 
naradę: — Czem jesteśmy i czem być chcemy: państwem wolnem, czy 
też osada angielską? Jeśli chcemy być wolni, musimy tę wolność wywal
czyć, musimy pokazać Anglji, że mamy dostateczne siły do obrony, ze 
potrafimy sami sobą rządzić. Za wolność krew przelać trzeba — a może 
lepiej oddać złoto i słuchać, co nam rozkażą?

— Wolność, wolność! - glosowały wszystkie Stany. — Nikomu pod
legać więcej nie będziemy. Anglja może być naszym przyjacielem, lecz 
nie chcemy w niej pana. Oddamy krew za wolność.

Więc wojna. Anglja jeszcze wierzyć nie chce: przecież om me mają 
wojska, nie uczyli się sztuki wojennej!

Nauczą się na polu bitwy. Wodzem obrali sobie Waszyngtona, dziel
nego obywatela, ochotnicy tworzyli pułki i oddziały, broń kupiono od są
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siadów, wyrabiano w fabrykach; zawrzaly w całym kraju gorączkowe 
przygotowania do obrony.

W Nowym Yorku do portu przybył statek angielski z herbatą. To 
wymagany przez Anglję podatek: nie tyle się płaci, ile herbata warta, 
lecz ile podatku na nią nałożono.

Aż tu... raz, dwa, trzy!... i statek już na dnie razem z herbatą. Nikt 
jej w Ameryce nie kupi.

Przekonali się więc Anglicy, że nie herbatę, ale wojsko posłać mu
szą, jeżeli chcą panować w Ameryce. I zaczęli wysyłać wojsko.

Nie znano jednak wtedy zastosowania pary do żeglugi, statki pły
nęły wolno, zależne od wiatru; niełatwo do Ameryki przewieźć dostateczną 
ilość wojska, dużo czasu na to potrzeba.

Amerykanie też na to liczyli. Wojsko zgromadzić mogą, ale muszą 
mieć oficerów, którzy znają sztukę wojenną; muszą też swoją sprawę 
przedstawić innym ludom Europy, aby wiedzieli wszyscy, o co chodzi, 
aby pozyskać pomoc i współczucie.

Wysłali więc do Francji mądrego i szlachetnego Benjamina Franklinu, 
wielkiego obywatela, którego życie za wzór służyć może. Franklin umiał 
przedstawić Francji sprawę swej ziemi ojczystej, odwołał się zarazem do 
wszystkich ludów Europy, wzywając do udziału w walce swej ojczyzny 
o wolność i niepodległość.

I nie były daremne jego słowa: wszędzie budziły zapal, porywały 
najmężniejsze, najszlachetniejsze serca; ochotnicy ze wszystkich krajów 
spieszyli do Ameryki na obronę sprawiedliwości. Francja i Polska dały 
ich najwięcej; tam popłynął Kazimierz Pułaski i inni, tam postanowił 
także udać się Kościuszko.

Jednocześnie i Anglja werbowała wojsko najemne, nie mając sil do
statecznych; jej zapłata była pewniejsza, lecz Kościuszko nie sprzedawał 
krwi za pieniądz.

Po skończeniu Szkoły Rycerskiej kształcił się jako inżynier woj
skowy we Francji, a następnie wrócił do kraju i zamieszkał na wsi. gdyż 
w nielicznem naówczas wojsku polskiem miejsca dla niego nie było.

Słowa Franklina: »Uciśniony wzywa pomocy« porwały go do czynu: 
za sprawę szlachetną zawsze gotów był oddać życie.

Walka trwała lat kilka z rożnem szczęściem, wkońcu Amerykanie 
zwyciężyli. Anglja musiala uznać niepodległość Stanów, które od tego 
czasu tworzą państwo niezależne: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Pierwszym prezydentem tej rzeczypospolitej został zasłużony wódz 
i obywatel, Jerzy Waszyngton.

Kościuszko, jako inżynier wojskowy, pracował głównie przy fortyfi
kacjach, choć walczył także w polu na czele niewielkich oddziałów.

Po ukończeniu wojny generał brygady, Tadeusz Kościuszko, otrzy- 
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mai znaczne grunta, dożywotnią pensję i piśmienne podziękowanie za od
dane usługi, które Amerykanie umieli ocenić.

W pól wieku potem wzniesiono mu pomnik w mieście West Point, 
które ufortyfikował, a następnie w Waszyngtonie i w Chicago.

TARGOWICA.
(1792).

Straszny ten wyraz znaczy dla Polaka: »Zgubieni jesteście dla nie
zgody waszej«.

A jakże powstał? — Patrzmy.
W lichej mieścinie ukraińskiej, Targowicy, należącej do Szczęsnego 

Potockiego, wielkiego pana i magnata, trzech mężów radzi nad losami 
kraju. Pierwszy to Szczęsny Potocki, pan możny, wykształcony, świetny, 
nawet kraj kochający, lecz daleko więcej kochający siebie, dumny, ambitny 
i marzący o koronie. Zdobył ją Poniatowski przy pomocy cesarzowej Ka
tarzyny; czemużby on zdobyć nie mógł? Poniatowski za koronę zobowią
zał się do posłuszeństwa, lecz złamał je, przysięgając bez upoważnienia 
w dniu 3-cim maja na konstytucję. Jeśli teraz on, Potocki, przeciw Po
niatowskiemu wystąpi, cesarzowa nie odmówi mu pomocy, a po zwycię
stwie któż będzie godniejszym tronu i korony polskiej? — W dumnych 
marzeniach już widzi się królem, potężnym, bo wspieranym przez silne 
mocarstwo, on, pan, najwyższy władca, monarcha koronowany, pod nim 
posłuszne miljony narodu.

Tylko trzeba obalić konstytucję, a z nią razem Poniatowskiego.
Drugi »radca« — to hetman Ksawery Branicki. O tym można nie 

mówić. Już poznaliśmy go, gdy z Moskalami Bar zdobywał. Uczuć narodo
wych nie ma, w głowie i w sercu — wino. Konstytucja pozbawiła go władzy 
hetmańskiej — obalić konstytucję! Co dalej będzie — jemu wszystko jedno.

Trzeci mąż — starzec, znany w kraju i poważany, kochający ojczyznę, 
niegdyś cierpiał za nią, wywieziony w głąb Rosji za opór księciu Repni- 
nowi, senator i poeta, Seweryn Rzewuski. Cóż on robi w tak pięknem to
warzystwie? Zaprzysięga obalenie konstytucji. W jego oczach to niewola 
i kajdany. Dla niego wolność — to liberum veto, wolna elekcja; innej nie 
rozumie. On szczerze myśli, że kraj uratuje, walcząc przeciw konstytucji, 
która jest dla niego potworem.

Okropne zaślepienie i ciemnota.
Trzech zatem ludzi — prawda, możnych i potężnych, ale trzech 

tylko — stawia wolę swoją przeciwko woli całego narodu. Trzech prze
ciwko miljonom.
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Wiedzą dobrze, że sami nic nie zrobią. Pierwszy ich czyn, to nędzna 
ucieczka z Warszawy, by nie złożyć przysięgi na nową ustawę — potem 
tajne narady, szukanie pomocy. Cesarzowa Katarzyna, zajęta wojną z Turcją, 
odrzuciła ich prośby — a bez niej cóż poczną?

Więc nie szczędzą zabiegów, starań — i czekają. Znaleźli w Pe 
tersburgu przyjaciół dla swego projektu, wojna z Turcją skończy się prze
cież — cierpliwości!

Rok upłynął od wielkiej dla narodu chwili 3-go maja, gdy zdrajcom 
pierwsza błysnęła nadzieja: Pokój z Turcją zawarty, i na ich prośby uni
żone raczyła odpowiedzieć cesarzowa, że pomoc dać mogłaby tylko wtedy, 
gdyby jej zażądała jakaś część narodu, związana w konfederację, gdyż 
to dopiero byłoby dowodem, że nie cały naród konstytucji pragnie.

A zatem muszą mieć konfederację. — Jakże ją stworzyć, kiedy kraj 
jej nie chce?

Ba! a od czegóż złoto? Czyż nie są wielkimi panami, nie mają sług 
i dworzan? Przecież chodzi tylko o podpisanie aktu, żądającego zniesienia 
konstytucji i przywrócenia praw dawnych.

I właśnie nad tem radzą dzisiaj w Targowicy.
Trzy podpisy już mają, trzeba kupić więcej — nawet nie zawsze 

kupić, bo głupich nigdy i nigdzie nie braknie. A przecież w Targowicy - 
mimo najlepszych chęci, znaleźli ich zaledwie kilkanaście!

Reszta się zrobi: wpada się do wsi zbrójno, dwór otacza... i — pod
pisuj, szlachcicu, bo kulą w łeb, a cały majątek w ruinę!

Tak zebrali podpisów setki, nawet z czasem i tysiące.
I na czele wojsk obcych rozpoczęli wojnę.

KRÓL NAJWYŻSZY WÓDZ I OBROŃCA.

^Najjaśniejsza konfederacja« targowicka (bo tak się kazała nazywać), 
wdzierała się w głąb kraju, wspierana obcemi silami, zmuszając obywateli 
przemocą, aby się z nią łączyli, aby podpisywali żądanie zniesienia kon
stytucji.

Trzeba jej stawić opór.
A kraj do tego nieprzygotowany.
Uchwalono wprawdzie 100 tysięcy wojska, ale ich dotąd niema; na 

połowę tych sił zaledwie liczyć można, lecz rozrzucone po kraju oddziały 
skupić należy, aby coś znaczyły.

A gdzie wódz?
Głównym dowódzcą wojsk wszystkich w Koronie król mianuje sy
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nowca, księcia Józefa Poniatowskiego, młodzieńca mężnego serca, ale bez 
doświadczenia.

Wymawia się książę Józef od tej wysokiej godności, nie czuje się 
na siłach, wołałby słuchać starszych; lecz król nie ustępuje: na czele 
wojska będzie Poniatowski! Jednym z generałów jest Tadeusz Kościuszko; 
ten w potrzebie wesprze go radą.

Wojskiem litewskiem dowodzić ma Niemiec, książę Wirtemberski, 
mąż księżniczki Marji Czartoryskiej z Puław.

Prusy zobowiązały się także dać 30 tysięcy wojska w razie wojny; 
ale to było przed czterema laty, dziś niepewny z nich sprzymierzeniec.

Najbezpieczniej rachować zawsze na własne siły. Wprawdzie skarb 
bez pieniędzy, wojsku brakuje broni, lecz naród, oburzony zdradą Targo- 
wiczan, gotów powstać cały przeciw ich potędze. Czeka tylko wezwania 
króla, najwyższego wodza, obrońcy praw zaprzysiężonych — znajdzie się 
wtedy broń i pieniądze: nie sto tysięcy — dwakroć stanie do obionĄ .

Takie Stanisław August słyszy zapewnienia; nic nie pomoże, trzeba 
zostać bohaterem!

Więc ubiera się pięknie, po rycersku, staje konno przed swoją 
gwardją i przemawia tak czule, że jej łzy wyciska. Maluje poświęcenia, 
jakie dla ojczyzny ponieść będą musieli, trudy, głód, rany, śmierć na polu 
walki, a gdy widzi, że na wszystko są gotowi, każę im wyjść z M ar- 
szawy i założyć obóz na Pradze.

Za Wisłą pod Grochowem rozłożyło się kilka tysięcy; rozbijają na
mioty na obsianych polach — ha, trudno, dla ojczyzny!

Tu zapewne zgromadzi król z kraju całego zaciągi ochotników, sta
nie na ich czele i wyruszy na wroga. Tak spodziewają się wszyscy.

Lecz ochotników odprawiają z niczem: niema tu dla nich miejsca 
ani broni. Wojna potrzebuje wyćwiczonego żołnierza.

Nie zbraknie i żołnierzy; niech tylko król stanie na czele, nieci 
tylko ruszy w pole!

Niecierpliwość z każdym dniem wzrasta w obozie, w całym kraju.
Jedzie! przybywa wreszcie! Szereg powozów ciągnie z Warszawy 

na Pragę; król w otoczeniu dworu, urzędników zbliża się do obozu.
Nie można o tem wątpić: kucharze od rana zjechali z zapasami 

i czeladzią, by urządzić godne przyjęcie; uwijają się dzielnie wkoło kotlow 
i rondli, buchają kłęby pary, dym aż w oczy gryzie - obiad czy śnia
danie będzie prawdziwie królewskie, do stołu zaproszona cala starszyzna

A przed wieczorem gościnny monarcha powraca do stolicy. Kiedj 
wyruszy w pole - niewiadomo. Obozu więcej nie odwiedza; może jako 
przygotowanie do wojny głód zagląda tam czasem, gdy zapomną dostał- 

czyć chleba. To hartuje!
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Tymczasem książę Józef od wschodniej granicy cofa się w stronę 
Bugu przed liczniejszym nieprzyjacielem, bo tu zapewne przyjdzie mu 
z pomocą sam król na czele wojska. Posiłków potrzebuje bardzo, bo wszyst
kiego ma zaledwie około 16 tysięcy.

Więc cofa się, oczekuje; stacza pomniejsze bitwy, zwycięża i prze
grywa, rozmaicie — pomoc nadejdzie wkońcu. Pod Dubienką Kościuszko 
pokazał, co umie: z pięciu tysiącami odpiera skutecznie cztery razy liczniej
szego przeciwnika, budzi podziw i zapal, wiarę we własne siły.

To wódz! Taki wystarczy za tysiące. Gdy on z nami, niema obawy — 
z wy cięży m!

Wtem goniec wieść przynosi i rozkaz królewski, by wojska zaprze
stały dalszej walki, połączyły się z Targowicą. Sam król do niej przy
stąpił.

Sam król do niej przystąpił?!... Król?
Skamienieli wodzowie ze zdumienia. Król przeciw konstytucji? — 

z Targowicą?
Książę Józef w rozpaczy lamie szpadę. Służyć nie będzie tym, 

z którymi walczył!
Służyć nie będzie nikt. Oficerowie występują z wojska — muszą 

opuścić kraj, bo Targowica teraz wszechwładna pani, rozkazuje!
Król Stanisław Poniatowski na jej czele.

PRZYSIĘGA KOŚCIUSZKI.
(1794).

Świt wiosenny zajaśniał nad rynkiem krakowskim, który tak wiele 
widział i pamięta, a dziś uwieczni się nowem wspomnieniem. — To dzień 
24 marca 1794 r.

Z rozwiniętym sztandarem staje w szeregach piechota, konnica, tłum 
mieszczaństwa, szlachta, duchowieństwo. Gromadzą się w milczeniu, z po
wagą spokojną, zajmują wyznaczone miejsca; wszystkie twarze uroczyste 
i wzruszone.

Oczekują na wodza, któremu ufa naród cały, bo on jeden ocalić 
może kraj ginący.

Już idzie od ulicy św. Anny w towarzystwie generała Wodzickiego. 
Szmer i cisza. Potem okrzyki z piersi tysięcy:

— Niech żyje wódz, naczelnik Tadeusz Kościuszko!
Wojsko składa przysięgę: jemu odtąd będzie posłuszne. Nie królowi, 

nie hetmanom, jemu tylko. Wodzem najwyższym Tadeusz Kościuszko!
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Tadeusz Kościuszko.

Teraz on stanął, podniósł prawą rękę z szablą: przysięga przed 
narodem.

Przysięga powierzoną sobie władzę użyć tylko dla wyzwolenia 
ojczyzny, dla przywrócenia jej wolności.

Tak mi Boże dopomóż w Trójcy świętej!
Amen!
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Wódz powołuje do obrony kraju cały naród: szlachtę, mieszczan 
i chlopow, duchowieństwo, kobiety. Każdy wedle możności niechaj służy: 
jedni krwią, i orężem, inni mądrem słowem, tamci mieniem, opieką. Tylko 
jedność zupełna ocalić nas może, bo nadeszła godzina ostateczna: chodzi 
o to, czy Polska istnieć będzie.

Istnieć bez konstytucji nie ma siły; konstytucję potępiła Targowica, 
wezwała przeciw niej obcej pomocy; i król przyłączył się do tego dzieła, 
aby w walce z silniejszym nie spadla mu z głowy korona.

Sejm podpisał w Grodnie drugi rozbiór kraju: trzej sąsiedzi posta
nowili podzielić niezgodny naród między siebie. Wojsku rozkazano tym
czasem broń złożyć.

Kto się na to nie zgadza, niechaj spieszy do Kościuszki: to ostatnia 
nadzieja. Generał Madaliński prowadzi mu wojsko, które nie chce się pod
dać rozbrojeniu. Jeśli teraz powstanie cały naród — na śmierć albo zwy
cięstwo — może zwycięży wreszcie.

Kościuszko przysiągł oddać krew i życie.

PO KLĘSCE.
(1794).

Pokój obszerny, cichy jak kaplica, z okna widać ogródek, już śnie
giem zasłany, bo na świecie listopad, w Petersburgu zima.

Na wygodnym fotelu, jeszcze z owiązaną głową, bardzo blady, pra
wie bezsilny, siedzi Tadeusz Kościuszko. Oczy przymknięte, w twarzy 
wyraz wielkiego bólu i zgnębienia.

Na stoliku książki, ale ich nie czyta: nie ma siły oderwać myśli od 
nieszczęścia, które jak piorun wszystkie nadzieje zabiło — nic go już 
nie obchodzi, odkąd zagasła nadzieja.

Poco ja żyję jeszcze? — błyska mu czasem pytanie. — Dlaczego 
me zginąłem tam, na polach Maciejowic? Nie wiedziałbym, nie cierpiał.

Dlaczego me chcesz cierpieć, gdy cierpią bracia twoi? — szepcze 
mu znów głos inny. — Cierpi tylu... miljony.

Na twarzy więźnia maluje się męka okropna.
Dwa lata upłynęło już prawie od chwili, gdy padł na polu bitwy 

z szablą w ręku i ciężką raną głowy. Przeszedł szpital, więzienie, lecz 
i nieprzyjaciel ocenić umiał wartość bohatera: cesarzowa Katarzyna za
pragnęła przynieść mu ulgę w cierpieniu, otoczyła wygodą, poleciła łę
czyc troskliwie, podobno myślala nawet o wróceniu mu wolności.
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Przed kilku dniami wstąpił na tron cesarz Paweł i dziś ma go od
wiedzić. Co mu powie? Czegóż może się spodziewać on, więzień bez 
ojczyzny?

Ojczyzna! — Wstają przed nim jakby na nowo do życia krwawe, 
straszne obrazy tej ostatniej walki — od przysięgi na rynku w tej pra
starej, pierwszej stolicy — od okrzyków radości i nadziei.

Rosną szeregi jego — białe sukmany — on także w sukmanie 
białej — Hej, Bartoszu, Bartoszu! — — Z Warszawy okrzyk leci powi
talny, tam szewc do walki wzywa — — A tu Prusak i pierwsza klęska... 
Nowe wysiłki — ogień szerzy się dokoła, obejmuje, ogarnia zewsząd — 
Maciejowice...

