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Henryk Różycki
Gruzy
Powieść na tle historycznym z czasów konfederacji barskiej
I
W niedzielę po nieszporach przy końcu lipca 17681 roku sławetna brać
cechu wspólnego ślusarskiego, kowalskiego, stolarskiego i pokrewnych
jemu zawodów — ciesielskiego i bednarskiego oraz brać powroźników
poczęła się schodzić na kwartalną schadzkę rady2. Miasto Skawina
posiadało w owych czasach cztery cechy3. Najstarszym był szewski,
ustanowiony i przywilejem radzieckim skawińskim z roku 1594,
aprobowany przez opata Mikołaja Mieleckiego4 oraz cały konwent
benedyktynów tynieckich, co uwieczniono na pergaminie z dwiema
pieczęciami, przechowywanym w ladzie cechowej. Następnym był
ślusarski. Trzecim był cech kuśnierski, który po inwazji szwedzkiej5
popadł w zapomnienie, lecz został wydźwignięty na zasadzie dawne-
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1
Data całkowicie umowna. Wiele wydarzeń opisanych lub wspomnianych w utworze
wydarzeń dziejowych miało miejsce w latach 1768–1772.
2
Zgodnie z uniwersałem Marii Teresy, regulującym działalność rzemiosł w Galicji,
z którego korzystał H. Różycki, „schadzki” braci rzemieślniczej miały się odbywać cztery
razy do roku. Obecność na nich była obowiązkowa (Archiwum Państwowe w Krakowie
(dalej: APK), 29/114/33).
3
Pisząc ten fragment, autor korzystał z dokumentu w którym zostały wymienione
cztery cechy uprzywilejowane. Na przestrzeni lar cechów w Skawinie było więcej: cech
garncarzy, posiadający statut z 17 III 1584 r., przyjęty przez garncarzy krakowskich; cech
szewców, posiadający statut zatwierdzony 1 II 1594 r. przez burmistrza Skawiny Jana
Korala; cech stolarzy, wydzielony z cechu ślusarzy i zatwierdzony w czerwcu 1795 r.;
cech ślusarzy, posiadający statut przyjęty przez ślusarzy zatorskich i potwierdzony przez
burmistrza i radę miasta Skawiny 7 III 1603 r.; cech kuśnierzy, posiadający statut nadany
przez burmistrza i radę miasta Skawiny 23 X 1603 r.; cech krawiecki, zatwierdzony
19 VI 1605 r. statutem przyjętym przez krawców myślenickich. Zob. Cechy rzemieślnicze miasta Skawiny — zbiór szczątków zespołów z lat 1584–1901, APK, nr zespołu
197, także: Ustrój miejski i opis miasta Skawiny w: Zbiór aktów urzędowych dot. Skawiny,
APK 29/114/33 [s. 5].
4
Mikołaj Mielecki herbu Gryf (ok. 1657–1604) — benedyktyn, opat tyniecki,
pochodził z rodu magnackiego. Opactwo zawdzięcza mu swój największy rozkwit.
Powiększył znacznie bibliotekę zakonną, stworzył też przy konwencie szkołę zwaną
gimnazjum tynieckim. Zob. Polski słownik biograficzny, t. 20 s. 765.
5
Mowa o najeździe szwedzkim z lat 1655–1660, zwanym Potopem.
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go przywileju radzieckiego, otrzymawszy na to świeżą konfirmację6
radziecką i opacią tyniecką w roku 1765. Ostatni cech — garncarski — oparto na przywileju opata tynieckiego Jędrzeja Brzechwy7
z roku 1584, a wzorowano na ordynacji cechu miasta Krakowa.
Wszystkie te cechy funkcjonowały na zasadzie nowych praw i przepisów ustanowionych przez komisję pod przewodnictwem jaśnie
wielmożnego księcia Macieja Łubieńskiego — prymasa Polski i opata
tynieckiego8. Przepisy te weszły na miejsce zaniedbanego przywileju
prawa magdeburskiego, które — po zburzeniu miasta przez Szwedów
w roku 16559 — pozbyło się formy i kształtu wyżej wymienionego
prawa, częścią przez zubożenie ludu, częścią dla braku osób zdolnych
do utrzymywania onego. Wszystkie cechy zobowiązane zostały do
organizowania zebrań kwartalnych celem uczynienia wpisu uczniów,
wyzwolenia czeladników, przyjęcia w swe grono nowych majstrów,
ściągnięcia należących się cechowi opłat, ustanowienia służnego (czyli
usługi przy ołtarzu w kościele), obdzielania wpisanych na wdaństwo10
cechowe członków świecami, a także wyznaczania osób do usługiwania
przy pogrzebach oraz konsolacjach11, odbywanych w różnych okolicznościach po zebraniach braci cechowej.
Brać cechowa dzieliła się na hierarchię ściśle przestrzeganą, czyli
na cechmistrza i jego zastępcę — podcechmistrza, braci starszych,
którzy już urząd cechmistrza lub jego zastępcy kiedyś zajmowali, dalej
średnich i młodszych, z których mianowano braci stołowych, mających
obowiązek usługiwania przy piwie cechowym oraz wyznaczano im
godziny służby w kościele. Lada cechowa, czyli skrzynia, do której
składano przywileje, pieniądze i spisane akta, przechowywana była

zawsze w domu cechmistrza, którego co roku wybierała brać cechowa
na pierwszej kwartalnej schadzce. Schadzki zaś odbywały się w sali ratuszowej pod okiem władzy miejskiej, od czego jednak teraz — wobec
bieżących wydarzeń wojennych12 — odstąpić musiano.
Ubrani odświętnie w długie, opięte na piersiach, suto fałdowane
w pasie siarczkowe13 kapoty, zapięte na sznury o metalowych, nierzadko srebrnych guzach14, w rogatywkach obszytych czarnym barankiem
i z fantazji zwieszonych na ucho, w wysokich polowych butach, szli bracia
cechowi grupkami, niosąc duże, w skórę oprawne książki do nabożeństwa.
W przyjaznej pogwarce wolno, noga za nogą, jak przystało na sławetnych
mistrzów kunsztu rzemieślniczego, zmierzali wprost z kościoła na rynek
do domu pod numerem 68 imci pana Jakuba Zapałowicza.
Pan Jakub Zapałowicz, mistrz kunsztu stolarskiego, niegdyś cechmistrz, dzierżawca miejskiej propinacji15, człek w średnim wieku, ubrany
podobnie jak wszyscy współbracia cechowi, z tym jeno wyjątkiem,
że swoją sieraczkową kapotę zapiął na misternie wyrobione sznury
pasamonickiego16 kunsztu, a w koszulę pod szyją wpiął złotą spinkę,
w której tkwił duży, zwracający na siebie uwagę koral (jakby chciał
mówić każdemu, kto spojrzał na właściciela: „Patrz, ja tu pan!…”),
stał w szeroko otwartych drzwiach swojej szynkowni, którą odstąpił
na sesję cechową, i sadzał za stołami przybywających grupkami braci,
mając każdemu do powiedzenia jakieś przyjemne słowo.
Znając dobrze swych współpracowników, świadomy ich nawyków
i przyzwyczajeń, wtajemniczony w antagonizm braci ślusarskiej i braci
stolarskiej, dążących stale do oderwania się w osobne stowarzyszenia
i niemogących pogodzić się w rządach cechowych (gdzie jedni i drudzy
sięgali po hegemonię17) starał się ich sadzać za stołami tak, aby każdy
miał swoje ulubione towarzystwo do przyjemnej pogwarki.

6
Konfirmacja — w dawnym prawie: potwierdzenie prawdziwości lub uznanie
ważności czegoś przez najwyższą instancję (WSOb PWN, CD).
7
Andrzej Brzechwa (zm. 1593) — benedyktyn, opat klasztoru w Tyńcu (1573–1593).
8
Maciej Łubieński herbu Pomian (1572–1652) — arcybiskup gnieźnieński i prymas
Polski, biskup poznański, biskup kujawski, biskup chełmski; zob. W. Urban., Łubieński
Maciej h. Pomian (1572–1652), [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, 1983, s. 437.
9
W okresie potopu szwedzkiego oblegano Kraków. Aby zdobyć żywność, wojska
nieprzyjaciela złupiły okoliczne miejscowości, w tym również Skawinę. Zob. Monografia
Skawiny. 650 lat tradycji, Skawina 2016, s. 45–46.
10
Wdaństwo — daw. ‛przyłączenie się, udział w czymś’; por. współczesne znaczenie
czas. wdać się, por. (SJP PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/wdac-sie;2535032.html).
11
Konsolacja — od łac. consolatio; synonim wyrazu stypa; tu: poczęstunek.

Czyli w trakcie konfederacji barskiej (1768–1772).
Sieraczkowy — od sieraczek, rodzaj grubej tkaniny wełnianej (SJPD).
14
Guz — element ozdobny stroju.
15
Propinacja — w dawnej Polsce: wyłączne prawo szlachcica do produkcji trunków;
też: obowiązek kupowania przez chłopów określonych ilości tych trunków; również
w znaczeniu: szynk, karczma.
16
Pasmonik, szmuklerz — rzemieślnik zajmujący się wyrabianiem m.in. pasów,
ozdobnych galonów, frędzli oraz taśm do obszywania ubrań (SJP PWN).
17
Hegemonia — tu w znaczeniu: pierwszeństwo.
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13

Usadziwszy sławetnego cechmistrza imci pana Kazimierza Pachońskiego na poczesnym miejscu, sadzał koło niego braci starszych: imci
panów Ignaca Gniatkowskiego, Szymona Piątkowskiego, Marcina
Piweckiego, średnich: Bonawenturę Wojciechowskiego, Jakuba Pijanowskiego oraz młodszych: Tomasza Gniatkowskiego i Sebastiana
Ocetkiewicza. Obok zaś przeznaczył stół dla braci kunsztu stolarskiego, których w cechu coraz bardziej przybywało, aż zaczęli licznych
dawniej ślusarzy jeszcze bardziej liczbą swą przewyższać, a przez to
koso18 patrzeć na zbratanych we wspólnym towarzystwie mistrzów
obcego im rzemiosła, którzy dotąd z dawien dawna dzierżyli w swych
rękach wyższe urzędy cechowe, udzielając stolarzom, jakby z łaski,
tylko niższych funkcji.
Obok podcechmistrza imci pana Jana Jodłowskiego zasiedli starsi
bracia, imci panowie: Andrzej Piątkowski, Ignac Paździórkiewicz,
Ignacy Piątkowski, Wojciech Pachoń, Marcin Szponder, Jan Kostecki,
Wawrzyniec Pachoński, Wacław Maciołowski, dalej średni i młodzi:
Tomasz Gniatkowski, Jakub Szponder, Jakub Pijanowski, Michał
Pachoński, Wojciech Żyliński, Sobek Piątkowski i inni. Resztę
stołów zajęli pomieszani między sobą mistrzowie innych zawodów
zrzeszonych w cechu, pomiędzy którymi wyróżniał się postawą i powagą imć pan Jan Wąsowicz, niegdyś wójt miasta, mistrz kunsztu
powroźniczego.
Wnet gwar zapełnił obszerną izbę szynkowni, tu i ówdzie postawiono kwartę gorzałki lub garniec piwa, którym przepijano do siebie,
i gwarząc o bieżących wypadkach, oczekiwano na przybycie spóźniających się na spotkanie braci.
Imci pan Kazimierz Pachoński, cechmistrz, wyczekawszy chwil parę,
a widząc, że dostateczna liczba braci zajęła już miejsca i powodu nie
ma, by dalej wyczekiwać, skinął na braci sławnych imci panów Jakuba
Szpondra i Sebastiana Ocetkiewicza, którzy natychmiast wstali i z sąsiedniej alkowy wynieśli ladę cechową, którą postawili uroczyście na
stole przed imci panem Kazimierzem. Pan cechmistrz chrząknął głośno,
zdjął rogatywkę i przeżegnawszy się pobożnie, wyciągnął z kalety19
kapoty duży klucz, po czym wsadził go w zamek lady.
18
19

Koso — dawne: niechętnie, niezyczliwie (z ukosa).
Kaleta — tu w znaczeniu ‛kieszeń’.
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W jednej chwili, jakby na komendę, gwary ucichły, szklanice i dzbany
zniknęły ze stołów, a obecni, zdjąwszy czapki, czekali w milczeniu na
otwarcie symbolu władzy — lady cechowej. Pan Kazimierz z powagą
i jakimś namaszczeniem religijnym obrócił klucz w zamku i uniósł wieko
skrzyni. Spojrzawszy zaś po zgromadzonych sięgnął ręką do środka i wyjął
krucyfiks, który ustawił na stole przed sobą. Na to powstali i przeżegnali
się wszyscy, a imci Pan Kazimierz, zwracając się do zgromadzonych, zaczął:
— Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
— Na wieki wieków amen!
— Pytam się moich braci starszych, średnich oraz wszystkich
współbraci, czy mam sesję gaić20?
— Prosimy, według starego zwyczaju!
— A więc gaję w imieniu Trójcy Przenajświętszej, w imieniu
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i jej króla najmiłościwiej nam panującego Stanisława Augusta, w obecności was, braci starszych, średnich,
i was — współbraci. Co będziemy mogli załatwić, to załatwimy, a co
nie, to odeślemy do władzy wyższej, przed osąd naszych rajców i ławników miasta. Pytam się, czym słusznie sesję gaił?
— Słusznie! — odpowiedziano.
Po czym wydobyto książkę, do której wpisano zgłoszonych przez
majstrów chłopców przyjętych do terminu, następnie zaś wpisano kilku
czeladników. Na majstrów wpisano imci pana Kaspra Czelawskiego
i Wojciecha Iwanowskiego, mistrzów kunsztu stolarskiego biegłych
w wyrobie skrzyń w barwne wieńce i kwiaty malowanych. Przedyskutowawszy i ustaliwszy opłaty należące się cechowi z tytułu ich zapisów
na majstrów wyznaczyli im na konsolację dla braci po złotych cztery
i groszy sześć oraz fundowaną przez nich kolację dla braci cechowych,
co sobie który z nich życzy. Rachunki z dochodów i rozchodów cechowych przyjęto do wiadomości, a z pozostałej gotówki cechowej
uradzono wyznaczyć na dzisiejszą konsolację złotych polskich 12, licząc
po 30 skudów, czyli groszy za jednego złotego.
Braćmi stołowymi wybrano na najbliższy kwartał imci pana Jakuba
Szpondra oraz Sebastiana Ocetkiewicza, którzy — dawszy dowody
swej sprawności — ku powszechnemu zadowoleniu już trzeci kwartał
tę godność piastować będą.
20

Gaić, zagajać — dawne: zaczynać, inaugurować.
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Na służne wyznaczono najmłodszych braci, dopiero co wpisanych
w księgi cechowe, z tym że jeżeliby z braku czasu tych czynności
spełniać nie mogli, mają ich zastąpić bracia stołowi, za co oni muszą
zapłacić do użytku wszystkich braci na konsolację po złotych dwa i groszy sześć, po czym ladę zamknięto, a najmłodsi bracia, imci panowie
Kasper Czelowski i Wojciech Iwanowski, odnieśli ją do domu imci
pana Kazimierza Pachońskiego. Bracia poczęli między sobą gwarzyć
i szykować się na tradycyjną ucztę.
Imci pan Kazimierz Pachoński, uradziwszy szeptem ze starszyzną,
skinął na Zapałowicza, szepnął mu na ucho dyspozycję, a sam zwrócił
się do braci:
— Sławetni bracia, siadajcie i, jak zwyczaj każe, w podziękowaniu
za pilny i rzetelny udział w schadzkach cechowych, w procesjach
i obrzędach naszego świętego Kościoła katolickiego oraz za oddanie
usługi naszej patronce świętej Annie — oby nam zawsze pomagała
w naszych zamierzeniach — spożywajcie w spokoju i pobożności dary
Boże, czego wam i sobie życzę, amen.
Tymczasem młoda szynkareczka Zosia Wąsowiczówna, sierota będąca na wychowaniu u swojej ciotki Zapałowiczowej, a dalsza krewna
niegdyś sławetnego wójta miasta Skawiny Jana Wąsowicza, mistrza
kunsztu powroźniczego, zgrabna jak sarenka, uwijała się za szynkwasem, nalewając w gąsiorki gorzałkę, podając kieliszki i kubki cynowe
na piwo, które to naczynia wycierała białym ręcznikiem i stawiała na
ladzie, skąd zabierali je bracia stołowi, aby usługiwać przy konsolacji.
Za chwilę postawiono przed braćmi koszyk bułek z piekarni sławetnego mistrza Błażeja Pachla oraz półmiski równo pokrajanej kiełbasy,
a bracia stołowi, biorąc je, dzielili i układali przed każdym po pięć bułek
i po dwa kawałki kiełbasy, które biesiadnicy, oglądnąwszy, spiesznie,
chowali w głębokie kieszenie swych kapot. Tylko czasem ten i ów zakąsił bułką po łyku gorzałki, przy czym oglądał się łakomie na beczkę
z piwem, przy której manipulował imci pan Zapałowicz, nabijając
w nią drewnianą pipę21.
Gąsiorki z gorzałką opróżniały się dość prędko, więc Zosia musiała je
co chwila napełniać, znacząc kredą na ladzie ich ilość, a bracia stołowi,
zaczynając zawsze od siebie, podawali po kolei pełne kubki, zachęcając
21

Pipa — cienka rurka z kranem, przez którą nalewa się piwo z beczki (SJP PWN).
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wzbraniających się braci do picia. Imci pan Zapałowicz, uporawszy się
z pipą, usiadł pomiędzy dwoma stołami na ławie i z przyjaznym uśmiechem na ustach dogadywał to tu, to tam, a bracia stołowi upuszczali
z beczki w pękate miedziane dzbany piwo, po czym lali je w cynowe
kubki ustawione przed braćmi, którzy w milczeniu ujmowali je w ręce.
Trąciwszy się z sąsiadem, wlewali zawartość w gardło łakomie, oblizując się, smakowali, a osiadłą na wąsach białą pianę ocierali rękawem,
rozmazując ją obficie po czerwonych, jędrnych, dokładnie wygolonych
policzkach.
Posiliwszy się pokaźnie wyborowym trunkiem, siedzieli jeden koło
drugiego w milczeniu. Dopiero kiedy pomału trunek począł działać,
języki zaczęły im się rozwiązywać. Ten i ów odezwał się do towarzysza,
pytając o zdrowie małżonki lub dzieci, inny o interes, tamten o sprawy miejskie lub cechowe, aż w końcu rozgwar powszechny zapełnił
obszerną komnatę szynkowni.
Tylko cechmistrz imci pan Kazimierz Pachoński, zawsze skory do
pogwarki, siedział milczący, z jakąś troską na twarzy, przygryzał swego
ciemnego wąsa i patrzał przed siebie w zadumie.
Imci pan Zapałowicz, który pilną dawał uwagę na wszystko, co
wokoło niego się działo, spostrzegł prędko zadumę cechmistrza, więc
chwytał czasem za kubek i sięgał nim w jego stronę, aby się trącić
piwem, a wtedy imci pan Kazimierz brał za puchar i długim haustem pociągał trunek, po czym znowu, westchnąwszy ciężko, popadał
w bezwład.
— Coś widzę, kumotrze22, że nie w smak wam dzisiejsze zebranie! — odezwał się w końcu szynkarz. — Coś widzę macie na wątrobie, bo milczycie i patrzycie tak, jakby was jaki robak toczył!
— Ano, dyć tak, cieszyć się nie ma z czego!…
— Czyby może te konfederaty?! — pytał ciekawie pan Zapałowicz.
Na wzmiankę o konfederatach brać uciszyła się nagle...
— A dyć tak! Jak wiecie, dzisiaj konfederaci zajęli zamek. A od rana
burmistrz, wójt i ławnicy na ratuszu radzą, a z nimi ich oficerowie.
— Dyć przecie zamek w ruinie, cóż by oni tu mogli robić! — odezwał się podcechmistrz Andrzej Piątkowski.
22
Kumotr — dobry znajomy, przyjaciel; kum, kamrat, kompan, towarzysz (SJP
PWN).

—9—

— No nie tak ci on jeszcze popadł w ruinę, jak myślicie. Część
dachu jeszcze się trzyma, a sala rycerska na dole nie gorzej jest zachowana, boć przecie portretów kilka tam wisi, jako to Najjaśniejszego
Króla i naszego miasta założyciela Kazimierza Wielkiego, Hieronima
Krzyżanowskiego — opata tynieckiego, też naszego dobrodzieja,
Piotra Myszkowskiego — biskupa krakowskiego, Macieja Skawińczyka — opata tynieckiego i największego naszego dobrodzieja,
twórcę naszych cechów opata tynieckiego Mikołaja Mieleckiego,
a i niektórych królów naszych dobrodziei, zdobiąc swymi personami
ściany Sali Rycerskiej. Najważniejsze zaś dla konfederatów jest to,
że baszta jest obszerna, wcale dobrze zachowana, i aby ino na nią
wytoczyć armaty, to nawet obrona z niej byłaby niezła! — ciągnął
sławetny pan Kazimierz.
— A niby cóż my, to go how go23, mamy z tym wspólnego? Niech
sobie ciągną armaty! — przerwał pijany już imci pan Tomasz Gniatkowski i uderzył pięścią w stół.
— Cicho, nie przeszkadzać! — zawołali inni, starając się go uspokoić.
— Nie pozwalam!24 — wołał nadal pan Tomasz w pijackiej ekstazie. — Co mi tam Konfederaty! Same Francuzy i, to go how go, tacy
sami, jak Moskale!
— Cicho! — rzekł gromko pan Kazimierz i popatrzył ostro na
pijaka.
Pan Tomasz, choć pijany, nie wytrzymał wzroku i niczym zwierz
poskromiony przez pogromcę usiadł z powrotem na ławie, mrucząc
coś do siebie pod wąsem.
Nastała cisza, jakby w obawie, że pijackie słowa Gniatkowskiego
mogą wywołać zatarg niepożądany, ale ciekawość dowiedzenia się
czegoś od cechmistrza, który jako reprezentant licznego bractwa
cechowego z urzędu brał udział w spotkaniu na ratuszu, zwyciężyła
i poczęli mu zadawać pytania.

— Niby tego, jak mówiliście, imci panie Kazimierzu, zajęli zamek?
— Ano niby tak, jak mówiłem! Imci pan Jan Wyrombski, posesor
dominium25 radziszowskiego, otworzył im osobiście dźwierze zamkowe
i zaopatrzył ich konie i furaż26!
— A na ratuszu to niby co?
— Niby nic… Tylko ten francuski oficer de Choisy27 i ten drugi,
jakiś tam Węgier Beniowski28, upierają się, aby zamek naprawiać!
— Co mi tam Beniowski! Nie pozwalam! — wrzasnął nagle
Gniatkowski — Za kołnierz, to go how go, i hajda z nim na Węgry!
Nam, to go how go, chleba potrzeba, nie wojny!…
— Cicho, nie przeszkadzać! — wołano, a widząc, że z pijanym nie
da się dojść do porządku, wzięli go bracia stołowi pod pachy i wyrzucili na rynek, po czym zamknęli drzwi i stanęli na straży, na wypadek,
gdyby opój chciał powrócić.
Ale Gniatkowski jakby otrzeźwiał nagle, poprawił tylko rogatą
czapkę na głowie i poszedł w stronę kościoła, aby — jak to zwykł
czynić, kiedy popije — pomodlić się przed wielkimi drzwiami, przed
którymi potrafił klęczeć godzinami aż do wytrzeźwienia, prosząc Boga
o ukaranie wszystkich, którzy nie chcą go, to go how go, słuchać.
Tymczasem bracia, nie zważając na tumult uczyniony przez imci
pana Tomasza, słuchali dalszych wywodów cechmistrza.
— Ano ja tam nie mam nic przeciw temu, jak naprawiać, to naprawiać, bo to i dla nas byłaby pamiątka nie lada, a może i na ratusz
potem by się nadał, ponieważ nasz chyli się już ku upadkowi!
— I ja tego jestem zdania, tylko że oficery chcą, aby miasto ekspensowało29 — odrzekł imci pan Kazimierz.
— O, co to, to nie! — wołali już wszyscy — Chyba, że uniwersałem z pieczęcią i podpisem jego świątobliwości Gabriela Jana

23
W rękopisie: „tu go haw go”, czasem: „to go how go” — trudny do jednoznacznego wytłumaczenia zwrot naśladujący język angielski. Być może bohater powieści
wyjątkowo nieudolnie tłumaczy jakieś polskie powiedzenie, np. „idzie jak idzie”, co
ewentualnie może znaczyć: „jest jak jest”. W niniejszym opracowaniu ujednolicono
zapis na: „to go how go”.
24
Nawiązanie do zawołania: „veto”, którym zrywano obrady sejmu.

Possesor dominium — właściciel, zarządca majątku (SJP PWN).
Furaż — dawniej: pasza dla koni wojskowych (SJP PWN).
27
Claude Gabriel de Choisy (1723–1800) — oficer francuski w służbie konfederacji
barskiej; zesłany w głąb Rosji, w 1774 r. powrócił do Francji.
28
Maurycy Beniowski (1746–1786) — polski podróżnik pochodzenia słowacko-węgierskiego, uczestnik konfederacji barskiej, w wyniku czego zesłany na Kamczatkę,
z której zorganizował ucieczkę statkiem. Żołnierz, awanturnik, kosmopolita, autor
głośnych pamiętników. Bohater poematu dygresyjnego J. Słowackiego Beniowski (1841).
29
Ekspens — dawniej: wydatek, koszt (SJP PWN).
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25
26

Junoszy z Podosia Podoskiego, hrabi na Srzeńsku, arcybiskupa i opata
tynieckiego, dostaniemy pewność, że w całości go potem otrzymamy!
— Pomału, pomału — mówił imci pan Kazimierz Pachoński — Wszak wam wiadomo, że Moskale pod wodzą pułkowników
Panina i Bocka30 spalili Kleparz i z wojskiem oblegają Kraków, a Prozorowski i Apraksin31 ciągną od Jasła, znosząc po drodze mniejsze
konfederacje, i ino patrzeć, jak staną pod Krakowem. Nie wiadomo tedy,
co się stanie. Wprawdzie konfederaci obwarowali się w Tyńcu i Lanckoronie, a oddziały ich przebiegają okolice, zaś w Zatorze, Sieradzu,
Wieluniu i Gostyniu zawiązano drobniejsze konfederacje, na których
czele stoją tacy wojskowi, jak Walewski, Mączyński, Dzierżanowski,
Brzostowski, Bobrowski, Myszkowski i wielu innych, których sława
w walce z Moskwą i do nas dotarła, jednak nie wiadomo, co będzie,
bo Moskwa dobrze uzbrojona jest i liczna, a tu ani armat, ani innego
sprzętu nie ma, toteż kto wie, co nas czeka! Mnie się widzi, że z tego
wszystkiego tylko to wypadnie, że się to na naszych grzbietach skrupi!32
— Najgorsze jest jeszcze to, że nie wiadomo, komu służyć. — przerwał Zapałowicz. — Moskale uniwersałami swoimi głoszą, że bronią najjaśniejszego, najmiłościwiej nam panującego króla Stanisława,
konfederaty zaś mówią, że bronią ojczyzny zagrożonej przez Moskali,
a króla niby to chcą oswobodzić, bo go sprzedawczyki oddają w moc
nieprzyjaciół! I komu tu wierzyć?
— Nam mieszczanom do tego nic! — odezwał się za to młodszy
brat Jakub Pijanowski. — Sprawa to szlachty i niechaj oni się tym
zajmują! Nam do wojaczki się nie mieszać, tylko rzemiosła trza pilnować, bo jak mi się widzi, moglibyśmy wyjść na tym źle!
— Otóż, imci panie Pijanowski, mylicie się! — przerwał mu imci
pan Kazimierz. — Ponieważ to sprawa więcej nas powinna obchodzić
jak szlachtę, choćby z tego tytułu, że, jak widzicie, Panin i Bock nie
poszli palić dworów szlachty, której tyle jest w okolicy, tylko spalili
Kleparz, który zamieszkują tacy jak my rzemieślnicy. Oblegają zaś

Kraków, a nie dwór w Korabnikach33 lub inne dominium, tylko miasto,
w którym tyle jest sławetnych cechów, ile jest kunsztów rzemieślniczych
na świecie!
— Prawdę mówi! — przytakiwali inni.
— Chodzi tylko o to, aby się zastanowić, czy wziąwszy udział w tej
imprezie, potrafimy obronić tamtych i czy sobie pomożemy?
— Tak, tak, słusznie! — wołano.
Tymczasem piwo się skończyło, więc bracia stołowi z wypiekami
na policzkach stanęli na środku szynkowni i przybierając komiczne
miny, pokazywali wnętrza pustych dzbanów, spoglądając na braci najmłodszych, którzy winni byli im pieniądze za służne i inne poczesne34
przy ich wpisywaniu na majstrów. Toteż pierwszy imci pan Kasper
Czelowski wydłubał z węzełka złotych cztery i groszy sześć, które położył przed cechmistrzem na konsolację, za nim Wojciech Iwanowski
wyjął za służne złotych dwa i groszy sześć, tak że znowu postawiono
nową beczkę piwa. Zosia Wąsowiczówna nalała do gąsiorka, a garniec
gorzałki i koszyk bułek postawiła na stole.
Imci pan Sebastian Ocetkiewicz, potykając się, obchodził z dzbanem
stoły i pilnował kubków, aby je napełniać, a imci pan Szponder, zaniechawszy obowiązków brata stołowego, oparł się o szynkwas łokciami
i coś szeptał do ucha zapłonionej pannie Zosi.
— Nie należy się naigrywać z niewiasty, panie Jakubie! — mówiła
Zosia, spoglądając swymi jasnoniebieskimi oczami na rozmówcę.
— Jak Bozię kocham, nie cyganię. I jeżeli tylko usłyszę dobre słówko, to poślę swatów — mówił imci pan Jakub, ośmielony wypitym
trunkiem.
— Gdzieżby zaś… Taki jak wy, panie Jakubie, majster, a ja... Chudopachołka!
— Ale bo panna Zosia wpadła mi w serce, że ani rusz nie
mogę inaczej! — plótł i sięgał przez szynkwas, chcąc złapać Zosię
za rękę.

Gen. Iwan Panin i ppłk Bock — carscy dowódcy szturmu na Kraków w czasie
konfederacji barskiej (17 VIII 1768).
31
Aleksandr Aleksiejewicz Prozorowski i Stiepan Apraksin — feldmarszałkowie
rosyjscy.
32
Skrupić się — o niesłusznej karze: spaść na kogoś, obciążyć kogoś (SJP PWN).

33
Renesansowy dwór w Korabnikach został wybudowany w latach 1540–1580 przez
Pawła Korytkę herbu Jelita. Po licznych zmianach właścicieli do roku 1772 Korabniki
pozostawały własnością rodu Waxmanów, szlachciców Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego. Zob. J. Pierzchała, Korabniki. Zarys dziejów, Skawina, b.d., s. 20, 91–103.
34
Poczesne — podarek dawany panu, zwierzchności lub godnej osobie, zwany także
pocztą, od słowa poczcić ‛uczcić’ (Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. V).
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30

— A fe! Panie Jakubie, tak nie można! Ludzie patrzą i jeszcze
pomyślą, że pan Jakub za dużo wlał pod czapkę…
— A co mi tam, patrzą czy nie patrzą! Ja się i tak z panną Zosią
ożenię, i basta… — rzekł i uderzył pięścią w ladę, aż stojące na niej
kubki podskoczyły z hałasem.
— A tam co znowu? — zapytał cechmistrz, przerywając rozmowę
z braćmi.
— E, nic… To tylko imci pana Jakuba dopadły amory! — odrzekł,
śmiejąc się imci pan Zapałowicz.
— Prawdę mówię, jakem Szponder — wołał już głośno imci pan
Jakub. A zwracając się do szynkarza, pytał:
— Prawda, krzestny35 ojcze?
— Niby co?
— Ano, że mi Zosię dacie!…
— Ja jej nie ojciec! Kazać nie mogę, trzeba ci się samemu umieć
koło niej zakręcić…
— Ano, juści prawda... — przyznał pan Jakub, a starając się robić
przyjemną minę, wykrzywiał w jakiś ciekawy grymas zaczerwienioną
twarz, przy tym mrugał oczami a wróciwszy do szynkwasu, jął prawić
jakieś komplementy zarumienionej Zosi.
Tymczasem słońce zaszło, mrok począł obejmować izbę. Zapalono
kaganki i ustawiono je na półeczkach umyślnie na ten cel na ścianach
przysposobionych. Gwar dolatujący z zewnątrz cichł. Grupy wyrostków,
które z okazji święta wałęsały się po rynku, poczęły wracać do domów.
Z biesiadników niektórzy, uznawszy, że nie ma po co dłużej mitrężyć
czasu, ponieważ wyasygnowane pieniądze według ich rachuby zostały
już przepite, poczęli z wolna wychodzić, tak że w końcu w izbie tylko
kilku braci cechowych zostało.
Nagle drzwi szynkowni otwarły się szeroko i czterech zbrojnych
w szable szlachciców weszło do izby szynkowej.
— Konfederaty... — szeptano.
— Niech będzie pochwalony! — rzekł jeden z nich, człek wielki,
szeroki w barach, ogorzały, z wąsami wypomadowanymi i podkręconymi w cieniutkie sterczące na boki końce, ubrany w wysoki kołpak36

o czerwonym denku, przy którym upięte złotą agrafą sterczały buńczucznie czaple pióra. Ubrany w karmazynowy kubrak, gęsto szamerowany37 srebrem, zapięty na srebrne guziki, w opiętych niebieskich
z wyszywanymi w kręte arabeski spodniach i wysokich palonych38
butach stanął przed ladą, a zwracając się do szynkarki, pytał:
— Czy można się u was posilić czymś uczciwym?!
Imci pan Zapałowicz porwał się od stołu i kłaniając się nisko, mówił:
— Witam waćpanów w moich niskich progach! Proszę, proszę
do alkowy… Jest wszystko, co sobie waszmościowie zażyczą… Jest
piwo, jest gorzałka, a i omszony gąsiorek miodu dla ichmościów też
się znajdzie…
— A do zjedzenia można co dostać?!
— Jajecznica z kiełbasą być może, a jakby trochę cierpliwości,
to i pieczyste przygotujemy... — mówił i otwierał szeroko drzwi do
prywatnego pomieszczenia, po czym sadzał przybyszów za stołem. Za
chwilę Zosia wniosła gąsiorek miodu, bułki i misę dymiącej jajecznicy.
Podczas gdy konfederaci posilali się w alkowie, imci pan Kazimierz
Pachoński, jako że na ratuszu wszystkich ich poznał, półgłosem tłumaczył swoim towarzyszom, co zacz byli przybysze.
— Ten, co ma wypomadowane wąsy i pióra u czapki, to szlachcic
węgierski Maurycy Beniowski! Ogromny przyjaciel Polaków i zwolennik konfederatów. Ten drugi, co stał obok niego, w niebieskim kontuszu
z żółtymi wyłogami to wódz konfederatów a zarazem zawzięty wróg
Moskali, Kazimierz Pułaski.
— Cie, taki ci to? A to ci dla nas chwała, że razem pod jednym
dachem z takim ucztujemy! — szeptano.
— Ten trzeci, w opiętych łosiowych spodniach, niemieckim fraku
z epoletami na ramionach i z ciężką szablą u boku to oficer francuski
de Choisy, wielki przyjaciel Polaków i Pułaskiego towarzysz. Przyszedł z Francji z wojskiem przez siebie ufundowanym, aby pomagać
konfederatom!
— Patrzcie! — szeptali rzemieślnicy.
Szamerowanie — zdobienie ubrań różnego rodzaju pętlami.
Skórę na wysokie buty poddawano obróbce termicznej, tj. palono. W wojsku
polskim używano m.in. butów palonych za kolano. Zob. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. I.
37
38

35
36

Krzesny — gw. ‛chrzestny’.
Kołpak — czapka w kształcie stożka, od XVII w. część narodowego stroju polskiego.
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— A czwarty to szlachcic z Wołynia, towarzysz konfederat, który
ścigany przez Moskali za swoje czyny patriotyczne od początku walczy przy boku Pułaskiego, a nazywa się Romuald Różycki! Widzicie,
tacy ci to!
Zniżywszy głosy, aby oficerom nie przeszkadzać, poczęli rozmawiać
o swoich interesach i troskach, których mieli dostatek. Moskale oblegli
Kraków — główne miejsce zbytu ich produktów. Łupieżcze watahy
włóczyły się po okolicy, więc na jarmarki okoliczne trudno było się
dostać, stąd też niejednemu mniej zasobnemu zaczął zaglądać do
warsztatu niedostatek. Wprawdzie niektórzy przemykali się do Krakowa z obstalunkami, co świadczyło, że oblężenie nie było tak ścisłe,
jak o tym opowiadano, jednak wycieczki takie wiązały się z wielkim
niebezpieczeństwem, ponieważ Moskale każdego, kogo złapali, traktowali jak szpiega i bez sądu wieszali. To spotkało nawet czeladnika
Andrzeja Irakosińskiego, którego mistrz ślusarski Szymon Piątkowski
na ochotnika wysłał po zapłatę za dostarczone dla miejskiego arsenału
groty do pik.
Gdy wypili piwo i gorzałkę cechową, imci pan Zapałowicz postawił
jeszcze garniec gorzałki i przekąskę.
— Pijcie bracia! — mówił. — Bo to, co daję, uczciwie się należy.
Gośćmi w alkowie przestano się wnet interesować i tylko Zosia
biegała z jakimiś zleceniami, przebywając niekiedy przydługo przy gościach, a wtedy Szponder zrywał się z ławy, chodził wielkimi krokami po
szynkowni, targał wąsa, a czasem przystawał koło drzwi alkierza39, jakby
chciał wysłuchać rozmowy zebranych tam biesiadników. Tymczasem
Zosia wybiegła pospiesznie i nosiła to lichtarz mosiężny z woskową
zapaloną świecą (ponieważ kaganek za ciemno świecił), to znowu pióro
gęsie i inkaust do pisania, kiedy indziej znowu szukała po szufladkach
papieru i znalazłszy gdzieś tam zawieruszony arkusik, niosła gościom.
Czasem Szponder zastępował Zosi drogę, droczył się z nią, niby to
nie chcąc jej przepuścić, lecz ona usuwała go lekko z drogi i spieszyła,
jakaś rozgorączkowana, jakaś inna niż zawsze...
— Nie puszczę! — mawiał i rozkładał ręce, zagradzając jej drogę. — Jeszcze aśćka się we mnie zakocha!
— No to by nic wielkiego nie było! — mówiła wesoło.
39

Alkierz — tu: izba mieszkalna w karczmie.
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— A cóżbym ja wtedy uczynił?…
— Waść? A poszukałbyś sobie innej. Wy tam, chłopy, wnet się
pocieszyć umiecie… — I ze śmiechem usuwała go z drogi, po czym
znikała za drzwiami alkowy. Wtedy Szponder, blady, zataczał się, sięgał
po kubek z gorzałką, popijał i stawał znowu na straży pod drzwiami.
Chociaż podsłuchiwał, jednak słów nie mógł zrozumieć. Goście mówili
pomiędzy sobą wprawdzie głośno, a nawet, zdałoby się, czasem spierali
się o coś, to jednak nic a nic nie mógł zrozumieć.
— Po łacinie nie mówią? — myślał. — Nie, to bym wyrozumiał.
Pewnikiem po francusku!
Nagle drzwi od ulicy otwarły się i wszedł do izby woźny miejski
imci pan Sebastian Maciołowski, po czym wręczył imci panu Zapałowiczowi pismo.
Porwali się wnet z siedzenia imci panowie Jędrzej Wierzbicki i Ignac
Paździórkiewicz, biorąc pod pachy sławetnego pana woźnego miejskiego, posadzili go między sobą i częstowali gorzałką, spodziewając się
dowiedzieć od niego, co tam na ratuszu uradzono nowego. Imci pan
Sebastian wymawiał się, jak mógł, brakiem czasu, pokazywał papiery,
które jeszcze dziś należało doręczyć starostwu, ale mimo to podany
kubek z chęcią wziął i wychylił.
— A cóż tak pilnego? — pytali. — Wszak to już noc i ino patrzeć,
jak stróż nawoływać będzie do gaszenia ognia.
— Ha! Takie czasy! Burmistrz z wójtem i ławnikami dotąd jeszcze
urzędują na ratuszu!
— Dziw! Po nocy? Tego nie bywało…
— Roboty dużo! Kwaterunki, rekwirunki, ekwipunki, werbunki
i różne inne sprawunki zajmują teraz głowy naszych wybrańców!
— Rekwirunki, werbunki, mówicie?
— Ano niby tak! I sprawunki, kwaterunki i ekwipunki...
Drugi kubek gorzałki wychylił, przekąsił kiełbasą z bułką, po czym
dodał:
— Albo posiedzę trochę, bo, prawdę rzekłszy, nabiegałem się dzisiaj
dosyć, a to, co tu mam jeszcze doręczyć, to nic pilnego, pozostawię więc
do jutra, zwłaszcza że takie towarzystwo jak imci panów majstrów niecodziennie się spotyka. Toteż miło mi będzie z waszeciami pogwarzyć!
— A juści! — przytakiwali z nadzieją dowiedzenia się jakichś
nowin.
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— Więc co do tego… Niby rekwirunki, mówiliście?!
— Tak, i ekwipunki, jakom rzekł! Wiadomo, Moskale Kraków oblegli
i ani do miasta, ani z miasta nikogo nie puszczają. Bieda się tam zakrada,
a nawet wprost głód zaczyna im tak dokuczać! Wysłali oni jednego konfederata do Tyńca, jako że tam większa siła rezyduje, aby im dostarczyć
jedzenia. A komendant załogi tynieckiej, Francuz, ten któregoście pewnie
widzieli, z innymi udali się do naszej sławetnej starzyzny po radę!
— No i co, no i co? — pytali szeptem.
— Wszystko w porządku uradzone!
— A jak?
— Jak? Ano trzy tysiące złotych polskich złożyli oficery na ręce
burmistrza na wykup bydła i zboża, więc będzie rekwirunek!
— Ale pieniądze są w gotowiźnie?
— Czyste złoto, widziałem, i płacić będą według wszelkiej wartości!
— No to biedy nie będzie…
— Ano niby zapłacą w gotowiźnie dobrą, niesfałszowaną monetą,
tylko… — i przerwał, ponieważ drzwi od alkowy otworzyły się, a na
progu ukazał się imci pan Pułaski i skinął na imci pana Zapałowicza.
Szynkarz porwał się z ławy i pobiegł do alkierza, a tymczasem z rynku
doleciał głos śpiewki stróża nocnego, który z halabardą na ramieniu
szedł wzdłuż domów wokoło rynki i śpiewał głośno:
— Zaprzyj dźwierze i patrz ninie40. Zgasić ogień na kominie!
Zosia poczęła zbierać ostatki ze stołu, a bracia cechowi powstali
z ław i zabierali się do domów, dopijając resztki gorzałki z gąsiorka.
Naraz Zapałowicz wyszedł z alkowy i wziąwszy cechmistrza, imci pana
Kazimierza Pachońskiego, pod rękę, coś mu szepnął na ucho i znikł
z nim za drzwiami. Bracia tymczasem żegnali się i wymykali do domu,
tak że za chwilę pozostał tylko sam imci pan Jakub Szponder, który
rozglądał się za Zosią, aby szepnąć jej jeszcze słówko na dobranoc.
Jednak zamiast niej pojawiła się nagle imci pani Zapałowiczowa i wycierając polane gorzałką stoły, mówiła:
— Czas do domu, panie Jakubie, czas! Da Bóg doczekać jutra, to
pogadamy znowu!
Poznawszy zaś pan Jakub, że się go chcą pozbyć, pocałował imci
panią Kunegundę — chrzestną matkę — w rękę i wyszedł na rynek.
40

Ninie — daw. teraz, obecnie (SJP PWN).
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Zaraz za nim drzwi karczmy zamknęły się, a wewnątrz przygasło
światło.
Imci pan Jakub stał w milczeniu i rozglądał się po rynku. Księżyc
świecił jasno, srebrząc pokryte nocną rosą dachy, które rzucały niesamowite cienie na szary plac. Pusto było i cicho, jeno stróż nocny szedł
wzdłuż domów leniwie i nucił swą pieśń ostrzeżenia. Domy z podcieniami wspartymi na słupach znaczyły się tajemniczą głębią czarnego
cienia i tylko tu i ówdzie migało przez drobne szybki okienne światełko,
świadczące o tym, że nie wszyscy jeszcze pokładli się na spoczynek
nocny. Jedynie stojący na środku rynku ratusz rzucał długi, niesamowity
i tajemniczy cień, uwydatniający jasno oświetlone jego okna.
— Starzyzna widać jeszcze radzi — szepnął do siebie imci pan
Jakub i skierował swe kroki w stronę kościoła, gdzie przy drodze krakowskiej miała jego matka domostwo, a on po ojcu odziedziczony warsztat.
Szedł noga za nogą, zataczając się czasem, ponieważ nadmiar wypitego
trunku uderzał mu do głowy, przy czym myślał o nadobnej Zosi Wąsowiczównie: „Dziewczyna na schwał, a i posag ma nie do pogardzenia”.
Dwa pręty41 dobrej ornej ziemi, jeden na Płuskach, drugi w Ogrodach,
u granicy z Korabnikami. Domek też niezgorszy stoi przy trakcie krakowskim opodal kościółka, naprzeciw domu narożnego, w którym mieści
się zajazd imci pana Jędrzeja Strużyńskiego, gdzie by nawet niezgorszą
traktiernię42 czy nawet garkuchnię otworzyć można, jako że dziewczyna
do interesu jest, a i przez ciotkę do tego przysposobiona nieźle! Ale
przecież i on kobyle spod ogona nie wyleciał… Ród jego tak stary,
jak i jej, i chociaż nie burmistrzowali ani nie wójtowali w mieście, ale
ławnikami, cechmistrzami bywali nieraz! Jedynak przecież jest to i ten
kawałek gruntu na Jagielni i dom nie komu innemu macierz, tylko jemu
zostawi! O tym kawałku na Boczońcu43 to już ani nawet nie myśli, bo
on przeznaczony na kościół przez nieboszczyka ojca — Panie, świeć
nad jego duszą — jako że i duszy trzeba ulżyć. Więc na mszę świętą
dać trzeba, aby ojce miały i po śmierci jakiś z tego pożytek.
Wprawdzie stryk Ignac mówi, że się to psu na buty nie zda, ale
wiadomo, że on czasem po heretycku myśli i ksiądz proboszcz nieraz
Pręt — stp. miara powierzchni; 1 pręt odpowiadał 186,7 m2.
Traktiernia — dawniej: podrzędna restauracja, jadłodajnia; garkuchnia.
43
Boczoniec — ulica w Skawinie, Jagielnia — obecnie dzielnica Skawiny.
41

42
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dużo ma kłopotu, aby go poskromić w jego buntowaniu się, kiedy to
pobożnym ludziom doradza, aby nie na kościół, tylko na cech oddawali
swe grunty, prawiąc, że z tego większy i ludzie, i dusze będą miały
pożytek, bo i o mszy cech nie zapomni, a skuteczniejsze będzie, jak
wszyscy bracia cechowi wieczne odpoczywanie odmówią. Zaś Pan
Bóg prędzej wysłucha gromady niż jednego księdza. Ale co tam o tym
mówić. Stryk44 jak stryk, gada i tyle, a pociechy z tego nijakiej…
Mistrzem stolarskim pan Jakub już jest i skrzynie wyrabia na schwał.
Malować jak on takie wieńce i kwiaty nawet Paździórkiewicz ani
Wierzbicki nie potrafią, toteż na jarmarku w Liszkach albo w Czernichowie czy w Pobiedrze45 jak się pokaże ze swoją robotą, to w mig ją
rozprzedaje i tamci muszą czekać, aż on się swego towaru wyzbędzie.
Źli są! Ale cóż jego to obchodzi! Niech robią tak dobrze jak on!
Przystanął na chwilę około pręgierza stojącego obok cmentarza
kościelnego, zdjął rogatywkę i klęknąwszy na stopniach odmówił Ojcze nasz i Zdrowaś Mario, po czym wzniósł pokornie oczy na figurę
siedzącego na szczycie filara zafrasowanego Chrystusa i wzdychał.
— Panie Chryste, pomóż mi, aby mnie chciała Zosia Wąsowiczówna!
Wstał, czapkę naciągnął na głowę i rozglądał się wkoło.
Trzeba było okrążyć cmentarz, aby się dostać do domu, albo na
krótsze, pomiędzy nagrobki na przełaj, co jakoś mu to niewyraźnie
było czynić.
„Zawsze to lepiej być ostrożnym! A nuż by jaki duch albo
co!…” — pomyślał.
Począł odmawiać Wieczne odpoczywanie i nie bez bojaźni szedł
wzdłuż płotu. Naraz, kiedy znalazł się naprzeciw głównych drzwi
kościoła, przystanął, a włosy na głowie stanęły mu dębem.
— Co to? Ktoś klęczy u dźwierzy! Wyraźnie znać przygarbioną
sylwetkę i ruch ręki, jak kajając się bije się w piersi… Duch pewnie…
W tej chwili cień powstał, przeżegnał się i wziąwszy z ziemi czapkę,
zdążał ścieżką na wprost niego do furtki.
Imci pan Jakub chciał krzyknąć, uciekać, ale w strachu nogi odmówiły posłuszeństwa, a głosu nie mógł dobyć z piersi. Czuł, że
Stryk — stp. ʽbrat ojca, stryj’.
Pobiedr — dawniej samodzielna wieś, dziś przysiółek wsi Paszkówka (pow.
wadowicki).

w jednej chwili wytrzeźwiał całkowicie. Tymczasem furtka skrzypnęła
i domniemany duch stanął przed nim. Imci pan Jakub nabrał odwagi
i popatrzył uważniej.
— Tomek?! Jak Boga kocham, Tomek Gniatkowski stoi przede
mną i coś mamrocze!
Wziął tedy na odwagę i zagadnął:
— Tyś to, Tomek?! Co tu robisz o tej porze?
— A ja to, to go how go, we własnej osobie! Pomodliłem się do Pana
Boga trochę i poprosiłem go, aby was wszystkich srodze pokarał za to,
żeście mnie, to go how go, wyrzucili z towarzystwa!
— Boś się opił i nie dałeś nikomu do słowa dostąpić! — odrzekł
pan Jakub.
— Ja pijany? Patrz! — i szedł przed nim kilka kroków tam i z powrotem, przekonując, że się nie zatacza. — Ale wiesz, ja mam już
takie, to go how go, szczęście, że zewsząd mnie wyrzucają, jak tylko
chcę, to go how go, posiedzieć! Powiedz mi prawdę, czy ja tak, to go
how go, głupio gadam?
— Nie, nie! Tego nie mogę powiedzieć!
— O, widzisz! Także wierzę, że prawdę mówisz, i dlatego chodź
ze mną, ja funduję!
— Gdzie? Wszystko już pozamykane! Stróż obwołał ciszę nocną!
— Chodź! Nie wszędzie, to go how go, zamknięte! — I wziąwszy
pana Jakuba pod ramię, wrócił do rynku.
Podcieniami przeszli do traktu krakowskiego i skręcili koło zajezdnego domostwa pod numerem 7 imci pana Mikołaja Ludwikowskiego,
następnie głównym traktem krakowskim skierowali się w stronę małego
kościółka, gdzie zatrzymali się przed zajezdnym domem na samym
narożniku ulicy, gdzie drogi rozdzielały się do Korabnik i Krakowa
naprzeciw kościółka Najświętszej Marii Panny, i zaglądali przez szpary
okienne do środka.
Gwar z szynkowni wydobywał się na zewnątrz, znać goście wesoło
się zabawiali. Gniatkowski, jako bywalec, zapukał w okiennice i za
chwilę zgrzytnęły drewniane drzwi, a gospodarz Jędrzej Stróżyński
w hajdawerach tylko i koszuli wyjrzał na pole. Poznawszy zaś, kogo ma
przed sobą, rozwarł szerzej odrzwia i wpuścił młodzieńców do środka.
Szynkownia, słabo oświetlona kagankami, duszna, z atmosferą przepojoną odorem gorzałki i piwa, kipiała rozgwarem gości. Za stołami
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44

45

na krzyżowych nogach ustawionymi wzdłuż ścian siedzieli podróżni,
którzy na noc wtoczyli swe bryki46 do stajen, a sami wypatrywali,
w oczekiwaniu dnia, jako że w tych niespokojnych czasach nie zawsze
było bezpiecznie ruszać w podróż nocą.
Pomiędzy różnorodnymi gośćmi, jak woźnice i kupcy, siedziało
w kącie przy dzbanie miodu dwóch szlachciców w konfederatkach
zamaszyście zwieszonych na ucho, a od stołu do stołu szwendał się
rosły chłop o szerokich barach, w sukmanie białej z czerwonymi potrzebami47, opasany szerokim skórzanym pasem, wybijanym mosiężnymi
kółeczkami, w baraniej czapie i wysokich butach jałowiczych, z długim
batem w ręku i chętnie rozprawiał o koniach. Był to Wawrzyniec Kania,
poddany dominium radziszowskiego, który uciekłszy ze wsi, gdzie nie
chciał odrabiać pańskiego, włóczył się po okolicy jako handlarz końmi,
a właściwie koniokrad, postrach wszystkich gospodarzy i podróżnych.
Wszędobylski, a chociaż ścigany, nieuchwytny, bezczelnie włażący
władzom w oczy, jednak milcząco przez nie omijany, otaczany był
jakimś nimbem najróżniejszych anegdot o jego sztuczkach, a nawet
posądzany o trzymanie ze „złym”, toteż z bojaźnią i grozą wszędzie
był przyjmowany i goszczony, ponieważ wszyscy się go bali.
Pod wieczór zajechał na furze kupieckiej dążącej do Zatora i z furmanami wpakował się do szynkowni, gdzie nieznającym go obcym podróżnym prawił o koniach, na których rzeczywiście znał się niepoślednio.
Gospodarz, imci pan Jędrzej Stróżyński, stał za szynkwasem i z trwogą spoglądał na intruza, jednak bał się wypowiedzieć mu gościnę. Parę
razy zwracał tylko uwagę gościom, że czas już udać się na spoczynek,
ale jeno tak mimochodem, bojąc się, aby Kania nie wziął tego do
siebie i nie zdzielił go batem. Usłyszawszy pukanie do drzwi, wyszedł
zobaczyć, kto to taki, a widząc swojaków, ucieszył się w duszy, że na
wypadek awantury chociaż tych dwóch będzie miał koło siebie.
Kania, zauważywszy przybyszów, zostawił szlachciców w spokoju
(prawił im właśnie o wyższości koni karych nad gniadymi) i zwrócił
się do naszych bohaterów:
— Miło mi, że waćpanowie się zjawiają, bo doprawdy nie miałem
się z kim napić gorzałki. Gospodarzu, nalej kwartę!
46
47

Bryka — dawny powóz konny, najczęściej kryty, bez resorów.
Potrzeby — tu: wyłogi.
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Stróżyński nie rzekł słowa i posłusznie postawił na szynkwasie
kwartę wódki, a przy nim kieliszek.
— Nalej — rozkazał Kania.
Imci pan Stróżyński nalał i podał Kani.
— Zdrowie waści — przepił do Gniatkowskiego, po czym znowu
wyciągnął rękę z kieliszkiem do gospodarza, który w milczeniu nalewał
alkohol.
„Co z tego będzie?” — myślał imci pan Stróżyński
Lecz na szczęście nie wydarzyło się nic złego. Gniatkowski tylko,
wypitym będąc, a przy tym słabej głowy, po trzecim kieliszku nagadał
wszystkim, to go how go, co tylko wlazło, po czym padł na ławę jak
kłoda i chrapał w najlepsze, a imci pan Jakub, jako że poznał niestosowność swojej konduity, wyprosiwszy się słabością, pożegnał Kanię
jak mógł najuprzejmiej i poszedł do domu, a za chwilę za nim wyszedł
także Kania.
Nazajutrz kilku koni brakowało w zajeździe u imci pana Jędrzeja
Stróżyńskiego.
Tymczasem panowie konfederaci, posiliwszy się po całodziennych
troskach i tarapatach, siedzieli w alkowie imci pana Jakuba Zapałowicza, dyskutowali i pilnie coś notowali. Różycki nie brał udziału
w dyskusji, tylko od czasu do czasu spoglądał na papier leżący przed
towarzyszami, jakby śledził słowa stawiane ich ręką. Oczy jego biegły
jednak co chwilę w stronę urodziwej Zosi, która, czekając na rozkazy,
stała u drzwi, śledziła wyraz twarzy gości i rumieniła się za każdym
razem, kiedy jej oczy napotkały źrenice młodego szlachcica.
Po dłuższej chwili, gdy dyskutujący nie mogli dojść do zgody, imci
pan Kazimierz Pułaski wstał i wprowadził do alkierza imci pana Zapałowicza.
— Mości panie Zapałowicz, rozchodzi się o to, że chcielibyśmy
się dostać do Krakowa, a my, jako że w tych stronach jesteśmy obcy
i nie znamy dobrze drogi, prosilibyśmy waszeci, abyś najwygodniejszą
nam wskazał.
— Hm, droga jest prosta i wygodna, tylko że teraz zajęta przez
Moskali, a ci zapewne ichmościów nie przepuszczą...
— Właśnie, właśnie... O to się rozchodzi, aby ją ominąć i taką
wybrać, by bez zbytniego trudu do Krakowa się dostać.
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— No, to będzie trochę trudniej, ale o ile mi wiadomo, mieszczanie nasi się tam często przemykają, a nawet wczoraj sławetny nasz
cechmistrz odsyłał tam obstalunek. Ponieważ on jest tutaj obecny,
moglibyśmy się go zapytać, jeśli ichmoście pozwolicie.
— Ależ i owszem!
Zapałowicz wyszedł i za chwilę wprowadził imci pana Kazimierza
Pachońskiego do alkierza.
— Ależ my się już znamy! — wołał Beniowski. — Wszak waść
dzisiaj byłeś na ratuszu w gronie sławetnych rajców miejskich.
— Tak jest!
— Ano to sprawa całkiem uproszczona, ponieważ waść po części
wie, o co się rozchodzi. A mianowicie, że z większym transportem
chcielibyśmy się dostać do Krakowa, więc może waść by nam powiedział, gdzie najsłabiej strzeżone jest miejsce przez Moskali?
— Chcąc radzić, trzeba wiedzieć, ilu ludzi ma iść i z czym?
Wodzowie popatrzyli po sobie, jakby się namyślali, czy mają mówić,
w końcu Beniowski rzekł:
— Naszym zamiarem jest wprowadzić na zamek kilkadziesiąt wozów i wpędzić kilkaset sztuk bydła rzeźnego!
— A Wisła?
— Otóż to, otóż to!
Pan Kazimierz pomyślał chwilę i rzekł:
— Tu trzeba większej liczby promów, tak aby wszystko naraz załadować i nim się Moskale spostrzegą, Wisłę przepłynąć. Tuż pod samem
Wawelem, gdzie Moskale, ufni w wielką wodę, słabiej strzegą miasta!
— Ano tak.
— Znam jednego rybaka, który trudni się flisactwem. Jest właścicielem kilku promów. Człowiek to poważny i w potrzebie nie zawiedzie.
Nazywa się Nidecki, pochodzi z Kopanki48 opackiej, jest zaufanym
człowiekiem opata tynieckiego.
— W takim razie trzeba wejść z nim w porozumienie — stwierdził
Beniowski.
Towarzysze zaczęli rozmawiać po francusku między sobą, a tymczasem Różycki usadowił imci panów Pachońskiego i Zapałowicza przy
48
Kopanka — wieś w województwie małopolskim w gminie Skawina; należała do
dóbr klasztoru tynieckiego.
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stole, przyniesione przez Zosię szklanice napełnił miodem i trąciwszy
się nimi zachęcał do picia.
Po chwili zwrócili się znowu z pytaniami do imci pana Kazimierza,
który im radził i tłumaczył a tymczasem Różycki, zbliżył się do panny
Zosi i zapłonionej po same uszka prawił komplementy, których ona
z ukontentowaniem słuchała.
Uradziwszy plan, Pułaski skinął na gospodarzy i wyrównał rachunek.
— Panie de Choisy, nam czas na stanowisko! A Beniowski z Różyckim zrobią już, co do nich należy. Zatem żegnam waćpanów! Kwatery
wyznaczył wam już pewnie burmistrz i trzeba wam na ratusz...
— Co do kwatery, to przed chwilą przyniósł im woźny miejski
papier, w którym powiedziano, że mam udzielić dwom oficerom imci
panom konfederatom gościny! Więc może to do waćpanów się odnosi? — mówił pan Zapałowicz i pokazywał papier.
— Tak, to dla nas — rzekł Beniowski i żegnał się z towarzyszami,
którzy wyszli spiesznie, aby zabrać swoje poczty za zaułki, skąd de
Choisy do Tyńca, a Pułaski do Lanckorony odjechali.
II

Półmrok był.
Na wschodzie różowy pas słońca rozpraszał cienie nocy i budził
z nocnych wywczasów schowane w zakamarkach ptactwo, zaglądał
bladością dnia w drobne szybki okien mieszczan, przenikał w ich
dymne zabudowania, budził pracowitych gospodarzy do zwykłych,
szarych i znojnych o tej porze prac na roli. Drzwi, jedne za drugimi,
otwierały się na oścież. Z domostw wypędzano bydło na paszę,
a młodzi ludzie z służbą wychodziło spiesznie do żniwa, aby po rosie
przy chłodku jak najwięcej zrobić na zagonie. Rynek nagle zaroił się
też od starszych obywateli, którzy wyszli na poranną pogwarkę49,
wiedzeni ciekawością nowin, których w czasie walk konfederackich
nigdy nie brakowało. Stajnie domów zajezdnych imci panów Jędrzeja
Stróżyńskiego i Mikołaja Ludwikowskiego rozwarły wrota, a podróżni wytaczali bryki, zaprzęgali i siodłali konie, toteż nawoływania,
trzask biczów i rżenie koni napełniły nagle w ciszy dotąd pogrążoną
mieścinę.
49

Pogwarka — swobodna rozmowa (SJP PWN).