Jeszcze pamięta, jeszcze — dym wystrzałów, grzmot bitwy, krzyki — 
pędzi z szablą podniesioną — — potem ciemność, nic nie wie-------

Dwa lata upłynęło, a to jakby wczoraj. Rany nie zagojone, duszy 
ani ciała — a duszy bardziej bolą. Siły nie wracają; ale cóż mu po silach, 
zdrowiu? Dla kogo potrzebne?

Szczęk broni w przedpokoju, liczne kroki — więzień zbladł bar
dziej. — Podwoje otwarto — cesarz Paweł, następca tronu, tłum nieznany. 
Cesarz podaje mu rękę:

— Przyszedłem, generale, powrócić ci wolność.
Kościuszko nie ma siły odpowiedzieć: drżą mu usta, chwieją się pod 

nim kolana.
Cesarz łaskawie wskazuje mu krzesło, każę usiąść; sam siada, prze

mawia łagodnie, wyraża mu szacunek i życzliwość, mówi o zmianie losu.
Kościuszko zapanował wreszcie nad wzruszeniem, wypowiada słowa 

wdzięczności, szacunku. Co do lepszego losu — nie dla siebie go pragnie: 
dla nieszczęśliwych braci, dla ojczyzny.

I cesarz słucha cierpliwie slow więźnia, który maluje mu los swego 
kraju, by dla niego wzbudzić współczucie. A maluje go krwią serdeczną 
i miłością, maluje silą prawdy.

Cesarz wzruszony, nazywa go przyjacielem, obiecuje uwolnienie 
wszystkich jeńców, zapewnia o życzliwych uczuciach dla kraju, którego 
został panem.

— Bóg jest wszechmocny! — szepczą blade usta jeńca, gdy sam po
został znowu. W oczach wzniesionych ku niebu — nadzieja.
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I FRANCJA OTRZYMAŁA KONSTYTUCJĘ.
(1789—1794).

Nie tylko w Polsce aż do konstytucji 3 maja panowała nierówność 
stanów, poddaństwo, pańszczyzna, niesprawiedliwość względem wszystkich 
ludzi, którzy nie urodzili się szlachtą; tak samo zupełnie było w innych 
państwach Europy, a nawet gorzej. Podatki jeszcze cięższe, panowie okrut
niejsi. Kiedy czytamy dziś opisy, jaki ucisk ciężył we Francji nad ludem, 
nad bogatem i oświeconem mieszczaństwem, nie możemy prawie uwierzyć, 
że tak być na świecie mogło. Dość powiedzieć naprzykład, że jeśli kto ze 
szlachty albo urzędników miał nienawiść do mieszczanina, lub chciał sobie 
jego majątek przywłaszczyć, wystarał się o gotowy już papier z podpisem 
królewskim, wpisywał imię i nazwisko nieszczęśliwego, i natychmiast — 
nie mówiąc za co — zamykano go na całe życie do więzienia, które na
zywało się Bastylją. Tam umarł, nigdy już nie widząc ludzi, oprócz swo
ich dozorców, nie wiedząc nawet, z jakiej przyczyny tak cierpi. I nikt 
nie mógł być pewny, czy go taka niespodzianka którego dnia nie spotka.

A mieszczaństwo we Francji było bardzo oświecone, na naukę nie 
żałowano pieniędzy. Pisali mieszczanie bardzo mądre książki, i tak, jak 
w Polsce Konarski, Leszczyński, Staszyc, dowodzili, że szkodliwem jest 
liberum veto i elekcja, że ludowi należy dać wolność i ziemię, tak 
samo i we Francji dowodzili wielcy pisarze, że prawa są niesprawiedliwe, 
że wszyscy ludzie są braćmi i powinni mieć prawa równe; że król, jako 
człowiek, musi być omylny, więc nie powinien rządzić, jak mu się po
doba, lecz stosować się do konstytucji, t. j. ustawy, zabezpieczającej 
każdemu swobodę, a krajowi mądry porządek. Ten porządek i prawa 
ustanawia zgromadzenie narodowe, rodzaj sejmu, złożonego ze szlachty 
i mieszczan.

Książki te chętnie czytano we Francji, a nawet w całym świecie, 
i przyznawano im słuszność. Trzeba było tylko mądrego króla, którybj 
podług nich kazał ułożyć konstytucję i zaczął rządzić sprawiedliwie..

Tymczasem po Ludwiku XIV (za Sobieskiego), który przez ciągłe 
wojny tak strasznie kraj zniszczył i tyle zmarnował pieniędzy, i Ludw iku X\ 
(mężu Marji Leszczyńskiej), który się tylko bawił i zaciągał długi, ab> 
wyrzucać pieniądze na zbytki, wstąpił na tron Ludwik XVI (wnuk 
Ludwika XV i Marji Leszczyńskiej), człowiek dobry, łagodny, ale me ro
zumiejący, czego kraj potrzebuje i co zrobić trzeba.

W skarbie zastał pustki, długi ogromne, a niema ich czem płacie, 
bo podatki naprzód wybrane; co tu począć?

Sam sobie rady nie da. Postanowił zwołać Zgromadzenie Narodowe, 
jak to było w zwyczaju w ciężkich chwilach; niechże ono zaradzi złemu. 
Było to już w roku 1789. 25*
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Zgromadzenie, złożone z duchowieństwa, szlachty i mieszczan, zaraz 
rozdzieliło się na dwa stronnictwa. Jedni mówili: żeby zaradzić złemu, 
trzeba przedewszystkiem zmienić wszystkie prawa, ogłosić równość, wy
mierzyć wszystkim sprawiedliwość. Naród z równych obywateli złożony 
i długi wszystkie spłaci i jeszcze bogaty będzie, tylko magnaci przestaną 
zbytkować i rozrzucać pieniądze.

Lecz na to możni zgodzić się nie chcieli. Niech wszystko pozostanie 
po dawnemu, a wy dajcie pieniądze — mówili do mieszczan. — Może coś 
tam za to od nas dostaniecie, co uznamy z królem za potrzebne dla was.

A najgorzej było, że król nie wiedział, kto ma słuszność. Gdy słu
chał mieszczan, im przyznawał słuszność; gdy słuchał panów, im wierzył, 
a mieszczan lękał się, jak nieprzyjaciół.

Z mieszczanami trzymało jednak wielu szlachty, znaczna część ducho
wieństwa, wszyscy rozumni ludzie — a król nie miał odwagi połączyć się z nimi.

Po długich targach stracili cierpliwość. Stracił ją i lud głodny, bo 
chleba w Paryżu zabrakło, przestraszony, bo wojsko król zącząl groma
dzić; trzeba wydrzeć, czego dać nie chcą.

Nieprzejrzany tłum ludu uderzył nagle na Bastylję, wymordował 
żołnierzy, zburzył mury, uwolnił więźniów. — Potem otoczył Wersal (kró
lewski pałac pod Paryżem) i zażądał, by król z rodziną wrócił do stolicy. 
Trzeba było usłuchać: tłum groźny, głodny, dziki — a wielki i potężny.

Odtąd się zaczęło panowanie tłumu; nie rozumnych, spokojnych człon
ków Zgromadzenia, ale ciemnego tłumu, który poczuł, że jest potęgą, 
i chce władzy. On teraz rządzi krajem, a naprawdę ten, kto umie nad 
nim panować, niekoniecznie najrozumniejszy, ale śmiały, silny, wymowny.

I nastały dla Francji dni krwawe, okropne. — Kto nie z nami, ten 
wróg! — wołały czarne masy, i setkami spadały głowy, zarówno okrutni- 
ków, samolubów, jak szlachetnych synów ojczyzny, którzy innego chcieli 
dla niej rządu, którzy nie chcieli przez morze krwi płynąć do wolności 
i szczęścia.

Bracia - królewscy opuścili Francję, uchodziła z niej szlachta i ma
gnaci, którzy się z rewolucją nie złączyli, a walczyć z nią nie mieli sil 
ani odwagi. Król przerażony chciał uciekać także, nie czując się bez
piecznym wśród poddanych — ale został schwytany, uwięziony.

Bo pocóż chciał uciekać ? Pewno, żeby sprowadzić wrogów 
zdrajca! — wołali mówcy — a lud burzył się i groził.

Mógł się burzyć, bo rzeczywiście czarne chmury gromadziły się do
koła Francji. Nie napróżno wzywali pomocy monarchów innych państw 
emigranci. Przecież królowa francuska to córka Marji Teresy, cesarzowej 
Niemiec, przecież na taki przykład nie można pozwolić, bo inne ludy 
postąpią podobnie; za porwanie Poniatowskiego przez garstkę zapaleńców 
jakże surowo Polska była ukarana! A tam sto razy gorzej.
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Pierwsze państwa niemieckie wypowiedziały wojnę i wkroczyły 
w granice Francji, grożąc, że zburzą Paryż, jeżeli królowi natychmiast 
nie zostanie przywrócona władza, jeśli mu włos spadnie z głowy.

Jakby kto drażnił lwa rozszalałego.
Szał też istotnie ogarnął Francuzów, i to może ich ocaliło. Bo mu- 

sieli wytężyć nagle wszystkie siły, aby odeprzeć potężnego wroga, który 
miał w kraju licznych sprzymierzeńców — nie trzech nędznych zdraj
ców, lecz tysiące mężnych, zacnych obywateli, którzy widzieli w królu 
męczennika i chcieli go ocalić, tłumiąc rewolucję. Sprawiedliwość uczynią 
i bez krwi rozlewu, jak uczyniono w Polsce.

— To jest wróg najgroźniejszy! — wołali do ludu wodzowie rewo
lucji, Robespierre, Danton i Marat — tych mordujcie bez straty czasu, 
bo inaczej zginiemy wszyscy!

A jakże ich rozpoznać? pytali strwożeni rzeczywistem nie
bezpieczeństwem.

— Niema czasu na rozpoznanie! Mordujcie wszystkich bez wyjątku, 
kto nie morduje z wami. To jedyna droga ratunku. Śmierć i strach pę
dnie na wrogów wolności.

Te straszne słowa były krwawo wykonane. Trudno wspomnieć bez 
zgrozy dziś jeszcze te dni mordów. Ścinanie głów gilotyną — to za długo; 
tłumy morderców rzuciły się do więzień, do kościołów, gdzie chroniła się 
ludność bezbronna, mordowano na ulicy i w mieszkaniach. Króla, kró- 
lowę stawiono przed sądem, skazano na śmierć, ścięto. — Nie włos z głowy, 
ale głowa mu spadła — niechże się pomści wróg, który śmiał grozić.

Szał ogarnął Francuzów, dla nich szał zbawienny, choć okrutny 
i ślepy. Ginęli tysiącami nie tylko niewinni, lecz rozumni i mężni, ginęli 
dlatego, że chcieli szal powstrzymać, opanować.

Morze krwi zalało Francję, krwawe morze. Zabijano, topiono, palono, 
ścinano: wszystkie sposoby dobre, byle prędko.

A na granicy żołnierz stał, jak mur. Bo cofnąć się — to śmierć: 
cofa się tylko zdrajca. Takie prawo.

I połączone siły Europy skruszyły swą potęgę o ten mur.
Szal zaś wyczerpał się własną okropnością. Wodzowie rewolucji wy

mordowali się sami nawzajem, ich głowy spadły też pod gilotyną; ostatni 
padł Robespierre z rąk mścicieli Dantona, którego na śmierć skazał.

Marata przedtem jeszcze zabiła odważna kobieta.
Kraj znużony, skrwawiony, zapragnął pokoju, bezpieczeństwa dla 

wszystkich i sprawiedliwości.
Wówczas nakoniec ogłoszono konstytucję: sprawiedliwość, równość, 

braterstwo.
Jakże odmienną drogą doszli do tego Polacy!
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. Konik jego wedle niego. J. Kossak.

DAWNA PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA.
A kto chce rozkoszy użyć, 
Niech idzie w wojence służyć! 
Jak to na wojence ładnie, 
Kiedy ułan z konia spadnie.

Koledzy go nie żałują, 
Jeszcze końmi go stratują;
Rotmistrz z listy go wymaże, 
Wachmistrz trumnę zrobić każę. 

Więc kto chce
Niech w wojence idzie służyć!

A za jego trud i pracę 
Hejnał zagrają trębacze. 
Tylko grudy zaburczaly, 
Chorągiewki zafurczaly;

Śpij, kolego! — twarde loże, 
Obaczym się jutro może.
Śpij, kolego, a w tym grobie 
Niech się Polska przyśni tobie!

rozkoszy użyć,

LEGJONY.
(1797 1813).

Idzie żołnierz borem, lasem, 
Przymierając głodem czasem ...

mówi piosenka ludowa, i prawdę mówi, bo takich »żolnierzy« wychodziło 
z Polski niemało na tułaczkę, niedolę, głód i nędzę.
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Musieli wyjść ci wszyscy, którzy nie chcieli uznać nad sobą obcego 
pana. Cóż poczną? Nędza im pozostaje i tulactwo, niechętna gościnność 
ludów, którym służyli niegdyś za przedmurze; ale szli — bo cóż począć? 
Niema już ziemi własnej — w trzech stolicach trzech obcych panów — 
dla Polaka ojczyzny niema.

A gdzież król? Gdzie wodzowie?
Król mieszka w Petersburgu; z laski cesarza Pawia ma tam pałac, 

znaczną pensję i tytuł królewski — na wygnanie nie poszedł.
Kościuszko ranny na duszy i ciele, uwolniony z więzienia, udał się 

do Ameryki. Może widok wolnego kraju, za który także niegdyś krew 
przelewał, da mu ulgę — — pociechę.

Książę Józef? — Książę Józef sam nie wie, co począć. Mieszka 
w pruskiej Warszawie i bawi się tymczasem.

Cala Warszawa bawi się szalenie, jakby zagłuszyć chciała pamięć 
okropnych wypadków, bawi się, tańczy, śmieje...

Lecz tłumy cale poszły na wygnanie: nie chcą śmiechu, zabawy, 
ani laski; cierpią i nie mogą pogodzić się z losem. To niepodobna. Pań
stwo wielkie i potężne, państwo, które przetrwało burzę szwedzką, odparło 
groźną turecką nawalę, istniało tyle wieków... Niepodobna! Ufajmy, jak 
Czarniecki, jak on, nie składajmy broni. — Ratunku szukać trzeba.

I poszli na tułaczkę, by go znaleźć. Poszedł Henryk Dąbrowski, Wy
bicki, Kniaziewicz, tysiące innych, których pamięć żyje.

Zwolna wszystkie spojrzenia w jedną zwracają się stronę: wschodzi 
olbrzymia gwiazda — Napoleon. Zdaje się, że on światem rządzić będzie.

Dlaczego tak się zdaje?
Posłuchajmy. Gdy Francja po straszliwej rewolucji ogłosiła, że jest 

rzecząpospolitą — oburzyli się wszyscy monarchowie. To nowa niespra
wiedliwość: ścięty Ludwik XVI nie ożyje, ale ma braci, córkę - do nich 
należy korona. Alboż to wolno ludom dziedzicznych swych panów pozba
wiać władzy, czynić wygnańcami? Państwa Europy nie zgodzą się na to.

Więc znów wojna? — Czyż Francja będzie miała silę oprzeć się 
po raz drugi tylu przeciwnikom? Jest strasznie wyczerpana, zubożała; 
skąd weźmie ludzi i pieniędzy?

Wówczas wystąpił miody Korsykanin 1), znany już z kilku zwycięstw, 
Napoleon Bonaparte.

Nie zbraknie nam niczego, gdy n. i zbraknie męstwa i woli 
rzekł śmiało. Nie trzeba czekać na nieprzyjaciela; dajcie mi wojsko, a ja 
go pokonam na jego własnej ziemi.

Kiedyż i wojska niema w dostatecznej sile, dostatecznie uzbrojonego. 
Nic nie szkodzi, o n mi wszystkiego dostarczy.

1) Urodzony na wyspie Korsyce, należącej do Francji.
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— Kto?
— Nieprzyjaciel.
Ruszano ramionami, ale nie było nikogo, coby dal lepszą radę. Więc 

niech spróbuje śmiałek. Walczyć umie.
Rzecz ciekawa jednakże, jak pokona cesarza Niemiec, pana Wioch 

i Austrji, z tą garstką obdartego ochotnika, bez butów, bez pieniędzy.

Generał Henryk Dąbrowski.

Nie zawahał się wcale — stanął na czele zuchów i z pieśnią tryumfu 
powiódł ich do ziemi Włoskiej. Tam rządził znienawidzony Austrjak.

Przybywam do was jako przyjaciel-obrońca — przemówił do zdu
mionych w pierwszem mieście włoskiem — łączcie się ze mną, jeżeli 
chcecie być wolni. Kto przeciw mnie, ten przeciw swej ojczyźnie — zgi
nie jak wróg i zdrajca!
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Jeszcze z niedowierzaniem patrzyli na niego, na nędzne, obdarte 
pułki, ale — kazał żołnierzom ubrać się w bogatych miastach, gdzie nie 
brakło obuwia i mundurów. Niechże mu kto zabroni!

A co może, pokazał w szeregu świetnych zwycięstw nad armją 
austrjacką.

- To nie człowiek! — wołali zdumieni żołnierze. — Jemu się nikt 
nie oprze! Z nim jesteśmy niezwyciężeni.

Generał Kniaziewicz.

Do takiego wodza udał się Dąbrowski.
— Potrzebujesz żołnierzy — ja ci ich dostarczę, karnych, wiernych, 

nieustraszonych, posłusznych na każde skinienie. Chcemy tylko mieć na
sze godła polskie i tę wiarę, że walczymy dla ojczyzny.

Napoleon zezwolił.
Tak powstały legjony. W kilka dni miał Dąbrowski przeszło tysiąc 

ludzi, w kilka tygodni przeszło 5 tysięcy.
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I zaczęło się życie krwawe a szlachetne, tętniące grzmotem strza
łów, wrzawą bitew, a pełne cichej głębokiej tęsknoty i jasnych, słodkich 
marzeń. Niby morze płomieni, rozlewała się straszna walka, ogarniała 
państwa sąsiednie i dalsze, przycichała i wybuchała na nowo; brały 
w niej udział wszystkie ludy Europy — wszystkie kraje usłały kości 
legjonistów.

Lecz umierali chętnie — dla przyszłości. Gardzili śmiercią, bo z niej 
powstać miało życie. Z tą wiarą oddawali ostatnie westchnienie, a jeśli 
wyraz żalu ścinał konające usta, to był żal tylko, że ten proch znikomy 
nie spocznie w ojczystej ziemi.

Gdy poeta Godebski stracił pod Weroną ukochanego brata, zapłakał 
nad martwem, poszarpanem ciałem. Lecz natychmiast otoczyli go rodacy.