— 25 —

Na gościńcu wiodącym od Krakowa, tuż za kościołem, odezwał
się przeciągły głos rogu, potem drugi i trzeci, który w końcu grał
w regularnych odstępach czasu, zbliżając się w stronę rynku, i omal
równocześnie otwarły się zapory chlewów i kwik nierogacizny zmieszał
się z rozgwarem zbudzonego miasta. To miejski pasterz Bartłomiej
Przetycki zbierał trzodę chlewną, którą mieszkańcy na głos rogu spędzają do gromady, aby ją wygnać na gminne pastwisko.
Nagle od strony zamku doleciał zgromadzonych tętent kopyt końskich,
a za chwilę ukazał się na ulicy szereg jeźdźców, którzy wjechali na rynek
i sprawnie ustawili się przed ratuszem w oczekiwaniu na dalsze rozkazy.
— Konfederaty — szeptano, przyglądając się pstrokaciźnie ubiorów
i koni dorywczo sformowanego oddziału, pomiędzy którym w zgodzie
i ordynku przeważały kontusze szlacheckie i kapoty mieszczan, płótnianki50 wieśniaków i góralskie cuchy51.
Zawadiackie miny tych zatraceńców, którzy w umiłowaniu ojczyzny
porzucili swe rodziny, aby niemal gołą pięścią przeciwstawić się potędze carycy, zalewającej swymi zagonami kraj, budziły w mieszczanach
ciekawość. Stali zatem grupkami i spoglądali na zbrojny w piki i szable
hufiec, który, dzielony na drobniejsze oddziały przez Maurycego Beniowskiego, miał rozjeżdżać się na wszystkie strony, do dworów okolicznych i wsi po bydło rzeźne i zboże. Stojąc, mieszczanie wymieniali
między sobą uwagi i spostrzeżenia, w czym zaś rej wiódł nasz Tomek
Gniatkowski. Szwendał się on od grupki do grupki mieszczan, rozczochrany, z zaczerwienionymi oczami, wciąż pijany po nocnej libacji,
przyjmowany docinkami i wybuchami śmiechu.
— Podobno pomagał dzisiaj w pracy Kani — żartował któryś,
wygadując mu nocną jego libację z koniokradem, ponieważ wypadek
kradzieży koni ze stajni zajezdnej imci pana Jędrzeja Strużyńskiego
obiegł już lotem błyskawicy miasto i był omawiany ze szczegółami
przez mieszkańców jako niecodzienny wypadek.
— Nie zaczepiaj, bo ja, to go how go, terminował u imci pana majstra
Jana Jodłowskiego, a tam, nim ja przyszedł, Kania ukradł, i ja, to go
Płótnianka, płóciennica — ubranie z płótna noszone przez chłopów (SJPDor).
Cucha — wierzchnie okrycie w postaci sukiennego płaszcza bez podszewki,
w kolorze brunatnym (cucha czarna) lub białym; podstawowy element tradycyjnego
stroju góralskiego.

how go, nie nauczyłem się koło tych bydląt robić! — odciął się pan
Tomasz, na co obecni wybuchnęli śmiechem.
— Nie nadużywajcie niepotrzebnie swoich zapasów śmiechu, bo
wam go braknie na widok sera! — rzekł pan Tomasz, po czym ruszył
w stronę konfederatów.
— Panie Tomaszu, wam by do nich przystać należało, ponieważ
animuszu wam nie brak! — zawołał ktoś za nim.
— Przystanę, to go how go, jak Boga kocham, przystanę, tylko
poduczę się, to go how go, jazdy konno, drużbując imci panu Jakubowi
Szpondrowi.
— Co? Pan Jakub się żeni?
— Tomek, nie gadaj... — ozwał się nagle imci pan Jakub.
— Nie bój się, to go how go, bo chociaż ci będę drużbował i spraszał
na weselisko gości konno i zbrojno, po zwyczaju, jak się patrzy, przecież
ci tego wypominał nie będę...
— To chyba konia pożyczysz od Kani! — żartował któryś.
— Głupiś i nie znasz się na tym, że Kania tylko konie kradnie, ale
ich nie ujeżdża i że z jego konia łatwo spaść można.
— A z kimże pan Jakub się żeni, jeśli wolno zapytać?
— Oho, to go how go, dowiecie się w niedzielę, jeżeli, to go how go,
wasze heretyckie sumienia pozwolą wam przyjść na sumę do kościoła!
— Tylko od heretyków to waść nie zaczynaj!
— Albo was to, to go how go, nie znam! Na służbie do kościoła to
was nie ma i człowiek sam się musi głowić nad tym, aby was od piekła
uchować!
— Ale za to jest potem piwo cechowe — dodał któryś, a reszta
wybuchnęła śmiechem.
— Gdzie tam! Rzekniesz co przy piwie, a zaraz wyrzucą cię za
drzwi! Myślę, że w końcu trzeba będzie, to go how go, udawać niemowę!
— Pewnie was to wczoraj spotkało...
— A jużci! Zakochałem się w konfederatach, o których tyle prawiono, i chciałem na ich cześć wygłosić, to go how go, piękny panegiryk,
ale cóż, nie chcieli słuchać, więc nie moja w tym wina....
Podczas tego przekomarzania się i żartowania z imci panem Tomaszem, z ratusza wyszedł jaśnie oświecony imci pan Jan Landacki,
pisarz i jurysta gminny miasta Skawiny, mając po swej prawicy imci
pana Jędrzeja Stróżyńskiego, a z drugiej strony szlachcica, posesora wsi
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Przeciszowa z księstwa oświęcimskiego i zatorskiego, zaś przed sobą
woźnego miejskiego imci pana Sebastiana Maciołowskiego. Imci pan
Landacki wyciągnął zza pasa pałki i począł bić w kocioł trzymany
przez dwóch pachołków gminnych. Na ten głos poczęli się schodzić
obywatele i za chwilę otoczyli „urząd” wkoło, czekając ogłoszenia.
Imci pan Sebastian, uznawszy, że zebranych jest wystarczająca liczba, przestał walić w bęben, a sławetny pan Landacki rozwinął papier
i czytał donośnym głosem:
— Wszem i wobec każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy,
że dzisiejszej nocy stała się rzecz godna ze wszech miar potępienia,
uwłaczająca naszej godności i jurysdykcji naszych praw, przywilejów,
przez uczynienie szkody dobrze urodzonemu szlachcicowi imci panu
Błażejowi Błażowskiemu, posesorowi wsi Przeciszów, tutaj obecnemu, który w zaufaniu do bezpieczeństwa naszych praw i przywilejów stanął na nocny wypoczynek w zajeździe sławetnego imci pana
Jędrzeja Stróżyńskiego i tamże został na parę swoich koni gniadych
poszkodowany. Ponieważ wiadome jest naszemu świetnemu urzędowi
jurysdykcji miasta Skawiny, że tejże nocy znajdował się w zajeździe
tegoż imci pana Jędrzeja Stróżyńskiego pracowity Wawrzyniec Kania,
poddany dominium radziszowskiego, przeto ogłaszamy wszem i wobec,
i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, aby nie ubliżając
pracowitemu Wawrzyńcowi Kani, jako że prawo nasze mówi: „Omnis
fur suspendatur”52, każdy, kto by się z nim zeszedł, ma dostarczyć go
do tutejszego urzędu sądowego miejskiego, za co otrzyma nagrodę
w kwocie złotych polskich dziesięciu i garniec gorzałki, czego wam
i sobie życzę, amen.
Pan Sebastian uderzył pałkami w kocioł, mieszczanie poczęli rozchodzić się do swoich domostw, a konfederaci grupami rozjeżdżali
się wszystkimi drogami do wsi położonych wokół miasta po zboże
i bydło rzeźne.
Za chwilę rynek opustoszał i tylko jeden z tłumu pozostał przed
ratuszem w zadumie.
Ubrany w granatową czamarę, zapiętą szeregiem guzików, w takiejże
konfederatce z czarnym barankiem i wysokich palonych butach, wyglądał na pierwszy rzut oka na półmieszczucha, półszlachcica i zmieszany
52

W wolnym tłumaczeniu: każdy złodziej ma być powieszony.
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z tłumem, nie bardzo się wyróżniał. Tylko krajka53, którą był opasany,
czamara i łapcie zwisające u boku karabeli dawały poznać jego szlachetne urodzenie. Był to Romuald Różycki, konfederat przybyły z Węgier
z imci panem Pułaskim.
Noc całą przeleżał bezsennie na posłaniu w domu imci pana Jakuba
Zapałowicza, przydzielonym mu razem ze szlachetnie urodzonym
panem Maurycym Beniowskim przez urząd magistracki jako kwaterę,
a świtaniem wyszedł na miasto i łaził, strapiony toczącymi mu wnętrze
troskami. Zapalony patriota, konfederat, który zaraz po zawiązaniu się
konfederacji w Barze w lutym bieżącego roku54 zaciągnął się w szeregi
konfederatów razem ze swym młodszym bratem Augustem, niepomny
na przestrogi swego starego ojca siedzącego dzierżawą na kilku wsiach
dóbr łowczego koronnego Ksawerego Branickiego, że czynem swoim
ściągnie zemstę zaślepionego regimentarza na pozostałą rodzinę, tylko
przełożył ukochanie ojczyzny nad prywatę doczesnych dóbr i poszedł
walczyć z wrogami zagrażającymi niepodległości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
Brał udział niemal we wszystkich utarczkach z mniejszymi załogami
moskiewskimi na Wołyniu i był najzagorzalszym ich tępicielem. Brał
udział w bitwie z Moskwą koło Winnicy, Konstantynowa i Chmielnika55, a w Humaniu tylko cudem uniknął rzezi56. Walcząc pod komendą
Józefa Pułaskiego, ojca Kazimierza, został pod koniec maja ze swoim
oddziałem przydzielony do wzmocnienia garnizonu w Berdyczowie,
w którym dowodził Kazimierz Pułaski. Oblężeni przez Moskali,
bronili się spoza dość słabego obwarowania klasztoru przez dwa tygoKrajka — dekoracyjny element stroju ludowego, w postaci wąskiego paska.
Dokładnie: 29 lutego 1768 r.
55
W narracji wspomina się różne miejscowości, w okolicach których toczyły się
walki w pierwszych miesiącach konfederacji. 31 III 1768 r. Wawrzyniec Potocki starł się
z oddziałami rosyjskimi pod Konstantynowem, Winnica została zajęta przez oddziały
konfederatów pod wodzą Mikołaja Jaroszyńskiego 9 IV 1768 r., na Chmielnik ruszyły
oddziały Wawrzyńca Potockiego i Antoniego Pułaskiego. W czerwcu 1768 r. w Berdyczowie i okolicach oddziały Pułaskiego starły się z wojskami gen. Podgoryczanina
a następnie gen. Kretecznikowa. W. Konopczyński, Konfederacja barska. Przebieg, tajemne
cele i jawne skutki, t. 1, Kraków 2017, s. 80–81, 89, 95–96.
56
Rzeź Humania — masakra dokonana 20 lub 21 czerwca 1768 r. na Polakach i Żydach, którzy schronili się w miejscowości Humań podczas buntu Kozaków i ruskiego
chłopstwa. Wśród ofiar było wiele kobiet i dzieci.
53
54
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dnie, mając pod swymi rozkazami około 1500 ludzi. Dopiero gdy im
zabrakło amunicji oraz żywności, a w dodatku Kreczetnikow57, jeden
z przywódców oblegających ich Moskali, doniósł przez parlamentariusza, że oddział konfederatów spieszący im na odsiecz poniósł ciężką
klęskę w walce z jenerałem Podgoryczaninem w okolicy miasteczka
Białołówka58, musiał Kazimierz Pułaski ogłosić kapitulację.
14 czerwca 1768 roku59 dostał się pan Romuald wraz z całą załogą
w liczbie 1361 ludzi do niewoli60, z których Kreczetnikow 264 żołnierzy
i 7 oficerów w myśl umowy kapitulacji odesłał do wojska koronnego
Branickiemu jako regimentarzowi razem z bronią, amunicją i pieniędzmi, a 379 szlachty, pomiędzy którymi znajdował się pan Romuald,
uwolniono. Jednak każdy musiał podpisać rewers61, że odstępuje od
konfederacji, nigdy się do niej nie przyłączy ani nie będzie miał z nią
jawnych, ani tajnych stosunków62.
Kazimierz Pułaski dopiero 21 lipca został uwolniony za podobnym
rewersem. Pozwolono mu wyjechać za granicę. Z nim też na tułaczkę
poszedł imci pan Romuald Różycki. A dalsze wypadki zaprowadziły
go razem z panem Kazimierzem właśnie do Skawiny.
Zwątpiwszy w powodzenie konfederacji, która poniosła klęskę na
wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej i była niemiłosiernie tępiona
Michaił Nikitycz Kreczetnikow (1729–1793) — generał-lejtnant wojsk rosyjskich,
generał-gubernator ziem polskich zagarniętych przez Rosję na mocy drugiego rozbioru
w 1793 r., generał en chef armii rosyjskiej, która uderzyła na Rzeczpospolitą od strony
Litwy w czasie wojny polsko rosyjskiej w 1792 r.
58
Białołówka — miasteczko w pow. berdyczowskim; dziś w granicach Ukrainy
(Słownik geograficzny, t. 15, cz. 1, s. 128).
59
Kazimierz Pułaski przez dwa pierwsze tygodnie czerwca bronił się w warownym
klasztorze w Berdyczowie. Skapitulował 14 czerwca 1768 r. i został wypuszczony, ale
po przyrzeczeniu porzucenia konfederacji. Niedługo ogłosił, że został do tego zmuszony
siłą i będzie walczyć do ostatniej kropli krwi.
60
Dane te H. Różycki podaje za dziennikiem gen. Piotra Kreczetnikowa: „Po
skończonym spisaniu więźniów wojennych okazało się, że wszystkich było 1361, z tych
znaczniejszej szlachty 38, oficjalistów 374, prostych ludzi wszelkich stanów 649, ranionych podczas oblężenia 135 i służby różnego rodzaju 165”. Zob. Radom i Bar 1767–1768.
Dziennik wojennych działań jenerał-majora Piotra Kreczetnikowa w Polsce w r. 1767 i 1768
korpusem dowodzącego i jego wojenno-polityczną korespondencyą z księciem Mikołajem Repninem, „Pamiętniki Osiemnastego Wieku” nr 14, Poznań 1874 s. 120–121.
61
Rewers — tu: pisemne zobowiązanie.
62
Radom i Bar, dz. cyt., s. 121.

przez wojska moskiewskie, związany podpisanym rewersem, którego
sumienie nie pozwalało mu złamać, bez rodziny, która wygnana z dzierżawy padła ofiarą rzezi w Humaniu (gdzie się schroniła przed buntem
hajdamaków), głowił się nad swym losem, nie mogąc zdecydować się
na żaden stanowczy czyn. Wprawdzie pan Kazimierz Pułaski tłumaczył mu, że rewers podpisany pod przymusem wroga nie obowiązuje
i uczciwości szlachcica nie uwłacza, ale pan Romuald inaczej to sobie
tłumaczył i do konfederacji z powrotem przystąpić nie chciał, wymawiając się brakiem zdrowia oraz potrzebą wypoczynku. Tymczasem
przemyśliwał, czego by się imać. Miał nawet zamiar wstąpić do zakonu
benedyktynów w Tyńcu. Wprawdzie w zapiecku schowane miał kilkadziesiąt dukatów, ale nie umiał nic, oprócz znajomości pracy na roli,
aby je mógł z pożytkiem do dalszej egzystencji użyć. Wracać na Wołyń
nie miał zamiaru, ponieważ skompromitowany swoimi zapatrywaniami,
byłby przez obałamuconych potęgą Moskwy swoich współziomków
prześladowany, a może nawet wręcz pozbawiony możliwości pracy,
toteż rozważał, czyby nie osiąść w mieście i zająć się handlem.
Wstawszy o świcie, wyszedł na rynek, chodził to tu, to tam po
ulicach, jakby badał teren. Miasteczko bowiem bardzo przypadło mu
do gustu. Niezdecydowany, w rozterce sam ze sobą, dumał i dopiero
odgłos sygnaturki z kościoła, zwołującej pobożnych na ranną mszę,
zbudził go z odrętwienia, [tak] że ocknął się i poszedł za głosem
dzwonka w stronę kościoła.
Imci pan Jan Szponder nielicho był zdumiony, przybywszy do kościoła na służne, aby pościerać kurze na ołtarzu i zapalić świece, zobaczywszy szlachcica z podgoloną głową, klęczącego na stopniu ołtarza
przed świętą Anną i kojącego się w żarliwej modlitwie.
— Konfederat... — szepnął do siebie. — A mówili, że to heretyki!
Msza dawno się skończyła, kościół opustoszał, a pan Romuald
klęczał, bił się w piersi i kajał w gorącej modlitwie przed Bogiem,
szukając ulgi dla swego skołatanego serca. Dopiero brzęk kluczy
kościelnego wyrwał go z zadumy. Młodzieniec wstał, przeżegnał
się i wyszedł. Na chwilę przystanął rozważając, czy nie należałoby
wstąpić na plebanię, pokłonić się księdzu proboszczowi i prosić go
o radę, ale znać inne myśli wpadły mu do głowy, ponieważ naciągnął
czapkę i poszedł na rynek. Obszedł go raz i drugi wkoło, na chwilę
przystanął koło ratusza, gdzie konfederaci przybyli już z pierwszym
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transportem zboża i wyładowywali z wozów, wreszcie, poczuwszy
głód, poszedł na kwaterę.
W szynkowni zastał siedzących przy gorzałce imci pana Kazimierza
Pachońskiego, Jana Jodłowskiego — mistrza kunsztu stolarskiego,
pana Zapałowicza, imci panią Kunegundę Zapałowiczową i przystojną,
czerstwą, tryskającą zdrowiem mieszczkę, ustrojoną w uroczyste szaty,
owiniętą rozłożystym szalem tureckim, w czepcu białym, misternie
uwiązanym z białej chusty — imci panią Małgorzatę, matkę pana
Jakuba Szpondra. Rozmawiali wesoło, trącali się kieliszkami, a Zosia
stała za ladą i zasłoniwszy twarz fartuchem, płakała.
Pan Romuald, który chciał zamówić sobie śniadanie, zobaczywszy
zapłakaną dziewczynę, stropił się srodze, że aż zapomniał o głodzie,
i tylko spoglądał po biesiadnikach, jakby chciał zbadać przyczynę łez
panny, po czym wszedł do swego alkierza.
Za chwilę wpadła za nim panna Zosia i zapłakana szeptała:
— Ratuj, panie Romualdzie. Chcą mnie wydać za mąż za imci
pana Jakuba Szpondra, a ja nie chcę! Nie chcę, rozumie pan? Nie chcę!
I tupała nóżkami, chlipała i szeptała:
— Nie chcę!
— Ale co ja tu mogę poradzić? — pytała zdumiony pan Romuald.
— Może pan, może, tylko żeby chciał!
— Ale jak?
— Jak? Niech się pan Romuald ze mną ożeni!
— Ja? — pytał, jeszcze bardziej zdumiony tą propozycją.
— Przecież mi pan Romuald mówił wczoraj, że żony nie ma!
— No tak, mówiłem! I to by mi się nawet podobało, tylko...
— Tylko co? — pytała już spokojniej panna Zofia.
— Tylko imci Zapałowicz i jejmościna ciotka nie przystaną na to!
— To niech mnie pan Romuald wykradnie! — rzekła rezolutnie
panna Zofia.
— Co? — zapytał zaskoczony pan Romuald. — Ładna propozycja! Toż to skandal, zgorszenie, banicja, kryminał i niesława na całe
życie — dla mnie i aśćki!
— No to kiedy mnie pan Romuald nie chce, to się utopię! — wykrztusiła.
Pan Romuald, zbity z tropu niepowszednią propozycją rezolutnej
panny, nie wiedział na razie, co czynić. Na sercu zrobiło mu się jakoś

dziwnie, a widząc ją we łzach, zbliżył się do niej, ujął łagodnie za ręce
i przyciągnąwszy do siebie, pocieszał jak mógł:
— Ależ któż tu mówi, że nie chcę. Owszem, chcę i jeżeli tego aśćka
żąda, choćby zaraz ożenię się, tylko niech aśćka nie płacze, bo i mnie
na sercu robi się ciężko, a tu przecież trzeba działać przytomnie!
Ona zaś patrzyła mu w oczy i tupała niecierpliwie nóżkami.
— Tego się tak nagle nie da zrobić... — tłumaczył.
— Da się! Chodźmy do księdza!
— Czy aśćka zmysły postradała? Ksiądz przecież bez zezwolenia
opiekunów ślubu nie da!
— Dlaczego?
— Dlaczego, to ja aśćce nie umiem powiedzieć, wiem jednak, że
nie da!
— No to niech waść coś wymyśli, bo ja za nikogo nie pójdę, tylko
za asindzieja63!
To rzekłszy, usiadła na zydlu i patrzyła w jeden punkt przed siebie,
a pan Romuald, zaskoczony oświadczynami, chodził niespokojnie wielkimi krokami po alkowie, rozmyślając, co by tu począć ku obopólnemu
zadowoleniu, zwłaszcza że dziewczyna na pierwszy rzut oka podobała
mu się bardzo, a nawet ta jej ekscentryczność i otwartość przypadły
mu do gustu.
Lecz nic nie wymyślił. Wieczorami tylko, chroniąc się przed okiem
swych opiekunów, panna Zosia szeptała coś z panem Romualdem, przy
czym panu Romualdowi oczy pałały ogniem, ale na twarzy zakwitała
mu troska.
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III
Pierwsze dni sierpnia upłynęły dowódcom konfederackim na gorączkowych przygotowaniach do wyprawy na Kraków. W Skawinie
zaroiło się od zbrojnych ludzi. Spędzano bydło rzeźne, które następnie
umieszczano w domach zajezdnych oraz stajniach obywateli, w mieście
i okolicy rekwirowano wozy, które następnie ustawiono w rzędy na
rynku i ładowano na nie wory świeżo wymłóconego zboża. Przynaglani
przez posłańców dowódcy konfederatów zabiegali wszelkimi sposobami
o przyspieszenie wyprawy.
63

Asindziej — asan, dobrodziej; zwrot kierowany do rozmówcy (SJP PWN).

Tymczasem oddziały wysyłane na zwiady donosiły o ruchach
Moskali, którzy pod wodzą Prozorowskiego i Apraskina maszerowali od Sanoka, aby wspomóc operujących już pod Krakowem
Panina i Bocka. Po południu wysłane na zwiady podjazdy doniosły,
że forpoczty Moskwy zajęły Bochnię64. Zebrani na radę w ratuszu
wodzowie konfederatów imci panowie de Choisy, Pułaski i Beniowski, w gronie zaproszonych sławetnych imci panów burmistrza
Łukasza Pielarka i wójta Macieja Traskiewicza oraz ławników imci
panów Jana Wąsowicza, Jana Tobelda, Macieja Madejewicza, Jakuba
Ługiewicza, Wojciecha Królika i Szymona Wąsowicza, dalej Pietra
Drozdowicza oraz starszych cechów: ślusarskiego — imci pana
Kazimierza Pachońskiego i szewskiego — imci pana Tomasza Zalejskiego uchwalili, aby wobec otrzymanych wieści wyprawy już nie
odkładać i dzisiejszej nocy wyruszyć, by o świcie, zmyliwszy czujność
Moskali, wtargnąć z zapasami do miasta.
De Choisy i Pułaski, zebrawszy załogę tyniecką, mieli od kopca
Krakusa zaatakować oblegających Moskali i zwrócić na siebie uwagę,
a tymczasem Beniowski z garstką swoich, wspomagany dodatkowo
przez mieszczan skawińskich, miał zabezpieczyć tyły transportu, który na przygotowanych już przez rybaka Nideckiego pod Dębnikami
jedenastu promach przepłynie Wisłę.
Podczas, gdy nasi bohaterowie naradzali się, na rynek zajechały dwa
wozy z dominium Radziszowskiego, pełne sierpów i grabi, aby na dzień
jutrzejszy obowiązanych obywateli do obróbki żniwa i suszenia siana
wezwać na pańszczyznę.
Według dotychczas panującego zwyczaju wszyscy komornicy65
zamieszkali w mieście zobowiązani byli do stawiania z sierpami na
żniwa, zaś obywatele posiadający domy i role musieli z grabiami
spieszyć do siana. Tak było z dawien dawna i chociaż to nie było
zagwarantowane w żadnych przywilejach, które obywatele otrzymali
od królów i opatów tynieckich, ale jak się to stało, sami nie wiedzieli,
dość że musieli oprócz płaconej gotówką z łanu odrabiać dni przy
żniwie i suszeniu siana.

Karbowy66, zostawiwszy wozy na rynku, zaczął obchodzić ulice
i wołać swoje charakterystyczne zawołanie:
— Wychodź!
Za chwilę rynek zaroił się od obywateli posłusznych obowiązkom
właścicieli rozległych dóbr ziemskich, aby odebrać narzędzia i wysłuchać rozkazów na dzień następny.
Ten na pozór mały wypadek, jak też zjawienie się na rynku jakiejś
tam fury sierpów i grabi, wywołał w radzących na ratuszu zaciekawienie.
Obywatele skawińscy, według zapadłej już umowy, mieli pomóc konfederatom w ich wyprawie jako poganiacze bydła i furmani. Do tego
mogli być użyci tylko młodzi i krzepcy ludzie. Jeśli ich wywołają na
jutro na pańskie, to oni swoimi szczupłymi siłami nie zdołają podołać
przedsięwzięciu. Co czynić?
Imci pan Kazimierz Pachoński, cechmistrz, radził, aby wejść w porozumienie z jaśnie panem Janem Wyrozumskim, posesorem radziszowskim, który zapewne, mając na względzie taką potrzebę, na parę [dni]
lub choćby na jeden mógłby odłożyć tę powinność, za co obywatele
tym pilniej wzięliby się do pracy i mogliby stracony czas skutecznie
odrobić. Zaś Beniowski i de Choisy radzili nie słuchać rozkazu, ponieważ obrona ojczyzny i ofiary dla niej konieczna ważniejsze być muszą
niż najpilniejsza prywata.
Tylko imci pan Kazimierz Pułaski nie mówił nic, jeno z burmistrzem
imci panem Łukaszem Pielarkiem i pisarzem oraz jurystą gminnym
Janem Landackim coś wertowali w pergaminach obwiązanych i od
czasu do czasu szeptem wymieniali między sobą kilka słów. W końcu
imci pan Pułaski rzekł podniosłym głosem:
— Jak wynika z przedłożonych mi tutaj przywilejów królewskich,
miasto ufundowane zostało przez monarchę Kazimierza Wielkiego,
króla polskiego, i w początku swojego istnienia murami obwiedzione,
które dzisiaj stoją w ruinie, i zamkiem obwarowane67. Przywilejem tego
monarchy obdarowane zostało wszelkimi wolnościami w województwie
krakowskim, a w powiecie czyżyckim leżące i prawem niemieckim mag-

Konfederaci barscy stacjonowali w Bochni od roku 1768. W Bazylice św. Mikołaja
ufundowali nowy ołtarz główny. Wojska rosyjskie zajęły miasto w 1772 r.
65
Komornik — chłop bezrolny, mieszkający w cudzej chacie (SJP PWN).

Karbowy — osoba nadzorująca roboty w polu (SJP PWN).
Wypowiedź Kazimierza Pułaskiego została opracowana przez autora na podstawie
Stanu miasta Skawiny, będącego częścią dokumentu z dnia 20 X 1774, w którym zostało
opisane miasto, władze, zwyczaje publiczne i dworskie (APK 29/114/33).
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deburskim, takim jak miasto Kraków zaszczycone, z uwolnieniem od
wszelkich ciężarów i sądów, według którego to przywileju mieszczanie
przed wójtem i burmistrzem, zaś oni przed dworem królewskim, odpowiedzialni i sądzeni byli. Za tym przywilejem z roku 1364 posiadają
prawo miecza (jus gladii) z dodaną osobnym przywilejem z roku 1456
jurysdykcją miejską, a którego pierwszym wójtem Michał Skawiński
kreowany jest. Miasto otrzymało również przywilej od opata tynieckiego Czesława, biskupa kujawskiego i wrocławskiego, w którym zamknięty jest przywilej powyższy, potwierdzony przez królów Aleksandra
i Stefana z nadaniem wolności przewożenia wszelkich towarów i soli
oraz zwolnienia od myta krakowskiego z roku 1502. Posiada również
przywilej od Hieronima Krzyżanowskiego, opata tynieckiego, w którym opisane są prerogatywy miasta z roku 1570, aprobowany przez
Stefana, króla polskiego, w roku 1573 i przez Piotra Myszkowskiego,
biskupa krakowskiego w roku 1589! We wszystkich tych przywilejach
mieszczanie są obdarowywani wolnością i nie ma wzmianki o jakichś
daninach oprócz podatku na skarb królewski. Dopiero w osobnym akcie
z roku 1669, dołączonym do przywileju Hieronima Krzyżanowskiego,
jasno są wyrażone wszelkie prerogatywy mieszczan. Aktem tym miasto
jest uwolnione od wszelkich robót, natomiast płacić ma daninę z łanów
i tak: z każdego łanu, nie wyłączając pól Balice i Pisary, położonych
z tej strony Skawinki, po pół grzywny polskiej na podatek, zaś na
dziesięcinę groszy 16 temu, komu należeć będą, to jest benedyktynom
w Tyńcu każdego roku na świętego Marcina.
Z drugiej zaś strony Skawinki w stronę Zatora położonych z każdego
łanu pół grzywny polskiej, a na dziesięcinę po groszy 10 i pieniążków
12. Ze wszystkich zaś łanów na proboszcza po groszy cztery od łanu.
Mieszczanie są też uposażeni przywilejem Kazimierza Wielkiego
wolną propinacją i pastwiskami zwanymi Bagno, leżącymi pomiędzy
polami miejskimi i łąkami opactwa tynieckiego, które, kwestionowane
przez mieszkańców Samborka, poddanych tynieckich, zostały w sporze z nimi przez komisję wydelegowaną przez królewicza polskiego
Ferdynanda68, biskupa wrocławskiego i opata tynieckiego, w roku

1676 mieszczanom przysądzone i aktem pod pieczęciami w grodzie
krakowskim uwarunkowane.
Jak z tego wynika, miasto jest wolne od wszelkich robót pańszczyźnianych, oprócz obowiązku płacenia hiberny69 i dziesięciny wyrażonej
w przywilejach.
Burmistrz, wójt i ławnicy słuchali nie bez zdumienia i coś szeptali
pomiędzy sobą.
— W takim razie wzywanie nas na pańskie jest nadużyciem — rzekł
imci pan Landacki, jurysta miejski.
— Najoczywistszym!
— To dziwne, że na to pozwalali opaci tynieccy, mający opiekę nad
miastem! — dodał Beniowski.
— Ale my temu położymy kres mocą naszej władzy — rzekł imci
pan Kazimierz Pułaski.
I począł imci panu Janowi Landackiemu dyktować manifest do
ludności królewskiego wolnego miasta Skawiny. Za chwilę imci pan
Sebastian Maciołkowski walił pałkami w kociołek, a przed ratuszem
imci pan Landacki ogłaszał obywatelom:
— Wszem i wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć
należy, ogłaszamy, komunikujemy i donosimy, że władza imci panów
konfederatów w osobie szlachetnie urodzonego imci pana Kazimierza
Pułaskiego po przeczytaniu, przestudiowaniu i zaznajomieniu się razem
ze sławetnym burmistrzem imci panem Łukaszem Pielarkiem w aktach
naszych przywilejów praw i zwyczajów uznaje się obrabianie pańskiego
i płacenie jakiejkolwiek daniny z tego tytułu, oprócz w przywilejach
wyrażanego podatku i dziesięciny na rzecz dominium radziszowskiego, jako nieprawne, nieudokumentowane żadnymi prawami pisanymi,
zabrania takowe czynić i płacić teraz i zawsze na wieki wieków amen!
— Hura! Niech żyją konfederaty! — odezwały się ze wszystkich
stron okrzyki.
Zebrany tłum zakotłował się, uformowały się grupy i grupki, które
gestykulowały, omawiając manifest, krzyczały, groziły i przeklinały

Karol Ferdynand Waza (1613–1655) — syn Zygmunta III i Elżbiety Habsburżanki; mimo że nigdy nie przyjął święceń kapłańskich (zastępowali go sufragani) sprawował
liczne godności kościelne, był m.in. opatem tynieckim.

Hiberna — obowiązek ciążący na królewszczyznach i majątkach kościelnych
polegający na zapewnieniu wojsku zimowych leży, tj. zakwaterowania i wyżywienia. Do
1649 r. miała formę świadczenia w naturze, w l. 1649–1652 zamieniono ją na podatek
celowy na zimowe utrzymanie wojsk.
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panów radziszowskich, a nawet i benedyktynom nie szczędzono przycinków jako moralnym współsprawcom wyzysku.
— Mówiłem zawsze, że to, to go how go, złodziejaszkowie! — wołał
imci pan Tomasz Gniatkowski, któremu manifest konfederacki bardzo
przypadł do gustu.
Widok stojących na rynku wozów zaczął drażnić mieszczan. W pewnym momencie kilku z zebranych podeszło do nich, wywróciło kołami
do góry i z zaciekłością jęło niszczyć naszykowane do pracy narzędzia.
Karbowego zaś, który stanął chronić dobytek pański, pobito i wygnano
z miasta, a ktoś bardziej pomysłowy pobiegł do domu zajezdnego imci
pana Macieja Ludwikowskiego, porwał z nalepy70 płonącą głownię
i podpalił połamane wozy. Za chwilę z narzędzi i wozów pozostała
tylko kupa popiołu i przepalonego żelastwa, zaś młodzież, zadowolona
z zemsty, rozbiegła się do domów. Tylko imci pan Tomasz Gniatkowski
ujął pod ramię imci pana Jakuba Szpondra i poszedł z nim do szynku
Zapałowicza, gdzie między innymi gośćmi zastali imci pana Romualda,
szepczącego z panią Zosią koło szynkwasu.
Pan Jakub na ten widok przybladł trochę i szepnął do pana Tomasza:
— W kaszę mi włazi! Ubiję szlagona!71
Gniatkowski popatrzał mu w oczy i parsknął śmiechem:
— Tomek, nie gadaj! A konfederaty? — zapytał, a zwracając się
do Zosi, zawołał: — To go how go! Kwartę, tylko nieoczyszczonej!
Panna Zosia, blada, z zaczerwienionymi od płaczu oczami, postawiła w milczeniu przed nimi żądaną gorzałkę, wywinęła się zręcznie
od umizgów imci pana Jakuba i zniknęła za drzwiami kuchni, a pan
Romuald, jakby zbity z pantałyku, poszedł na rynek popatrzyć na
przygotowania konfederatów do nocnej wyprawy.
Imci pan Tomasz z panem Jakubem Szpondrem stawiać sobie natomiast kazali kwartę za kwartą gorzałki i pili. Podchmielony i rozochocony pan Tomasz walił pięścią w stół, wygrażał się całemu dominimum
radziszowskiemu i klął na magistrat, na rajców i wójta, że nieprawnie
zmuszali mieszczan do odrabiania pańszczyzny.
— Do sądu, to go how go, pozwę! — wrzeszczał.
— Kogo?
70
71

— Kogo? Ano, to go how go, burmistrza, wójta, ławników i wszystkich świątobliwych benedyktynów!
— Ale za co? — pytano.
— Tomek, nie gadaj! — wtrącił imci pan Tomasz Szponder.
— Za co? To się jeszcze, to go how go, pytacie? A małom to wylał
potu z grabiami u siana? Zapłacą mi oni za to wszystko — i bił pięścią
w stół, aż kieliszki z gorzałką poprzewracały się.
Tymczasem na rynku formował się już pochód bydła i wozów. Oddziały konfederatów z Tyńca pod komendą Choisy’ego i Pułaskiego
przejechały przez miasto i podążyły w stronę Krakowa, aby o umówionej godzinie markować napad na oblegających.
Cechmistrzowie — imci panowie Kazimierz Pachoński i Tomasz
Zalejski — obchodzili warsztaty panów braci i wyganiali czeladź. Pachołkowie zaś gminni zganiali pospólstwo i oddawali je pod komendę
panu Maurycemu Beniowskiemu, który, na wszystko mając pilne oko,
ustawiał i pouczał, jak mają się zachowywać podczas drogi.

Nalepa — część pieca, pod którą rozpalano ogień; przypiecek (SJP PWN).
Szlagon — niewykształcony szlachcic z prowincji, hreczkosiej (SJP PWN).

Wieczór już był, kiedy imci pan Kazimierz, zziajany i spocony, wpadł
do szynkowni pana Zapałowicza, aby pijących tam młodszych braci
cechowych wygnać w szeregi konfederatów. Za chwilę szynkownia się opróżniła. Pozostał tylko pod ławą pijany imci pan Jakub
Szponder i klęczący nad nim pan Tomasz Gniatkowski, który nagle,
popadłszy w ekstazę pobożności, począł bić się w piersi i odmawiać
po nie wiedzieć już który raz Wieczne odpoczywanie nad panem
Jakubem. Widząc, że niewielka byłaby z nich pociecha, imci pan
Kazimierz zostawił pijanych w spokoju, a sam wyszedł na rynek. Za
chwilę długi sznur ładownych wozów i tłumy bydła, poprzedzany i
zamykany zbrojnym pocztem konnych konfederatów, ruszył w stronę
Tyńca, aby tamtędy dotrzeć do Dębnik, gdzie przygotowano już w
tajemnicy promy.
Po zamknięciu kolumny konfederatów pozostałym obywatelom na
rynku jakoś nie było pilno do domów, toteż stali i omawiali ostatnie
wypadki. Zastanawiając się spokojnie nad wydarzeniami, spostrzegli
nagle, że miasto się wyludniło prawie do połowy, na co ogarnął ich
jakiś nieokreślony niepokój.
— A nuż się wycieczka nie uda… — mówiono z lękiem. — A z konfederatami wyszła cała nasza młodzież...
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Mieszczanie poczuli nagle jakąś pustkę wokoło siebie, a strach o los
synów i braci ogarnął nagle wszystkich. Zwłaszcza kobiety poczęły
lamentować, że pozwoliły odejść synom na tę niebezpieczną wycieczkę
i popłakiwały cichutko, a starsi, chcąc zabić w sobie wyrzuty sumienia,
szukali towarzystwa, dobierali się w pary i szli do szynku zalać robaka.
Pan burmistrz z wójtem i pisarzem gminnym urzędował cały czas na
ratuszu i wypłacał zgłaszającym się obywatelom należność za zarekwirowane zboże, bydło i wozy, płacąc wszystko dobrym, nieoberżniętym
złotem72. Szynki pełne gwarne pijących stały otworem, nikt nie zważał
na to, że stróż nocny dawno już obwołał ostrzeżenie przed ogniem.
Nikomu nie spieszyło się na spoczynek. Jednym czas ubiegał na rozgwarach, uwagach i lamentowaniu, innym znowu na piciu i wykłócaniu
się, wnet jednak spostrzegli, że zegar kościelny wybił północ.
Nagle od Krakowa doleciał ich uszu jakiś pomruk, niby głos grzmotu,
potem drugi i trzeci.
To zagrały armaty.
— Panie Boże, dopomóż im! — szeptano i wsłuchiwano się w dolatujące łoskoty.
Tymczasem gromy powtarzały się coraz częściej. Raz głośniej, to
znowu ciszej, jakby gdzieś w oddali rozgorzała jakaś straszliwa burza.
Kobiety zaczęły się modlić, niektóre płakać. Z szynków wybiegli
biesiadnicy i wsłuchiwali się w granie armat, aż w końcu, jakby jedną
myślą tknięci, ruszyli w stronę kościoła. Oświetlono wszystkie ołtarze,
a ksiądz proboszcz ubrany w komżę zaintonował Pod Twoją obronę…
Na modlitwie i lamentacjach przeszła im cała noc. Nikt w mieście oka
nie zmrużył i dopiero świt przypomniał mieszkańcom, że należy mimo
wszystko imać się codziennych zajęć, a na wieści czekać spokojnie,
zostawiwszy je swojemu biegowi.
Imci pan Romuald czuł się w gronie tych ludzi winowajcą i wsłuchiwał się w ich troski i obawy z jakąś boleścią raniącą mu serce, i gdyby
nie to, że cały czas myślał o urodziwej Zosi Wąsowiczównie, byłby już
dawno ze Skawiny wyjechał. Wprawdzie żadna bezpośrednia nieprzy-

jemność nie spotkała go dotąd, ale te chmurne spojrzenia, te szepty
i pokazywanie go palcem dawało mu dużo do myślenia. Wałęsając się
bezczynnie po rynku wraz ze wszystkimi obywatelami, przejął się ich
lamentacjami do tego stopnia, że mimo woli porwany został ich odruchem i razem z innymi, nie widząc nawet kiedy, znalazł się w kościele.
Klęcząc przed ołtarzem św. Anny73, strawił noc na żarliwej modlitwie
i dopiero świtem ocknął się i powrócił na kwaterę.
Szynk był wciąż otwarty. Kilku nocnych biesiadników nadal
siedziało przy piwie i gorzałce, a między nimi biegała niewyspana
i zmęczona panna Zosia. Pan Romuald skinął głową siedzącym
i usiadł za stołem z postanowieniem posilenia się czymś, ponieważ
od wczorajszego obiadu nie miał nic w ustach, a żołądek zaczął się
upominać o należną mu daninę. Zosia, zobaczywszy pana Romualda,
ucieszyła się i nie zważając na grzeczności lub konwenanse, poczęła
wypraszać gości z lokalu.
— Czas, mości panowie do domu. Po całej nocy i nam, i wam należy się spoczynek — mówiła, zbierając ze stołów opróżnione kubki
i miary74.
— Jeszcze ino kwartę...
— Ani kropli! Zostawcie sobie na później! — mówiła zdecydowanie, po czym brała jednego za drugim pod ramię i zdecydowanie
wypychała za drzwi. W końcu gospoda opróżniła się, więc Zosia podeszła do pana Romualda i usiadła naprzeciw niego. Chwilę siedziała
spokojnie, nagle kąciki ust zaczęły jej drżeć nerwowo i w końcu wybuchła spazmatycznym płaczem.
„Masz tobie!” — pomyślał imci pan Romuald — „Lepiej mi było
zostać w kościele...” I patrzył ze współczuciem na zanoszącą się od
płaczu pannę Zosię, nie mogąc jednak znaleźć słów, by ją uspokoić.
— Cicho, cicho... — szeptał strapiony — Niech aśćka nie płacze,
bo jeszcze imci pan Zapałowicz usłyszy i przyjdzie…
— A niech przyjdzie! To się musi skończyć — mówiła przez łzy.

Oberżnięcie — w dawnej Polsce urzędowe zmniejszenie rozmiaru i wagi monety
przez ścięcie jej dookoła brzegów (oberżnięcie), przy pozostawieniu wartości nominalnej, por. M. Rolski, Początki polityki pieniężnej na ziemiach polskich, s. 7, https://www.
ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/11_M.Rolski_Poczatki_polityki_pienieznej....pdf (dostęp: 11 XI 2017).
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W nocy 14 IV 1815 ogromny pożar doszczętnie zniszczył Kościół farny w Skawinie. Obecnie pośrodku bocznego ołtarza z lewej strony, w półkolistej złoconej wnęce,
znajduje się XIX-wieczna rzeźba św. Anny Samotrzeć, „będąca kopią późnogotyckiej
figury z miejcowości Święta Anna koło Częstochowy”. Zob. Zabytkowe kościoły w gminie
Skawina, red. M. Turkawska, Skawina 2016, s. 41.
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Miara — naczynie do mierzenia czegoś, tu: piwa.
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— Ależ skończy się, skończy... Trzeba tylko trochę cierpliwości!
— Waść tak zawsze mi mówi, a tu już po drugiej zapowiedzi!
— No to jeszcze nie po trzeciej, a do tego czasu coś obmyślimy!
— Waść tylko obiecuje, że coś obmyśli, a dotąd nic jeszcze nie
wymyślił. Chyba że mnie waść nic a nic nie miłuje!
— Co też aśćka wygaduje! — rzekł jakby oburzony pan
Romuald — Więcej nawet jak swoje utrapione życie! — przy czym
przysunął się do niej i ściskał, i całował drobne jej ręce, które ona
z jakąś rozkoszą podawała mu w zaufaniu.
— Prawdę waść mówi? — pytała.
— Jak na spowiedzi przed księdzem proboszczem!
— No to jakże będzie z miłowaniem, kiedy zapowiedzi idą, a waść
nic przeciw temu nie robi?
— Owszem, robię!
— A co waść robi? — pytała zalotnie.
— Czekam!
— Gniewam się na waćpana! Ładna mi robota czekać, a ja tymczasem z ankoru75 i utrapienia umrę albo się utopię!
— Nie, aśćka tego nie zrobi, ponieważ mi coś w duszy mówi, że
wszystko dobrze się skończy.
— Waść tak zawsze mówi, a ja się boję, że mnie do ołtarza zawloką
i zmuszą do ślubu!
— Jest jeszcze jeden ostateczny środek, gdyby do tego przyszło, i za
to nie śmie nikt aśćce nic zrobić. Przecież przy ślubie ksiądz będzie
się pytał: „Maszli dobrą a nieprzymuszoną wolę, tego oto Jakuba za
małżonka sobie pojąć?” Mówię wyraźnie — nieprzymuszoną! Więc
jeżeli to będzie wola przymuszona, aśćka z czystym sumieniem może
powiedzieć, że wola jej jest przymuszona i koniec.
Zosia przestała płakać i przez łzy patrzała w jasną twarz pana
Romualda.
— Prawda! Zapomniałam o tym! Na Boga! Uczynię to, jeżeli mnie
będą zmuszać — rzekła uroczyście.
— Jest to ostateczność, bo ja myślę, że stosunki się ułożą inaczej!
Wczoraj byłem nawet świadkiem, jak imci pan Zapałowicz robił wymówi panu Jakubowi o nieprzystojność jego opicia się w towarzystwie
75

Ankor — dawniej: złość, gniew, zawziętość (SJP PWN).

— 42 —

pana Tomasza Gniatkowskiego i nawet zagroził mu, że mu Zosi nie
da, jak się nie poprawi!
— Tere fere! Mamusia przyjdzie i wszystko załatwi!
— W każdym razie płakać nie trzeba, bo aśćka gotowa swoje ładne
oczka wypłakać albo zachorzeć, a co gorsza — może nawet i umrzeć,
a wtedy to i ja bym się utopił!
— Naprawdę? Zrobiłby to waść?
— A cóżbym ja tu zrobił bez aśćki?
— No to już lepiej czekajmy, co Bóg da, a ja i tak za niego nie
pójdę, nie!
I wyrwawszy ręce z jego dłoni, dygnęła na dobranoc i znikła za
drzwiami prowadzącymi do drugiej połowy domu, a pan Romuald,
zapomniawszy nawet o głodzie, poszedł do swojej alkowy i w ubraniu
rzucił się na posłanie. Jednak sen nie kleił mu powiek, ponieważ długo
przewracał się z boku na bok i ciężko wzdychał.
Słońce już spory kawałek ubiegło po niebie, kiedy imci pan Romuald
porwał się z posłania i ochędożywszy się nieco, wyszedł do szynkowni.
Za stołami siedzieli imci pan Kazimierz Pachoński — cechmistrz,
a wkoło niego mistrzowie niemal wszystkich kunsztów rzemieślniczych z miasta i głośno rozmawiali o wypadkach zaszłych w nocy. Pan
Romuald zażądał piwnej polewki, usiadł i słuchał opowiadania kilku
młodych, którzy powrócili z wyprawy.
Pierwszy wrócił Jan Kostecki, czeladnik kunsztu stolarskiego, pracujący u podcechmistrza imci pana Jana Jodłowskiego, i doniósł, że
wyprawa się nie udała, a Moskale wszystkich wybili do nogi, i jemu
tylko jednemu udało się uciec z opresji. Ale wnet twierdzenie jego
okazało się fałszywe, ponieważ niedługo poczęli grupkami powracać
inni młodzieńcy. Z chaotycznych ich opowiadań nie można było jednak
nijak wyznać, jaki wyprawa miała przebieg. Aż w końcu imci pan Kazimierz kazał wszystkim zamilknąć i tylko jednemu pozwolił opowiadać.
— A więc było tak — zaczął Błażej Pijanowski, syn mistrza kunsztu ślusarskiego. — Po północy stanęliśmy w Dębnikach nad Wisłą.
Wszystko było przygotowane jak należy. Galary76 stały równiuśko koło
brzegu, a flisacy ładowali wozy i bydło na promy. Nagle w ciemności
76

Galar — statek żeglugi śródlądowej (SJP PWN).
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odezwał się wystrzał samopału, potem drugi i trzeci; wreszcie krzyk:
„Hura!” i wrzask bitwy doleciał naszych uszu. My, nic sobie z tego nie
robiąc, spieszyliśmy się i co który wprowadził swoją partię na galar,
umykał w ciemną noc! Za chwilę usłyszeliśmy od Kapelanki „bum!”,
potem kolejne „bum!”. To armaty Moskali poczęły ostrzeliwać Kraków.
Konfederaty na zamku nie zostali w tyle i dalejże walić, ile wlezie!
Zrobił się huk, krzyk, kwik koni i wrzask ludzi, a dym gęsty obsiadł
okolicę i jeszcze bardziej spotęgował ciemność. Ja w mroku zmyliłem
kierunek i mało byłbym w ucieczce wpadł w sam środek Moskali. Ale
uderzywszy o coś głową, spostrzegłem, że jestem około grubego pnia
drzewa, do którego przywarłem w strachu, a kule świstały koło mnie
jak bąki!
— Jak wzmiankowałem, to przy robocie zastał nas patrol moskiewski wysłany na zwiady! I jak mi się widzi, gdybyśmy byli kilka pacierzy
później przybyli do brzegu Wisły, bylibyśmy wszystkiego uniknęli,
ponieważ Moskale w spokoju pojechaliby dalej. A nas byliby nie spotkali. Tymczasem na odgłos walki wszczętej przez patrol moskiewski
na pomoc nadbiegła ich wielka chmara, a wtedy wywiązała się bitwa
na dobre. My jednak tymczasem wozy i bydło załadowali, a nasi flisacy
odpłynęli na druga stronę. To widziałem. I musieli pewnie bezpiecznie
dotrzeć na drugi brzeg, ponieważ napastowani nie byli wcale, ale tego
nie widziałem, bo potem, korzystając ze spokojnej chwili, umknąłem!
— No to ja powiem resztę — rzekł inny skawiniak — bom do
białego dnia patrzał na zmagających się z Moskwą konfederatów i przesiedziałem w chałupie flisaka pod strzechą, skąd mnie dopiero Moskale
wyciągnęli, ale widząc, żem bez broni i na żołnierza nie wyglądam,
puścili mnie wolno. Tylko jeden zdzielił mnie nahajką77 przez plecy.
Nasi, otoczeni nagle przez przeważające siły, bronili się dość długo.
I może nawet byliby się przebili i uszli, ale ranny imci pan Beniowski
spadł z konia, przeto nie miał kto dowodzić, i poddali się wszyscy!78

— Beniowski także wzięty?
— Może i zabity, ja nie wiem! Widziałem jeno, że spadł z konia.
Dopiero po południu dotarły do nich jaśniejsze wiadomości.
Okazało się, że wszystko dobrze było obmyślane i wycieczka byłaby
się w zupełności udała, jednak konfederaci trafili akurat na główne
siły Rosjan. Pułaski, nie wiedząc, kogo ma przed sobą, uderzył na
nich z góry. Jednak Moskale, będąc jeszcze ustawieni w porządnych
kolumnach, połapali się wnet i z wielkimi stratami odparli napad tak,
że pan Kazimierz, ratując siebie i resztkę swoich niedobitków, musiał
uchodzić przez Mogilany w góry, ścigany zapamiętale przez wroga.
Na odgłos walki na Dębnikach, uporawszy się z nieprzyjacielem
i przekonawszy się, że ten tył podał, pchnął Apraskin sotnię79 kozaków
na Dębniki, którzy przechylili wnet walkę na swoją korzyść, tak że już
prawie o świcie zabrali garstkę bohaterskich konfederatów, a między
nimi rannego w ramię ich wodza Maurycego Beniowskiego do niewoli.
Podczas tych walk, zmyliwszy straże, wymknął się z Krakowa
w kilka koni Marcin Lubomirski80, aby zebrać rozrzucone jeszcze tu
i owdzie drobne oddziały konfederatów i przyprowadzić je z odsieczą
zagrożonemu Krakowowi.
Jednak Kraków został przynajmniej zaprowiantowany i mógł bezpiecznie jeszcze się długo bronić.
Klęska konfederatów, a zwłaszcza pana Maurycego Beniowskiego,
przygnębiająco podziałała na obywateli skawińskich. Obawiali się, że
Moskwa, dowiedziawszy się, że miasteczko pomagało konfederatom,
może zemstę swą wywrzeć na ich dobytku. Pocieszali się jednak tym,
że chyba tylko jakaś zdrada może ujawnić ich sympatie dla skonfederowanych, a z miasta chyba tego nikt nie uczyni.
Jednak wnet musieli zapomnieć te troski, ponieważ inne, ważniejsze
dla nich wynikły sprawy.