— To bracia twoi — rzekł, wskazując na nich dowódca.
Nic też dziwnego, że słynęli męstwem, że zyskali wśróJ obcych sza

cunek i podziw, a sława ich tem piękniejsza, że z odwagą i walecznością 
umieli łączyć ludzkość i współczucie dla pokonanych i słabych. Żołnierz 
I olak nie dopuszczał się rabunku — chyba, żeby głód zaspokoić; nie 
mordował bezbronnych, przeciwnie, często otaczał opieką starców, ko
biety, dzieci; szanował rozbrojonego przeciwnika, nie wyrządzał nikomu 
krzywdy.

W iedzieli o tem i Niemcy i Włosi; jednało to Polakom życzliwość 
tych nawet, z którymi walczyli nie we własnej sprawie.

O bohaterskich czynach legjonistów przechowało się mnóstwo opo
wiadań, gdyż wielu z nich pisało pamiętniki; byli pomiędzy nimi i poeci, 
wiele wspomnień zostało w listach. Są zdarzenia zupełnie nieprawdopo
dobne, a jednakże prawdziwe, np. wzięcie do niewoli 57 żołnierzy przez 
jednego legjonistę, Jana Pawlikowskiego, szeregowca.

Było to pod Hohenlinden. Jechał sam, spotkał oddział Austrjaków; 
me miał ochoty zginąć, ani dostać się do niewoli, więc uderzył zuchwale 
na dowódcę, zabił go, potem porucznika, który chciał bronić wodza, 
reszta, przerażona tym czynem, poddaje się. Nadjeżdża jakiś Francuz, 
i przy jego pomocy Pawlikowski przyprowadza swoich jeńców do gene
rała Moreau.

Chciano go wynagrodzić, ale odpowiedział, że nie bije się dla pie
niędzy, oficerem zaś nie mógł zostać, bo nawet nie umiał czytać.

Inny znów legjonista, porucznik Kostanecki, na czele 8 ułanów po
konał 60 nieprzyjaciół, broniących 6 armat.

Gdy jeden z ulubionych przywódców, Stanisław’ Fiszer, dostał się do 
niewoli austrjackiej i pomimo wysiłków towarzysze broni odbić go nie 
zdołali, odzyskali go w inny sposób.

Było to pod Salcburgiem. Książę Lichtenstein osłaniał odwrót Austrja
ków . Patrząc na walczące wojska, stal na wzgórzu konno, otoczony świtą- 
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Wtem grenadjer Trandowski z bataljonu Fiszera zjawia się obok księcia, 
porywa go na plecy i uchodzi. Patrzy na to cale otoczenie księcia, ale 
nic nie rozumie, nie wie, co to znaczy, a strzelać nie śmie: grenadjer jak 
tarczą osłania się swym jeńcem.

W obozie polskim uśmiano się szczerze z zuchwałego postępku Tran- 
dowskiego i wymieniono księcia za Fiszera.

Pomimo chwały zwTycięstw nędza bywała często posępnym towarzy
szem tych walecznych pułków. Ileż to razy w oblężonych miastach ży
wić się trzeba mięsem padlych koni. Dąbrowski pisze w swoim pa
miętniku:

»Ponosiliśmy nędzę, przechodzącą wszelkie pojęcie. Żołnierze byli 
niepłatni, bez obuwia, bez koszul, a nawet bez mundurów, rozlokowani 
w okropnych górach i dzikich skalach, zmuszeni bezustannie wdzierać 
się na nie i odbywać utrudzające marsze, wystawieni na deszcze, śniegi 
i mrozy, pozbawieni żywności nieraz przez dni kilka, a wtedy zmuszeni 
do żywienia się korzonkami, nie mając ani chwili odpoczynku, bo zawsze 
naprzeciw nieprzyjaciela«.

Ginęli tysiącami, ale nowi ochotnicy zajmowali miejsce poległych, 
i szeregi wciąż były pełne, niezwałczone, zmartwychwstające.

Oto w Salcburgu gromadzą się znowu posiłki: płyną ochotnicy z nad 
Odry, Wisły i Dunaju, tu uczą się musztry i czekają dalszych rozka
zów. Lecz choć pomiędzy nimi nie brak zamożnej młodzieży, taka nędza 
w koszarach, że wielu owija się w kołdry, bo nic innego nie ma. Życzliwi 
mieszkańcy miasta dostarczają chętnie żywności, przysyłają biedakom 
odzież i bieliznę; lecz dla wszystkich to nie wystarczy.

Wtem nadszedł rozkaz, aby wyruszyli niezwłocznie do Metz, twier
dzy o mil kilkanaście odległej. Przysłano im na drogę kurtki, pantalony, 
trochę butów, lecz trzecia część oddziału pozostała boso. Na domiar złego 
mróz chwycił siarczysty — mówi w swym pamiętniku komendant Drze
wiecki i gdy stanął przed frontem, by dać hasło do wymarszu, w sze
regach odezwały się glosy skarżące: My bosi!

Spojrzał dowódca na zsiniałe stopy biednych piechurów, skinął na 
pierwszego z brzegu, kazał sobie zdjąć buty, oddal mu je, a do innych 
powiedział:

— Nie mam więcej!
Następnie kazał wystąpić muzyce, t. j. tym ochotnikom, którzy grali 

na jakimkolwiek instrumencie, zabrzmiala znana piosnka Wybickiego: 
»Jeszcze Polska nie zginęła!«, i krwią znacząc drogę po zamarzłej grudzie, 
oddział szczęśliwie przybywa do Metzu, nie tracąc z szeregów ani jednego 
dezertera 1).

1) Dezerter — żołnierz, opuszczający szeregi samowolnie.



Na pierwszą wieść o leg,jonach powrócił i Kościuszko z Ameryki - 
lecz nie złączył się z nimi, ani stanął na ich czele.

Dlaczego?
Nie ufał Napoleonowi — jego czcze obietnice, pięknie brzmiące słowa, 

nie budziły w nim wiary. Napoleon wymagał krwi i poświęcenia bez gra
nic i bez pytań; Kościuszko nie chciał ślepo służyć genjuszowi, w którym 
nie widział szlachetnego serca.

Mimo to bacznie czuwał nad losem legjonów, wrspieral potrzebują
cych, dzielił się z nimi wszystkiem, co posiadał, lecz został na uboczu.

Czekał.
Napoleon ceni zasługi Polaków, nie zostawi walecznych bez nagrody: 

po zawarciu pokoju nie Francuz odwiezie zdobyte we Włoszech sztandary 
do Francji, lecz generał Kniaziewicz, Polak.

Zaszczyt niemały. Wjazd tryumfalny do Paryża, wspaniale przyjęcie 
w stolicy. 35 sztandarów składa Kniaziewicz u stóp przedstawicieli zwy
cięskiego narodu. Wzamian — dla Polaków brzmią pochwały męstwa, 
wyrazy uznania, życzenia pomyślności w szlachetnych zamiarach.

Długie wojny wreszcie skończono. Europa uznaje Francję rzeczą- 
pospolitą, znaczna część Włoch wyzwoliła się z pod władzy Austrji, 
Napoleon zwycięzcą.

A legjony?
Zupełnie mu już niepotrzebne, — chcialby się ich pozbyć. Ale co 

począć z ludźmi, których zna odwagę, no, i coś im zawdzięcza?
»W nagrodę« wysyłają je na wyspę San Domingo w środkowej Ame

ryce, gdzie Murzyni powstali przeciw Francji: nie chcą dłużej jej pano
wania. Walka tam ciężka, bo oprócz nieprzyjaciół, zabija żółta febra 
i palące słońce; niezwyciężeni polscy wojownicy tam są właśnie potrzebni. 

Ależ my chcemy walczyć za ojczyznę! Nie jesteśmy przecie pła
tnymi sługami! Oddajemy życie za wolność narodu i nie chcemy gnębić 
Murzynów, którzy jej także pragną.

Otoczono ich armatami: śmierć albo posłuszeństwo.
Około 3000 legjonistów popłynęło umierać pod zwrotnikowem słoń

cem, »gdzie pieprz rośnie«. Niewielu stamtąd powróciło.
A Napoleon?
I sobie wziął nagrodę — naturalnie, tak każę sprawiedliwość. Został 

pierwszym konsulem Francji, na wzór konsulów rzymskich, którzy rządzili 
rzecząpospolitą. Naprawdę jest Francji panem.
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NA GRUZACH.
(1806—1807).

Przez lat 12 dziwnym snem spala Warszawa pod rządami pruskimi 
spala chyba, by mogła śmiać się, bawić, szaleć, jakby nie czuła bólu, 
jakby zapomniała o minionej chwale i nie czuła nieszczęścia.

Bawiono się — i czasem tylko w nocnej ciszy brzmiało echo pieśni 
legjonów:

Mówił ojciec do swej Basi1), całej zapłakanej: 
Słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany...

I umilkło zaraz, jakby przestraszone.
A potem znikał z domu syn, brat, albo ojciec, — niewiadomo, gdzie 

się podzieli.
Tam, het, daleko — biją w tarabany...
Aż nagle — co sie stało? — Co się stało? Jakie twarze? Jakie spoj

rzenia? O zabawie już nikt nie myśli — i Niemiec nasłuchuje też uważnie, 
czy nie grzmią działa bitwy, bo tam — znów walka idzie Napoleon.

Napoleon? Przecież byl pokój?
Tak, zawarto pokój. Zgodziły się państwa, że Francja będzie rzeczą- 

pospolitą, a Napoleon jej pierwszym konsulem, czyli obieralnym rządcą 
na czas pewien, ale — Napoleon kazał się ukoronować, ogłosił się cesarzem.

Jakto? tak samowolnie? bez wiedzy i zezwolenia monarchów, któ
rych chce zostać bratem? Jakiem prawem? A bracia ściętego króla? jego 
córka? Jeżeli Francja chce znowu mieć pana, toć im należy się pierw- 
szoństwo.

Należy się? Napoleon inaczej o tem myśli: temu się należy, kto ma 
silę wziąć. .

Więc znów wojna. Łączy się Austrja, Prusy, Anglja, Rosja — cztery 
państwa najpotężniejsze w Europie - wszystkich razem Napoleon nie pokona.

Tymczasem - bitwa pod Austerlitz i - Austrja rozbrojona; bitwa 
pod Jeną i - król pruski oddaje Berlin, ucieka pod opiekę Rosji.

Z Poznania legjoniści wyparli Prusaków, Dąbrowski powołuje ca \ 
naród do powstania. Napoleon powiedział: »Los wasz w waszym ręku. 
Zobaczymy, czy Polacy godni być narodem«.

I cala Wielkopolska już pod bronią.
Cóż to? Prusacy wychodzą z Warszawy? Wychodzą dobrowolnie. 

Gubernator zdał władzę księciu Józefowi.
A nazajutrz o zmroku przed Bernardynami na Krakowskiem Przed

mieściu staje Dziewanowski na czele francuskiego oddziału strzelców
Kiedy weszli? - Zdumienie i okrzyk radości. W jednej chwili zbu-

1) Barbara Chłapowska — żona Henryka Dąbrowskiego.
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dziła się Warszawa: w oknach iluminacja, na ulicach tłumy, serca bija, 
okrzyki, radość.

To straż przednia Napoleona. Jutro wjedzie marszałek Murat, szwa
gier wielkiego cesarza, na czele wojsk francuskich.

Długa noc listopadowa, a jednak upłynęła prędko. Od świtu na uli
cach ruch niezwykły, olbrzymia fala ludu płynie w stronę Woli: stanęły 
w porządku cechy z chorągwiami, u rogatek obywatelska deputacja z Ja
nem Małachowskim, książę Józef na czele kawaleryi wyjechał na spotkanie.

Stoją, czekają choć płyną godziny, nikt nie ustąpi z miejsca.
Około 3-ciej słychać muzykę wojskową, zbliża się.

Idą! idą. krzyk olbrzymi wznosi się nagle nad miastem, po
witalny okrzyk tysięcy.

Juz ich widać. Murat jedzie na białym koniu, w zielonej aksamitnej 
ozubie ze złotemi pętlicami i haftami, białe pióra strusie powiewają stroj
nie na w ysokim aksamitnym kapeluszu — dokoła niego świta, błyszcząca 
od złota, barwna, wspaniała, świetna — obok książę Józef.

Małachowski krótką przemową powitał gościa u rogatek. Teraz cisną 
się wszyscy, już ustać spokojnie nie mogą: każdy chce widzieć, dotknąć. 
Z okien podają kwiaty — płacz i łkanie kobiet — tłum rzuca się naprzód: 
młodzież i starcy obejmują konie, całują je, tamują drogę; krzyk radości 
i szczęścia nieskończony — wojsko postępuje zwolna, prowadzone, niesione 
przez te rzesze.

Ściemnia się — w oknach rozbłysnęły światła, jaśnieje miasto całe. 
Żołnierzom niosą kosze z żywnością i winem — każdy oddaje, co ma — 
przyjmują gości sercem.

Nien ielu nocowało tej nocy w koszarach, bo w każdym domu uczta 
i przyjęcie: choć kawałek Francuza każdy mieć musi u siebie!

Nazajutrz dla Murata bal w zamku królewskim: mundury i kontusze, 
fraki i białe świty kościuszkowskie, peruki i golone głowy.

Tak powstało Księstwo Warszawskie, zatwierdzone na zjeździe w Tylży 
przez monarchów. Nie Polska, ale zawsze własna piędź ziemi, własny 
kraj i ojczyzna, choć imienia Polski nie nosi.

Dlaczego tylko tyle? M szak odebraliśmy więcej; proszę policzyć po
ległych: krwi i życia nie żałowano.

Taka wola Napoleona; tymczasem on tu panem, chociaż potomka 
Sasów księciem mianować raczył. On daje prawa, sam rząd ustanowił, 
oznaczył liczbę wojska i podatki. Jemu płacą i jemu służą.

Ciężko i bardzo ciężko, ale jest nadzieja, że jeszcze się podźwigniemy.
I wojsko polskie nie zostanie w kraju: pójdą legjony, gdzie cesarz 

rozkaże — na nowe walki i podboje.
Gdzie, dokąd pójdą? — Gdzie rozkaz powoła.
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SOMO-SIERRA.
(1808).

Wąwóz niezdobyty: Nie tędy droga do Madrytu! — zdają się mówić 
Hiszpanie.

Rzeczywiście: łańcuch gór stromy, jak ściana, i jedno przejście: ciasny 
wąwóz o czterech skrętach — na każdym skręcie 4 armaty, 12 tysięcy 
Hiszpanów; 16 dział grzmi ze ścian wąwozu.

Żaden oddział tędy nie przejdzie; zasypią go kule, rozszarpią kartacze.
Napoleon rozkazał: Do ataku!
I pomknęli Francuzi. — Niech żyje cesarz!
Pomknęli i cofnęli się zdziesiątkowani.
— Do ataku!
Raz jeszcze — nadaremnie.
— Do ataku!
— Zginiemy tutaj wszyscy. Tędy nikt nie przejdzie: przed wejściem 

do wąwozu wały trupów, jedyny ślad ataku.
— Polski pułk szwoleżerów naprzód! do ataku!
Pod wodzą Kozietulskiego pędzi 125 ludzi. Pędzą na śmierć w obli

czu całej armji.
Grzmot armat, krzyk ginących — pierwsza baterja zdobyta. Drugi 

zakręt — grzmot armat, cale szeregi jakby zmiotło z koni. Trzeci za
kręt — grzmot armat — już tylko garstka pędzi pośród ognistego deszczu; 
jeszcze raz — są u szczytu — ostatnie armaty w ich ręku umilkły — 
Somo-Sierra zdobyta.

Ze 125 ludzi doszło 6, ocalało 68.
Pierwszy dotarł do armat hiszpańskich na szczycie góry Andrzej 

Niegolewski, lecz sklóty bagnetami, padł na działach, ciężko ranny.
Bohater dnia, dowódca Kozietulski, traci pod sobą konia i ranny, 

musiał zdać dowództwo Dziewanowskiemu, który zebrawszy rozpierzchłych 
żołnierzy, pędzi dalej, lecz wnet pada śmiertelnie ranny; padł Krzyża
nowski, Rudowski, Ronicki i inni. Zapisano imiona ich w historji.

Napoleon podziwiał bezprzykładne męstwo, nadludzką odwagę tej 
garstki młodzieży.

Lecz o cóż walczyli?
Żaden monarcha tak nie rządził w swoim kraju, jak Napoleon przez 

lat dziesięć w Europie. Stwarzał i burzył państwa, odbierał i rozdawał trony. 
Bracia jego zostawali monarchami. Dla najstarszego zapragnął Hiszpanji. 
Były tam jakieś niesnaski w rodzinie królewskiej między ojcem i synem; we
zwał obu do siebie i uwięził, a koronę hiszpańską oddal bratu swemu Józefowi.

Napróżno jednak Józef chciał być dobrym i sprawiedliwym; Hiszpa
nie widzieli zdradę i nienawidzili Francuzów. Zawrzała straszna walka,





Rozumie się, że strzeże pilnie, aby Warszawiacy nie wiedzieli, czy 
Napoleon zwycięża, przeciwnie, głosić każę o klęskach cesarza.

A tymczasem na Pradze biją działa tryumfalnie, wieczorem ilumi
nacja świadczy o radosnej wieści, i jakieś olbrzymie płonące napisy na 
przezroczach, niby w powietrzu, podają nazwy miast, gdzie wielki genjusz 
okrył się nową chwałą.

I cóż na to poradzić?
Urządzili jakiś telegraf bez drutu z okna pałacu Tarnowskich, na 

Wisłę wychodzącego, wywieszają tam znaki różnokolorowe, litery, nawet 
wyrazy ze świateł, przez teleskop odczytują odpowiedzi.

I wiedzą Warszawiacy wszystko, choć są tak dobrze strzeżeni. Wie
dzą, że książę Józef wkroczył na czele wojska do zaboru austrjackiego 
i zabiera tam miasta, zbroi ludność. Gdy Sandomierz się poddał i załoga 
nieprzyjacielska opuszczała zdobytą twierdzę, nagle rzuca szeregi 800 Po
laków, biegną do braci, by złączyć się z nimi i powiększyć ich siły.

Na przezroczach kolejno plonie: Sandomierz, Zamość, Wa- 
g r a m.

Jeszcze książę Ferdynand nie wiedział o klęsce, kiedy 101 wystrza
łów armatnich oznajmiło o wejściu Napoleona do Wiednia.

Nie było dłużej co robić w Warszawie, bezpieczniej ją opuścić.
Ale jak, żeby uniknąć nieprzyjemnego pożegnania?
Pewnego ranka budzi się stolica i ze zdumieniem spostrzega, .że 

w nocy Austrjacy wyszli tak cicho, iż nikt się nawet tego nie domyślił.
Tylko zapomniano na jednym odwachu 50 żołnierzy, i tych nieszczę

śliwych przekupki warszawskie wzięły do niewoli! Niosą broń, prowadzą 
jeńców.

Śmiech, wrzawa, radość w mieście; tłum śpieszy nad Wisłę, zalega 
wybrzeże, krzykiem, znakami zawiadamia braci, że po 40 dniach powró
cić mogą. — Złe minęło, jesteśmy znowu wolni!