Nahajka — pleciony bicz. W carskiej rosji narzędzie chłoty. Z czasem — symbol
represji wobec Polaków pod rosyjskim zaborem.
78
Beniowski w swych Pamiętnikach pisał następująco: „Tej samej nocy, dwudziestego
dziewiątego lipca, udał się [Beniowski] do przejazdu przez Wisłę, skąd wyprawił oficera
do marszałka Czarneckiego z uwiadomieniem o swoim powrocie i z prośbą o otwarcie
bramy zamkowej, żeby mógł wejść do miasta nie będąc zauważonym przez Rosjan.
Marszałek, nie znając wszystkich okoliczności towarzyszących przedsięwzięciu Hrabiego

(o którego klęsce i śmierci rozeszła się była w Krakowie pogłoska), z radością odebrał
wiadomość o jego przybyciu. M. Beniowski, Pamiętniki. Fragment konfederacki, oprac.
L. Kukulski, S. Makowski, Warszawa 1967, s. 18–19.
79
Sotnia — konny oddział Kozaków (stu żołnierzy — stąd nazwa).
80
Jerzy Marcin Lubomirski herbu Szreniawa bez Krzyża (1738–1811) — konfederat barski, generał wojsk koronnych (1773), szef 11. Regimentu Pieszego Grenadierów (1775). Pozostawił Pamiętniki (1867). Jeden z najgłośniejszych awanturników
swojej epoki.
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Wieczorem tego samego dnia zjawił się na ratuszu sam jaśnie
wielmożny szlachetnie urodzony imci pan Jan Wyrozumski, posesor
dominium radziszowskiego, i kazawszy pisarzowi i juryście miejskiemu
imci panu Janowi Landackiemu zwołać radę, groził karami oraz sądem
grodzkim za pobicie karbowego i spalenie na rynku wozów z grabiami
i sierpami.
Pan burmistrz i ławnicy z wójtem na czele wysłuchali spokojnie
gwałtownej oracji jaśnie wielmożnego posesora, jednak grzecznie
i stanowczo oświadczyli, że pańskiego odrabiać nie będą, sądu się
nie boją, ponieważ wykażą czarno na białym swymi przywilejami,
że do tego dnie są obowiązani i że dotąd żądanie czegoś podobnego
od dobrze urodzonych obywateli wolnego królewskiego miasta było
nadużyciem godnym ręki kata! Gróźb też się nie boją, ponieważ na
gwałt odpowiedzą bronią, a są dość liczni, zatem skutecznie walczyć
będą. Nie mają ponadto nic przeciw temu, aby za zapłatą dzienną po
groszy dwadzieścia, kwartę piwa i achtel81 gorzałki werbowało dominium w mieście robotników, jednak nie pozwolą na to, aby proceder
ten odbywał się z musu i za darmo. Nie pomogły krzyki i wygrażania,
bicie pięścią w stół oraz wyzywania rady od ciarachów82. Rajcowie
nie zlękli się, a jaśnie wielmożny imci pan szlachetnie urodzony Jan
Wyrozumski odjechał wielce wzburzony na nieposłuszeństwo miasta,
grożąc srogimi następstwami.
Toteż chcąc być na wszelki wypadek przygotowani, panowie burmistrz z wójtem i ławnikami posłali zaraz po cechmistrzów i wespół
z nimi otworzyli swój skromny arsenał, z którego wydali pospólstwu
piki i halabardy, trzy samopały, pięć funtów prochu, kilka szabel oraz
dwie armatki wiwatówki, z których woźny miejski imci pan Sebastian
Maciołowicz walił podczas procesji Bożego Ciała. Zabezpieczywszy
się przed ewentualnym zajazdem imci pana posesora, odetchnęli swobodniej i poszli do szynku pana Zapałowicza na piwo. Imci pan Jakub
siedział z panem Romualdem przy szklanicy i grał z nim w warcaby,
a panna Zosia krzątała się za szynkwasem, obsługując gości.
81
Achtel — dawna jednostka miary objętości, stanowiąca 1/8 miary większej.
W Polsce w XVI–XIII w. stosowany głównie jako miara objętości piwa; odpowiadał
po 1565 r. 1/8 beczki
82
Ciarach — chłop ubierający się z miejska i udający mieszczanina, mieszczuch;
prostak, oberwaniec; ubogi szlachetka (SJPDor)

— 46 —

Pan Jakub od pewnego czasu czuł jakąś słabość do imci pana Romualda. Ale bo też pan Romuald, nie leniąc się i przyjaźnie pomógł,
snopki ładnie w stodole ułożył i w potrzebie pomógł pięcioma dukatami, które trzeba było magistratowi za prawo dzierżawy propinacji
zapłacić, słowem — radą, czynem, a nawet mieszkiem pomagał, jak
mógł, i nawet nieproszony rwał się do wszystkiego, aż czasem imci
pan Jakub czuł zażenowanie.
„Przecie to szlachcic” — myślał sobie pan Jakub.
Tylko że to inny, nie taki, jak to widuje pan Jakub i których nieraz
u siebie gości. Tamci, butni, hałaśliwi, zawadiaccy, a ten spokojny i cichy,
cały dzień nieraz przejdzie i pary z gęby nie puści, tylko duma. Słowem,
jakby nie z tej samej gliny był ulepiony, co tamci. Wstaje rano, czasem
idzie na mszę, po niej zaś, jeżeli nie ma co do roboty, do której zaraz
się wprasza, usprawiedliwiając się nudą, zawiera się w swoim alkierzu
i godzinami tam w zadumie przesiaduje.
„Nie jest to bez kozery83 i coś świadomie mu dolega” — myślał
nieraz pan Jakub, ale nie śmiał go pytać, bojąc się, aby nie urazić.
Nagle z rynku doleciały ich krzyki i nawoływania. Porwali się wszyscy i wybiegli przed szynkownię.
— Pewnie najazd — wołano.
— Nic, tylko jaśnie wielmożny pan Wyrombski, posesor dominium,
zebrał poddanych chłopów i napadł na nas — „ciarachów”!
Lecz sprawa wyjaśniła się niebawem. Oto pospólstwo trzymające
straż na drodze do Radziszowa złapało i związanego dostarczyło na
ratusz pracowitego Wawrzyńca Kanię, koniokrada, ściganego przez sąd
ławniczo-burmistrzowski miejski.
Szedł sobie pracowity Kania drogą do Radziszowa z batem w ręku,
trzaskając z niego od czasu do czasu z fantazją, aż tu naraz dopadli
go, wywrócili na ziemię i związanego odstawili na ratusz. Łatwo im to
nie przyszło, ponieważ pracowity Wawrzyniec był chłop nie ułomek,
a widać, że niepeć84. Tego przez łeb zdzielił pięścią, tamtego gdzieś
w niewymowne kopnął, innego zaś poczęstował batem przez gębę,
ale dopadnięty ze wszystkich stron, jakby sforą brytanów, musiał ulec
przemocy i pozwolić się związać.
83
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Bez kozery — bez przyczyny
Niepeć, niepyć — dawne i gw. ʽnie ma żartów; niebezpieczeństwo’
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Zamknąwszy pracowitego Kanię do aresztu postawili, u drzwi
pachołka gminnego na straży, aby zaś nie umknął, a sami otoczyli
burmistrza, żądając przyrzeczonej nagrody w kwocie złotych dziesięć
oraz przyrzeczonego garnca gorzałki.
Zaczęły się targi, popychania i przekleństwa, ponieważ każdy sobie
przypisywał zasługę pojmania łotrzyka. Jeden pokazywał rozbitą głowę,
drugi czerwoną pręgę na szyi od bata, a inny znowu trzymał się za
brzuch lub inną część ciała, skomląc z bólu od otrzymanego kopnięcia.
Wtedy dopiero burmistrz musiał ich godzić, przyznając wszystkim
jednakie zasługi, a nie mogąc się pogodzić w podziale pieniędzy,
oznajmił im, że on jako burmistrz rozsądza w ten sposób, żeby za te
pieniądze kupili sobie beczkę piwa i wszyscy razem wspólnie ją wypili.
I tak się stało. Za chwilę imci pan Jakub Zapałowicz wytoczył beczkę
piwa na rynek, nabił w nią pipę i podał im kubki, a oni raczyli się
dobrze zasłużoną nagrodą.
Wieści o uwięzieniu pracowitego Wawrzyńca Kani lotem błyskawicy
rozeszła się po okolicy. Ludność, terroryzowana w niebywały sposób
przez zuchwałego chłopa, który drwił sobie ze wszystkich urzędów,
odetchnęła z ulgą.
Imci pan Jan Landacki, pisarz i jurysta miejski, niemało był zdziwiony doniesieniami tylu skarg, które dopiero teraz wnosili poszkodowani
na pracowitego Kanię. Poszkodowani byli bowiem dopiero teraz pewni,
że zakuty w dyby i strzeżony Kania nie będzie mógł już się na nich
zemścić, pośpieszyli więc z doniesieniami.
Zaraz też pierwszy zgłosił się sławetny imci pan Jan Jodłowski, że
mu pracowity Wawrzyniec skradł konia na jarmarku w Wojniczu, dokąd ten jeździł z towarem i skrzynkami85. Potem Stokłosa, karczmarz
w Wielkich Drogach, piekarz Dąbek z Gołkowic, następnie chłopi
z Chrząstowic, z Borku za Skawiną oraz Frydrychowic, z Radziszowa
i Kopanki, zaś Grzegorz Kania, stryj pracowitego Wawrzyńca, Jan Kapinka z Radziszowa oraz Józef Bińczyk z Rzozowa oskarżyli go o kradzieże odzieży. A z Bukowia i Woli Radziowskiej o kradzież wieprzy.
Z Kostrza o ponoć ukradł jałówkę, z Polanki i Zatora — barany. Imci
Pan Landacki dowiedział się nagle, że pracowity Wawrzyniec Kania nie
85
Podane w tym fragmencie zeznania zaczerpnął autor z autentycznych akt sprawy
Wawrzyńca Kani z 1616 r. (29/114/34).
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gardził koniem, jałówką, baranem ani siekierką, płótnianką chłopską,
a także kurą i królikiem. Nawet o pewne zabójstwo był podejrzewany,
nie licząc podpaleń, o których donoszono, że były jego sprawką.
Pan Landacki zatem dziwował się i notował jak należy na arkuszu
czerpanego papieru, układając tekst oskarżenia, który przedłoży następnie sądowi. Wreszcie gdy miejski sąd burmistrzowski i ławniczy
zeszedł się, aby rozpatrzeć sprawę uwięzienia, pan Landacki wszystko
miał przygotowane.
Za stołem siedzieli imci pan burmistrz Łukasz Pilarek, wójt Maciej
Troszkowicz, starsi ławnicy Jan Wąsowicz i Maciej Madejowicz, a obok
nich z papierem, piórem i kałamarzem pełnym inkaustu imci pan pisarz
i jurysta miejski. Dano znak pachołkom, a ci za chwilę wprowadzili
zakutego w dyby pracowitego Wawrzyńca Kanię.
W białej płótniance, opasany szerokim, skórzanym, nabijanym mosiężnymi ćwiekami pasem, w wysokich jałowiczych butach, o jasnych,
długich, skudlonych włosach stał pracowity Kania przed sądem, spoglądał ponuro i myślał sobie: „Czego oni ode mnie chcą?”
Imci pan Landacki powstał i ująwszy papier w ręce odczytał uroczystym głosem oskarżenie, po czym imci pan burmistrz zwrócił się
do Kani z pytaniem, czy ten wie, o co jest oskarżony i za co uwięziony.
Kania, który pilnie słuchał, co mu zarzucają, rozumiał tylko piąte
przez dziesiąte, ale ostatnie zdania najlepiej mu utkwiły w pamięci,
ponieważ mówił (dosłownie z aktu starego):
— Ano żem jest oto wzięty do więzienia, żem konia odpiął pod
lasem pańskim chłopu Puchtowi i zawiodłem go na Pole Gołuchowskie, o którem koniu karczmarz-młynarz dowiedział się i wziął go,
którego to konia zaprowadził do Kopanki, gdzie ten chłop był, za co
potem przyszli po mnie i wzięli mnie do lochu naszego, a za parę dni
oni wydali mnie!
— Tak, dobrze. Widać, że rozumiesz, o co cię oskarżają. Cóż masz
na swoją obronę? Powiedz no, miałeś kogo do kompanii?
— Kompanii z nikim ani w tym punkcie, ani w żadnym innym
nie miałem i żem też tak nikaj86 koni nie kradł, ani też tego wołu, ani
barana, ani nikomu niczego. Nie ukradłem też Madejowi Pierzyni, anim
też konia nikomu nie ukradł, ani nie spalił, ani nie zabił…
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— Powiedz prawdę, że kradłeś, a sąd z miłosierdziem zastosuje swe
prawa i łagodniej cię ukarze.
— Nikaj nikomu — odrzekł Kania uparcie.
Sprawa była jasna, kradzieże popełniono, lecz winowajca przyznać
się nie chciał. Trzeba go było zatem nakłonić do zeznań. Więc imci
pan burmistrz nie namyślał się długo, tylko podyktował imci panu
juryście:
„Ponieważ oczywista kradzież podejrzała na tegoż Wawrzyńca
Kanię, a któryż go pojmano, a że więcej do wszystkiego nie chce się
przyznać, aby komu czego kradł albo zabił na drodze, tedy sąd miejski
do wybadania lepszego (postanawia), by tenże pracowity Wawrzyniec
Kania na tortury dany (był)”.
Chłop zbladł, usłyszawszy postanowienie sądu, lecz nie rzekł słowa
i spokojnie poszedł z pachołkami do kaźni.
Na poczekaniu ze świniopasa miejskiego zrobiono kata. Ze skrzyni
wydobyto szkarłatną opończę, kaptur okrywający całą twarz, w którym
tylko otwory na oczy się znajdowały, oraz czerwone wysokie buty i w to
ubrano świniopasa. Przygotowano następnie kociołek z ogniem, w który
wsadzono żelazne szczypce i obcęgi, a pęk powrozów, drągów i ławę
ustawiono na środku ratuszowej izby. Wtedy dopiero wprowadzono
z powrotem pracowitego Wawrzyńca Kanię. Blady, z zaciśniętymi zębami, mając związane na plecach ręce, stał i ponuro spoglądał na kociołek
z żarzącymi się węglami, w które zaimprowizowany kat dmuchał, aby
prędzej rozgrzać narzędzia.
„Co z tego będzie?” — myślał Kania... — Na co oni palili ogień
w tym kociołku, na co te obcęgi i haki grzeją?”
Lecz niebawem przekonał się, że z sądem miejskim nie ma żartów.
— Kradłeś konie, krowy, wieprze, sukno i to wszystko, co tu imci
pan pisarz i jurysta miejski przeczytał? — zapytał go nagle imci pan
burmistrz.
— Jakom rzekł, nikomu niczego nie ukradłem — odrzekł Kania
ponuro.
— Zapierasz się?
— Prawdę mówię!
— Brać go! — rozkazał burmistrz pachołkom.
Nagle sześcioro rąk porwało Kanię, cisnęło na ławę i mocno skrępowało sznurami. Gdy Kania był już unieruchomiony, kat założył długi

drąg w pętlę sznura opasującego złodziejaszka w pasie i silnie zakręcił.
Sznur począł się wżynać w pas, [tak] że za chwilę, zdawało mu się,
przetnie nieszczęśnika na pół.
— Uh! — stęknął Kania.
Pachołkowie tymczasem ściągnęli mu buty z nóg, zaś kat wyciągnął
rozpalony do białości hak z kociołka i przytknął go do pięt pracowitego
Kani. Swąd przypalonego ciała rozszedł się po izbie, a Kania, poczuwszy
ból, ryknął nieludzkim głosem, jak dziki zwierz.
— Powiesz, że kradłeś?
— Powiem! Wszystko powiem!
Hak włożono do kociołka, popuszczono powroza, a imci pan Jan
Landowski pytał delikwenta i notował zwięźle jego zeznania. Aby być
ścisłym, przytaczamy tu w całości ten oryginalny protokół, przerywany
tylko pytaniami, które według nas zadawano Kani:
— A więc jak to było w Borku i Chrzostowicach, w Kopytowie
i Bukowiu?
— (Przyznaję) żem ukradł w Borku konia za Skawiną, któregom
sprzedał na Kleparzu za złotych dwanaście, żem pod Kosową ukradł
konia w Chrząstowicach, któregom sprzedał za złotych dwanaście,
żem ukradł krowę w Kopytówce chłopu na polu, którą to sprzedał
Żydowi w Skotnikach za złotych piętnaście, żem też ukradł wieprza
na bukowskich polach, któregom sprzedał Kopcie w Świątnikach za
złotych polskich piętnaście.
— Czekaj! — rzekł nagle imci pan Laudacki. — Podpisz, coś
zeznał! — I podsunął mu wynotowane zeznanie na piśmie.
— Kiej pisać nie umiem!
— Krzyżem świętym! — i wsadziwszy mu pióro do ręki pisarz
pokazywał palcem miejsca, a Kania zamaszyście kreślił krzyże przy
każdej zeznanej kradzieży. Potem następowały dalsze badania podsądnego, a po zeznaniach dalsze malowania krzyży.
Jeżeli się wzbraniał i nie chciał się przyznać, wtedy pachołcy kładli
go na ławę, a kat przypiekał, a ten wtedy rycząc z bólu przyznawał
się do wszystkiego. I tak zeznał, że w Woli Radziszowskiej ukradł
wieprza Michalczykowi, którego sprzedał Kopcie Bartoszowi za złp.
40, że w Kostrzu ukradł jałówkę, którą także Kopcie za złotych sześć
sprzedał, potem w Polance karaga, którego sprzedał w Skotnikach za
jeden złoty, dalej Grzegorzowi Kani, strykowi, suknie, za którą wziął
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na tandecie87 groszy 40. Zaś Józefowi Mauczykowi w Rzozowie to
samo za groszy 15, a nawet chłopu w Jaśkowicach ukradł siekierkę,
którą sprzedał Stanisławowi Wyrwie za groszy dziesięć. I tak dalej
zeznawał dobrowolnie, to znowu mękami zmuszany, a imci pan Jan
Landacki, streszczając się tylko do samego popełnionego czynu, na
dwóch arkuszach winy pracowitego Wawrzyńca Kani drobniutko na
papierze naciukał88.
Z kolei popełnionych win przystąpiono do kradzieży koni w zajeździe imci pana Jędrzeja Stróżyńskiego na szkodę szlachetnie urodzonego imci pana Błażeja Błażowskiego, posesora wsi Przeciszów89.
Ale chłop się uparł i nie chciał przyznać do kradzieży, tylko wciąż
powtarzał: „Nie ukradłem!”
Za tamte kradzieże cóż mu mogą zrobić? Popełnił je za miastem,
więc posiedzi trochę w turmie90, postawią przed pręgierzem przez kilka
niedziel i krzyżem każą leżeć w Kościele. Jakoś to przetrzyma. Ale
kradzieży tu, w mieście, pod ich bokiem, nie darują i pewnie gardłem
każą mu za nie zapłacić!
Przypiekany, kłuty i szarpany hakami ryczał tylko jak wół, czasem
z wyczerpania omdlewał, a polewany wodą, przychodził znowu do
siebie, jednak powtarzał uparcie: „Nie ukradłem!” Sąd już zaczął się
głowić, czyby mu nie uwierzyć i tylko pewność, że Kania w tę noc był
w zajeździe wstrzymywała ich od zaprzestania wykonywania tortur.
I byliby pewnie sędziowie w swej surowości zmiękli, ale kat-świniopas,
nie mogąc żadnym sposobem zmusić łotrzyka do mówienia, wyciągnął
rozpalone piętno z kociołka i odcisnął mu je na łopatce.
Kania jęknął głośniej, po czym rzekł słabym głosem:
— Powiem…
Schylili się nad nim, aby lepiej słyszeć zeznania.
— Kradłeś?
— Zeznaję, żem ukradł koni dwa w zajeździe… imci pana Stróżyńskiego…, które sprzedałem… na Kleparzu Moskalom za złotych 45…
— A kompaniję jakąś miałeś?
87
Tandeta — daw. ʽmiejsce handlu starymi rzeczami, sprzedawanymi okazyjnie’
(SJP PWN).
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Przeciszów — wieś w Polsce położona w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim.
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Lecz Kania zemdlał. Polany wodą, przyszedł do przytomności, ale
tylko na chwilę.
— Miałeś wspólników? Kto był z tobą?
— Gdzie? — pytał jakby pomylony, zapomniawszy z bólu, o co
go pytali.
— W zajedzie imci pana Stróżyńskiego!
— Był!
— Kto? Mów!
— Ano był sławetny imci pan Jakub Szponder… — wyszeptał
Kania i zemdlał.
Sędziowie, zdumieni zeznaniem koniokrada, spojrzeli po sobie,
nie wierząc własnym uszom. Jak to, imci pan Jakub Szponder, mistrz
kunsztu stolarskiego, szanowany obywatel skawiński, byłby w spółce
z koniokradem? Pachołkowie poczęli cucić omdlałego, ponieważ sąd
miejski pragnął mu zadać jeszcze kilka pytań, lecz Kania charczał
tylko i leżał nieprzytomny. Imci pan Jan Landacki, widząc próżne
usiłowania pachołków, umaczał pióro w inkauście i zapisał: „Zeznaję,
żem ukradł u imci panu Jędrzeja Jastrzębskiego parę koni szlachetnie
urodzonych, należących do imci pana Błażowskiego w kompanii z Jakubem Szpondrem, mistrzem kunsztu stolarskiego, które sprzedałem
na Kleparzu Moskalom za złotych czterdzieści pięć”. A zwracając się
do imci panów burmistrza, wójta i ławników, rzekł:
— Zapisano, więcej nie potrzeba. Niech go wezmą do kaźni, a ichmoście naradźcie się i wyrok wydajcie.
Za chwilę wyniesiono nieprzytomnego Kanię, a sąd, naradziwszy się
pomiędzy sobą, zawyrokował krótko: „Ma być szubieniczną śmiercią
karany”.
Imci pan Jan Landacki w milczeniu ujął pióro i pisał w protokole:
Segnitur decretum91. Sąd niniejszy miejski skawiński, wysłuchawszy
dobrowolnej inkwizycyjej pracowitego Warzyńca Kani ze wsi Radziszowa, tak przed mękami, jako i na mękach, tako też po mękach, który
się do tego dobrowolnie przyznał i potwierdził, że kradł tak konie,
krowy, barany i insze rzeczy, suknie, wieprze, przeto tedy, polegając
na prowadzi o przestępstwie sąd miejski skawiński, mając na uwadze
naszkodaki, który w te słowa mówi, że omnis fur suspendatur (każdy
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złodziej ma być powieszony), za czym tenże pracowity Wawrzyniec
Kania, że się kradzieżą bawił, ma być szubieniczną śmiercią karany.
Wieść, że obywatel miasta, mistrz, członek sławetnego cechu jest
w zmowie z osławionym w całej okolicy (od Tarnowa po Oświęcim) złodziejem, jak grom podziałała na mieszkańców. Wprost
wierzyć nie chcieli, aby syn ogólnie szanowanych rodziców splamił
się kradzieżą. Opinia wnet podzieliła się na dwa obozy. Z jednej
strony rodzina, kumotrowie i chrzestni oraz mistrzowie cechowi,
których ogarnął wstyd, że pomiędzy sobą mogą mieć koniokrada,
brali go w obronę i udowadniali bezpodstawność posądzenia przez
torturowanego, a może nawet pomylonego na rozumie złodzieja,
któremu przecież zupełnie wierzyć nie można, bronili imci pana
Jakuba i udowadniali, że sprawę należy dopiero wyjaśnić na drodze
śledztwa, a nie polegać na zeznaniach wymuszonych mękami. Drudzy znowu, wywodzący się przeważnie z pospólstwa i komorników,
próżniaków i zawalidrogów, których w żadnym społeczeństwie nie
brakuje, z jakąś uciechą i ukontentowaniem komentowali zeznania
pracowitego Kani, dowodząc ich prawdziwości przez różne zmyślone i do potworności podniesione okoliczności, którymi starali się
jak najbardziej pogrążyć imici pana Jakuba i zrobić go najgorszym
i najbardziej godnym potępienia obywatelem. Burmistrz z wójtem
i ławnikami stanęli zatem przed trudnym do rozwiązania problemem i nie mogli się zdecydować na decydujący w tej sprawie krok.
Atakowani przez pospólstwo, aby natychmiast zastosować wobec
obwinionego obowiązujące prawa, to znaczy aresztować go, postawić
przed sądem i zmusić do zeznania prawdy, chociażby do tego miano
użyć tortur, nie chcieli się jeszcze zdecydować na ten krok, ponieważ
uważali zeznania Wawrzyńca Kani za niezupełnie i niejasne. Poza
tym nie można było ich uzupełnić z tej prostej przyczyny, że pracowity Kania, z powodu zbyt wielkiej gorliwości przy wykonywaniu
swych przygodnych obowiązków przez miejskiego świniopasa wciąż
leżał nieprzytomny, czasem jedynie plotąc w gorączce trzy po trzy
bez żadnego logicznego związku. Był jeszcze i drugi powód, aby nie
spieszyć się z wykonaniem żądań pospólstwa, który w lot poznali
ojcowie miasta. Chodziło o zadowolenie, które głośno objawiała
gawiedź, radując się, że chociaż raz znalazł się przestępca (i to koniokrad!) w rodzinie ludzi uprzywilejowanych.

Z drugiej zaś strony, urodziwa imci pani Małgorzata Szpondrowa,
urażona w swej godności majstrowej i matki, obchodziła sławetnych mistrzów i kumotrów z płaczem i skarżyła się na wyrządzony jej despekt92,
przy czym odwoływała się do ich powinowactwa, znajomości i przyjaźni,
aby ją — biedną wdowę — wzięto pod opiekę. Toteż zaraz zjawili się na
ratuszu imci panowie cechmistrzowie obojga cechów ślusarskiego i szewskiego z kilkoma starszymi braćmi cechowymi i złożyli porękę za imci
pana Jakuba, aby sąd wstrzymał wezwanie go i zostawił na razie w spokoju.
Najbardziej ze wszystkich była zdumiona tą wieścią imci pani
Zapałowiczowa, ciotka panny Zosi, która jako jedna z pierwszych
została wtajemniczona we wszystko przez samego imci pana Łukasza Pielarka, burmistrza miasta, który natychmiast po zakończeniu
przesłuchania nie omieszkał czcigodnej małżonce dzierżawcy gminnej propinacji złożyć swoje ubolewanie, że spotkało ją z tej strony
kompromitacja.
— Ależ to nie może być! Wprost wierzyć mi się nie chce w to,
co mi imci pan burmistrz w swej łaskawości mówi — dowodziła,
stawiając przed głową miasta w swym prywatnym mieszkaniu kwartę
świeżego piwa.
— Tak, tak! Niestety, jest to wszystko zapisane.
— A może ten złodziejaszek pomylony? — starała się jakoś bronić
przyszłego męża swojej siostrzenicy.
— Wyraźnie zeznał w obecności całej rady!
— Co za kompromitacja! — lamentowała w końcu.
Jednak wieczorem imci pani Małgorzata, z zaczerwienionymi od
płaczu oczami, spocona ze zmęczenia, wpadła jak kula do szynku imci
pana Zapałowicza i jęła sumitować93 się i zaklinać o uczciwości jej syna,
kładąc wszystko na kark złośliwości złodziejaszka i zbiegu okoliczności,
że tego samego wieczora znalazł się w szynku u imci pana Jędrzeja
Strużyńskiego, który przecież twierdzi, że imci pan Jakub dużo wcześniej poszedł o domu i nie mógł mieć z nim zmowy, ponieważ uważnie
słuchał ich rozmowy, w której nic podejrzanego nie zauważył. Zaklinała też imci panią Kunegundę, aby ze względu na języki ludzkie, nie
zrywała umówionego i tak pięknie zaczętego małżeństwa i zaczekała
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z decyzją, aż sprawa się wyjaśni, co — miała nadzieję — nastąpi, gdy
tylko Kania przyjdzie do jakiej takiej przytomności.
— Wszystkiemu winne te pachołki i ten przeklęty świniopas! —
lamentowała imci pani Małgorzata.
— Dlaczego?
— Zanadto przypiekli tego złodziejaszka! Stracił pamięć i naplótł
tych głupstw, w które ludzie zaraz uwierzyli!
— Trzeba się postarać, aby to albo odwołał albo jaśniej wytłumaczył
całą sprawę.
— No tak, no tak... Ale jakże tu poradzić, kiedy on wciąż nieprzytomny?
— Posłać mu cyrulika94, niech go przywiedzie do przytomności!
— Prawda! Że też od razu o tym nie pomyślałam! Jak dobrze, żem
tu przyszła. Zaraz biegnę po niego, tylko proszę, aby aśćka była cierpliwa, bo to są bajki, którym wierzyć nie należy, a Jakub to chłopiec
dobry, pracowity i porządny, więc mąż z niego będzie na schwał!
To rzekłszy, wybiegła rozgorączkowana. Także i panna Zosia została
wnet powiadomiona o wszystkim. Zdobytą sensację przynieśli zaraz
pięknej szynkareczce bywalcy oberży imci pana Zapałowicza. Jedni,
aby dokuczyć pannie Zosi, drudzy — aby jej się przypodobać i przez
to uzyskać łatwiejszy kredyt. Wszyscy zaś myśleli, że panna będzie
lamentowała i roniła łzy rozpaczy, a oni będą mieli z tego widowisko.
Tymczasem i jedni, i drudzy srodze się zawiedli, ponieważ panna Zosia
wiadomość przyjęła dość obojętnie, tak że jedni nie wiedzieli, czy jej
tym dokuczyli, zaś drudzy kredytu nie dostali.
— Wszystko to w ręku Boga! Co komu przeznaczone, to go nie
ominie — odpowiadała. Lecz w duchu czuła zadowolenie, bo pewnie
już teraz ciotka nie będzie ją zmuszała do małżeństwa z tak bardzo
skompromitowanym człowiekiem.
Wnet też i pan Romuald wiedział wszystko. Nikt mu o tym bezpośrednio nie mówił, jednak obywatele na tyle głośno rozprawiali, że
wystarczyło tylko stanąć opodal której bądź grupki ludzi na ulicy czy
rynku, aby wszystkiego się dowiedzieć i to ze szczegółami! Przysłuchując się niektórym ludziom, jak z uciechą opowiadali sobie wypadek,
dodając do tego najrozmaitsze złośliwe uwagi, jakiś niesmak opanował
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mu duszę. Dowiedziawszy się o tym, szedł na kwaterę spiesznie z myślą,
że będzie pierwszy z zawiadomieniem panny Zosi o wypadku. Wszedłszy, przystanął na chwilę koło szynkwasu z zamiarem porozmawiania
na ten temat, ale wnet poznał po minie Zosi, że już wie wszystko,
zwłaszcza że pełna szynkownia o tym tylko rozbrzmiewała. Wszedł
zatem do swego alkierza. Za chwilę wpadła za nim panna Zosia i zaraz
na wstępie pytała rozgorączkowana:
— Słyszałeś waść?
— Słyszałem!
— Cieszy się waść?
— Wcale nie! Cieszyć się nie ma z czego! Jest to nieszczęście i tyla!
— Nieszczęście, waść mówisz? A ja myślałam, że to jest szczęście
dla waszeci! O ja nieszczęśliwa... — i wybuchnęła płaczem.
— Cicho, cicho... Niech aśćka nie płacze, bo mi serce się kraje, że
gotów jestem i ja się rozbeczeć, a to nie przystoi...
— E, bo waść taki niedobry...
— Dobry to ja jestem i widzę, że aśćka mnie jeszcze nie zna. I chociaż, jak to już mówiłem, że miłuję, to muszę jeszcze aśćce powiedzieć
choćby jeszcze i po sto razy, że ją bardzo miłuję i to tak, że oddałbym
za to miłowanie wszystko, co posiadam, a nawet oddałbym swoje życie.
A jeszcze to wiedz aśćka, że ją nigdy, ale to nigdy miłować nie przestanę...
To mówiąc, ujął jej ręce i obsypywał pocałunkami.
— Co waść powiedział?
— Że aśćkę bardzo, ale to bardzo miłuję!
— Jak? Powiedzże asan jeszcze raz...
I tuliła się do jego szerokiej piersi z kokieteryjnym przymileniem,
właściwym tylko zakochanym.
— Otóż jeszcze raz mówię, że bardzo, ale to bardzo aśćkę miłuję...
I to tak, że aż z tego miłowania na wnętrzu chorobę czuję!
— O tym miłowaniu to waść dobrze mówi i ja słucham rada, ale
o chorobie to niech mi waść nie wspomina, bo i tak mam dość strapienia...
— Mnie się widzi, że to jest wszystko nieprawda. I dlatego nie
trzeba się z tego cieszyć! Jestem nawet pewny, że po wyjaśnieniu całej
sprawy pani matka tym bardziej będzie parła do wesela, aby kalumnię95
rzuconą na syna tym małżeństwem zatrzeć!
95
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Kalumnia — oszczerstwo, niesłuszne posądzenie kogoś o coś (SJP PWN)
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— A to mnie waść pociesza...
— Aśćka i tak ma atut w ręce. Ponieważ może się teraz upierać, że
tak skompromitowanego małżonka nie chce... W każdym razie sprawa
się teraz odwlecze, a my z niej tylko skorzystamy...
— Dziękuję! — rzekła na to z komicznym dygiem. — A naśladując głos i sposób wymowy pana Romualda, dodała: — A tymczasem
coś się obmyśli, prawda?...
— Prawdę powiedziawszy, tom ja już obmyślał — rzekł na to
poważnie pan Romuald.
— Co? Co waść obmyślił?
— To, że jak wyczerpiemy wszystkie środki, ja i aśćka, aśćka może
tu dużo, a nawet wszystko zdziałać, w takim razie... uciekniemy!
— Tak? Teraz to waść mówi, kiedy mi asan powiedział, że to skandal, zgorszenie, banicja i kryminał? Ładne kwiatki...
I dygnąwszy przed nim komicznie, dodała rozpromieniona:
— Dziękuję!
— Nie chce aśćka?
— Kto powiedział, że nie chcę? Asan wszystko postawi do góry
nogami... Doprawdy, teraz to się już gniewam i musi asan przeprosić...
I stanąwszy do niego bokiem udawała zadąsaną. Wtedy pan Romuald
złapał ją w pół i przywarł swe wargi do jej ust w serdecznym pocałunku.
Wyrwała mu się rozpromieniona i szeptała:
— Na Boga, co waść uczynił? Toż to grzech...
— Ubij mnie za to aśćka, ale to wszystko z wielkiego miłowania...
— A juści! A potem miałabym figę!
I pokazawszy panu Romualdowi złożoną piąstkę, wybiegła do
szynkowni.
IV
Upłynęło kilka dni. Wyczerpawszy i przetrawiwszy wszelkie plotki, nie
znajdując w nich już nic nowego, mieszkańcy Skawiny zaczęła pomału
zapominać o zaszłych wydarzeniach i jak to zwykle w takich razach
bywa — umilkli. Niby spracowany olbrzym, który wykonawszy trudne i ciężkie dzieło usiadł i wypoczywa, tak wypoczywała spracowana,
nasiąknięta średniowieczyzną opinia mieszczan.
Tylko kilku ludzi pozostało, którzy jeszcze wciąż o tym myśleli.
Byli to bezpośrednio dotknięci sądem miejskim: pracowity Wawrzy— 58 —

niec Kania, który, obłożony dryjakwiami96 przez miejskiego felczera,
przebywał w turmie miejskiej i czekał wykonania wyroku, imci pani
Małgorzata, pan Jakub, Zosia oraz Romuald Różycki, każde strapione
na swój sposób. Kania zaś, chociaż przyszedł zupełnie do siebie, milczał
uparcie i na zadawane pytania nie chciał odpowiadać.
Na wysłane pismo do posesora Radziszowa z zawiadomieniem, że
poddany dominium skazany został przez sąd miejski na szubienicę,
z nadzieją, że jaśnie wielmożny pan Jan Wyrombski upomni się
o swego poddanego i uwolni ich od kłopotliwego wykonania wyroku,
otrzymali odpowiedź, że prześwietne dominium zrzeka się wspaniałomyślnie swego poddanego i zostawia go do zupełnej dyspozycji
sławetnej radzie miasta. Posesor nie omieszkał przy tej sposobności
nasobaczyć97 władcom miasta z powodu buntu, oznajmiając na końcu,
że skargę już przygotował przed sąd królewsko-grodzki i wyśle ją,
gdy tylko czasy się uspokoją. Tymczasem z zemsty zostawił plony
na polu niezebrane, aby miastu większą szkodę wyrządzić, za którą
oni i tak będą musieli zapłacić. Ostatnia groźba posesora niejednego
nabawiła humoru98, chociaż byli i tacy, którzy się zlękli i namawiali
do ustępstwa.
Wprawdzie Kani pozostała apelacja do sądu królewskiego, a w końcu prawo łaski, ale któż to miał zrobić? On, prosty chłop, nie znał się
zupełnie na obowiązujących prawach, a obrońcy mu nie dano. Kto by
się tam złodziejem zajmował? Dominium się go zrzekło, zaś rodzina,
okradana i terroryzowana przez zuchwałego opryszka, nawet znaku
nie dała, że ją los jej członka coś obchodzi. Wobec tego sprawiedliwości musiało się stać zadość! Na rynku przed ratuszem wystawiono
szubienicę, ubrano znowu świniopasa w strój kata, a ksiądz proboszcz
wyspowiadał delikwenta. Całą niemal noc w obecności księdza przeklęczał Kania na modlitwie, a świtaniem wobec całej niemal ludności
miasta stanął pod szubienicą. Wzruszony znać przez duszpasterza,
wezwał pisarza oraz burmistrza i wobec wszystkich zgromadzonych
odwołał oskarżenie rzucone na imci pana Jakuba, po czym zawisł na
Dryjakiew, driakiew — daw. ʽmaść, lekarstwo’.
Nasobaczyć — ʽnawymyślać komuś’ (SJP PWN).
98
Tu w znaczeniu ʽzły nastrój’; por. mieć humory — zachowanie wyrażające niezadowolenie, zwykle nieuzasadnione; kaprysy, dąsy, fochy (WSFJP PWN).
96
97
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Już od kilku dni codziennie dochodził z Krakowa huk armat, który
tylko noc przerywała na chwilę.
— Moskale dobywają miasto — szeptano.
Dla bezpieczeństwa mieszkańcy nie opuszczali miasta, a praca
w warsztatach zamarła, ponieważ nagromadzone wyroby zalegały im
magazyny, a okoliczne jarmarki i tak świeciły pustkami. Z Krakowa
tylko czasem dochodziły wiadomości.
Jednak z dnia na dzień, ktoś gdzieś zdobywał i przynosił wiadomość,
że Kraków się trzyma. Aż nagle przed dwoma dniami, gruchnęła wieść,
że Moskale zajęli zdradą czy podstępem Kazimierz i poważnie zagrozili
zamkowi. Jako sympatycy konfederacji mieszkańcy Skawiny przyjęli tę
wiadomość z niedowierzaniem, ale kiedy została przez wiarygodnych
świadków potwierdzona, jakiś nieokreślony lęk obsiadł objął całe miasto,
że nawet oczyszczenie imci pana Jakuba z zarzutu koniokrada przeszło
bez komentarzy, jakby się był nigdy tym nie zajmowali. Tylko panna
Zosia chodziła zmartwiona.
Jednak skorzystała chociaż tyle ze sposobności, że mimo że zapowiedzi wyszły, zgodziła się ciotka, aby ślub odłożyć do jesieni.
— Trzeba zaczekać, aż plotki ustaną! — tłumaczyła pani Małgorzacie, która napierała, aby jak najprędzej odbyło się wesele.
Nagle od strony Zatora zadudnił most na Skawince i poczęły wchodzić do miasta zbrojne szeregi konne i piesze konfederatów pod wodzą
Marcina Lubomirskiego. Pozbierawszy rozmaite drobne oddziały do
Wielunia, Sieradza i innych miejscowości, wspomożony przez konfederację zatorską, spieszył on na ich czele, aby pomóc Krakowowi.
Zmęczeni forsownymi marszami, aby wypocząć i nabrać sił do walki,
która ich czekała, stanęli na noc w miasteczku. Na widok zastępów
konfederackich jakaś otucha wstąpiła w serca mieszczan.
Część wojska umieszczono w rozsypującym się w gruzy zamku, resztę
rozlokowano w mieście, używając do tego wszystkich trzech znajdujących
się tutaj stajni oraz wszystkich prywatnych domów, z których właściciele
zmuszeni byli wyprowadzić swój dobytek. Nawet mieszkańcy pousuwali
się na strychy, aby tylko dać żołnierzom możliwość wypoczynku po forsownym marszu. Na rynku konfederaci rozpalili ogniska. Rozstawiono

straże, a na wszystkie drogi prowadzące do miasta wysłano patrole.
Burmistrz z wójtem, ławnikami i cechmistrzami zebrali się na ratuszu
i udzielali wskazówek oraz przekazywali posiadane wiadomości. Wieść
o nadciągnięciu pomocy Moskalom przez Prozorowskiego i Apraksina
oraz wzięcie do niewoli garstki konfederatów razem z ich przywódcą Maurycym Beniowskim oraz o rozbiciu oddziału de Choisy’ego
i Puławskiego i cofnięciu się ich w góry, przyjęli z przygnębieniem,
który jednak nie podziałał na nich tak, jak wiadomość, że Moskale przed
niespełna trzema dniami wzięli szturmem Kazimierz, a Kleparz i część
Stradomia, przytykającą do zamku, spalili.
Nic o tym dotąd dowódca oddziału Marcin Lubomirski nie wiedział.
Zajęty był ściąganiem rozproszonych drobnych oddziałów, począwszy
od Sieradza, Wielunia aż po Zator. Zadało mu to tyle pracy i trudu,
że nie miał czasu czy też zaniedbał zaciągnąć języka o sytuacji, jaka
po jego wykradzeniu się z obleganego Krakowa wytworzyła się przez
te ostatnie dni.
Podziękowawszy radzie za udzielenie im wiadomości, odprawili ich
do domu, z zapewnieniem, że spokój w mieście nie zostanie zakłócony,
zasiadł Marcin Lubomirski w gronie oficerów do stołu na radę, aby
się zastanowić, co czynić wobec wytworzonych tymczasem stosunków.
Dyskutowali, kreślili na papierze plany, wysyłali rozkazy i otrzymywali raporty i na ich podstawie układali dalszy plan działania. Jedni,
na których czele stał Marcin Lubomirski, byli zdania, aby nie czekać
i o świcie uderzyć niespodziewanie na oblegających Moskali. Drudzy
zaś nie chcieli się na to zgodzić, tłumacząc wielkim zmęczeniem podkomendnych oddziałów, spowodowanym forsownymi marszami, przez
co zamierzony sukces może nie zostać osiągnięty, a nawet przerodzić
się w klęskę.
Mając te względy na uwadze, radzili pchnąć na ochotnika kilku zaufanych, celem zaczerpnięcia wiadomości o rozlokowaniu oblegających,
oraz ustawieniu ich baterii, co jest bardzo ważne ze względów, że oni,
ledwo dwie armatki trzyfuntowe posiadający, mogą przez nieświadomość akurat wpaść pod ogień moskiewskich armat.
Z tych też względów radzili, aby pozwolić wypocząć jeszcze przez
dzień jutrzejszy, a dopiero na drugą noc świtaniem ruszyć i jako wypoczęci, dobrze przygotowani, napaść. Jeszcze jeden fakt powinien nas
wstrzymać od działania dzisiejszej nocy — mówili — a to zapowie-
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szubienicy. Był to ostatni spełniony przez mieszczan mocą swoich
praw wyrok. Nadchodziły, niestety, inne czasy...

dziany liczniejszy oddział górali, który według raportów na następny
dzień koło południa powinien przybyć. Oddział ten jest ze wszech miar
nie do pogardzenia, zwłaszcza że nasze siły nie są znowu tak liczne,
abyśmy tą pomocą mogli pogardzać.
Powyższe argumenty przekonały w końcu radzących, więc postanowiono zatrzymać się i wypocząć do następnej nocy.
Wysłano oddział na zwiady i zabierano się już na spoczynek do
swych kwater, kiedy nagle wstrząsnął budynkiem straszny, z dala
nadbiegły huk. Po chwili doleciał ich znowu odgłos jakby gdzieś daleko szalejącej burzy, której pioruny, waląc jeden po drugim, dudniły
ponurym basem niesamowitej muzyki.
— Armaty! — szeptano.
— Widocznie Moskale przypuścili szturm do murów Krakowa.
— Trzeba by nam biec na pomoc, bo możemy przybyć za późno! — radził któryś z oficerów.
— Niemożliwe! Oddziały są tak zmęczone, że o dalszym marszu
na razie nie ma mowy!
— Te strzały słyszymy już czwarty dzień! — rzekł jeden z obywateli. — I dopiero dzisiaj był jako taki spokój!
— Widocznie po odpoczynku szturm przypuścili na nowo...
Ale strzały w niespełna dwie godziny znowu ucichły.
Uspokojeni, rozeszli się na spoczynek i za chwilę tylko miarowe kroki
czuwających placówek i nawoływania stróża nocnego, który w obawie
o możliwość zaprószenia ognia tym gorliwiej wykonywał swą czynność,
przerywały nocną ciszę.
Ale nie wszyscy się pokładli i wypoczywali. Przez otwory w formie
serc w okiennicach szynkowni imci pana Zapałowicza dobywało się
mdłe światełko i jakieś przytłumione głosy dochodziły na zewnątrz.
Przy stole zasiedli imci pan Kazimierz Pachoński, Jan Jodłowski
i Tomasz Zalejski z jednej strony, a z drugiej imci pani Kunegunda
Zapałowiczowa, Romuald Różycki i Jakub Zapałowicz. Pociągając
ze szklanic piwo, siedzieli i słuchali wywodów imci pana Romualda
Różyckiego, który mówił:
— Zaprosiłem tu imci panów oraz asińdźkę imci panią Zapałowiczową, aby ichmościom zakomunikować moje rozporządzenie, które
tu zaraz uczynię, abyście byli temu przytomni i w razie potrzeby dali
świadectwo prawdzie. Jak wam wiadomo, jestem tu między wami

dopiero niespełna od miesiąca. Jednak będąc bez rodziny i bliskich
mi familiantów, którzy w obecnej zawierusze rozbiegli się w potrzebie
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej po całej jej dziedzinach, przylgnąłem
do was sercem i pokochałem jak rodzonych braci! Do dzisiejszego
wieczora żyłem z myślą pozostania na zawsze z wami, mając po
temu bardzo poważne zamiary. Jednak nie chcąc nikomu robić sobą
kłopotu z chwilą zjawienia się zbrojnych sił, najlepszych synów
naszej ojczyzny, postanowiłem zerwać z dotychczasową bezczynnością i wyczekiwaniem próżniaczym i zaciągnąć się ponownie
w szeregi walczących konfederatów. Jutro z nimi wyruszam na walkę
z wrogiem!
Tu wziął głęboki oddech, po czym mówił dalej:
— Wprawdzie jestem związany wobec Moskwy rewersem, mocą
którego zobowiązałem się przeciw niej nie walczyć, jednak przekonany
że wszelkie umowy, nawet najuroczyściej podpisywane, nie są nigdy
przez Moskali dotrzymywane, postanowiłem i ja tę samą wobec nich
zastosować metodę i reces wystawiony przeze mnie potraktować tak
samo jak oni traktują swoje podpisy wobec nas... Jak widzicie, imci
panowie, idę na wojnę, a że tam strzelają i sieką, więc każdy, kto idzie,
nie może być pewny, czy wróci zdrów i cały. Że zaś jestem w posiadaniu
niewielkiego kapitału, który, w wypadku mojej śmierci, mógłby stać
się łupem wroga, przeto postanowiłem go złożyć na ręce imci pana
Zapałowicza z następującym postanowieniem.
Tu, wyjąwszy z kieszeni napisany wcześniej dokument, czytał:
— Stało się Anno Domini 1768, dnia 17 sierpnia, w obecności
imci panów Kazimierza Pachońskiego, starszego sławetnego cechu
ślusarskiego, oraz podcechmistrza Jana Jodłowskiego, dalej Tomasza
Zalejskiego, cechmistrza kunsztu szewskiego, w domu imci pana Jakuba Zapałowicza i czcigodnej jego małżonki imci pani Kunegundy
także obecnej, że Romuald Różycki, konfederat barski, który idąc
na dalsze boje, swoje oszczędności w kwocie 320 dukatów w złocie
składa jako depozyt w ręce sławetnego imci pana Jakuba Zapałowicza,
z tym, że jeżeli powróci do lat trzech, mają mu być w całości zwrócone.
W przeciwnym razie mają być zaraz oddane bez zastrzeżeń, jako wiano,
siostrzenicy imci pani Kunegundy Zapałowiczowej pannie Zofii Wąsowiczównie na własność i użytek, co obecni jako świadkowie swoimi
podpisami stwierdzają.
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Wygotowane akta podwójnie podpisano, z których jeden egzemplarz
oddał pan Romuald w ręce imci pana Kazimierza Pachońskiego, a drugi
sam schował do kieszeni.
W tej chwili zdało im się, że drzwi prowadzące do sąsiedniego pokoju skrzypnęły i jakby coś stuknęło. Obejrzeli się mimo woli, ale nie
zauważywszy nic podejrzanego, zajęli się dalej rozmową. Pan Romuald
wyciągnął kieskę i wyrachowawszy wyrażoną w akcie kwotę, wręczył ją
imci panu Jakubowi, a ten swojej połowicy imci pani Kunegundzie, na
przechowanie. Podano jeszcze piwo, przy czym starano się rozradzić99
panu Romualdowi pójście na wojnę, ale on wytłumaczył im, że się
długo nad tym zastanawiał i nie pozostaje mu nic innego, jak tylko
ponownie wyruszyć.
Za chwilę, pożegnawszy się, rozeszli się do domów, a pan Romuald
wszedł do swego alkierza, kiedy jakieś biegania i nawoływania gospodarzy wywołały go z powrotem do szynkowni. Za drzwiami wiodącymi
z szynkowni do drugiej połowy domu na ziemi leżała zemdlona panna
Zosia, a nad nią leżała imci pani Zapałowiczowa i wołając na męża
o wodę, starała się ją przywrócić do przytomności. Po pryśnięciu jej
w twarz wodą [Zosia] ocknęła się nagle i rozejrzawszy się po otoczeniu,
blada, dyszała ciężko, w końcu zażądała wody.
— Na Boga, co się stało? — pytała imci pani Zapałowiczowa.
— Słabo mi się zrobiło, ale już przeszło! — odrzekła panna Zofia
szeptem, przy czym z jakimś okropnym wyrzutem spojrzała na pana
Romualda. Ten zrozumiał to skrzypnięcie drzwi i ten stuk... Wysłuchała
i wiedziała wszystko... Zrobiło mu się jakoś niewyraźnie na sercu, przy
czym poznał, że wyrządził jej okropną krzywdę... Ale trudno, tak być
musi! I choć serce rozpierała mu rozpacz, nie rzekł słowa, tylko w milczeniu wrócił do swego alkierza, usiadł przy stole i dumał.
Nie miał do nikogo urazy, klął tylko swój los, który go tak okropnie
prześladuje. Bo przecież trzeba mieć wielkiego w życiu pecha, żeby
poznać i zakochać się w kobiecie, prawie w tej chwili, kiedy o jej rękę
zjawiły się swaty...
I cóż z tego, że panna była mu wzajemną? Że zapewniała go o swym
miłowaniu, twierdząc, że za Szpondra nie pójdzie? Że była gotowa
99
Rozradzić — daw. ʽodradzić, odwieść od czegoś’; por. Słownik polszczyzny XVI
wieku, https://spxvi.edu.pl/indeks/haslo/8440#znaczenie-1.
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nawet na najbardziej ryzykowny krok? Jednak on, przeciwnościami
życia już dobrze był zmęczony. Nie mógł zdecydować się na walkę
ze społeczeństwem tak bardzo konserwatywnym i tak zazdrosnym
o swoje tradycje i prawa. Na drodze legalnej stracił zupełnie nadzieję
połączenia się z ukochaną. A po bliższej rozwadze odrzucił myśl
o działaniu gwałtem, co wcześniej lub później, nie przyniosłoby ani
jej, ani jemu spokoju. Wiedział, że nawet gdyby imci pan Zapałowicz,
który w ostatnich czasach rozgorzał do niego szczerym afektem100,
zgodził się na zerwanie przyszłego związku Zosi z imci panem Jakubem Szpondrem, to jednak imci pani Zapałowiczowa, przejęta na
wskroś średniowiecznymi przesądami małomiasteczkowymi, mająca do
chorobliwości wysublimowane pojęcie o moralności, za żadne skarby
świata nie zezwoliłaby na rozerwanie zaprojektowanego małżeństwa,
które już zostało ogłoszone z ambony. Tym bardziej jeszcze, że ten drugi
jest obcuch101, przybysz, jakiś tam konfederat-zawalidroga, a przy tym
szlachcic, do której to klasy ludzi, na równi ze wszystkimi mieszczanami, odnosiła się z respektem, lecz w duszy z nieubłaganą pogardą.
Wiedział także, że chociażby nawet jakimś cudem dało mu się
pozyskać imci panią Kunegundę, to i tak nie przysporzyłby przyszłej
małżonce spokoju, ponieważ społeczeństwo, zaskorupiałe w swych
wyobrażeniach średniowieczyzny, nigdy by mu nie darowało, że bądź
co bądź posażną pannę i do tego najładniejszą w mieście, sprzątnął
sprzed nosa, on, obcuch i przybysz, synowi jednemu ze starszych rodzin,
zasłużonych w zarządach miasta i cechach.
Wiedział, że utrudnialiby mu nabycie wdaństwa, bez którego byłby
wyrzucony w mieście poza nawias, ponieważ nie podano by w kościele ani jemu ani jego małżonce świecy, a w ślubach, pogrzebach czy
chrzcinach nie wziąłby nikt udziału.
W pierwszych dniach, kiedy szałem miłosnym owładnięty, nie
mógł krytycznie rozebrać położenia, w jakim się znalazł, myślał nawet
całkiem poważnie o wykradzeniu panny i wywiezieniu jej na Wołyń,
w swoje rodzinne strony, ale później, kiedy lepiej rozpatrzył stosunki,
w jakich by się znalazła ta piękna mieszczka, zląkł się i raz na zawsze
poniechał ten zamiar.
100
101

Afekt — daw. dympatia (SJP PWN).
Obcuch — miejskie gw. ʽprzybysz, obcy’.
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Postanowił tedy od tego wielkiego miłowania uciec i choćby na
wojnie dać się z rozpaczy zabić. Ale uciec tak, aby nie zranić zbyt
kochającego go serca.
Więc w swojej prostocie ducha wymyślił, aby jej czymś wynagrodzić
te kilka pięknych chwil, zgotowanych mu przez ukochaną, a przy tym
osłodzić jej rozczarowanie, które niebawem ma ją spotkać.
W rozterce z samym sobą chodził cały dzień, nie mogąc znaleźć
wyjścia z tego błędnego koła, w które wpakował go nieszczęsny los.
Dopiero zjawienie się konfederatów naprowadziło go na myśl, którą
przed chwilą wykonał.
Poznawszy skrajny materializm mieszczan, miał wrażenie, że tym
czynem pannę uspokoi.
Zwierzywszy się Zapałowiczom z zamiaru wystąpienia w szeregi
walczących, poprosił ich, aby po zamknięciu szynkowni zaprosili
kogoś ze starszyzny cechowej, wobec których jako świadków chce
złożyć depozyt pewnej kwoty, którą posiada, a która na wojnie jest
mu niepotrzebna.
Wszystko robił w tajemnicy przed panną Zosią, aby jakoś zmniejszyć
tragizm rozłąki, której się bał, że za bardzo zrani drogie mu serce.
Lecz po tym, co widział, przekonał się, że panna Zosia, nie w ciemię
bita, coś podejrzewała.
Pożegnawszy się, oznajmiła, że idzie na spoczynek, jednak po chwili,
ciekawa, wróciła i podsłuchiwała pod drzwiami.
Więc ją chce opuścić... A za to, żeby do niego nie miała pretensji
daje jej dukaty... Niewdzięczny! Więc to takie jego miłowanie? A serce
nie wytrzymało bólu i padła zemdlona.
Imci pan Romuald, oparłszy głowę na dłoni, siedział przy stole
i nawet nie myślał o spoczynku.
Myśli najrozmaitsze trapiły mu głowę, a wyrzuty sumienia nie dawały spokoju. Poczuł się nagle winowajcą, ba, nawet zbrodniarzem, że
czynem swoim zrobił jej, tej kochanej dzieweczce, okropną krzywdę...
„Com ja zrobił?” — szeptał od czasu do czasu i gniótł pierś, jakby
chciał uspokoić serce, które biło mu gwałtownie, że zdawało mu się,
gardłem wyskoczy.
Czasem, kiedy wspomniał jej szepty o miłowaniu i zapewnieniach,
że bez niego pewnie umrze albo się utopi, jęczał i targał włosy z głowy
w bezbrzeżnej rozpaczy.

Mimo to powtarzał uparcie: — Jednak nie ma innego wyjścia, nie!
Pogrążony w tej męczarni i bólu ani się spostrzegł, że na dworze
zrobił się dzień, a drzwi od alkierza zgrzypły102 i przed nim stanęła...
Zosia.
Blada, z nabrzmiałymi na skroniach żyłami, które cieniutkimi liniami
znaczyły się na jej alabastrowej skórze, stała przed nim zakłopotana,
na pozór spokojna, i swymi niebieskimi oczami patrzała na niego.
Wreszcie po chwili rzekła:
— Waść odchodzi?
Pan Romuald porwał się na nogi, postąpił krok naprzód, lecz nagle
złapał się stołu, czując w obawie, że upadnie. Nie mógł rzec ani słowa.
Wolałby, żeby mu robiła scenę, żeby płakała i zawodziła żale, ale ten
jej spokój doprowadzał go do rozpaczy.
— Rozumiem waszeci! Nie jestem taka ograniczona i głupia, na jaką
może wyglądam. I dlatego nie dziwię się, że waść uchodzisz, bo tam
ciągną cię obowiązki, a tu boisz się walki ze strupieszałymi nawykami
średniowieczyzny. Ale nie mogę pojąć tego, że tyle waść mi mówiłeś
o miłowaniu, a w skrytości chcesz przed tymi przeciwnościami uciec,
zaś moją rozpacz pragniesz obłaskawić dukatami... Wiedz waść, że ich
nie przyjmę nigdy... Słyszy waść? Nigdy! I to wiedz, że za Szpondra
mimo wszystko nie pójdę! I nie tylko za niego, ale za nikogo. Choćbym
się miała, jak to już nieraz waszeci mówiłam, utopić!
A wyciągnąwszy z kieszonki fartuszka medalik z Matką Boską
Częstochowską przystąpiła do niego i włożyła mu go na szyję, mówiąc:
— Idź waść, bo to twój obowiązek...
Pan Romuald westchnął ciężką i ująwszy jej drobne dłonie obsypał
je pocałunkami.
Po chwili zaczął się tłumaczyć z przebytych walk, przywołując swe
obawy i przypuszczenia na przyszłość, a kiedy skończył, panna Zofia
rzekła:
— Tylko waść nie daj się zabić! Już ja tu wszystko jak należy przygotuję! Będę się modlić codziennie do Matki Bożej Częstochowskiej,
a ta z pewnością mnie wysłucha.
To rzekłszy wyszła, a pan Romuald, uspokojony, począł się szykować
do drogi.
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102

Zgrzypnąć — daw. ʽskrzypnąć’.