** *

Podczas tej wojny pod miasteczkiem Kockiem zginął z zasadzki 
dzielny i szlachetny żołnierz, pułkownik Berek Josólowicz.

Po raz pierwszy jeszcze za czasów Kościuszki utworzył cały od
dział, z Żydów-Polaków złożony, a za męstwo otrzymał stopień pułkownika. 
W roku 1809 walczył znowu jako szef szwadronu i poległ piękną śmiercią.

** *

Warto też wspomnieć o dzielnym wachmistrzu, Jaszczołdzie, który 
pod Stanisławowem z jednym tylko trębaczem spłoszył cały oddział jazdy 
nieprzyjacielskiej i zabrał kilku jeńców do niewoli. Dopomogła mu w tem
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i gromada owiec, gdyż Austryjacy, widząc kurz na drodze i pędzącego 
na nich samo wtór ulana, byli pewni, że wyrwał się z pierwszych szere
gów, i woleli uciekać, niż stanąć do walki z nieznaną silą nieprzyjaciół.

Ten sam zuchwały Jaszczold innym razem urządził z 5-u tylko ko
legami wycieczkę do obozu nieprzyjacielskiego, aby porwać dowodzącego 
generała. Zręcznie i cicho zbliżył się do chaty, szyldwacha nagle wpako
wał do beczki głową na dół, jeńca zawinął w kołdrę — i do swoich. Ale 
tymczasem żołnierz wydostał się z beczki, powstał popłoch i trzeba było 
wyrzec się zdobyczy, aby ratować życie.

Nie był to jednak napad bezowocny, gdyż w tej chwili Polacy wpadli 
do obozu i odnieśli zwycięstwo nad liczniejszym, lecz znienacka zasko
czonym przeciwnikiem.

ROK 1812.
O roku ów, kto ciebie widział w naszym kraju!...

Wojna! wojna!... nie było w Litwie kąta ziemi, 
Gdzieby jej huk nie doszedł. Pomiędzy ciemnemi 
Puszczami chłop, którego dziady i rodzice 
Pomarli, nie wyjrzawszy za lasu granice, 
Który innych na niebie nie rozumiał krzyków 
Prócz wichrów, a na ziemi prócz bestyi ryków, 
Gości innych nie widział oprócz spólleśników — 
Teraz widzi: na niebie dziwna łuna pala, 
W puszczy łoskot: to kula od jakiegoś działa, 
Zbłądziwszy z pola bitwy, dróg w lesie szukała, 
Rwać pnie, siekąc gałęzie. Żubr, brodacz sędziwy, 
Zadrżał we mchu, najeżył długie włosy grzywy, 
Wstaje nawpól, na przednich nogach się opiera 
I potrząsając brodą, zdziwiony spoziera 
Na błyskające nagle między łomem zgliszcze: 
Byl to zbłąkany granat: kręci się, wre, świszczę, 
Pękł z hukiem, jakby piorun: żubr pierwszy raz w życiu 
Zląkł się i uciekl, w glębszem schować się ukryciu. 
Bitwa!... Gdzie? w której stronie?... pytają mlodzieńce, 
Chwytają broń — kobiety wznoszą w niebo ręce; 
Wszyscy pewni zwycięstwa, wołają ze łzami: 
»Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z namih 

(A. Mickiewicz).

Jak rzeka płyną wojska, jak nieskończone morze. Nie pamiętają na
wet baśnie takiej armji — chyba wszystkie narody wyruszyły w pole 
na wezwanie tego nizkiego człowieka, o szerokich ramionach, w szarym 
tużurku i trójgraniastym kapeluszu, ze skrzyżowanemu na piersiach rę*
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Napoleon.

koma, który stoi na wzgórzu i patrzy na fale głów ludzkich, płynące 
u stóp jego bez końca... bez końca...

Płyną miesiące całe, bo z daleka. Kolei niema, całą Europę żołnierz 
przejść musi pieszo lub przejechać konno, całą Europę, od Francji do 
Rosji. — Więc idą długo, długo.

Pocóż idą?
Pokonać ostatniego na stałym lądzie Europy chrześcijańskiego mo-
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narchę, który śmiał się opierać woli Napoleona. Rozkazuje juz wszystkim, 
tylko Aleksander I, cesarz Rosji, nie uznał jego władzy. Muszą nakomec 
zmierzyć swoje siły.

Pokonane narody ciągną na rozkaz władcy — Austrjacy, Prusacy, 
Bawarowie, Sasi, wszystkie państwa niemieckie, Szwajcarzy, Włosi, a na
wet Hiszpanie, nawet nienawidzący go z całej duszy Hiszpanie.

Książę Józef wiedzie Polaków — jest ich 80 tysięcy. Ci nie idą 
z przymusu; wszak wielki cesarz powiedział wyraźnie, że jest to »wojna 
polska«, widziano go w obozie w płaszczu polskiego ulana, do wodzow 
polskich mówił: kocham wasz naród — gdybym był Polakiem, postępo
wałbym, jak wy — święta wasza sprawa zwycięży«.

Więc rosną pułki polskie Dąbrowskiego, Kniaziewicza, Zajączka, 
Krasińskiego, Chłopickiego. tylu innych!

Tylko Kościuszki niema. Nie wierzy Napoleonowi.
W kraju zostali starcy, kobiety, kaleki i dzieci. Kto bron udźwignie, 

wstydziłby się zasnąć na łożu, pogardziliby nim ziomkowie; przecież to 
wojna polska, losy ojczyzny się ważą.

Wszyscy wielcy wodzowie Francji otaczają Napoleona, jego bracia, 
szwagrowie, krewni, nowe, lecz znane w historji nazwiska, kwiat męstwa 
i odwagi. I stara gwardja, co dzieliła wszystkie trudy i chwalę wodza. 
Wszyscy z nim idą teraz, wszystkich potrzebować może — więcej niż 
pól miljona ludzi dąży za nim.

Lecz chociaż wczesną wiosną wyszli z Francji, w czerwcu dopiero 
przekroczyli Niemen; 7-go lipca ujrzał ich Adam Mickiewicz wstępujących 
do Nowogródka. Te wrażenia opisał w »Panu Tadeuszu-.

Zajęto Wilno. Popłoch, zamieszanie: jedni z pośpiechem opuszczają 
.miasto, inni się cisną, by zobaczyć arrnję, by powitać wielkiego wodza.

Napoleon rozkazał wezwać Jana Śniadeckiego, rektora uniwersytetu, 
męża wielkiej nauki i powagi. Chciał powierzyć mu różne sprawy, zasię
gnąć wiadomości od człowieka, którego zdaniu mógł ufać zupełnie.

Zaproszenie podobne było do porwania. Staruszek nie miał czasu 
zmienić stroju, wiedziono go pośpiesznie wśród ścisku i tłoku pizez bło
tniste ulice Wilna, stawiono przed cesarzem w zabłoconych butach, po
plamionej odzieży.

Audjencja trwała krótko. Gdy wyszedł z pokoju, gdzie rozmawiał 
z Napoleonem, zmęczony, zabłocony, zwrócił się z niecierpliwością do tych, 
którzy go tu sprowadzili:

— Czy wy, panowie wojskowi, zawsze się tak śpieszycie/
— Tem zwyciężamy.

Hm! pośpiech bywa dobry, lecz można raz wywrócić i kark 
skręcić.
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Uśmiechnęli się wojownicy na to gderanie starca, który nigdy nie 
byl na wojnie.

Pod Smoleńskiem w połowie sierpnia pierwszy napotkali opór. Lecz 
ten zwyciężyć łatwo; gorsze od bitwy to głód i zmęczenie, brak ży
wności dla koni i butów dla wojska. Straszna droga, bez końca! Wojsko 
rosyjskie cofa się w głąb kraju, paląc i niszcząc wszystko. Płoną wsie 
i miasteczka, ludność ucieka w bory. Czemże na takiej drodze wyżywić 
olbrzymią armję? jak utrzymać w karności głodnych i niechętnych?

Książę Józef proponuje Napoleonowi, aby go z częścią wojska wy
siał na południe: tam znajdzie żywność, przygotuje pomoc. Lecz Napoleon 
odrzuca ten projekt.

Nakoniec wielka bitwa! Trzy dni oba wojska walczą bez wytchnie
nia, z równem męstwem i wytrwałością. Trzeciego dnia Rosjanie ustą
pili — droga do Moskwy otwarta.

Więc zwycięstwo — wojna skończona! Teraz cesarz Aleksander po
prosi o pokój. Napoleon zgodzi się chętnie i będzie panem Europy.

Dziwnie jednakże pusta ta stolica: armja ją opuściła, zamożniejsi 
mieszkańcy wyjechali, niema żadnej władzy ani urzędników — zostali 
cudzoziemcy i biedacy.

Jakkolwiekbądż, będzie tu można przezimować, bo już blizko po
łowy września; wojsko odpocznie, odzieje się, odżywi, wzmocni, a na 
wiosnę...

Lecz w Moskwie niema chleba ani zapasów żywności, niema skói \ 
na buty, sukna ani futer. — Nagle wybucha pożar — plonie miasto cale, 
sześć dni szaleje płomień, jak rzeka ognista zalewając cale dzielnice

Teraz dopiero pojął Napoleon — że to grób, że zapada się nad nim 
mogiła!

Ratować trzeba wojsko, ratować z przepaści! Odwrót!
Lecz gdzie? dokąd? wśród zimy?
Pójdziemy na południe.
Jeżeli pozwolą. Armja rosyjska silna, wypoczęta, leży dokoła Moskwy, 

oczekuje, strzeże. Daremne próby przebicia się przez nią — odwrót wolny 
jedynie po zniszczonej drodze smoleńskiej.

Na niej znowu znalazły się nieszczęsne wojska pod koniec pa
ździernika.



NAD BEREZYNĄ.

Nad ich oczyma mroźna śmierć wisiala, 
Harpija 1) głodu ich lica wyssała.
Tu słychać trąby pogoni,
Tam wicher toczy kłąb śniegu po błoni, 
Opodal wyje chudych psów gromada, 
A nad głowami krążą kruków stada.

Tak maluje Mickiewicz ten nieszczęsny odwrót, na który patrzył 
niegdyś. Straszny obraz, przerażający...

Nieskończona pustynia śnieżna. Śnieg iskrzy się na mrozie miljonami 
iskier, błękitno-biały, głęboki i miękki. Na nim z daleka widać wielkie, 
ciemne plamy — to armja Napoleona brnie przez śnieżne zaspy, ucho
dząc przed głodem, mrozem i nieprzyjacielem, który krwawo mści się 
za najazd.

Uchodzi po zniszczonej, oglodzonej drodze i napotyka jeszcze bojo- 
wiska, pełne trupów niepogrzebanych i odartych, nad którymi pastwią 
się wilki...

A jakże oni sami wyglądają? Czy podobni do wojska?
Konnicy prawie niema: konie padły. Jadą konno jeszcze wodzowie, 

nędzne szkapy ciągną wozy i powozy, wózki, karety, sanie z rannymi, 
kobietami, dziećmi. Bo z wojskiem uciekają i Francuzi oddawna w Moskwie 
zamieszkali: boją się teraz zostać, zabrali rodziny i ciągną tłumem wo
zów, powiększając nędzę.

Dawne pułki konnicy prawie wszystkie spieszone, kto ma siły idzie 
piechotą, kto nie — umiera na drodze.

Ci jeszcze wleką odrętwiałe nogi,
Ci nagle w biegu przystygli do drogi, 
Lecz ręce wznoszą i — stojące trupy — 
Wskazują w miasto, jak podróżne slupy.

Czy to wojsko ten tłum bezładny, szkielety o rozpalonych gorączką 
źrenicach, odziani w dery, sukmany, kożuchy, kaftany, chusty, rogoże, 
ornaty, nawet kobiece suknie? Nogi poowijane szczątkami płaszczów 
trudno iść boso przez te zaspy śnieżne, gdy od mrozu pękają drzewa.

Sroga, najsroższa zima wystąpiła do walki z najezdnikiem i szydzi 
z niego i mści się okrutnie, urąga wyciem wichru, siecze i zabija mro-

1) Potwór bajeczny, pól panny, pół ptaka, porywający potrawy. 
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zem, śniegiem wyściela olbrzymią mogiłę, śniegiem otula nieszczęsne ofiary, 
ze śniegu sypie im wały na drodze, śniegiem tamuje pochód.

Każdy nocleg — to śmierć tysięcy. Przy zagasłych ogniskach pozo- 
stają trupy, jak na krwawem pobojowisku.

Ach! lepiej niejednemu zasnąć i odpocząć — i nie zbudzić się wię
cej, nie widzieć, nie cierpieć...

A ci, co wstali, idą.
Idą stare wiarusy, ogorzałe słońcem Egiptu. Przebyli śnieżne Alpy, 

z bronią w ręku przesuwając się nad przepaściami; oszczędziła ich- 
trucizna Hiszpana i mściwy jego sztylet, lecz tu czeka ich grób — 
drętwieją nogi z trudu, uginają się kolana, ręka już broni utrzymać nie 
może, w piersi zabrakło tchu.

Niech żyje cesarz! chcą wykrzyknąć usta, ale krzyk marznie i kona 
bez echa — żołnierz pada i nie powstanie.

Towarzysz żegna krzyżem umarłego, ale zabiera wszystko, co ży
wemu przydać się może, a przedewszystkiem odzież: starą chustkę, która 
służyła razem za czapkę i płaszcz!

Oto bezładne kupy Hiszpanów i Włochów, znędzniale, drżące z zimna, 
z przekleństwem na ustach, z żarem rozpaczy, nienawiści w oku. Za co 
oni tu giną tak okrutnie? Tam w ojczyźnie ciepło i wiecznie zielono, 
słodki owoc na drzewach; tu — śnieg, wicher, mróz, nieznany im do
tąd — śmierć.

Niech przekleństwo spadnie na tego, kto ich przywiódł do tej 
pustyni!

Niemcy idą w porządku i w milczeniu. I oni widzą śmierć, lecz 
z nadzieją patrzą jej w oczy: ten mróz zabija ich wroga.

W szeregach polskich porządek i karność; nie brak żadnej chorągwi, 
nie zostawili dotąd ani jednego działa. Umierają, lecz wiedzą, za co. Lecz 
pragnęliby żyć! Nie tego się spodziewali. To też zdumienie i ból na ich 
twarzach, w oczach pytanie, zwrócone ku Bogu: Co będzie?

Generałowie polscy czuwają nad pułkami, jak nad dziećmi. Ach, bo 
tyle w nich dzieci! Dzieci, nie liczących jeszcze lat dwudziestu.

Ileż matek tam w kraju leje łzy rozpaczy, ileż gorących modłów 
rwie się w niebo!

Daleko matki, siostry — a tu pustynia śnieżna, mróz, głód i nie
przyjaciel.

Bo jeszcze walczyć trzeba z Kozakami, z nacierającą wciąż armją 
rosyjską, która ściga i szarpie napastników, nie pytając, dlaczego przyszli.

Więc codzień strzały, napad, słabszy lub silniejszy opór, większa lub 
mniejsza utarczka. Do bitwy już Napoleon nie ma siły, więc uchodzi, 
ażeby nie dać się otoczyć.

Pułki polskie nagle przebiega wieść radosna: Berezyna!
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Jakby mróz zelżał — jakby chleb rozdano — przybyło wszystkim 
otuchy i siły.

Berezyna! — Tam za nią ocalenie! Tam rodacy życzliwie powitają 
swoich, tam nakarmią, odzieją, tam ciepły spoczynek pod dachem. Byle 
przez Berezynę!

O, już ją widać w dali! Cóż to? płomień? — Nieprzyjaciel most 
spalił.

Tu ich otoczy — już się nikt nie wymknie — tu wszystkim je
den grób.

O nie! Ostatkiem siły przedrą się na tamtą stronę. Kiedy nadzieja 
świta, sil przybywa. Mosty zbudować można, napad odeprzeć — przej
dziemy !

Nad Berezyną wre praca i walka: ci, którzy walczą, osłaniają pracę. 
Dwa mosty zbudowano. Rzeka, skuta lodem, także ułatwia przejście; kie
dy żby te tysiące przeszły po wązkich mostach?

Więc słabsi, najtrwożliwsi, ranni, kobiety, dzieci już przeprawiają 
się na tamtą stronę — to też ulga dla niedobitków: łatwiej o karność, 
porządek w obozie.

Armja czeka na mosty i pułki nadciągające, najbardziej wycień
czone i zniszczone. Musi czekać dni kilka.

Na ogniskach płoną karety i wozy, rozbierają na drzewo opuszczone 
domy: ogrzać trzeba się przedewszystkiem.

Dokoła ognisk kupią się żołnierze, wyciągają wychudłe ręce do pło
mienia; owinięte szmatami, odmrożone nogi grzeją w ciepłym popiele. 
Ciepło, rozkoszne ciepło! Jutro nie wstanę może, ale zasnę w tym ciepłym 
blasku. Jutro? — Wiedzą dobrze, ile po każdym noclegu trupów pozo
stało przy ogniskach: nogi spalone, a tchnienie zamarzło —- lecz tu...

Tu krzepi ich nadzieja, nawet karmi.
Oto kilku żołnierzy zasiadło, by spożyć skromną wieczerzę. Dawno 

zabrakło mąki i sucharów, głównym pokarmem mięso padłych koni: ale 
dziś jeden zdobył chleb, ziemniaki — co za uczta!

Wtem do ogniska zbliża się adjutant księcia Józefa: szuka dla wo
dza posiłku. — Księcia Józefa wiozą. Podczas jednej z potyczek 1) tak 
ciężko upadł z koniem i tak wiele krwi stracił skutkiem silnego krwo
toku, że obawiano się o jego życie. Dziś nie jadł nic od rana, zupełnie 
zabrakło żywności, nikt ze świty nic nie mógł znaleźć.

Z jakąż radością podniósł się zgłodniały żołnierz, by oddać księciu 
część swoich zapasów. Sam zaniósł do karety chleb i pachnące pieczone 
ziemniaki. I książę nie jadł dawno takiego przysmaku.

Tymczasem Napoleon w otoczeniu wodzów układa plan przepraw y.

1) Pod Wiażmą.
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Tam ustawić armaty i najpewniejsze pułki, więc francuskie i pol
skie, by osłaniały odwrót, walcząc z nieprzyjacielem. Walczyć będą tak 
długo, aż reszta bezpiecznie znajdzie się na drugim brzegu. Ciężka to 
walka bezsilnych z silnymi, ale tak trzeba — zginą, lecz ocalą resztę.

Niemcom nie można ufać, przyszli z musu; już myślą niewątpliwie 
o połączeniu się z wrogiem zwycięskim, czekają tylko sposobności — by
łaby doskonała.

Sztandary trzeba spalić, bo już nie mają obrońców — działa za- 
gwożdzić lub zakopać w ziemię...

Palenie sztandarów.
Fragment z obrazu Wojciecha Kossaka .Berezyna.,

Wielki stos płonie, rzuca krwawe blaski, wodzowie otoczy li go w mil
czeniu, na znak szacunku odsłonili głowy.