Dzień upłynął szybko, szybko też nastał wieczór a po nim noc. Konfederaci, uszykowani w oddziały, z bronią u nogi, czekali znaku wodza,
aby ruszyć na odsiecz Krakowowi. Tymczasem panami miasta byli już
Moskale. W nocy z 17 na 18 sierpnia wysadzili jedną z bocznych furt
w murach miejskich i po krótkiej walce zmusili konfederatów do kapitulacji. Niedługo potem skapitulowała też załoga Wawelu. Lecz Marcin
Lubomirski, wypoczywając tak blisko Krakowa, czy to z niedbalstwa,
czy też z nieudolności, zupełnie nie wiedział o tych wypadkach, natomiast Moskale dobrze byli poinformowani przez płatnych szpiegów,
których nawet w szeregach konfederatów nie brakowało. Wiedzieli
wiele o konfederatach, wypoczywających w Skawinie, a nawet o ich
liczbie.
Po zajęciu Krakowa, bojąc się spłoszyć konfederatów, nie wypuścili
nikogo z miasta, aby nie rozgłosić o klęsce, a sami w cichości, ze
znacznymi siłami, pod wodzą Bocka i Araksina, ruszyli z wieczora
dwoma drogami, jedni na Tyniec, a drudzy na Skotniki i Sidzinę, aby
za jednym zamachem zgnieść ostatnią już w tym czasie znajdującą się
na ziemiach Rzeczypospolitej garść konfederatów barskich.
Mieszkańcy miasta wylegli na ulicę, aby pożegnać odchodzących
konfederatów i mimo spóźnionej pory nie szli na spoczynek. Marcin
Lubomirski, uznawszy, że czas wyruszyć, aby przed świtem stanąć
u bram Krakowa, dał znak i szeregi ruszyły naprzód w milczeniu.
Noc była bezksiężycowa, dość ciemna, na pozór sprzyjała niewidocznemu podkradzeniu się pod wroga. Po odejściu konfederatów
miasto opustoszało.
Mieszkańcy pochowali się po domach, kładąc się na spóźniony
spoczynek, i tylko stróż nocny obchodził uliczki, wywołując swoje
ostrzeżenie przed ogniem.
Światła gasły, gwary cichły, aż w końcu cisza zaległa miasteczko,
przerywana tylko głosem puszczyka odzywającego się z wieży kościoła
i pomrukiem gwarów dochodzących spoza przymkniętych drzwi szynkowni, gdzie zgromadzili się zwolennicy gorzałki i piwa, korzystając
ze sposobności łatwego towarzystwa.
W szynkowni imci pana Jakuba Zapałowicza rej wodził pan
Tomasz Gniatkowski, w towarzystwie imci pana Jakuba Szpondra
i kilku młodzieńców, którzy przy piwie słuchali figlów pijanego już
pana Tomasza.

— Co mi tam konfederaty! — krzyczał i walił pięścią
w stół. — Tacy oni jak i Moskale! I tamci chcą, to go how go, i ci
chcą! — wrzeszczał.
— A czego niby chcą? — pytali się, zanosząc się od śmiechu.
— Jeszcze się pytacie, czego chcą? Wojny! Wojny chcą! Ponieważ
wszyscy oni to są, to go how go, szlachcice, a wojna jest przecież
ich rzemiosłem! Chłopi im obrobią grunta, posieją, zbiorą, zwiozą
do stodół, wymłócą, zmielą, a oni tylko, to go how go, gotowe biorą
i jedzą, a jak se pojedzą, to im się chce bitki, jak nie przymierzając,
mnie teraz!
To rzekłszy, walnął po karku najbliższego towarzysza Błażeja Pijanowskiego, co obecni wzięli za żart i wybuchnęli śmiechem, chociaż
pan Błażej skurczył się z bólu.
— Ale, to go how go, bitka to co innego. Wojny mnie się nie chce!
Toteż na równi z moim kamratem imci panem Jakubem Szpondrem
jestem kontent, że sobie poszli...
— Niby dlaczego? Chłopy przecie były wesołe, a i popić było
z kim! — wtrącił któryś.
— A mnie co oni? — rzekł urażony pan Jakub.
— A, to go how go, kasza? — spytał go drwiąco imci pan Gniatkowski.
Pan Jakub oblał się pąsem, a towarzysze wybuchnęli śmiechem.
— Masz szczęście i tyle! Pewnieś się w czepku rodził! Z jednej
opresji wybawił cię, to go how go, złodziejaszek pod szubienicą...
— Tomek, nie gadaj...
— Ale to tylko dlatego, że, to go how go, przywiódł go do pamięci
swymi dryjakwiami imci pan Mateusz Sagnowski, bo pewnie, to go
how go, byłbyś z Kanią dyndał na szubienicy, a ja, zamiast drużbą,
musiałbym, to go how go, zostać mnichem, żeby odmówić wszystkie
pacierze, które by ci się należały. Prawdę jednak powiedziawszy, imci
pana Jakuba to ja miałbym na sumieniu, ponieważ zaprowadziłem go
do tej karczmy! On jest tylko tyle winien, że pił gorzałkę z Kanią,
chociaż mu mówiłem, że ja funduję!
— A waść z nim nie piłeś? — pytali.
— Piłem, ale tylko tak, to go how go, ze strachu!
I wykrzywił przy tym komicznie twarz.
— Jak to? Bałeś się waść?
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— Z jednej strony, zawsze trza z takimi żyć w zgodzie! Toteż nie
omieszkam przy sposobności, to go how go, odmówić za czarną duszę
Kani wiecznie odpocznienie.
— No a z drugiej? — dopytywali się towarzysze.
— Tomek, przestań! — rzekł już zły imci pan Jakub.
— A nie mówiłeś, że ci w kaszę włazi?
— Tomek, nie gadaj głupio, bo walnę! — imci pan Jakub popatrzył
w oczy pana Tomasza, czy ten prawdę mówi, czy tylko szuka nowego
dowcipu na złagodzenie ankoru przyjaciela, kiedy nagle z rynku doleciał
ich tętent kopyt końskich oraz wystrzały.
Za chwilę rozdarł powietrze huk jeden, potem drugi. Dom zatrząsł
się w posadach, szyby zadźwięczały w oknach, a drzwi prowadzące na
rynek otwarły się z łoskotem. Biesiadnicy porwali się od stołu i wybiegli na rynek.
Na wschodzie, ponad dachy niskich drewnianych domostw, wyglądała na świat czerwona plama zorzy wschodzącego słońca i rozpraszała mroki ustępującej nocy. Chmary czarnego ptactwa zerwały
się z wieży kościelnej i zataczając kręgi w powietrzu, latały nad
miasteczkiem, drąc się przejmująco. Drzwi do mieszkań otwierały się
ze skrzypieniem, a wystraszeni mieszkańcy w negliżu, porwawszy się
ze snu, wybiegali na ulicę i na pół nieprzytomni pytali jedni drugich,
co się stało.
Za chwilę mały oddział konfederatów w galopie wpadł drogą do
Krakowa w rynek i skręcił zaraz w uliczkę, na drogę prowadzącą
w zagrody, w stronę Tyńca. Za nim pędził drugi. Skręcił koło kościoła
i przez ogródki pognał na łąki leżące w tej stronie.
— Co to jest? Co znaczą te oddziały pędzące w galopie?
Nagle huk okropny rozdarł znowu powietrze.
Zagrały armaty...
Ale skąd i gdzie?
Imci pan Jakub po krótkiej naradzie z towarzyszami pobiegł na wieżę
kościelną spojrzeć na okolicę. Za chwilę z wieży odezwał się dzwon.
Pojedyncze uderzenia w regularnych odstępach, wybijane w jedną stronę
sercem dzwonu, przerywały złowrogim głosem powietrze i mroziły
krew w żyłach przelęknionych obywateli.
— Co to, pożar?
— Nie! To bitwa!

Oddziały konfederatów coraz częściej przebiegały miasto, spiesząc
na wyznaczone stanowiska, a mieszkańcy poczęli wyganiać z obór
dobytek i z węzełkami uciekać do pobliskich lasów. Wielki dzwon na
wieży kościelnej zagrzmiał na trwogę jeszcze głośniej, a płacz kobiet,
krzyk dzieci i nawoływania starszyzny do ucieczki poczęły wnet wtórować odgłosom walki. Tylko warkot armat zbliżał się coraz bardziej,
wstrząsając w posadach domami, z których z szelestem oblatywała
glina, ukazując żółte szkielety konstrukcji.
Konfederaci, osmoleni, nierzadko ociekający krwią, zaczęli się cofać
i zajmować pozycję za węgłami domów. Armaty, które dotąd grały tylko
od strony północno-wschodniej, odezwały się nagle od wschodu, a nawet ze wzgórz od strony południowej. Oddział Marcina Lubomirskiego
przebiegł w galopie przez miasto i zniknął po drugiej stronie Skawinki.
A wtedy pierwsza kula armatnia dosięgła miasta, burząc z łoskotem
jedyną basztę zamkową.
Za chwilę druga kula trafiła w ratusz i zerwała jego wysoki dach.
Potem kolejna trafiła w pusty plac rynku, następnie w dom na ulicy
Szwaby103 tuż koło zamku.
Burmistrz imci pan Pielarek, razem z pisarzem i pachołkami miejskimi, skoczył ratować akta, a tymczasem frontalny grad armatnich
kul zasypał miasto. Zapalone granatami słomiane strzechy domostw
poczęły płonąć, potęgując grozę i zniszczenie. Ludność w popłochu
biegała to tu, to tam, lamentując, wreszcie, spostrzegłszy, że w okolicę
kościoła najmniej padają kule, poczęła się gromadnie tłoczyć do świątyni, unosząc ze sobą swoje skromne mienie. Za chwilę kościół wypełnił
się po brzegi a ludność, śpiewając Pod Twoją obronę, korzyła się przed
Stwórcą i błagała Go o zmiłowanie. A na zewnątrz moskiewskie armaty
zasypywały miasto gradem pocisków, obracając Skawinę w gruzy...
Od czasu do czasu ludność w kościele rozstępowała się i robiła
miejsce rannym, których śmielsi znosili na barkach. Imci pan Tomasz
Gniatkowski z Jakubem Szpondrem dawali swą odwagą przykład
innym, przebiegając najbardziej zagrożone miejsca.
Najpierw wniesiono imci pana Łukasza Pielarka, burmistrza miasta,
któremu kula armatnia strzaskała nogę. Potem przyniesiono kilku
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Ulica Szwaby, obecnie Mickiewicza, swą nazwę zawdzięczała zamieszkującej ją
ludności pochodzenia niemieckiego. Zob. H. Różycki, Mała monografia Skawiny, mps.

ciężko rannych konfederatów, a w końcu imci pan Tomasz przyniósł
na plecach nieprzytomnego pana Romualda Różyckiego i złożył go
na stopniach ołtarza św. Anny.
— To na złość panu Jakubowi! — zażartował pan Tomasz i wybiegł znów na zewnątrz. Lecz za chwilę powrócił i mówił przestraszony: — Moskale plądrują w mieście!
Rzeczywiście, strzały ucichły i tylko wrzaski moskiewskiej tłuszczy
dolatywały uszu modlących się w kościele tłumów.
Moskale, ostrzelawszy miasto i zamek, weszli w końcu między gruzy
i wyławiali tu i ówdzie przyczajonego konfederata, a przy tym łupili
[wszystko], co tylko miało dla nich jakąś wartość.
Tylko dwa kościoły jakby cudem ocalały i kilka pomiędzy nimi
położonych domów, ponieważ, jak potem opowiadano, puszkarze
moskiewscy, chociaż schizmatycy, nie chcieli celować w domy Boże.
Przebiegłszy i zrabowawszy miasto, stanęli u drzwi kościoła.
Wodzowie weszli do środka, a widząc tylko modlące się tłumy, nie
pozwolili nawet wejść żołdactwu i zostawili ludność w spokoju.
Następnie, zabrawszy jeńców i łupy, opuścili Skawinę.
Byli zadowoleni.
V
Zosia, która wraz z mieszkańcami schroniła się do kościoła, upadła na
kolana przed ołtarzem św. Anny i pogrążyła się w żarliwej modlitwie.
Będąc myślą przy ukochanym, który, narażony na strzały wroga, mógł
w każdej chwili zginąć, prosiła Boga o opatrzność104 nad imci panem
Romualdem. Zalana łzami, drżała za każdym hukiem armatnim, łowiła dolatujące odgłosy bitwy i bijąc się w piersi, kajała się, błagając
o zmiłowanie. W tej chwili obawy i lamenty zgromadzonych w kościele
nie obchodziły ją nic a nic. A nawet nie słyszała ich wcale. Całym
swoim jestestwem była przy ukochanym i o niego tylko dusza łkała jej
rozpaczą. On jeden tylko był jej pragnieniem, myślą i radością, wobec
czego wszystko inne schodziło na dalszy plan. Zdawało jej się, że jeżeli
on polegnie, to wszystkiemu ona będzie winna, ponieważ zamiast go
odwodzić od tego ryzykownego kroku, nie zrobiła nic, aby go ocalić.
A wręcz przeciwnie, nawet powiedziała mu, że jest to jego obowiązek.
104

Opatrzność — tu w znaczeniu ʽopieka’.
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Czuła się winowajczynią, że nie wytłumaczyła mu, aby nie szedł.
Że nie prosiła go i nie powiedziała mu, w jakiej rozpaczy i katuszach
pogrąży ją ta rozłąka.
Uważała się winną, że nie wytłumaczyła mu bezsensownych powodów, które kierowały go przy zdecydowaniu porzucenia jej i zaciągnienia się na wojnę, jak jej to tłumaczył przy pożegnaniu.
Zdawało się jej, że ona nie powinna była przystać na rozłąkę. Że
powinna była powiedzieć wprost: „Nie!”...
A gdyby to nie pomogło, odwołać się nawet do pomocy imci pana
Zapałowicza, który gdyby mu była zdradziła całą tajemnicę, z pewnością
byłby ją wziął w obronę, zwłaszcza, że pan Romuald całkiem zyskał
jego zaufanie i serce.
Jest to kara Boża, żem kłamała przed ciotką, pozornie udając posłuszeństwo, jakobym przystała na małżeństwo z imci panem Szpondrem,
czego nigdy w duszy nie miałam zamiaru wykonać.
Jest to kara Boża, jeszcze za to, żem poszła z nim do kościoła
i pozwoliłam w domu Bożym ogłosić zamiar małżeństwa z ambony,
chociaż przeciw temu buntowałam się, i że nie powiedziałam księdzu
prawdy, że nie jest to wolą moją, a przyszłam tylko pod przymusem
posłuszeństwa wobec opiekunów moich.
Daruj mi Panie Boże te grzechy i wysłuchaj mnie strapionej, ponieważ to uczyniłam z nieświadomości, mając na uwadze, Twoje, Panie
Boże, przykazanie o posłuszeństwie!
Nie chcąc popełnić grzechu wobec mej ciotki jako przybranej matki
popadłam w gorsze dwa inne, które, błagam cię, Panie Boże, odpuść
mi i bądź miłościw mnie grzesznej...”
I zalewając się łzami, biła się w piersi, prosząc o zmiłowanie nad sobą,
szukając w tym nadziei ocalenia od nieszczęścia ukochanego.Pogrążona
w największej ekstazie, ani się spostrzegła, że do kościoła wnoszono rannych. Dopiero kiedy imci pan Tomasz złożył na stopniach ołtarza pana
Romualda, a ją trącił w ramię, spojrzała na jego komiczny wyraz twarzy.
— To na złość imci panu Jakubowi! — usłyszała. Ocknęła się
nagle i spojrzała uważniej na rannego. Tknięta przeczuciem, porwała
się na nogi i pochyliła się nad ociekającym krwią konfederatem, chcąc
w półmroku kościelnym rozpoznać jego rysy twarzy. Naraz pobladła,
zatrzęsła się i mimo woli upadła na kolana obok niego. Fartuchem
otarła mu z twarzy krew.
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— Boże, to on! — wyszeptała drżącymi wargami.
Rozejrzała się wokoło. Opodal pod ścianą świątyni felczer miejski
imci pan Mateusz Sagnowski opatrywał strzaskaną nogę imci panu
burmistrzowi. Obok stała grupka ludzi, patrząc ze współczuciem na
cierpienia ojca miasta, zapominając przy tym o swoich troskach. Zosia
rozpięła rannemu czamarę105 i przyłożyła ucho do piersi, starając się
usłyszeć bicie serca. Biło, ale bardzo słabo. Nie namyślając się długo,
roztrąciła gapiów, zbliżyła się do felczera i poczęła go ciągnąć za ramię
i wołać:
— Chodźże, waść, prędko!
Pan Sagnowski popatrzył na natręta, który mu przeszkadza w czynności samarytanina, a poznawszy pannę Zosię, odsunął ją lekko na bok,
przy czym dodał niecierpliwie:
— Niechże aśćka nie przeszkadza! Tu także jest ranny, któremu
muszę dokończyć opatrunek!
Zosia stropiła się nieco, poznawszy kogo opatruje imci pan Sagnowski, a nie wiedząc, co czynić, w rozpaczy powróciła do leżącego bez
ruchu pana Romulda. Posadzka wokół leżącego była już lepka od krwi.
Nie zdając sobie nawet sprawy z tego, co czyni, panna Zofia ściągnęła prędko z ołtarza cienki lniany rańtuch106, którymi była przykryta
mensa107, darła go na pasy i poczęła sama obwiązywać krwawiącą ranę
na głowie.
W tej chwili nadbiegł imci pan Sagnowski, który, skończywszy
opatrywać burmistrza, wspomniał sobie stroskane oczy panny Zosi.
Widząc zaś trzęsące się jej ręce przy obwiązywaniu rany, odebrał od
niej szmaty i pochylił się nad leżącym. Obejrzawszy zaś ranę, wydał
krótkie polecenie: „Wody!”
Z braku innej podano mu kociołek z wodą święconą, w której umoczył koniec szmaty i obmył rannemu twarz i głowę. Rana powstała
105
Czamara — męskie okrycie wierzchnie pochodzenia węgierskiego, noszone
od XVI w., sięgające do bioder lub połowy ud, o kroju zbliżonym do kontusza, podbijane futrem, z długimi, prostymi, wąskimi rękawami. W Polsce czamara, początkowo
noszona przez kanoników i prałatów, od XVIII w. była szczególnie popularna wśród
mieszczan.
106
Rańtuch — kobiece nakrycie głowy w postaci dużej chusty; tu: ʽobrus’.
107
Mensa — płyta stanowiąca blat ołtarza (Słownik terminologiczny sztuk pięknych,
Warszawa 2002, s. 255).
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od uderzenia jakimś tępym przedmiotem i miała długości bez mała
piędzi108. Oskalpowany płat skóry zwisał ku uchu, odsłaniając kość
czaszki. Felczer ujął delikatnie za brzeg zwisający płat skóry, naciągnął
go na zdarte miejsce i paskami płótna obwiązał ranę, która po chwili
przestała krwawić.
— O ile czaszka nie została rozłupana, a mózg nienadwerężony, to
na razie nie widzę większego niebezpieczeństwa — rzekł, po czym
rozpiął imci panu Romualdowi koszulę i zaczął badać dalej.
— Tu trochę gorzej... — Powiedział po chwili — Ma złamany
obojczyk...
I rozciągnąwszy rannego go na wznak, założył mu prowizoryczny
opatrunek, aby utrzymać połamane kości w jednakowym położeniu.
Ramię zaś przywiązał mu do boku pasem.
W tej chwili pan Romuald otworzył oczy, a widząc jarzące się świece
na ołtarzu oraz pochyloną nad sobą bladą twarz Zosi, przymknął je
z powrotem i tylko jęknął ciężko... Zdało mu się w tej chwili, że jest
zabity i znajduje się w niebie, a obok niego anieli.
Nagle armaty ucichły. Dzwon na wieży przestał bić na trwogę, jednak na wieść o rabowaniu przez Moskali miasta jeszcze większy jęk
rozpaczy napełnił świątynię. Zgromadzeni czekali w niepewności, co
nastąpi, czy mściwe żołdactwo złupi ich skromne mienie, czy może,
nasyciwszy swą zemstę, odejdzie, czy też wtargnie do świątyni i wyrżnie
wszystkich mieszkańców nieszczęsnego miasteczka...
Nagle od drzwi wielkich kościoła przeszedł złowrogi pomruk:
— Idą!
W jednej chwili świątynię zaległa cisza... Cisza, która ścina krew
w żyłach i bieli włosy...
Jedni padli na kolana, drudzy kładli się krzyżem na posadzce, czując,
że śmierć nieubłaganie zbliża się ku nim...
Weszli Rosjanie...
Mieszkańcy słyszeli ich ciężkie kroki i szczęk oręża.
Teraz nastąpi cios!
Czekali. Chwila ta zdawała się być wiekiem.
Naraz ktoś, nie mogąc dłużej wytrzymać męki, odwrócił głowę
i spojrzał za siebie.
108

Piędź — dawna miara długości (SJP PWN).
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Ucieszona z tego spotkania, zawołała głośno:
— Panie Tomaszu!
I palcem kiwając przywołała go do siebie.
— Panie Tomaszu, pomóżcie mi!
— Niby w czym, to go how go?
— Tego rannego zanieść...
— Tego, com go aśćce przyniósł? A juści, że pomogę! Bo chcę imci
panu Jakubowi do żywego dojechać! — począł się śmiać.
— Przecież zostawić go tutaj nie można!
— Naturalnie! Wiem nawet, to go how go, że szpital miejski zajęty!
Przy czym spojrzał na nią z uśmieszkiem.
— Ale co mi tam to go how go do tego! Zrobię to aśćce, bo aśćkę, to
go how go, jakby to powiedzieć... lubię, a może nawet więcej, jak imci
pana Jakuba, chociaż z aśćką jeszcze nigdy nie popiłem, ale da Bóg to
na weselu, to go how go, odpijemy z procentem!
I zawoławszy pana Błażeja, sporządzili nosze z włóczni cechowych,
na których wynieśli rannego przed kościół, a imci pan Tomasz pytał:
— Dokąd teraz?
— Do pani ciotki mojej!
— Taż tam dom doszczętnie zburzony!
— Nie może być! Co waść mówi?
— Przekona się aśćka wnet! Miasto całe zburzone i spalone! Pozostały tylko oba kościoły, jako że to domy Boże, to się ich kule nie
czepiły, a pod ich ochroną, to go how go, kilka domów, to jest mój,
imci pana Jakuba i jakby nam na osłodę szynk imci pana Jędrzeja
Strużyńskiego. Ale prawda, aśćki dom także, to go how go, chociaż tam
coś niecoś nadszarpnięty!
I wziąwszy nosze, poszli z panną Zosią do jej domu.

Nie ma nikogo!
Co to znaczy? Czyżby im darowano życie?
Wyjrzeli ukradkiem na zewnątrz.
Pusto. Tylko swąd dymu z dopalających się resztek gruzów połechtał
im nozdrza. A z dala, od strony traktu krakowskiego, dolatywały gwary
i dudnienie jaszczyków.
Odeszli...
Wtedy mieszkańcy porwali się na nogi i jeden wielki płacz napełnił
znowu świątynię. Lecz nie był to już szloch trwogi i rozpaczy. Były to
łzy ulgi i uciechy z... życia. Jedni drugim rzucali się na szyję z radości,
że mogą czuć, myśleć i oddychać. Otucha wstąpiła im w serca. W jednej
chwili zapomnieli o stratach materialnych, a upartość powetowania
strat i usunięcia gruzów, owładnęła ich jestestwa. Byli zadowoleni! Żyli!
Pojedynczo, wciąż niepewnie, poczęli opuszczać progi azylu, popatrując zza cmentarnego muru na gruzy. Śmielsi wymykali się grupami,
a nie napotykając nigdzie wroga, biegli do swych domostw, z nadzieją
uratowania czegoś. Pozostali zaś, zachęceni ciszą, zaczęli się oswajać
z położeniem, a widząc, że śmiałki nie wracają, aby ich ostrzec, ruszyli
ławą. Kościół opustoszał nagle i tylko ranni, a obok nich rodziny, pozostały jeszcze, nie śmiąc ich zostawić bez opieki.
Zosia, nie wiedząc na razie, co począć z rannym panem Romualdem,
stała bezradna nad nim i tylko niecierpliwie oglądała się, jakby chciała
od kogoś zasięgnąć rady. Ksiądz proboszcz kanonik Marcin Siemieński
z kościelnym i organistą zabierali i wynosili do miejskiego szpitala
rannych konfederatów. Za chwilę rodzina zabrała rannego burmistrza,
a służba kościelna ostatniego konfederata, tak że została Zosia sama
z panem Romualdem.
— Tego zostawcie mnie! — mówiła. — Już ja się nim zaopiekuję,
zwłaszcza że jest mi znany...
Wkrótce przekonała się, że może tak stać nad rannym kto wie jak
długo, a pomocy żadnej nie znajdzie, ponieważ wszyscy zajęci byli
własnymi troskami i nawet nie pomyśleli, że tam w kościele został
ktoś potrzebujący pomocy. Nie namyślając się, panna Zofia długo wybiegła przed kościół. Zza muru cmentarnego doleciały ją czyjeś głosy.
Spojrzała w ich stronę. Imci pan Tomasz Gniatkowski o czymś głośno
opowiadał swemu towarzyszowi Błażejowi Pijanowskiemu, który stał
przed nim z miną wisielca i ponuro przytakiwał głową.

VI
Ciężkie czasy nastały dla nieszczęsnych mieszkańców Skawiny. W rynku ratusz sterczał bez dachu, a wokoło nie pozostał ani jeden dom
cały. Ulica Szwaby, ciągnąca się od rynku w stronę Zatora, spłonęła
doszczętnie. Tylko kościoły, plebania i cztery znajdujące się koło niej
domy pozostały całe, reszta zaś legła w gruzach. Ocalona ludność po
odejściu Moskali wybiegła i bezradna stała, zawodząc z rozpaczy. Ale
wnet ocknęła się z apatii, poznając, że skargą i żalem nie zmieni się
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sytuacji, a ocalenie leży w pracy wspólnej, wytężonej, polegającej na
odbudowie ze zgliszczy. Odbudowie jak najszybszej, bo przecież niebawem przyjdzie zima...
Dominium radziszowskie, jako właściciel rozległych ziem uprawnych w Skawinie, wobec zatargu o pańszczyznę żadnych ulg im nie
udzieli przy zakupie materiałów budowlanych, do czego wprawdzie
są w swoich przywilejach upoważnieni, któż jednak zmusi do tego
wszechwładnego pana? Kraj zajęty przez wojska moskiewskie, król opanowany przez kamarylę zaprzedaną wrogom, sądy przekupne i wrogie
stanowi mieszczańskiemu, wojewodowie i starostowie zajęci — jedni
konfederacją, drudzy — walką z nią, nie mają czasu zajmować się
jakimiś tam pokrzywdzonymi mieszczanami i to jeszcze takimi, którzy
śmieli popierać konfederatów, wrogów króla i panującego porządku
publicznego.
Pozostało im wprawdzie opactwo tynieckie, któremu przecież płacą
z łanu dziesięcinę, a które jako właściciel miasteczka, obowiązane było
brać mieszkańców w opiekę wobec wszelkich wyrządzonych im szkód.
Lecz gdzie szukać opata tynieckiego, generała cystersów, proboszcza
miechowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa i pierwszego
księcia Korony Polskiej Jaśnie oświeconego Jana Junoszy z Podosia
Podoskiego, hrabi na Śrońsku? Gdzie go szukać? Zajęty, jak wszyscy
wielmoże, grzebaniem ojczyzny, wciąż był w drodze a w klasztorze
zostali tylko braciszkowie, zajęci pisaniem i iluminowaniem liturgicznych ksiąg, oraz ksiądz kanclerz, który dziesięcinę brał, lecz uczynić
dla poddanych nie był nic skłonny, wymawiając się brakiem do tego
pełnomocnictw.
Wobec tego cóż im pozostało? Pozostała im własna praca!
Toteż zakasawszy rękawy, mając do pomocy tylko rodzinę, poczęli
grzebać w gruzach, wyciągać i układać, co się dało, oczyszczać z rumowiska place i głowić się, jak by przed zimą schronić się pod nowo
wybudowany dach. Wnet też zjawili się kupcy i zabrali bydło oraz nierogaciznę, a rynek zaroił się od furmanek z drzewem, zwożonym przez
górali ze swych lasów — od Suchej aż do Makowa. Wnet też zaczęły
się podnosić z gruzów pierwsze domostwa i w miarę zamożności, jedni
wcześniej, drudzy później, mieszkańcy przygotowywali je do użytku.
Tylko ratusz na środku rynku pozostawał w ruinie i czekał, aż go
konfederaci w roku przyszłym rozbiorą na opał.