Oto sztandary, świadki tylu zwycięstw, pamiątki chwały.
Sztandar z cesarskim orłem plonie pierwszy: prysnęły snopy iskier- 

i zagasły; teraz drugi, czwarty, dziesiąty — spłoną wszystkie; dym roz
pływa się w ciemnem przestworzu i niknie. — ....

Czy to nie niknie i plonie potęga genjusza, który chciał wzmesc się 
nad prawa narodów, uczynić z nich podnóże swej dumy i chw ały ?

Czy to nie nikną i płoną nadzieje Polaków ?
Stoją wodzowie" z odkrytemi głowy, stoją w głębokiej, poważnej 

zadumie.' Co plonie na tym stosie? Co żegnają? Jakie czeka ich jutro?



Twarz cesarza zimna, kamienna.
Dym rozwiał się zupełnie, ognisko przygasa — spełniło się.
Napoleon wy daje ostatnie rozkazy: każdy ma czynność jasno wy

znaczoną — on sam bez wiedzy wojska stanie jeden z pierwszych 
na bezpiecznym przeciwnym brzegu i natychmiast wyrusza w dalszą 
drogę. Niedobitki niech ratują własne życie, w miarę sił i możności od
pierając nieprzyjaciela. To już nie wojsko, lecz ich slaby opór da czas 
Napoleonowi zgromadzić nową armję tam, w Paryżu. Z nią przybędzie 
na pomoc.

Noc zupełna. Gdzieś w oddali na wschodzie słychać strzały, błyska; 
odpierają tam widocznie jakiś napad. Adjutanci śpieszą z rozkazem, aby 
wysłać posiłki.

Przez mosty na Berezynie już przechodzą: jednym jazda, drugim 
piechota — sanie, wozy suną po lodzie. Nikt tego ruchu nie powstrzyma — 
pilno uciekającym.

Tu i owdzie jeszcze gwarzą przy ognisku, tam śnią; płomień przy
gasa, gwiazdy jaśniej iskrzą się na ciemnem niebie, wicher zawył w ciem
ności, jak zwierz przyczajony, i mroźnem tchnieniem zionie śmierć i grozę.

Przy jednern z ognisk dwie postacie tulą się pod wspólnym płasz
czem: młody wsparł głowę na piersi starszego, niby drzemie, ale czasem 
budzi się z cichym jękiem.

Boli cię ręka, Stachu? — pyta starszy z niepokojem, patrząc 
w oczy chłopca, błyszczące gorączką.

- Nie, nie boli, tatusiu — odparł miękko zapytany i znowu senną 
głowę przytulił do piersi ojcowskiej.

Starszy wzniósł oczy wysoko, na gwiazdy, jakby w te czarne, bły
szczące przestworza słał gorące pytanie, czy modlitwę.

Chłopiec drgnął nagle i podniósł powieki.
- Czy daleko do domu? — spytał nieprzytomnie. — Mama tam... 

Zaśnij spokojnie, Stachu, zaśnij, chłopcze. Do domu niedaleko.
Przysuń się. Bóg nad nami. Jutro będziem po tamtej stronie. Przyjmą cię 
w każdej chacie. Owiń się dobrze, nie odrzucaj płaszcza. Jeszcze jedna 
noc tutaj, ta ostatnia... Musisz być zdrów, musisz powrócić do matki... ty 
chociaż...

Mówi powoli, z przerwami, cicho, jakby do siebie; płaszczem osłania 
rannego od wichru, z trwogą patrzy na czoło chłopca rozpalone, na znu
żone, bezwładne ciało.

Ach, kawałek dachu dla niego! dla niego!...
Dalekie wycie wichru odpowiada jękiem czy groźbą, mróz przej

muje do kości...

A nad ranem przeprawa pod ogniem nieprzyjacielskim...
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Grzmią armaty i świszczą kule, słychać tętent konnicy, krzyki, 
szczęk oręża, dym osłania walczących.

Na moście ciżba, tłoczą się w popłochu, ścisk. Wozy na lodzie, po
śpiech, każdemu pilno do ucieczki: aby tam, aby na tamtą stronę!

Nagle huk, trzask okropny, krzyk tysięcy! — Most się załamał, lód 
pęka gwałtownie, toną ludzie i wozy — inni rzucają się na oślep w wodę— 
aby stąd, aby dalej!...

Wszystkie żywioły przeciw nieszczęśliwym.

POD LIPSKIEM.
(1813).

apoleon się cofa.
Odwrót — i ciągle odwrót — 

znowu odwrót. Nie pomogły nowe 
posiłki: opuszczony przez sprzymie
rzeńców Napoleon cofać się musi. 
Gdzież podziały się dawne zwycię
stwa?

Nieprzyjaciele ochłonęli z trwo
gi — teraz tylko wszyscy razem, 
a pokonamy go wreszcie! Wszyscy 
razem.

Zwrócono się i do Polaków: Po
łączcie się z nami. Waleczni je
steście, uznajemy cenę krwi waszej 
przelanej. Napoleon stworzył wam 
Księstwo Warszawskie; my je wam 
zostawimy, jeśli odstąpicie tego, który 

dla swojej pychy walczyć wam rozkazał. Jesteście państwem znowu — 
chodźcie z nami.

Głęboko się zadumał książę Józef. On rozstrzyga.
Czy Napoleon szczerze kiedykolwiek był przyjacielem Polaków? 
Był zawsze o tyle, o ile ich potrzebował.

Książę Józef w nurty spojrzał, 
W bok rumaka wbił ostrogę — 
— Bóg mi honor dal Polaków, 
Bogu tylko zdać go mogę!

(M. Konopnicka).
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Czy uczynił co dla nich?
Dal im Księstwo Warszawskie.
Może nie mógł nic więcej? Może nie zasłużyli?
Czy nie mógł? — trudno sądzić. Dwa razy tyle kraju odebrali wla- 

snerni silami, ale im kazał' zwrócić. Dlaczego? Wołał zjednać sobie po
tężnych, niż słabych.

Więc teraz z kim i przeciw komu?

Śmierć księcia jozeia.

— Polak nie opuszcza W nieszczęściu, z kim związał się w dóbr ej 
doli — odparł wreszcie. I poprowadził nowe hufce polskie na ratunek 
Napoleona. — Stanie się, co Bóg zechce.

I znowu bitwy — czasem zwycięstwa, częściej klęski.
Pod Lipskiem walczą dzień trzeci. — Polacy osłaniają odwrot.
Pod gradem kul nieprzyjacielskich książę Józef spokojnie czeka 

śmierci. Niczego więcej już spodziewać się nie może
- Jesteś najwaleczniejszym z walecznych. Jestes marszałkiem Frań 

cji! — przemawia doń zdumiony Napoleon.
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 Książę Józef uśmiechnął się z goryczą — on nie dla chwały walczy. 
Czuje zresztą, że tu polegnie. Tu grób najpiękniejszy dla niego, nie ma 
po co żyć dłużej. Niech dla innych z krwawego siewu nikły wzejdzie 
plon — on innego spodziewał się plonu. On widział odwrót z pod Moskwy, 
Berezynę, tyle łez, cierpień i krwi, i większy nad to wszystko, największy 
ludzki ból — śmierć nadziei.

Trzykrotnie ciężko ranny, z bezwładną ręką prawą, w gorączce, 
prowadzony przez dwóch adjutantów, zmierza konno ku rzece. Armja 
francuska przeszła, most zbyt pośpiesznie wysadzono w powietrze. Prze
prawiają się teraz Polacy — płyną wpław. Nieprzyjaciel zewsząd. Ustę
pować trzeba pośpiesznie, by nie ogarnął tych resztek. Czwarta kula 
przeszywa piersi księcia. — Lecz trzyma się na koniu.

— Do rzeki... do rzeki!... Nie chce być wzięty w niewolę!
Dokoła strzały, bój. Kilku konnych pospiesza w stronę księcia: wi

dzą, że jakiś wódz.
Już są o kilka kroków — rzeka tuż. Książę Józef spiął konia.
— Bóg mi powierzył honor Polaków!
Prysnęła fala, rozstąpiła się pod ciężarem i zalała jeźdźca i konia. 
Skoczył za wodzem jedęn z adjutantów, lecz utonął natychmiast. 
Pospieszyli najbliżsi na ratunek — wydobyto już martwe ciało.

POGRZEB KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO.
(1761-1813).

Z pomiędzy bojów i gradów ognistych, 
Wierna swej sprawie, nieodstępna znaków, 
Szła wolnym krokiem do siedlisk ojczystych

Garstka Polaków.

Skoro lud postrzegł, jak wzdęte wiatrami 
Białe z czerwonem proporce migają, 
Wstrzęslo się miasto radości glosami:

Nasi wracają!

Niedługa radość! Każdy pyta chciwie: 
»Kędyż jest wódz nasz, dzielny, okazały, 
Co nam tak długo przywodził szczęśliwie

Na polu chwaly‘?«
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Już go nie widać na czele tych szyków, 
Których był niegdyś duszą i ozdobą: 
Okryte orły, zbroje wojowników

Czarną żałobą.

Już go nie widać pośród hufców dzielnych.
Gdzie jest?... Czy słyszysz żal wszystkich głęboki? 
Patrzaj, złożone na marach śmiertelnych

Rycerza zwłoki.

Te mary, ten wóz, spoczynek po znoju, 
Lud wdzięczny łzami oblewa rzewnemi;
Ciągną go wierni towarzysze boju

Piersi własnemi.

Idzie za trumną koń jego waleczny, 
Z schyloną głową, czarną niosąc zbroję.
Idż koniu smutnie! już pan twój bezpieczny, 

Zamknął dni swoje!

Żałosne trąby, wy flety płaczliwe,
Wy srebrne orłów chwiejących się dźwięki,
Umilczcie!... ranią piersi moje tkliwe 

Te smętne jęki.

Patrz! przed świątynią przy światłach gasnących 
Porywa młodzież z wozu ciężar drogi
I wnosi pośród grzmotu dział bijących 

W świątyni progi.

Modły kapłanów, braci twoich łkania
Wznoszą się tam, gdzie mieszka Bóg przedwieczny. 
Ach, przyjm ostatnie te ich pożegnania,

Wodzu waleczny!

Dzieliłeś z nami ciężkie utrapienia,
Wielkie ofiary, prace bez nagrody,
I zamiast słodkich nadziei ziszczenia —

Gorzkie zawody.

Tulmy łzy nasze, już jesteś szczęśliwy:
Kto za ojczyznę walczył, poległ śmiały, 
Już temu wieniec da Bóg sprawiedliwy 

Wieczystej chwały.
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Wdzięczni ziomkowie, ceniąc zgon i życie, 
Nie dadzą wiekom zatrzeć twoich czynów: 
Wzniosą grób pyszny, zawieszą na szczycie

Wieniec wawrzynów.

Wyryją na nim, jak w ostatniej toni, 
Śmierć nad nadzieje przenosząc zgubione, 
Runąłeś z koniem i orężem w dłoni

W nurty spienione.

Posąg twój będzie lud otaczał mnogi; 
Ten napis twarde zachowają głazy: 
»Tu leży rycerz, co walczył bez trwogi

I żył bez skazy«.

Tam żołnierz, pełen rycerskiej ochoty, 
Zaostrzy oręż o krawędź tej tarczy, 
Pewien, że przez to nabywszy tej cnoty, 

Tysiącom starczy.

ŚMIERĆ KOŚCIUSZKI.
(1817).

Ostatnie lata życia spędził Kościuszko w. Szwajcarji, w miasteczku 
Solura, odnajmując skromny pokoik od przyjaciela swego, Szwajcara, 
Franciszka Zeltnera. .

W Ameryce wypłacono mu przyznaną niegdyś za zasługi oddane 
podczas wojny pensję, i te zapracowane w młodości pieniądze me tylko 
wystarczały na skromne potrzeby, lecz pozwalały dzielić się z innymi

Widzieliśmy, że nieraz wspierał legjonistów i tułaczy-rodaków: wzru
szała go też wszelka nędza, i znana jest anegdota o koniu Kościuszki, 
który się zatrzymywał przy każdym ubogim, proszącym o jałmużnę.

' Dobroć serca była zawsze jego cechą. Gdy po powrocie z Amery ki 

osiadł w swoim folwarczku Siechnowice, pierwszem prawie rozporządze
niem zmniejszył ilość dni pracy chłopów, ograniczając przez to i dochody 
własne do najskromniejszych potrzeb.

Dowody tej dobroci musiały być częste, skoro wszyscy .
dzieli. Kiedy jako Naczelnik wjechał do Warszawy, ubogi rymarz ciśnie 
się do niego, by przedstawić mu swoją biedę i prosie o ratunek.

 - Mc sam nie mam, mój bracie,, i nie ci dać nie mogę - odpo

■?
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wiada Kościuszko — sam brałbym dzisiaj chętnie na potrzeby wojska. 
Zobaczymy jednak, co będę mógł zrobić.

I pamięta o swem słowie. Znalazłszy wrnlną chwilę, staje na czele 
starszyzny wojskowej przed sklepikiem biedaka, kupuje batożek, wy
chwala robotę, a tem samem innych zachęca do kupna. Rymarz sprze- 
daje towrar, otrzymuje mnóstwo zamówień i wydobywa się z nędzy.

Jego dobroć i pamięć o rodakach wrzrusza cesarza Pawła i jedna 
mu życzliwość i szacunek tego monarchy.

Nie ufa Napoleonowi, gdyż nie widzi w nim szlachetności i dobroci — 
to tylko dumny genjusz.

A gdy ujrzał krzywdę legjonów, wysyłanych na walkę z Murzy
nami, w’cielanych przemocą do wojska francuskiego, gdy widział przy 
każdym zawartym, pokoju nieszczerośó Napoleona, lekceważenie praw Po
laków, krwią wypisanych w dziejach wielkiego cesarza — potępił go 
w swem sercu, i nawret wezwany, nie chciał imienia sw’ego połączyć 
z imieniem potężnego mocarza, którego mógł podziwiać, ale nie szanowTal.

Pamięć cesarza Pawia, życzliwość dla Polski Aleksandra I więcej 
budziły wt nim wiary. Gdy po zwycięstwie nad Napoleonem cesarz Ale
ksander przybył do Paryża, do niego zwraca się Kościuszko, w szczerych 
i gorących słówkach polecając mu sprawę ojczyzny.

I otrzymał pełną otuchy odpowiedź, zapewnienie najlepszych chęci 
dla Polaków. »Najdroższe Twoje życzenia będą spełnione — pisał do niego 
Aleksander I — Polacy odzyskają ojczyznę swoją, imię swoje«.

Gdy wreszcie po upadku Napoleona, za zgodą wielkich mocarstw 
Europy, na zjeździe w Wiedniu z Księstwra Warszawskiego utworzono 
Królestwo Polskie, a cesarz Aleksander przyjął tytuł króla polskiego i dał 
nowemu państwu konstytucję — Kościuszko w liście do księcia Adama 
Czartoryskiego wyraża wdzięczność dla cesarza Aleksandra za przy
wrócenie państwm imienia polskiego, czego nie uczynił potężny przez lat 
tyle Napoleon.

Nie powrócił jednak Kościuszko do kraju, który nie był już niepo
dległym — wołał zostać w Szwajparji.

Cicho tu upłynęły mu ostatnie lata pośród ludzi prostych i szcze
rych, w otoczeniu bardzo życzliwych przyjaciół.

Chorował krótko, tylko dwa tygodnie. Rozumiejąc, że śmierć się 
zbliża, podyktował testament. Wieczorem 15 października skończył szla
chetne życie wrobec zgromadzonej rodziny Zeltnerów, Franciszka, jego 
żony i córki. W ostatniej chwali kazał podać sobie szablę, której nie spla
miła nigdy krew niewinna, i polecił, by ją złożono z nim w trumnie.

Zwłoki jego spoczywają w królewskich grobach na Wawelu.
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MOGIŁA KOŚCIUSZKI.

Trzy lata upłynęły od śmierci Kościuszki, nim się spełniło gorące 
życzenie całego narodu polskiego, by uczcić jego pamięć usypaniem kopca, 
na wzór mogiły Krakusa i Wandy.

W maleńkiej, wolnej wtedy rzeczypospolitej Krakowskiej, za zgodą 
sąsiednich monarchów, w trzecią rocznicę śmierci żołnierza bez skazy, 
nastąpił obchód upragniony.

Dzień był pogodny, ciepły, choć jesienny, niebo bez chmurki, czyste. 
Tatry wyraźnie rysowały się na horyzoncie.

Wzgórze św. Bronisławy pod Krakowem otoczyły rzesze ludu, tutaj 
oczekujące na uroczysty pochód. Rojne tłumy zalegały ulice Krakowa, 
barwne gromadki ciągną z bliższych i dalszych okolic, ze wszystkich wsi 
sąsiednich, z Królestwa i Księstwa, zewsząd nadchodzą goście, tłum ro
śnie co chwila.

Rośnie, staje w milczeniu i czeka orszaku, z którym się ma po
łączyć.

Od Krakowa zbliża się wóz czterokonny, opleciony wieńcem dębo
wym, na nim skrzynia ze świętą ziemią z pod Racławic, kośćmi i krwią 
poległych użyźniona. Obok broń, jaką walczyli.

Za wozem postępuje biskup, duchowieństwo, urzędnicy, senatorowie, 
akademja, młodzież, uczniowie, uczennice, szkoły, rzemieślnicy, cechy 
z chorągwiami, mieszczanie, wieśniacy, najprzeróżniejsze stroje, lud nie
przejrzany okiem.

Idą, idą w powadze i milczeniu, w uroczystym nastroju, bo w ser
cach i myśli stają obrazy walki, cierpień, trudów tylu dla kraju, dla 
przyszłości, dla ojczyzny.

Już poświęcono miejsce na mogiłę, przemawiał kapłan, teraz mówi 
starzec, towarzysz broni Kościuszki. Przypomina jego życie, jego czyny, 
jego pragnienia: nic dla siebie.

Słuchają ze wzruszeniem bliżsi i najdalsi; choć nie słyszą, odczu
wają każde słowo: wiedzą przecież, dlaczego przyszli.

Mówca ustąpił, podniesiono skrzynię, zagrzmiały salwy dział i pieśń 
bojowa, pieśń, z którą pragnął wrócić do ojczyzny.

Na wysypanej ziemi i kościach rycerzy umieszczono małą skrzynkę 
marmurową, w której zawiera się portret Kościuszki, opis jego życia 
i usypania kopca.

Prezes senatu pierwsze taczki ziemi wysypał na święte pamiątki, 
potem senatorowie, starzy urzędnicy i dostojnicy państwa ubiegali się 
o pierwszeństwo rzucenia garstki ziemi na mogiłę. Sypano ją rękami, wo
żono taczkami, noszono w polach sukien.
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Kopiec Kościuszki.

T rosła góra wielka, jak uczucie ludu, kóry wzniósł tę pamiątkę.
W następnym roku księżna Czartoryska przysłała w czarnej mar

murowej skrzyni ziemię z pod Maciejowic, którą również złożono w kopcu.

A NAPOLEON?
(1815).

Po strasznych klęskach wyprawy do Rosji, gdy zwycięscy trzej mo
narchowie wkroczyli z wojskami swymi do Paryża, Napoleon podpisał 
zrzeczenie się tronu i otrzymał na resztę życia jako własność małą wy
sepkę Elbę, na morzu Sródziemnem. Tu mógł do śmierci bawić się we
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władcę, otoczony gronem nielicznych przyjaciół, którzy z nim dobrowol
nie poszli na wygnanie. Byl jednakże pod strażą, która czuwała nad tem, 
by nie opuścił wyspy, swego niby państwa, a w rzeczywistości — wię
zienia.

Następnie monarchowie zjechali się w Wiedniu, aby uporządkować 
sprawy Europy. Zwracano państwa dawnym właścicielom, inne dzielono 
między zwycięskie narody, krewnym Napoleona odbierano korony i berła.

Wiedział o tem więzień na Elbie pomimo czujności straży, i skoro 
wieść go doszła o niezgodach na kongresie wiedeńskim, o możliwości 
wojny między zwycięzcami — jak orzeł skrępowany zerwał nagle pęta, 
wymknął się swym dozorcom, stanął na ziemi francuskiej i powołał do 
broni cały naród, niechętnie ulegający narzuconym królom.

Pod Waterloo stanęły do ostatniej walki ostatnie siły genjalnego 
wodza.

Bo dla monarchów w Wiedniu ucieczka Napoleona z wyspy Elby 
stała się hasłem zgody. Pojednała wszelkie nieporozumienia konieczność 
silnego oporu wspólnemu nieprzyjacielowi.

Całodzienna uparta walka zakończyła się znowu klęską Napoleona. 
Teraz nie było dla niego ratunku. Widząc, iż wszystko runęło już 

w gruzy, szukał ucieczki u najzaciętszego z wrogów swoich — Anglika. 
Z tem państwem nigdy nie zawierał zgody, lecz i nigdy nie zdeptał zbrojną 
stopą ojczystej ziemi tego ludu.

Czy na to liczył — któż może odgadnąć? — Zawiódł się jednak, 
jeśli oczekiwał ze strony Anglji wspaniałomyślności.

Pod najsurowszą strażą wywieziony na bezludną skałę pośród oce
anu, wyspę św. Heleny, tutaj dokonał samotnego życia i tu po ciężkiej, 
bolesnej niewoli znalazł spoczynek w grobie.

Dopiero w roku 1840 ciało jego przewieziono znów do Francji.
Imię Napoleona, wielbione i potępiane, zostało nieśmiertelnem, bo nie

śmiertelnym jest genjusz, nawet zgubiony przez samolubną pychę.

WARSZAWA PO ROKU 1815.

Nawet starożytny Kraków nie był nigdy świadkiem tylu wypadków 
historycznych, tak szybko następujących po sobie, nie widział tylu zmian 
w tak krótkim czasie, jak Warszawa od koronacji Stanisława Ponia
towskiego.

Wyliczymy tylko najważniejsze:
Koronacja Poniatowskiego — pierwsza koronacja w Warszawie.
Sejm z Reytanem i Ponińskim, potwierdzający pierwszy rozbiór kraju.
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Trzeci maj i konstytucja.
W rok potem dzień żałobny: król przystąpił do Targowicy.
Obce wojska w Warszawie, wyjazd króla.
Rządy pruskie.
Wkroczenie wojsk francuskich, powitanie Napoleona.
I znowu własny książę w stolicy Księstwa Warszawskiego.
Żałobny powrót wojsk ze ewłokami ks. Józefa.
A teraz znowu inaczej:
Monarchowie na zjeżdzie w Wiedniu po upadku Napoleona uczynili 

Warszawę stolicą Królestwa Polskiego, które oddano zgodnie pod opiekę 
cesarza-króla, Aleksandra I-.

Więc jest znowu stolicą i ma swego króla — jakże teraz wygląda?
Dosyć w niej gwaru i życia, jak na miasto, tylu klęskami od pól 

wieku nawiedzane.
Wprawdzie ustanowiony przez cesarza-króla namiestnikiem czy za

rządcą kraju pan Zajączek, jak prawdziwy zajączek, siedzi cichutko pod 
miedzą i słucha tylko, czy jemu nie grozi jakie niebezpieczeństwo, czy 
jego nie wypłoszy jaki hałas z wygodnej, ciepłej i milej kotlinki.

Lecz czegóż żądać można od Zajączka? — Byl wprawdzie w woj
sku, został nawet generałem, ale dziś wszyscy widzą, że jest przede- 
wszystkiem Zajączkiem, i wzruszają ramionami na tytuły. Daleko większe 
ma w kraju znaczenie Wielki książę Konstanty, brat cesarza-króla. naj
wyższy wódz wojsk polskich. Widzą go codzień mieszkańcy Warszawy 
podczas przeglądu wojsk na Saskim placu. Widocznie lubi wojskowe ćwi
czenia, bo jest niezmordowany w tych przeglądach, a wymaga sprawno
ści bez zarzutu i zapalczywie karze za drobne nieraz uchybienie.

Jest popędliwy, więc karze surowo, nieraz niesprawiedliwie, chlubi 
się jednak sprawnością żołnierza, jest dumny z jego ruchów i zręczności, 
nigdy nie ma dość mustry i za hymn wojskowy przyjmuje pieśń, w ro
cznicę powstania królestwa- napisaną. Na Placu Saskim płyną tony 
uroczyste:

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki 
Otaczał blaskiem potęgi i chwały 
I tarczą swojej zasłaniał opieki 
Od nieszczęść, które przywalić ją miały, 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 
Naszego króla zachowaj nam Panie!

Założył dla młodzieży Szkolę Podchorążych, zamiast dawnej Szkoły 
Rycerskiej, i chętnie tu się garną bracia i synowie walecznych legioni
stów, gdyż jeszcze zdaje się każdemu, że orężem służyć ojczyźnie najlepiej.





426

I królewski zamek nie stoi pustkami, chociaż książę najczęściej mie
szka w Belwederze; tu staje cesarz, kiedy odwiedza Warszawę, — tu od
bywają się sejmy.

Bo sejmy znowu są i obradują w obecności króla, radzą o potrze
bach państwa, o prawach i podatkach, oświacie, handlu, przemyśle 
i wszystkiem. Tylko veta już niema. Każdy wypowiada jasno swoje zda
nie, a to jest ważne, czego żąda większość.

W Towarzystwie Przyjaciół Nauk inne życie: tu uczeni, poeci czy
tają swe dzieła; tu młodzież czerpie wiedzę, tu znajduje pomoc, aby się 
kształcić wyżej: sędziwy Staszyc pomaga każdemu, w kim widzi chęć do 
pracy i zdolności; tu w zacisznej bibljotece spokój, i myśl ludzka od
rywa się od gwaru miasta, szuka w przeszłości wielkich prawd i czynów, 
chce dla przyszłości nowe zdobyć prawdy; tu pracuje duch nieśmiertelny 
nad własnem udoskonaleniem.

A w zimie świecą okna, brzmi muzyka, bawi się znowu Warszawa. 
Zjeżdża zamożna szlachta do stolicy, kipi w niej gwar i życie, w salo
nach suknie francuskie, kontusze i mundury wojskowe, a w tańcu zapo
mina się o wszelkich troskach, i twarze promienieją, jak w najszczęśliw
szych czasach.

Lecz nie tylko taniec stanowi zabawę: wśród młodzieży widzimy siwe 
głowy, a gość najstarszy wszędzie — to Ursyn Niemcewicz, czlowiek- 
Polska, jak o nim mówią, bo życie jego to historja kraju już przeszło od 
pól wieku. Jako poseł pracował na czteroletnim sejmie, walczył obok 
Kościuszki, po upadku kraju osiadł w Ameryce, lecz na pierwsze wezwa
nie wrócił, aby znowu służyć ojczyźnie. Teraz starzec sędziwy osiadł 
w cichym Ursynowie, tuż pod Warszawą, i żyje jej życiem, otoczony 
powszechną miłością, szacunkiem; pragnie jeszcze zostawić po sobie pa
miątkę i zaczął pisać Śpiewy historyczne. Da w nich obraz naj
piękniejszych chwil przeszłości: niech jaśnieją jak gwiazdy przyszłym 
pokoleniom.

Dar poety kraj cały przyjmuje radośnie; dorabiają do nich muzykę, 
śpiewają o Piaście, Chrobrym, Łokietku, Żółkiewskim, Sobieskim, księciu 
.Józefie — śpiewa młodzież w salonach i po wiejskich dworkach, mocniej 
bija serca na wspomnienie chwały, a obraz klęski łzy z oczu wyciska.
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Nie wszyscy jednak mówią to, co czują, otwarcie, głośno — oto 
garstka ludzi w zamkniętym pokoju szepcze wyrazy, których echo nie 
pochwyci. A twarze ich poważne i surowe...

To niezadowoleni.
Z czego?
Z rządu, sejmu, pana Zajączka, musztry na Saskim placu, cenzury, 

aresztowań, ze wszystkiego.
I oni także radzą.

Z ŻYCIA MŁODZIEŻY.
(1819).

Jesteśmy w Wilnie. Tu skupiło się życie młodzieży, gdyż tu pod 
opieką i kierunkiem przyjaciela cesarza Aleksandra, ks. Adama Czarto
ryskiego, najlepszy uniwersytet.

Wieczór zimowy, na ulicach miasta zapalono rzadkie olejne latarnie, 
ruch dzienny ustal i praca skończona, długi wieczór trzeba teraz czemś 
zapełnić.

O zabawę nietrudno, gdzie tyle młodzieży, lecz jaka to zabawa?
Wejdźmy do skromnej izdebki studenta. Dwóch tu widocznie mie

szka, bo dwa łóżka, stolik, szafka, kilka krzeseł — krzeseł nawet dziś 
dużo: dopożyczył ich od gospodyni, bo ma gości, zebranie koleżeńskie. 
Przyjdzie tylu, ilu stancyjka pomieści: 12 czy 15, więcej się nie zbiera, 
bo nie mogą przecież bawić się za drzwiami. I na samowar miejsca tro
chę trzeba, na chleb, bułki, wędliny, tytoń — rozkoszy będzie co nie
miara. Wódki i,kart tylko niema ani tutaj, ani na żadnem zebraniu stu- 
denckiem. Wódka odbiera rozum i zdrowie, karty marnują czas drogi, 
najdroższy skarb człowieka, bo za żadne pieniądze kupić go nie można. 
Kto chce należeć do związku studentów, wyrzeka się kart i wódki, a zo
bowiązuje uczciwem słowem do sumiennej nauki i pracy nad sobą, aby 
stał się rozumnym i zacnym człowiekiem, dobrym obywatelem kraju.

Już zaczynają schodzić się koledzy, gwarnie, wesoło; śmiech słychać 
na schodach, ten i ów śpiewa głośno.

Coraz ich więcej, a każdy coś mówi, każdy coś opowiada, wszyscy 
palą krótkie fajeczki, i w pokoju aż ciemno od obłoków dymu. Ale to 
nie przeszkadza im do wesołości, do rozmowy i śmiechu.

Znów się drzwi otwierają — wchodzi trójka. Pierwszy średniego 
wzrostu, smagłej cery, brunet z kędzierzawą i bujną czupryną, o ro- 
zumnem, łagodnem, ale stanowczem spojrzeniu: to Tomasz Zan, kierownik 
i twórca kółek studenckich, najszlachetniejsza dusza w uniwersytecie. 
Obok niego młodzieniec rumiany i świeży, szaro niebieskooki, o bujnych
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ciemnych włosach — to Mickiewicz. Trzeci mniej znany, z płonącą źre
nicą, z pełną zapału twarzą i spojrzeniem.

Gwar się podniósł i powitanie.
— Spóźniliście się. — Czekamy! czekamy! Co się stało?
— Przepraszam was, koledzy, choć kilka minut tylko się spóźniłem. 

Usprawiedliwi mię wielkie odkrycie. Fajki na bok, i posłuchajcie. Wstą
piliśmy po niego, a ten nam prawi, prawi — pieśń — muzyka, cud! - 
posłuchajcie. Aż serce boli, że to nie po polsku.

— Mówcie! Słuchamy!
Cisza — ostatni z przybyłych staje przy stole, wspiera się o krzesło 

i widocznie wzruszony, silnym, dźwięcznym głosem deklamuje rosyjski 
przekład z niemieckiego strasznej ballady o pannie, co czarami sprowa
dziła ducha zabitego kochanka, a ten ją ponval, uwiózł na piekielnym 
koniu i wraz z nią w grób się zapadł.

Cisza taka, że zda się, słychać uderzenia serca; wszystkie oczy 
wpatrzone w mówiącego, zachwyt na wszystkich twarzach.

Cud! cud! Ależ to piękne! Kto napisał? Śpiew, muzyka, czarodziej
stwo! Co to?

— Cud — poezja — a my jej nie znaliśmy! Rosyjski poeta zna
lazł, a my nie wiemy o niczem. Tak dzisiaj ludzie piszą — a my? Poeta 
powinien grać na duszy ludzkiej.

— Co to jest? Kto tak pisze?
— Poezja niemiecka; ale żeby ją poznać, trzeba się uczyć języka, 

który za mało znamy. I w angielskim są takie skarby. Niemcewicz pró
bował tłumaczyć.

— Poznamy je! — Zaczniemy się uczyć i czytać.
— Bardzo dobrze, podzielimy się zaraz robotą. Kto zna dobrze 

niemiecki?
— Ja! ja! — wołają glosy.
— Oto książka; kto się podejmie powiedzieć nam coś o niej na 

przyszłem zebraniu?
— Ja! ja! — wołają glosy, wyciągają się chciwe ręce.
— To nie dosyć; trzeba pomówić o tem z profesorami, niech nam 

wskażą, gdzie czego szukać. — A kto może niech śpiewa na tę nutę; na 
ciebie liczymy, Adasiu.

— Spróbuję.
— A kto może, niech się uczy po angielsku: wielcy tam poeci 

i wspaniale dzieła.
Dobrze, moi kochani, ale się posilcie — nawołuje gospodarz. — 

Herbata ostygnie, masło stopnieje; tak tu dziś gorąco! Uprzątnijmy ten 
bufet, a potem nam Frejent zaśpiewa!

— Potem? Czemu nie zaraz? Tylko pomóżcie chórem.
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Hej! użyjmy żywota, 
Wszak żyjem tylko raz! 
Niechaj ta czara złota 
Nienapróżno wabi nas!

Hejże do niej wesoło!
Niechaj obiega wkoło, 

Chwytaj i do dna chyl 
Zwiastunkę słodkich chwil!

Chór brzmi donośnie i porywająco, zapomnieli o herbacie i prze
kąskach. Ale po śpiewie szturm do wędliny i chleba, aż milo! Miody ape
tyt odezwał się dzielnie.

A po posiłku znowu śpiewy, deklamacje, spory.

Młodości! ty nad poziomy 
Wylatuj, a okiem słońca

Ludzkości całe ogromy 
Przeniknij z końca do końca!,

Hej ramię do ramienia!1)

Pieśni nie ustają, zapałem płoną twarze, błyszczą oczy. Dobrze im — 
czują się braćmi, przyjaciółmi: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, 
takie było ich hasło.

A przed północą każdy już u siebie, bo noc bezsenna pracy uczci
wej przeszkadza. Więc dla zabawy nie poświęca się spoczynku — co 
innego w potrzebie.

Zielone Świątki i cudna pogoda, — młodzież urządziła majówkę. 
Należą do niej nie tylko studenci, lecz i dawni koledzy, którzy opuścili 
Wilno, np. Mickiewicz, już dziś nauczyciel w Kownie.

Wychodzą z miasta wcześnie, prawie o wschodzie słońca, raźni, 
rzeżwi, weseli, bo dzień taki jasny, niebo błękitne, a łąki zielone, bry
lanty rosy świecą na drzewach, na trawie, a z góry płyną złociste pro
mienie i obejmują wszystko »okiem słońca*.

»Hej, użyjmy żywota!

wyrywa się z kilkuset młodych piersi, i wszystkie oczy śmieją się do 
życia, a wszystkie serca biją uczuciem radości, że weselą się razem, że 
czują się braćmi.

Kroczą ochoczo, gromadkami, z których każda ma swoją barwę, bo 
stanowi oddzielne kółko; więc błękitnym przygrywa Frejent — to są 
literaci; granatowi — medycy, — naturaliści i matematycy dzielą 
się na trzy kółka: zielonych, amarantowych i różowych; 
prawnicy — biali i 1 i 1 j o w i. Zan nazywa się Arcy i idzie na czele, 
każde kółko ma jeszcze swego przewodnika.

1) Wyjątki z »Odv do Młodości*  Mickiewicza, napisanej w Kownie.



Otóż przybyli na miejsce wybrane. Jakże tu świeżo, zielono i cud
nie! Las miody, wzgórze i błękitna rzeka, — doprawdy piękniej nie mo
gło być w raju.

Ale trzeba się zabrać do roboty. Na wózkach nadciągnęła żywność, 
samowary; trzeba je ponastawiać, rozpakować prowianty i przygotować 
wszystko, nim przyjadą goście: Mickiewicz koło południa dopiero nadjechać 
może — nie czas przy nim gospodarować.

Rozpalono na łące ogromne ognisko, pod staremi drzewami rozłożono 
chleb, wędliny, owoce, garnki z mlekiem, talerze, łyżki, noże, dzbany 
z wodą. Kto głodny, może się zaraz posilić.

Posilają się chętnie, bo przechadzka dodała apetytu. Potem gonitwy, 
śpiewy. Niektórzy pospieszyli na spotkanie gościa, inni wyglądają na 
drogę ze wzgórza.

Na drodze tuman kurzu. — Jedzie! jedzie!
Wszyscy biegną w tę stronę, zatrzymują bryczkę, biorą Adama, 

prowadzą ze śpiewem, z okrzykami radości. Dzisiaj już wiedzą, że to 
chluba kraju: wielkie serce i wielki talent.

Przyjechał dzisiaj, aby uczcić Zana, tego twórcę jedności i przyja
źni, ducha wytrwałej pracy i wytrwałości.

Po powitaniach cisza — wszyscy stają kołem, otaczają Adama i To
masza. Mickiewicz w prostych słowach wypowiada wszystko, co czuja 
i co myślą, mówi, ile mu zawdzięczają, czem był i jest dla nich dotąd, 
wreszcie na pamiątkę wręcza mu od kolegów i przyjaciół pierścień z na
pisem: »Przyjażń — zasłudze«.

Zan wzruszony dziękuje. Nie wiedział, co go spotka. Wszyscy się 
cisną, każdy chce dorzucić słówko, dłoń mu uścisnąć, okazać, co czuje.

Młodości, tobie nektar żywota
Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę — 
Serca niebieskie poi wesele, 
Kiedy je razem nić powiąźe złota!

By nie poddać się rozrzewnieniu, ktoś poradził żartem, ażeby przy
brać się w wieńce dębowe. — Czemu nie? — Wszyscy stroją się zielenią 
i znów śpiewy, gry, żarty.

Po wspólnej uczcie humor jeszcze lepszy, zabawom niema końca: 
to znów serdeczne słowo, przemówienie przejmuje wszystkie serca rze- 
wnem, głębokiem wzruszeniem i ściślej łączy je — na cale życie.

W jasną noc księżycową wracają w porządku, gromadkami, jak 
przyszli. Idą z muzyką, śpiewem. Świat piękny w srebrnym blasku. Ale 
dzień upłyniony już nie wróci!... Szkoda go wielka szkoda!

— 430 —
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Cóż to za uroczystość w uniwersytecie? Dziedziniec gości pomieścić 
nie może, pełne sale i korytarze, obok studentów widać ludzi starszych, 
obywateli Wilna i okolic, duchowieństwo. — To pierwsza lekcja profesora 
historji, Lelewela, który znowu przybył do Wilna.

Znakomity profesor, i młodzież umie go ocenić.
Od trzech dni już przyjechał, a lekcji dotąd nie rozpoczął, gdyż 

żadna sala objąć nie może sluczaczów. Postanowił zaczekać, aż się tro
chę znudzą: może to słomiany zapał.

Ale się nie znudzili — trzeba zacząć.
Miło mówić, kiedy słuchają tak chętnie, gdy okazują taki zapal do 

nauki. Nic dziwnego, że profesor jak największych dokłada starań, by 
uczniowie z wykładu korzystali, że pomiędzy nim i uczniami najserdecz
niejszy zawiązuje się stosunek.

Mickiewicz na powitanie ukochanego profesora napisał piękny wiersz, 
w którym mówi o jego mądrości, zasługach, o piękności wykładu, o tem, 
że sława mistrza

»wybiegla za Chrobrego szranki,
Między teutońskie męże i bystrzejsze Franki«.

t. j. że nie tylko Polacy znają i cenią prace Lelewela, lecz poznali się na 
nich Niemcy i Francuzi.

Tak bawiła się i pracowała młodzież w uniwersytecie wileńskim 
między rokiem 1815—1823. Jej sumienność w pracy, proste i szlachetne 
życie, poczucie obowiązku, wzajemna miłość i zacne dążenia do szczęścia 
i dobra wszystkich — zasługują, abyśmy poznali ją bliżej i starali się 
naśladować.

ROK 1830.

Lat 15 trwał pokój w nowem Królestwie Polskiem, chociaż niejedna 
chmura w ciągu tego czasu zasłaniała pogodny błękit nieba, choć nieraz 
głuchy pomruk nadchodzącej burzy zwiastował nową naw ałnicę.

Warszawa jednak na pozór spokojna, i wszystko w niej, jak było: 
musztra na Saskim placu, Niemcewicz pisze w Ursynowie, uczeni pracują 
i radzą w Towarzystwie Przyjaciół Nauk, tylko w królewskim zamku 
nowy portret panującego cesarza i króla, Mikołaja I.

A »niezadowoleni ?«
Najwięcej ich spotykamy w Szkole Podchorążych. Młodzież, skora 

do czynu, serca ma gorące i woli »mierzyć siły na zamiary, niż zamiai 
podług sil«.
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Oto zebrali się dzisiaj w mieszkaniu jednego z oficerów. Drzwi za
mknięte, twarze poważne, surowe, oczy groźne, a mowa głośna: juz ich nic 
nie powstrzyma. Obok wojskowych widzimy cywilnych: Goszczyńskiego 
poetę, Mochnackiego, Nabielaka.

Przemawia podchorąży, Piotr Wysocki; on jest duszą całego spisku. 
Dziś wzywa do rozpoczęcia krwawej walki.

_  Nie wart wolności, kto waha się oddać za nią krew i życie!

Piotr Wysocki.

W oczach słuchaczów zapał i odwaga, a jednak milczą, — powie
dzieli wszystko i są gotowi, pocóż próżne słowa?

— Mam obowiązek powiedzieć, co myślę — odzywa się nareszcie 
człowiek starszy, o siwych włosach i bliźnie na twarzy — nie posłu
chacie mię, a jednak powiem. Na co się porywacie, dzieci bezbronne 
i słabe? Chociażby cale wojsko stanęło za wami, cóż może znaczyć 30.000 
wobec silnego państwa? I skądże wiecie, że was naród nie potępi, gdy 
narazicie go na stratę swobód, jakie dziś mamy dane i zaprzysiężone? 
Cesarz Mikołaj może jest surowy, lecz ludzie przemijają, a prawa zostają. 



Praw strzeżmy i nie zrywajmy się do walki, niepewnej i nierównej. Stra
szną odpowiedzialność bierzecie na siebie.

Milczenie — szmer niechęci...

Nie przekona uczucia zimny i ostrożny rozsądek: spełnią, co po
stanowili...

— Fortuna sprzyja śmiałym!

Listopad.

Wieczór listopadowy chłodny, ale jasny; lekki przymrozek pokrył bia
łym szronem dachy i drzew gałęzie, księżyc zajaśniał na ciemnym błę
kicie i srebrnym blaskiem oblał pomnik Sobieskiego, most, stawy, drzewa, 
i białe trawniki w Łazienkach.

Cicho i pusto w parku — któżby o tej porze przyszedł tu błądzić 
po samotnych ścieżkach, słuchać szumu nagich gałęzi, któremi wstrząsa 
chłodny wiatr jesienny?

Tylko na moście biały pomnik niewzruszony, zwycięski król jaśnieje 
w srebrnym blasku, zda się wskazywać drogę...

W ciemności, w pustce coś się poruszyło — ktoś idzie mostem, sta
nął przy Sobieskim. Czeka tu na kogo ten samotny człowiek? Na kogo? 
O tej porze?

Coś poruszyło się znowu wśród mroku — zbliża się drugi, trzeci...
Osiemnaście postaci stoi nieruchomo, w milczeniu, patrzy w ciem

ność. Na wieżowym zegarze uderzyła szósta.
— Już nikt więcej nie przyjdzie.
— Trzydziestu dwóch być miało.
Upłynął jeszcze kwadrans.
— Nikt więcej. Pójdziem sami?
— Tak się zobowiązaliśmy. Wysocki nie zawiedzie: hasłem do roz

poczęcia będzie pożar browaru na Solcu.

Przez Aleje Ujazdowskie, Nowy Świat ku Krakowskiemu Przedmie
ściu dąży garstka wojskowych i cywilnych pod komendą Piotra M y- 
sockiego. Idą krokiem wojskowym, wzywając »Do broni!«

Trwoga pada na miasto: jedni zamykają bramy, inni wybiegają 
śmiało na ulicę, młodzież staje w szeregach; coraz silniej, głośniej roz
lega się »Do broni!« mimo trwogi coraz ludniej na ulicach.

Dokąd idą? — Do arsenału, broń rozdawać.
Na wezwanie księcia w stronę Belwederu spieszą oddziały wojska, 

spotykają pochód. Maszerująca garstka zatrzymuje polskich generałów.
DZIEJE POLSKI.
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— Stań z nami, prowadź do walki i zwycięstw!
— Dzieci!
— Prowadź lub zginiesz'
— To szaleństwo!
Huknął strzał.
W taki sposób zginęło siedmiu w ciągu marszu. 
Stanęli przed arsenałem — broń rozdają.

Noc zapadła, pogodna noc listopadowa. Na placach płoną ognie, 
przy nich obozują żołnierze i cywilni pod bronią, Słychać gwar roz
mów, pieśni.

»Hej Chłopicki! wojak dzielny, śmiały,
Powiedzie naszych zuchów w pole zwycięstw, chwały!«

— Niech żyje wódz Chłopicki!
— Niech żyje Lelewel!
— Chłopicki wodzem. Niech żyje Chłopicki naczelnik!
Chłopicki na wszystkich ustach.
Dzielny wódz i generał w armji Napoleona, tylko znaleźć go dziś 

nie można. Niema go w domu, niema u znajomych, daremnie go szukają 
w calem mieście. Czyżby nie chciał przyjąć dowództwa?

Hej Chłopicki! wojak dzielny, śmiały!...

A kiedy na ulicach obozuje młodzież, ludzie starsi, członkowie 
rządu, znani i szanowani patryjoci, zebrali się także, aby radzić, zrozu
mieć, co się stało.

— Czy łączymy się z powstańcami?
Niepodobna!... To dzieciństwo! Młodzi mają krew gorącą, ale — 

szalony krok! zuchwalstwo! Trzeba czekać, rozpatrzyć się, ocenić. Nie 
mamy prawa kraju narażać na zgubę dla wybryku młodzieży: zoba
czymy, co powie na to cały naród. Jesteśmy przecie także Polakami, 
nie o siebie nam przecie chodzi, ale — tak bez zastanowienia czyż 
nam wolno?

— Cóż zatem uczynimy?
_  ?
Noc długa, długa noc upływa na wahaniu, na namysłach. Późnym 

rankiem jesiennym Niemcewicz, Czartoryski, Radziwiłł, Lubecki o spoj
rzeniach przygasłych i znużonych, z czołem zoranem troską niepokoju 
podpisują odezwę do narodu, wzywając do spokoju i rozwagi.

Jeszcze mają nadzieję zażegnać burzę.
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Grudzień.

Białym kobiercem zasłał śnieg ulice, białym, zimnym całunem śmierci, 
po którym dążą zebrani posłowie, by rozpocząć obrady sejmu. Mają wy
powiedzieć zdanie o powstaniu listopadowem. Jak osądzi je kraj i naród?

Sejm nie potępi braci...
Hasło do walki wydane, a więc walczyć trzeba. Niech nas Chło- 

picki wiedzie.
Lecz Chłopicki zapału nie podziela.

Generał Józef Chłopicki.

— Walczyć będę, gdy przyjdzie ostateczność, lecz potępiam wasze 
szaleństwo! Proście o przebaczenie cesarza Mikołaja, może puści w nie
pamięć wybryk dzieci.

— Dzieci nasze — to my. Jeden jest naród polski, jedno w nas 
bije serce.

— To sobie strzelajcie z serca albo z kija; ja bez wojska i broni 
wodzem być nie umiem, nie jestem waszym wodzem i nie chcę was znać. 
Szaleńcy!

28*
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— Wojsko mogło już być. Od trzech tygodni masz władzę — cóżeś 
uczynił w ciągu tego czasu?

— Nikomu nie zdaję sprawy z moich czynów, postępuję, jak uwa
żam za najlepsze.

— Sejm ma najwyższą władzę, przed nim odpowiada każdy. Sejm 
to naród.

— Więc niechże sobie rządzi, a mnie dajcie święty spokój! Nie chce 
was więcej znać, nie chcę o niczem wiedzieć. Nie jestem waszym wo
dzem; szelmą będę, gdybym przyjął z rąk waszych dowództwo!

Szaleńcy!

Luty.

Od rana wre bój krwawy pod Grochowem. Około 40.000 wojska pol
skiego dzień cały opiera się 100.000 nieprzyjaciół. Najważniejszy punkt 
bitwy to lasek olszowy, Olszynka. Dziewięć razy przechodzi z rąk do rąk: 
zajmuje go wódz Dybicz, i znów wypierają go stamtąd Polacy. Pod Chlo- 
pickim padły dwa konie — podano mu trzeciego: kieruje bitwą, chociaż 
nie jest wodzem, choć nie wszyscy jego rozkazów słuchają — kieruje, 
bo wybrany przez sejm wódz naczelny dowodzić nie umie.

Grzmi blizko 400 armat; generał Skrzynecki z bohaterską odwagą 
uderza znowu na Olszynkę — pod Chłopickim pada trzeci koń, on sam 
ciężko raniony w obie nogi, dłużej dowodzić nie może.

Nikt nie kieruje bitwą, nikt nie rozkazuje, każdy walczy, gdzie wi- 
dzi największe niebezpieczeństwo, opiera się i ginie lub zwycięża, ale ta
kie zwycięstwo losu bitwy nie przeważy.

Padają generałowie i żołnierze, tysiące trupów na skrwawionej ziemi, 
tysiące rannych kona; dym, kałuże krwi w śniegu, kwik rannych koni, 
gruchot armat, komenda, szczęk bagnetów, jęki, przekleństwa — i szary, 
mroźny zmrok.

Na drodze do Warszawy wozy broczące krwią — to rannych wiozą. 
Krew spływa, krew na bruku, w powietrzu zapach krwi — krwawa 
droga dziś do stolicy.

Warszawa — jeden szpital. W każdym domu ranni, przed każdy 
zajeżdżają krwawe wozy, zdejmują ojców, mężów, synów, braci, niosą 
niosą żołnierzy nieznanych nikomu: każdy dziś brat najbliższy. Kobiety 
opatrują, pomagają lekarzom, przewiązują okropne rany...

A przez most ciągną wozy, krwawe wozy, szereg ich nieskoń
czony — ranni i konający obok siebie — na twarzach bladość, ból 
jęk, płacz dokoła.

...Wiatr hula dzisiaj po Grochowskich polach i odgrzebuje z piasku
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białe kości — deszcz je obmywa z kurzu, słońce suszy, białe kości po
ległych...

Noc zapadła. Na polu bitwy nieprzyjaciel. Polacy cofnęli się do 
Warszawy.

Maj.

Minęły mrozy i śnieżne zawieje, białe całuny stopniały i zmyły 
ślady przelanej krwi. — Majowe słońce wstało z poza lasu, promienne 
i gorące, rozlało jasne blaski i spogląda na ciche i błękitne fale Narwi. 
Cóż to za tłumy w zwartych i równych szeregach postępują lewym jej 
brzegiem? Błysnęła stal bagnetów, zatętniala ziemia pod tysiącami kopyt, 
pod ciężarem lawet armatnich — liczna armja pospiesznie zmierza ku 
Ostrołęce, aby przez most przeprawić się na prawą stronę, gdzie leży 
wojsko polskie pod Skrzyneckim.

Następca Chlopickiego jeszcze o niczem nie wie. Nie przewidział 
niebezpieczeństwa i nocował w poblizkiej wiosce, a teraz najspokojniej 
zasiadł do śniadania, gdy na spienionym koniu wpadł oficer z okrzykiem:

— Dybicz pod Ostrołęką! Most zajmuje!
Porwał się wódz, jak gdyby rażony postrzałem.

Do broni! Naprzód! Piechota, jazda, artylerja, w ogień! — I sam 
na czele, z głową odsłoniętą, w poszarpanym kulami mundurze wiedzie 
ich do ataku, na kartacze, bagnety, na śmierć nieuniknioną, rozszalały, 
nieustraszony.

Most stanowi o wygranej bitwie: kto go zajmie, ten panem położe
nia; więc bój zapamiętały tu wre całą siłą. Skrzynecki raz po razu ude
rza na czele, żołnierz nie czuje głodu, pragnienia i trudu, podniecany ko
mendą i przykładem wodza, biegnie naprzód i ginie, lecz nowe szeregi 
spieszą w ogień bez trwogi, a glos Skrzyneckiego rozlega się wciąż: 
Naprzód! naprzód! w ogień wszyscy!

Krwią spłynęły błękitne fale Narwi, pociemniały — gęsto padają 
trupy do łożyska, woda je niesie het, z wieścią złowrogą. Aż słońce roz
palone pochyliło głowę, kryje się za bór czarny, a noc dobroczynna kła
dzie kres krwawym, morderczym zapasom.

Wódz naczelny zbiera starszyznę na radę.
Nieprzyjaciel most opanował. Dalszy opór tutaj daremny. Straty 

wielkie. Ostatni ratunek w Warszawie.

Wrzesień.
Książę Paskiewicz oblega Warszawę. Ostatni bój na Woli. Szczupła 

załoga mężnie stawia czoło przeważającej sile, lecz walczy już bez na
dziei. Nie ma wodza.
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Żołnierze giną w szańcach z bronią w ręku, ale się nie poddają: 
me chcą przeżyć klęski. Magazyn z amunicją wyleciał w powietrze. Piotr 
Wysocki ranny, wzięty do niewoli. Kolo kościółka broni się Sowiński, 
wódz na szczudle, gdyż nogę straci! w 1812 r.

Już przy nim kilku zaledwie żołnierzy. Nieprzyjaciel, zdjęty sza
cunkiem, wzywa go do poddania.

—* Polak poddaje się Bogu — i śmierci.
Uderza raz ostatni i pada, przeszyty bagnetem.
Nagle ustaje grzmot dział. — Co to znaczy?
Warszawa się poddała...

NA OBCZYŹNIE.

Py szne gmachy Paryża rozłożyły się wspaniale nad poważnie pły
nącą rzeką, jaśnieją w zlotem słońcu marmurami, wabią bogactwem wy
staw, pomników, pamiątek; ludno tu, gwarno, wesoło i jasno.

W oddalonej dzielnicy domy mniej ozdobne, ale wysokie, jakby pięły 
się do nieba, już prawie chmur sięgają. A na ulicy często słychać mowę 
polską: tu skupili się widać nasi rodacy wychodźcy, tu ich najłatwiej 
spotkać.

Najłatwiej ich tu spotkać, bo mieszkania tanie. Nie piękne, małe, 
ciasne i wysoko — jak wysoko! — ale na lepsze ich nie stać; aby mieć 
dach nad głową!

Takich ulic i takich domów poszukują Polacy, którzy kraj opuścili 
po nieszczęśliwej walce w r. 1831. Odwiedźmy z nich jednego.

Oto dom bardzo wysoki, nie nowy, schody ciemne i strome, ciasny 
korytarz i celki, każda z osobnem wejściem. W jednej z takich izdebek 
na poddaszu, z nizkiem oknem, bez pieca, widzimy tapczan twardy, derką 
okryty starą, stół niewielki, trochę kulawy, krzesło — i to już wszystko. 
A jeszcze dzbanek z wodą i miska do mycia, lichtarz bez świecy 
szklanka.

lo mieszkanie poety Goszczyńskiego, jednego z tych, co w chłodny 
wieczór listopadowy stali w Łazienkach pod pomnikiem Sobieskiego.

Niejeden rok tu przeżył: tańszego mieszkania nie mógł znaleźć 
w Paryżu. Dziś dzień zimowy, chłodny, więc się nie podnosi z tapczana: 
niema po co. Robota go nie czeka, ani śniadanie gotowe; od kilku dni żył 
kawałkiem czerstwego chleba i wodą — wczoraj i chleba nie jadł, bo 
nie ma. I sił nie ma do walki z zimnem — pod derką na tapczanie cie
plej. Nogi mu spuchły, może już nie wstanie. Jak Bóg zeclice.



Chłodny, ostry wiatr przenika na poddasze, zimno tutaj i cicho, 
jakby się świat skończył. Wygnaniec patrzy w niebo przez małe okienko, 
a w myślach jego spokój. W sumieniu niema żadnej ciężkiej winy: ko
chał, chciał oddać ziemi swojej krew i życie; tlómoczków swoich nie 
pilnował podczas burzy, lecz spieszył do ratowania okrętu... Stało się, co 
Bóg zechcial; widać winy nie odkupione, widać trzeba pokuty — więc 
cierpi. Bóg wszystko policzy kiedyś.

Dzień się kończy, mrok idzie i noc zimowa długa, a jutro znów to 
samo. Dawniej czasem dostawał chwilowe zajęcia: jakieś lekcje, pisanie, 
lecz coraz trudniej o to — tyle nędzy i potrzebujących.

Ktoś puka, wchodzi. To żona towarzysza broni, Nabielaka.
— Chorzy jesteście, panie Sewerynie? — pyta z troską i serde

cznością.
— Nie, co u was słychać?
— Głód i bieda. Ale może wam gorzej? Jedliście dziś?

Nie jadłem i wstać mi się nie chcialo: wstydzę się tego, to leni
stwo, to niezgadzanie się z losem. Wstyd mi. Miałem sobie dzisiaj napra
wić trzewiki, a nie zrobiłem nic. Dziękuję, żeście przyszli — to mnie 
zawstydziło, jutro wezmę się do roboty.

Kobieta ma łzy w oczach. I ona też głodna, myślała, że ten biedak 
podzieli się z nią Chlebem.

Ha, trzeba jutro coś zdobyć dla niego, bo jest z tych, co w milcze
niu — umierają.

I nie tylko on jeden.

Straszna nędza pośród »pielgrzymstwa« polskiego. Francja gościn
ności im nie odmówiła, wyznaczyła nawet biedakom pensje, ależ ich tylu! 
tylu! — tysiące. Pensja na chleb suchy zaledwie wystarczy, a gdy po
trzeba butów lub koszuli, chleba zabraknąć musi. I ciężko po ten grosz 
wyciągać rękę. Przecież tam, w swoim kraju ludzie ci mieli majątki, 
urzędy, dawali — a nie brali.

Braterstwo wielkie między nimi: każdy dzieli się chętnie, jeśli ma się 
czem podzielić; książę Czartoryski w Hotelu Lambert, swoim pałacu, wy- 
daje dla rodaków bezpłatne obiady.

Ale trzeba się zgłosić, podać swoje nazwisko i — przyjąć ten posi
łek darowany.

Wielu z tego korzysta: to ogromna pomoc .— ale większość nie 
przyjdzie tutaj po jałmużnę.

W wielkiej sali stół stoi, nie nakryty, lecz długi. W godzinie połu
dniowej bywa tu ludno, ale cicho i posępnie.

1) Tak nazwał Mickiewicz wychodźców z kraju po 1831 r.

— 439 —
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Wchodzi jeden po drugim żołnierz z pod Grochowa, Ostrołęki i Woli, 
oddaje kartkę, siada, i przynoszą mu posiłek. Często nie miał nic w ustach 
od wczorajszego obiadu, a przecież z trudnością przełyka, co dali, on, 
żołnierz z pod Grochowa, Ostrołęki, a przedtem może urzędnik w ojczy
źnie, albo pan złotych łanów, łąk zielonych. Teraz żebrak, z jałmu
żny żyje.

Więc cicho w wielkiej sali, nikt nie mówi, wołałby każdy nie być 
tu widzianym, nawet przez towarzyszów tej niedoli.

I choć biedaków wielu, niewielu »pielgrzymów« korzysta z tego do
brodziejstwa — większość woli głód cierpieć i umierać z głodu.

Lecz czy tak ma być zawsze? Czyż po to przybyliśmy tu, aby 
umrzeć? Nie chcemy zstąpić za życia do grobu; zbierzmy się, radźmy, co 
robić? co począć?

Wszyscy żądają zebrań, chcą porozumienia, chcą obmyślić, jak mają 
postępować. Niektórzy domagają się sądu na winnych, chcą, aby wysłu
chano ich oskarżeń.

I zbierają się coraz częściej, czasem pod »niebieskim namiotem«.
Wtedy powstaje gwar, skargi, zarzuty, pytania, złorzeczenia, groźby.
— Coście z nami zrobili, przewodnicy? Pocoście nas tu przywiedli? 

Czy na śmierć? Ustąpiliśmy z kraju, by wezwać pomocy, by wrócić 
z większą siłą ratować ojczyznę, a nie po to, aby zostać żebrakami!

— Zdradzono nas! Oszukano! Zaprzedano! Zginęliśmy przez wodzów 
zdrajców. Nie dajmy się, bracia, dłużej oszukiwać: sąd i kara na winnych 
przedewszystkiem.

Ból, gorycz, nędza, cierpienia przebyte dają ich słowom silę. Ktoś 
musi być winien temu, co się stało, ktoś musi odpowiadać za ich dzisiej
szą niedolę.

— Sądu, potępienia, kary! — domagają się coraz głośniej.
— Na kogo, bracia? Pomyślcie spokojnie. Nie wolno nam oskarżać 

lekkomyślnie.
— Chłopicki zdrajca!
— Skrzynecki!
— Krukowiecki!
— Sądu, potępienia, pomsty za naszą niedolę, za kraj nieszczęśliwy, 

za tyle krwi przelanej nadaremno!
Gwar potężnieje, ból staje się gniewem, potrzebuje ofiary, by się 

uspokoić.
— Sąd pozostawmy Bogu, wtedy będzie sprawiedliwy — podnosi 

się glos śmiały i donośny — a win szukajmy w sobie. A jeszcze lepiej - 
nie myślmy o winach. Miłość tylko tworzy, a nienawiść niszczy. My zaś 
chcemy budować. Budować przyszłość naszą, naszych dzieci. Zacznijmy 
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od przebaczenia i od siebie. 0 ile polepszycie i powiększycie dusze wasze, 
o t\le polepszycie prawa i powiększycie granice przyszłej ojczyzny wa
szej. Więc niech miłość wyłącznie będzie w sercach. Wtedy i czyny na
sze staną się szlachetne, mądre.

- Pięknie mówisz, kaznodziejo, i to wszystko prawda, tylko dla 
nas baidzo daleka: nie doczekają się jej wnuki nasze, ani wnuki na
szych prawnuków, jeśli sami nie przyspieszymy czasów sprawiedliwości 
dla wszystkich. Przebaczać można tym, którzy żałują za winy, lecz po
zwalać na krzywdę to samemu być krzywdzicielem. Sprawiedliwość 
być musi, choćby krwią okupiona.

— Co przez to rozumiesz, bracie? Co staje między nami?
Drogi i przekonania. Wy wierzycie w szablę i szlachtę, a my 

wierzymy w lud.
— My wierzymy jeszcze w Boga!...

- A my we własne siły. Przeszłość minęła i nie wróci, a ci, co ją 
zmarnowali, to wrogowie własnego kraju. Uprzątnąć trzeba gruzy, by 
nowy wznieść gmach.

— A więc zrywacie jedność?
— Własną pójdziemy drogą.

Pokój z wami, bracia. Zawsze podamy wam rękę, gdy powróci
cie do nas.

— Nie wrócimy do próchna.
Pielgrzymi polscy dzielą się na dwa obozy: niezgoda poszła z nimi 

na 'wygnanie!

Na poddaszu w Brukseli, w niewielkiej izdebce, przy stoliku, zało
żonym papierami, poważny starzec siedzi pochylony. Twarz spokojna, 
gęsto zmarszczkami okryta, włos biały, wzrok utonął gdzieś daleko, lecz 
myśl widocznie pracuje w skupieniu, z natężeniem, może z wysiłkiem.

To Joachim Lelewel, wielki uczony i historyk polski.
Na ścianach izby mróz soplami lodu skrzy się i świeci, ale atra

ment nie zamarzł — to dosyć! Na półkach kilka książek, rękopisy 
nieocenione, najdroższe dziś skarby. Zawiszę dla niego najdroższemi były, 
a ileż ich utracił w swej tułaczce! Ileż tych skarbów zostało w Warsza
wie, w nich cale lata pracy.

Zimno tutaj, aż ręce i nogi sztywnieją, lecz książek trochę ma, 
i trochę pracy; już się z tem nie rozstanie, chyba — w grobie.

Godzina południowca, gospodyni obiad przynosi: herbata, suche grzanki. 
Starzy ludzie niewiele potrzebują.
Znowu ktoś puka — gość. Dawny uczeń, przyjaciel. Ze zdumieniem 

patrzy na obiad i ściany.
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— Mistrzu nasz — nie śmiem mówić, ale...
— Chcesz mię znowu stąd zabrać? Nie wyjadę. I niczego nie po

trzebuję. Mam wszystko. Patrz, jak moja praca rośnie! Pragnę tylko 
skończyć przed śmiercią.

— Mając większe wygody, mógłbyś dłużej pracować, profesorze. 
Przywiozłem ci właśnie bardzo rzadki okaz, zdaje się — bardzo stary.

Oczy starca zapłonęły jasnym blaskiem, wyciągnął drżące ręce, 
bierze stary pieniądz, ogląda go z zajęciem.

— Gdybyś tylko pozwolił, profesorze — tylu nas jest — wszystko, 
co do jednej kartki przewieźlibyśmy sami.

— Ciekawa, rzadka sztuka, — nie mam takiej. Dziękuję ci, bardzo 
dziękuję! O tamtem nie mów. Nie chcę. I tak zabierzecie mię wkrótce.

Na ulicach Paryża wczesny mrok zimowy, lekki śnieg prószy bia- 
lemi gwiazdkami i stroi drzewa, dachy i przechodniów; ludzie spieszą się 
ukryć przed chłodem i śniegiem: weselej w ciepłem mieszkaniu.

Nie spieszy wcale wysoki mężczyzna; jak gdyby nie czul chłodu, 
idzie powoli, pogrążony w myślach. Przystanął wreszcie, jakby się za
wahał: wejść czy jeszcze zawrócić? Niema poco wracać — nic już nie 
zrobi dzisiaj.

Bez pośpiechu wchodzi na schody, widocznie przygnębiony jakąś 
myślą. Ale nic nie pomoże — oto drzwi jego mieszkania.

W kuchence ciemno, w sąsiednim pokoju, przy słabym blasku świecy 
widać trzy osoby, skupione przy fortepianie: matka jedną ręką uderza 
w klawisze, a dwoje dzieci zgodnie śpiewa cienkimi glosami:

— Idzie żołnierz borem, lasem, borem, lasem, borem, lasem!...
— Tatuś! tatuś! — krzyknęły nagle i rzuciły się ku wchodzącemu, 

jakby go witały z dalekiej podróży.
I kobieta powstała, spojrzała na męża, lecz snąć nie wyczytała do

brej wieści w jego twarzy, bo z tlumionem westchnieniem spuściła po
wieki, nie chcąc może, by widział smutek jej spojrzenia.

— Bądź spokojna, Celino — przemówi! mężczyzna łagodnie — oto 
bulka dla dzieci, jutro dostanę pieniędzy. Mam przecież zloty zegarek, 
zastawię go lub sprzedam i przyniosę na chleb i mleko, zanim wstaną. 
Dziś zjedzą resztę zupy i tę bułkę, a my możemy pościć. Iluż to bieda
ków naszych po kilka dni nie jada!

— O dzieci tylko chodzi — szepnęła kobieta. — Zegarek nie na 
długo nam wystarczy.

— Wiem, moja droga, ale bądź spokojna. Pracę jakąkolwiek znajdę, 
a tymczasem sprzedamy, co możemy.

— Cóż my mamy? Trochę ubrania — niewiele.
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— Zgodziłem się dziś przyjąć miejsce bibliotekarza i mam je objąć 
wkrótce. Pensja bardzo mała, ale coś zarobię piórem. Aby dzieci nie 
były głodne.

— Biedaku! — z żalem szepnęła kobieta i spojrzała na dzieci, które 
nie wiedząc o niczem, nakrywały białą serwetą do stołu, przysuwały do 
niego fotel ojca.

Adam Mickiewicz.

— Nie ubolewaj nade mną, Celino — rzekł Mickiewicz, poważnie 
patrząc w oczy*  żony. — Ja szczęśliwszy jestem od ciebie, bo wierzę, że 
to wszystko, co Bóg zsyła, jest dobre i potrzebne dla nas.

— I ta nędza? — szepnęła z boleścią kobieta. — U nas, wkoło nas 
tylu nieszczęśliwych...

Tak, głód i nędza zawitały nawet do skromnego schronienia wiel
kiego poety, którego arcydzieła są i będą zawsze największym skarbem 
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całego narodu. Ale któż miał kupować jego książki? Za granicą: cudzo
ziemcy i biedacy; do kraju nie miały wstępu.

Więc nieraz było ciężko, lecz dotąd odważnie walczył z losem 
i biedą. I jakoś nie tonął. Ceniono jego rozum i naukę, w Paryżu, tej 
stolicy świata, otrzymał miejsce profesora. Miał mówić cudzoziemcom 
o krajach słowiańskich, ich przeszłości, wielkich ludziach, wielkich 
dziełach.

Przemówił — i zachwycił, zadziwił i porwał słuchaczów. Olbrzymia 
sala tłumu pomieścić nie może: cisną się cudzoziemcy i rodacy, każdy 
chce słyszeć mistrza.

A on maluje słowem wspaniałe obrazy, maluje przeszłość słowiań
skich narodów, opowiada ich dzieje, odsłania myśli, uczucia, cierpienia, 
cały świat nowy, nieznany powstaje przed oczyma widzów. I coraz wię
cej przybywa ciekawych. To nie tylko studenci, ale głowy siwe, mundury 
urzędników i*wojskowych,  literaci, prawnicy, cala inteligencja gromadzi 
się tutaj, przybywają zdaleka cudzoziemcy.

Lecz Mickiewicz i na katedrze nie umiał zapomnieć, że jest » piel
grzymem polskim« — jego dusza i serce nie umiały się oderwać od

tych pól, malowanych zbożem rozmaiłem, 
wyzlacanych pszenicą, posrebrzanych żytem,

i coraz więcej zwracał się ku nim wyłącznie, powoływał wszystkich do 
poprawy, uszlachetnienia dusz swoich, a wtedy zapowiadał królestwo 
Boże na ziemi, pokój i szczęście wszystkich.

Nie o tem miał wykładać, więc — otrzymał dymisję.
A wtedy zabrakło chleba jego dzieciom.

W cichym szwajcarskim domku, w małym pokoiku z widokiem na 
śnieżne Alpy i błękitne jezioro Leman, spotykamy drugiego wielkiego 
poetę, Juljusza Słowackiego. Zapatrzony w cudny krajobraz, marzy i tęs
kni, i pisze do matki pełne smutku listy.

— O droga matko, ubogi wyrobnik zarabia na życie i utrzymuje 
rodzinę, a ja nie mam na to, abyś przyjechała do mnie, abym mógł ręce 
twoje oblać łzami i u nóg twych wypłakać całą tęsknotę duszy.

Nie mam na to. Żyję z pieniędzy, które ty mi przyślesz, bo inaczej 
nie miałbym na suchy kawałek chleba. Wyprowadzam się z tego pokoiku, 
w którym przez lat parę było mi tak dobrze, bo nie mogę za niego tyle 
płacić. Poczciwa gospodyni oddałaby mi go za połowę ceny, ale przecież 
nie mogę krzywdzić kobiety.

Jak tam pięknie musi być u was!... Słońce za las zachodzi, i z pól
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wracają z pieśniami żniwiarze, z łąk skoszonych płynie woń siana, ty, 
matko droga, siedzisz na ganeczku i patrzysz na drogę, którą syn twój 
nie wróci nigdy...

A kiedy o tem myślę, żal mię zdejmuje niewypowiedziany, i oddał
bym za jeden taki wieczór cichy na starym ganku z wami wszystkie 
piękności obczyzny i wszystkie smutne dni życia mojego.

Juljusz Słowacki.

I ucieka poeta-tułacz z nad błękitnego jeziora, spieszy do Ziemi 
Świętej, złożyć u grobu Chrystusa swe zbolałe i smutne serce. Lecz na 
okręcie ogarnia go większa tęsknota, i skarży się samemu Bogu:

Smutno mi, Boże! Dla mnie na zachodzie 
Rozlałeś tęczę blasków promienistą;
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Przede mną gasisz w lazurowej wodzie 
Gwiazdę ognistą.

Choć mi tak niebo ty złocisz i morze — 
Smutno mi, Boże!

Tak smutno, że zamyka się w cichym klasztorze i w przecudnej 
powieści maluje swą duszę, uciekającą z ciała do ojczyzny, stąpającą jak 
anioł z opuszczonemi skrzydłami po błękitnej fali jeziora.

Może tak kiedyś wróci dusza... ale ciało do śmierci tułać się będzie, 
i spocznie pośród obcych, w samotnym, dalekim grobie...

W prastarym, wspaniałym Rzymie trzeci poeta, najmłodszy z wiel
kiej trójcy, Zygmunt Krasiński.

Temu nie braknie złota ani wygód, choć po bratersku dzieli się 
swoim dostatkiem z biedniejszymi; ale dusza jego smutna, bo patrzy na 
niedolę i nędzę współbraci.

A gorzej od ich nędzy- boli go niezgoda, bolą krwawe hasła zemsty, 
nienawiści.

Chce im powiedzieć, że to pokusy szatana, a że poetą jest, więc 
tworzy dzieje szlachetnego, niezłomnego Greka, Irydjona, który kochał 
ojczyznę całą duszą, nienawidził Rzym, jej pana i gnębiciela. Nienawidził 
i postanowił oddać życie, by pomścić krzywdy swojego narodu, obalić 
wieczne miasto, zburzyć jego mury, podeptać wielkość i potęgę.

Po to jedynie żyje. Wyrzeka się wszelkiego sz*częścia, byle nasycić 
zemstę. A nie wie, że to szatan sieje mu w sercu te ziarna i cieszy się 
ich kwiatem, bo w moc jego oddają piękną i szlachetną duszę.

Już kusiciel wyciąga po nią chciwe szpony, już ją zagarnie jako 
własność swoją, ale w godzinie sądu anioł miłosierdzia wzywa litości Boga, 
bo Irydjon kochał ojczyznę, bo z miłości wypływały jego błędy: Nie 
karz go, Panie, bo on kochał Grecję.

Ta wielka miłość ocala winnego. Szatan oddala się upokorzony, 
a Bóg za pokutę posyła Irydjona na ziemię powtórnie, ażeby kochał, cier
piał — i przebaczał.

»Zamieszkasz pośród nowych braci i po raz drugi ujrzysz miłość 
swoją konającą i umęczoną — a jeśli wytrwasz, przebaczysz, a kochać 
nie przestaniesz, będziesz wolnym Synem Niebios«.

Miłość jedynie jest zbawieniem świata, więc Krasiński wzywa roda
ków do jedności, do wyrzucenia z serca nienawiści: »Jeden tylko, jeden 
cud: z szlachtą polską polski lud«. Nie jako wrogi, gotowe do walki, lecz 
jako bracia, dzieci jednej ziemi. 