Ławnicy miejscy, z wójtem na czele, nie mieli czasu zająć się sprawami
publicznymi. Na domiar złego burmistrz, imci pan Łukasz Pielarek, leżał
ciężko ranny i nie mógł nawet pomóc swojej rodzinie, której wobec tego
groziło pozostanie na najbliższą zimę bez własnego dachu nad głową.
Czas w troskach i wytężonej pracy ubiegał tygodniem za tygodniem
i zajmował ich do tego stopnia, że zupełnie nie mieli czasu zająć się
ani sprawami cechowymi, ani też gminnymi. Tylko imci pan Mateusz
Sagnowski, felczer miejski, sprawy osobiste zdał na głowy swych domowników, a sam, zafrasowany, biegał po kilka razy dziennie do łoża imci pana
Pielarka, przebywającego w domu imci pana Tomasza Gniatkowskiego.
Noga złożona w łubki nie chciała się goić, spuchła, poczęła ropieć,
co przyprowadziło imci pana Mateusza do wielkiej obawy o życie
dostojnego pacjenta. Pewnego dnia odwinął bandaż i długo badał
i obmacywał złamanie. A zobaczywszy ciemne plamy na opuchniętym
goleniu, założył z powrotem opatrunek i skinąwszy na panią Marię,
małżonkę imci pana Pielarka, wyszedł z nią do drugiej izby i z miną
zafrasowaną mówił:
— Trzeba sprowadzić lekarza z Krakowa.
— Czy jest tak źle? — spytała przelękniona imci pani Maria.
— Nogę trzeba będzie odjąć...
— Jezus Maria! — zawołała imci pani burmistrzowa.
— Niech się aśćka uspokoi! Tu chodzi o życie chorego! W takim
wypadku trzeba być na wszystko przygotowanym. Wprawdzie niebezpieczeństwa na razie nie ma, ale radzę wezwać doktora z Krakowa,
który może lepiej się rozpatrzy w sytuacji.
— Ale kogo wysłać? Ja nie mogę odstąpić chorego! — mówiła
strapiona.
Wtem, jakby na zawołanie, otwarły się drzwi i wszedł do izby imci
pan Gniatkowski.
— Ależ to waść w samą porę się zjawia! — powiedziała do niego
imci pani Maria. — Mam do waści wielką prośbę!
— Jestem, to go how go, i zrobię wszystko, co waćpani każe! Bo
proszę sobie wyobrazić, panna Zosia Wąsowiczówna powiedziała
w oczy temu niezdarze i wałkoniowi Jakubowi Szpondrowi, że za
niego nie pójdzie i, to go how go, ja się nawet z tego cieszę! Bo proszę
sobie wyobrazić, zostanie, to go how go, niby wdowa i, to go how go, ten
wałkoń, a zatem, będą się cieszyć na zbałamucenie niezdary kobietki,
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a chłopy będą się, to go how go, oblizywać na dwa morgi ziemi ornej
i dom panny Zosi...
— Zaraz, zaraz, jeszcze nie wszystko powiedziałem! — mówił,
widząc, że mu chcą przerwać. — Wprawdzie rozchodzi mi się o to, że
nie będę drużbą, ale za to zostanie mi, to go how go, kompan, z którym
będzie można częściej wstąpić na popitkę, zwłaszcza że chłop jest do
tego skory... Musicie państwo wiedzieć, że ja, to go how go, ani piwa,
ani gorzałki nie lubię, ani nie używam, chyba że jako lekarstwa. Ale
jeszcze bardziej nie znoszę wody, głównie w obawie abym, to go how
go, nie zmienił się w kaczkę lub w rybę!
— I cóż na to imci pan Jakub? — przerwała mu pani Maria, trochę
nawet zaciekawiona ploteczkami miejskimi.
— Poleciał do mamy! I dlatego obawiam się, że imci pani Małgorzata wszystko naprawi...
— I powinna to naprawić! Wszak zapowiedzi już wyszły!
— Tak aśćka mówi? W takim razie widzę, że imci pani burmistrzowa jest stronnikiem tego wałkonia, co to nie umie koło panien chodzić,
że mu aż po zapowiedziach wypowiadają małżeństwo, więc nie będę
już mówił więcej, to go how go, i uciekam!
To rzekłszy zabierał się do odejścia.
— A moja prośba?
— Prośba? Nic, to go how go, nie słyszałem, chociaż dobrodziejka
mówi i mówi, a ja tylko słucham.
— Chciałabym, aby waść usłużył mi i pojechał dla mego męża po
doktora do Krakowa.
— To mogę zrobić, ponieważ furą lubię jeździć! Wynalazek to dobry,
choćby dlatego, że jak ktoś zamarudzi nad kuflem, to zamiast w błoto
można go na furę w słomę wsadzić!
— Dobrze waść mówi, tylko skąd konie wziąć? Obywatelskie
wszystkie zostały wzięte do budowy...
— W takim razie biegnę do księdza kanonika Siemieńskiego, poproszę go o furmankę! — rzekł na to imci pan Sagnowski i wybiegł.
Po chwili, ubrawszy świąteczną kapotę, wyszedł imci pan Tomasz
przed dom i czekając na konie, spotkał się oko w oko z imci panem
Jakubem Szpondrem oraz jego matką imci panią Małgorzatą. Mieszczka skawińska ubrana była odświętnie. Miała na sobie białą, bogato
haftowaną chustkę na głowie i wzorzysty turecki szal.

— Najniższy sługa i podnóżek, to go how go, imci pani chrzestnej
matki! — rzekł na przywitanie imci pan Tomasz, przy czym kłaniał
się nisko czapką do ziemi. Następnie zbliżył się posuwistym krokiem
i ucałował rączkę imci pani Małgorzaty.
— Ja, to go how go, asińdźce dobrodziejce coś doradzę! Niech asińdźka
ubierze tego wałkonia w spódnicę, a sama, to go how go, ożeni się z panną
Zosią!
— Waszeci się zawsze figle trzymają! — odrzekła trochę urażona
pani Małgorzata.
— Żebym się w konia zamienił — prawdę nie mówię! Taż ten
wałkoń nic a nic nie umie pannom się zalecać! Żeby to tak na mnie
padło, to bym, to go how go, przy pannie siedział i wciąż ściskał i, to go
how go, całował, nie przymierzając tak! — to rzekłszy, porwał w pół
imci panią Małgorzatę i począł ją obcałowywać.
— Co waść wyrabia, panie Tomaszu?! Czy waść zwariował!? — wołała imci pani Małgorzata, odpychając od siebie natrętnego figlarza. — A fe! Jeszcze kto zobaczy i będzie się potem wyśmiewał!
Imci pan Tomasz puścił panią Małgorzatę i spoglądając z uśmiechem
na jej urodziwą, zarumienioną twarz, mówił:
— Mówisz pani, to go how go, że będą się śmiać? Chyba ze swojej
gęby! Ja tylko tyle powiem, żeś pani wielkie popełniła głupstwo, trzymając mnie do chrztu!
— A to niby dlaczego?...
— Ano, bo niby, to go how go, zakochałem się w asińdźce i choćby na
złość temu niezdarze imci panu Jakubowi, co to nie umie, to go how go,
ożeniłbym się z aśćką, ale jakże to uczynić, kiedy tu chrzestna matka?
— E, to tak dawno było... Miałam wtedy czternaście lat! — odrzekła zarumieniona pani Małgorzata.
— To znaczy, to go how go, żem ja o tyle lat młodszy! Ale mimo to...
— Znowu asan figle gada! — przerwała i dała mu klapsa
w rękę. — Nie należy sobie pokpiwać z biednej wdowy...
— Dalibóg, nie pokpiwam! I mówię taką prawdę, jak i to, że jadę
do Krakowa po doktora dla imci pana burmistrza!
To rzekł, po czym na pożegnanie ucałował panią Małgorzatę w jej
wypieszczone białe rączki. Pana Jakuba zaś, który tymczasem stał
z boku i spoglądał ponuro, trącił po karku na pożegnanie i zawołał
wesoło:
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— Nie trap się! Mamusia naprawi wszystko i Zosię będziesz miał
wraz z jej, to go how go, dukatami, które jej przypadną zapewne, bo
chyba szlagon pomrze!
A widząc imci pana Sagnowskiego, który w tej chwili zajechał wozem zaprzężonym w parę koni należących do księdza kanonika, rzekł:
— Powiedzże waść, jak się miewa ten konfederat od imci państwa
Zapałowiczów?
— Niepewnie, niepewnie.... Głowa chora, wszystko wskazuje na to
że ma zapalenie mózgu. Stosujemy zimne okłady...
— Bo widzi waszeć, imci pan Jakub chciałby, to go how go...
— Tomek, nie gadaj! — obruszył się pan Jakub.
— To może zrezygnujesz z dukatów? — odrzekł pan Tomasz
i zaśmiał się głośno.
— Mielesz i mielesz tym ozorem trzy po trzy, że aż uszy bolą
słuchać!
— Takiś to kolega? Wygadujesz mi, to go how go, a ja ci tylko dobrze
życzę, w czym dowód, że obiecałem ci drużbować, a co ci nawet nigdy
nie wymawiam.
— Bo z tobą trudno się dogadać, a mnie wcale nie jest wesoło.
— Tak mi gadaj! To znaczy, że jesteś niezdara. Ale mama wszystko
załatwi!
To rzekłszy wskoczył na wóz, a odebrawszy wskazówki od imci pana
Sagnowskiego co do adresu doktora, ruszyli z kopyta.
Ale z doktorem wrócił sam furman, ponieważ imci pan Tomasz
wstąpił do karczmy w Skotnikach, aby wypełnić piwem pusty żołądek
i tak zasmakował w napitku, że musiano go tam zostawić. Dopiero
późną nocą, po odwiezieniu doktora do Krakowa, furman załadował
pana Tomasza razem z karczmarzem na wóz, a przywiózłszy do
miasta, wysadził przed domem. Ale pan Tomasz i tak nie poszedł
na spoczynek.
Rano imci pan Jakub Szponder, idąc do kościoła na mszę, zastał go
klęczącego przed drzwiami świątyni, już prawie trzeźwego.
— Wszelki duch pana Boga chwali! A ty co tutaj robisz?
Imci pan Tomasz przeżegnał się i rzekł z powagą:
— Widzę, to go how go, że jesteś poganin, ponieważ nie wiesz, po
co się do kościoła chodzi!
— Przecież ty, jak widzę, nie byłeś w kościele!

— No widzisz, to go how go, kościół był zamknięty, a ja chciałem
podziękować Panu Bogu za szczęśliwe przywiezienie doktora imci
panu burmistrzowi.
— A mówili, że to uczynił parobek księdza kanonika...
— Nie pleć! Gdzieżby taki cham potrafił to zrobić?
— Tylko wiesz... — dodał po chwili — ...nie wiem, czy ten co
pomógł! Bo widzisz, to go how go...
— Ano tyle pomógł, że burmistrzowi urżnął nogę...
— A psia! Toż to rzeźnik! — mówił zgorszony imci pan Tomasz. — Żebym był wiedział, kazałbym go, to go how go, do fosy
wywalić... Wiesz co? Nie wytrzymam ze zgryzoty. I tylko po mszy
pójdziemy do Zapałowicza, aby wiesz, to go how go, tę nogę...
Pomógł panu Jakubowi pościerać kurze na ołtarzu, zapalić i rozdać
świece, po czym, pomodliwszy się szczerze, wyszli razem z kościoła
i skierowali swe kroki do rynku.
Ludność zajęta przy odbudowie swych domów porzuciła pracę i stała
grupkami, coś uradzając, a wójt, imci pan Maciej Troskowicz, biegał
od grupki do grupki coś dogadując, przy czym poznać było można,
że jakieś ważne obchodzące wszystkich wypadki musiały zajść nagle,
ponieważ niepokój czy też oburzenie dało się zauważyć u wszystkich
na pierwszy rzut oka.
— Kuba, popatrz no... Próżniaki są i, to go how go, robić im się
nie chce... A chałup jeszcze nie ma! Tfu! — rzekł, po czym splunął
z udawanym obrzydzeniem.
— Dlaczego oni nie pracują?
Tymczasem mieszczanie wyciągali kije i drągi i tak uzbrojeni, poczęli
się schodzić w większą gromadę.
Imci pan Tomasz spojrzał na pana Jakuba Szpondra i pytał:
— Co to może znaczyć?
Lecz imci pan Jakub patrzył tylko z rozdziawioną gębą i nic a nic nie
rozumiał zbrojnego ruchu obywateli i tylko na dogadywania towarzysza
ruszał w nieświadomości ramionami. Dopiero po chwili stanął przed
nimi wójt Troskowicz i pytał gorączkowo:
— A waszmoście na to nic?
— Na co?
— Widzę, że waszmoście nic nie wiecie...
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— Gadajże asan, to go how go, jasno, o co się rozchodzi! Skąd mamy
wiedzieć? Z kościoła wracamy pobożnie, przespawszy uczciwie nockę,
to skądże możemy coś wiedzieć? Nie włóczymy się nigdzie i ludzkiego
oblicza nie oglądaliśmy od wczoraj!
— A dyć o tym całe miasto mówi!
— Raczej nie całe, ponieważ imci pan Jakub Szponder tu obecny
nic a nic o tym nie wie! Chciałem go właśnie, to go how go, w tym
względzie oświecić, ale tymczasem, to go how go, waść nadszedł,
więc gadajże temu pale, bo mnie, to go how go, pewnie by nie uwierzył!
— Tomek, nie gadaj!
— Ano, dominium radziszowskie przysłało ludzi i murarzy, budować
w mieście austerię!109
— Hmm..., to go how go, to nawet byłoby nieźle! — przerwał mu
imci pan Tomasz. — Żeby tak jeszcze browar chcieli wybudować, to
byłaby dopiero frajda, ponieważ swój miejski zaprzepaściliście, przez co
nie ma komu, to go how go, nasobaczyć110 za chlapę, jaką propinator111
niejaki nas poi.
— Tomek, nie gadaj...
— Albo i gorzelnię!
— Nie o to się rozchodzi! — przerwał wójt dogadywania imci
pana Tomasza.
— Rozchodzi się, rozchodzi! — wpadł mu w słowo pan Tomasz
i nie dał dokończyć. — Dawniej to sobie człek, to go how go, pobożnie
i piwa i gorzałki uwarzył w domu, to go how go, z przyjaciółmi, jak się
patrzy, popił, a teraz, to go how go, co?
— Zaraz, zaraz! — mówił, widząc, że mu imci pan Troskowicz chce
przerwać. — Zaprzepaściliście to wszystko, chociaż w pergaminach
macie napisane i teraz, to go how go, niech by dominium powąchało,
że się gdzieś z komina kurzy, to zaraz, to go how go...
— Ależ pozwólże, waść... Jak rzekłem, nie o to się rozchodzi. Niech
sobie budują! Tylko że na to chcą rozbierać zamkowe mury!

— A psia! — zaklął na to imci pan Tomasz. A zwracajac się do
imci pana Jakuba, dodał: — A nie mówiłem, że nic asan nie wiesz?
— Tomek, nie gadaj!
— Nie pozwolić! Wygnać, rozkurzyć, pobić, wymordować i, to go
how go...
— Zamek jest nasz! — przerwał mu imci pan Jakub.
— Święte słowo! Król Kazimierz, Panie świeć nad jego duszą, to go
how go, dla nas go budował, aby nas bronił od, to go how go...
— Ale jak go obronić? Dominium potężne i cóż my chudopachołki
poradzimy sami!

Austeria — daw. karczma lub zajazd (SJP PWN).
Nasobaczyć — nawymyślać komuś (SJP PWN).
111
Propinator — w dawnej Polsce: posiadacz propinacji lub dzierżawca monopolowego wyszynku napojów alkoholowych (SJP PWN).

— Dawać piki, halabardy, oszczepy, czekany, szable, karabele, samopały i, to go how go, armaty! — krzyczał już w złości imci pan Tomasz.
— Tomek, nie gadaj! — wtrącił imci pan Jakub i jakby w strachu,
słysząc naraz tyle wywołanej broni, z trwogą rozejrzał się wokoło.
— Nie ma nic! Arsenalik nasz niewielki zabrali Moskale! — rzekł
wójt.
— A złodzieje, wisielce! Dawać widły, cepy, kosy, siekiery, młoty,
szydła — to rzekłszy, zostawił wójta i imci pana Jakuba, a sam pobiegł
do domu imci pana Kazimierza Pachońskiego, gdzie przy imadłach
pracowali już czeladzie, tam porwał niewykończony jeszcze grot, nabił
naprędce na żerdkę i uzbrojony w taką zaimprowizowaną pikę, wnet
powrócił.
— Tomek na wieżę i, to go how go, wal we dzwon na trwogę, a my,
imci panie wójcie, hajda na chamów!
To rzekłszy, pociągnął za sobą imci pana Troskowicza w stronę
gromady obywateli, wykrzykującej i grożącej jaśnie wielmożnemu panu
Janowi Wyrombskiemu posesorowi radziszowskiemu.
— Dalej bracia, to go how go, rżnąć, bić, walić, gonić, mordować! — krzyczał pan Tomasz, wpadłszy w środek gromady, a porwawszy swoim zapałem wszystkich, pobiegł z nimi w stronę zamku.
Tymczasem z wieży kościoła odezwał się głos dzwonu na trwogę.
Przerażeni mieszkańcy odbiegali od swych zajęć, a porwawszy w pośpiechu wiadra na wodę, osęki i konewki, biegli jakby do pożaru, nie
wiedząc na razie, co znaczy huczący na trwogę dzwon. Dopiero spostrzegłszy się, o co chodzi, odkładali przybory ogniowe, a brali, co kto
mógł, w rękę i biegli wesprzeć swoich. Lecz tam walka niedługo trwała.
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Napadnięci robotnicy poczęli w pierwszej chwili pierzchać. Ale
wnet zebrani w kupę przez rządcę stawili opór hardo i byliby pewnie
dobrze dali się we znaki napastnikom, gdyby skawiniakom nie przybyły
posiłki zwabione dzwonieniem na trwogę. Toteż, widząc przewagę,
zadowolili się porwaniem kilku obywateli i cofnęli się do Radziszowa,
a obywatele, uczyniwszy to samo, wrócili triumfalnie na rynek, prowadząc ze sobą kilku Bogu ducha winnych chłopów. Po naradzie jednak
przekonali się niebawem, że zabrani jeńcy mogą im tylko kłopotu
i kosztów utrzymania przysporzyć, a sukcesu przez więzienie ich nie
odniosą żadnego. Pozwolili im tedy odejść, wygrażając, że jak przyjdą rozbierać zamek, wybiją wszystkich do nogi. Policzywszy się zaś,
przekonali się, że czterech obywateli uprowadzili cofając się ze sobą
ludzie jaśnie wielmożnego pana Wyrombskiego, o których los niemała
troska owładnęła wszystkich, a pomiędzy którymi znalazł się imci pan
Tomasz Gniatkowski, jako najbardziej rzucający się na burzymurków.
Zaczęto tedy radzić, czy nie należałoby wejść w porozumienie
z dominium, a dalszy spór rozstrzygać na drodze ugodowej, mając
nadzieję wyperswadowania zarządowi dóbr niecelowość rozbiórki murów zamkowych, które małymi wkładami mógłby jeszcze służyć celom
publicznym. Przy czym mieli nadzieję wykazać swoje prawa do budowli.
Uchwalono wysłać zaraz deputację. Lecz pokazało się, że nikt nie
chciał przyjąć na siebie tej misji, bojąc się spotkać z wszechwładnym
panem możnego dominium w jego posiadłościach, gdzie znalazłszy się,
byliby skazani na łaskę i kaprys rozgniewanego panka na zbuntowanych
mieszczuchów, zwłaszcza że niejeden z nich już poznał się z harapem112
gwałtownego posesora.
Dopiero po długich ceregielach113 zgłosił się na ochotnika imci pan
Mikołaj Ludwikowski z gotowością udania się do Radziszowa, aby
wszcząć układ oraz prosić o wypuszczenie uwięzionych mieszczan.
Imci pan Mikołaj był w łaskach u jaśnie wielmożnego pana Wyrombskiego jako długoletni dzierżawca połowy propinacji w Skawinie,
przywłaszczonej sobie prawem kaduka przez dominium, a nie będąc
dotąd skompromitowany w buntach mieszczan, miał nadzieję sprawę
ku obopólnemu zadowoleniu załatwić.
112
113

Harap — daw. ʽbicz, bat’.
Ceregiele — pot. ʽnieszczere wymawianie się’ (SJP PWN).
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Wyposażony w pełnomocnictwa, udał się imci pan Mikołaj do
Radziszowa, a obywatele, odetchnąwszy po wybuchu gniewu, rozeszli
się do swoich zajęć.
Niebawem wrócił z trzema uwolnionymi mieszczanami, jednak imci
pana Tomasza Gniatkowskiego zatrzymano jako zakładnika, którego
posądzono o spowodowanie całego zajścia, z tym, że zamek rozebrany
być musi dla potrzeby materiału na budowę osterii114 i stajen zajezdnych koło niej, pozwalając natomiast wziąć z rozwalonych murów jedną
czwartą część materiałów na użytek obywateli.
Imci pana Tomasza obiecano wypuścić dopiero wtedy, aż mury
będą w zupełności rozebrane, aby nie spowodował nowych rozruchów,
zwłaszcza że, chociaż jest w niewoli, krzyczy i grozi, że zamku rozbierać
nie pozwoli.
Nie pozostało im nic [innego], jak na to przystać.
Jednak po pewnym czasie, widząc, że imci pan Mikołaj lwią część
gruzów z zamku zabrał na swój użytek i wybudował z nich sobie obszerny ze stajniami zajezdnymi dom w rynku, szeptali sobie na ucho:
— Zdradził nas i sobie na pożytek wszystko urządził!
VII
Imci pan Jakub Zapałowicz, wróciwszy z kościoła z rannej mszy, zastał
swoją małżonkę, panią Kunegundę krzątającą się po szynkowni, którą
po zburzeniu domu przez Moskali z rynku przeniósł do domu panny
Zosi Wąsowiczówny.
Ścierając zachlapane piwem stoły i ławy, machała zamaszyście ścierką, a zobaczywszy wracającego z nabożeństwa męża, nie bez gniewu
mówiła do niego:
— Skaranie boskie z tą dziewuchą! Od czasu, jak te konfederaty
zjawiły się w mieście, chodzi jakby zaczarowana i nic z nią ubić nie
można. Popłakuje tylko, a pytać się ją, co jej dolega, milczy jak mruk!
Wychudło to jak strzyga, jeść nie chce i nawet obawiam się, aby nie
zachorzała! Teraz znowu, jak sobie sprowadziła tego rannego konfederata, ciągle tylko koło niego wysiaduje i pielęgnuje niczym matka!
— Ano, nie dziwota... Widać, że serce ma czułe i przez wdzięczność
to robi. Boć przecież choćby i ten zapis...
114

Osteria — zob. ʽausteria’.
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— Ale bo ty nic a nic nie wiesz! — przerwała imci pani Kunegunda. — Patrzysz ino w kubki i szklanice, ale nic nie wiesz, co się
wokoło ciebie dzieje!
— A niby cóż mam robić? Przecież kubki i szklanice to mój zawód.
— Znowu mi ze swoim zawodem wyjeżdżasz!
— Ależ bo cię nic a nic nie rozumiem...
— Tak mi gadaj, że nic nie rozumiesz! I dodaj jeszcze do tego, że
jesteś fujara! — rzuciła ze złością pani Kunegunda.
Imci pan Jakub popatrzał na swą połowicę surowym wzrokiem, jakby
tym sposobem chciał powiedzieć: „I cóż mnie to może obchodzić!”
Wreszcie zakasał rękawy i począł rozlewać do gąsiorków gorzałkę.
— Mnie się zaś wszystko zdaje, że panna jest zakochana!
— I cóż w tym dziwnego? Zwyczajnie, jak narzeczona! Przecież
zapowiedzi wyszły, to się doczekać nie może...
— Głupiś! — rzuciła z pasją imci pani Kunegunda.
Imci pan Jakub postawił gąsiorek i znowu popatrzył na połowicę.
— Niby dlaczego?...
— Dlatego że panna zakochana, ale nie w swoim narzeczonym,
z którym wyszły w kościele zapowiedzi!
— Hm... I to by nie było nic dziwnego! Wszak imci pan Jakub,
choćby tylko przez ten proces Kani...
— Człowieku, co ty bredzisz?! — przerwała mu nagle z krzykiem
imci pani Kunegunda. — A kościół święty, a zapowiedzi to nic?! Toż
to grzech i niesława na całe miasto!
— Ależ zapowiedzi to jeszcze nie ślub...
— I ty mówisz, że to nie ślub? Człowieku! Widzę, że popadasz
w herezję i powinieneś się zaraz wyspowiadać, aby się jak najprędzej
oczyścić z tego grzechu!
— Ale co ty właściwie chcesz? Ja przecież tego małżeństwa ani nie
rozrywam, ani nic przeciw temu nie mam!
— Ano tak! Niby to nic przeciw temu nie masz, ale na imci pana
Jakuba wygadujesz i mówisz, że to by nic dziwnego nie było... A tu
dziewka schnie, oczy się jej zapadły jak nieboszczykowi, gadasz do
niej, to ci nawet słowem nie odpowie, tylko popłakuje, albo łazi z kąta
w kąt, o ile nie siedzi przy tym tam...
— Ano, nic dziwnego, że siedzi... Jako już rzekłem, dziewczyna
przez wdzięczność...

— A widzisz, mówiłam żeś głupi! Dziewka jest w nim zakochana
i tyle!
Imci pan Zapałowicz popatrzał znowu na swą połowicę, tym razem
już zdziwiony.
— Wszystko przepatrzyłam do imentu115! I żeby to jeszcze był
jaki mieszczanin, rzemieślnik, to bym jeszcze nie mówiła nic. Ale ten
jakiś tam przywłoka, obcuch i do tego... szlachcic... Tego nie przeżyję!
I wybuchnęła płaczem.
— Ależ dajże spokój i nie płacz, bo jakby kto zobaczył, to się będzie śmiał, że nie masz wpływu na swą wychowankę, a ją posądziliby
o nieposłuszeństwo wobec opiekunów...
— O, ja nieszczęśliwa! — zawodziła imci pani Kunegunda. — Czego się to doczekałam... Co powiedzą na to ludzie?
— A dajże spokój, bo to może nieprawda, a ty zaraz o nieszczęściu!
— A jakże nieprawda! Dziś mi dopiero wszystko imci pan Sagnowski wytłumaczył... Wyobraź sobie, że to ona namówiła imci
pana Sagnowskiego, aby z Krakowa sprowadzić doktora, niby dla
sławetnego burmistrza... Jakby to on nie umiał komu nogi urżnąć...
Mało to naobrzynał ich w szpitalu, choćby i teraz, leczącym się tam
konfederatom, a sprawnie, że wszyscy przychodzą do zdrowia, chociaż
ich członki zakopał na cmentarzu... Co ja miałam z tym doktorem!
Nie chciałam przystać! Bo to i koszt duży... Ale cóż, powiedziała mi,
że jak doktora nie zawezwę do imci pana Romualda, to ona się utopi!
Musiałam ustąpić! I za to zapłaciłam dwadzieścia dukatów!
— Ha, trudno! Pieniądze są jego!
— Pieniądze są Zosi!
Imci pan Zapałowicz znowu popatrzył na żonę.
— Źlem się wyraziła. Pieniądze byłyby Zosi, bo pewnie szlagon
byłby pomarł, a tymczasem...
— Tymczasem co?
— Tymczasem doktor zbeształ imci pana Sagnowskiego, że źle leczy,
dał swoje lekarstwo i zapewnił, że chory z pewnością wyzdrowieje!
— Chwała Bogu! — rzekł na to imci pan Zapałowicz z ulgą.
— Masz go! Zawsze mówiłam, żeś głupi! Ale ja i tak nie pozwolę
na sromotę i jakieś tam miłowania! Postanowiłam wesela dalej nie
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Do imentu — całkowicie, zupełnie, do cna (SJP PWN).

odkładać i dziś jeszcze posyłam po panią Małgorzatę, aby omówić
i przyspieszyć ślub...
— Twoja wola! — rzekł na to obojętnie imci pan Jakub.
— Twoja wola? Widzisz go?! O, ja nieszczęśliwa... Co ja mam
z tym chłopem...
I imci pani Kunegunda poczęła wywodzić żale na niewdzięczność
męża, a widząc, że dziś z połowicą nie dojdzie do ładu, imci pan
Jakub naciągnął kapotę i poszedł przypilnować robotników zajętych
odbudową.
Tymczasem w alkierzu, na wysłanym czyściutką pościelą łożu, leżał
imci pan Romuald Różycki, a Zosia Wąsowiczówna z tamborkiem116
do haftowania na kolanach, na którym wyszywała w przedziwne liście
i kwiaty, siedząc przy stoliku u okna, przy czym spoglądała co chwila
troskliwym okiem na bladą twarz ukochanego.
Zobojętniała na wszystko, co się wkoło niej działo, machinalnie
ciągła ściegi w dół i do góry przez chustę, będąc myślą przy chorym.
W trosce o zdrowie ukochanego nie pozwoliła nikomu opiekować
się chorym i z cierpliwością godną podziwu, znosiła wymówki ciotki
i naigrawania się znajomych, tylko sama, całymi dniami i nocami
pielęgnowała rannego, czekając z niecierpliwością zapowiedzianego
przez lekarza przesilenia.
Imci pan Mateusz Sagnowski, odgadłszy uczucia panny, współczuł
z jej troskami i całą swą wiedzę wysilał, aby uratować rannego od
śmierci.
Ale jego zabiegi niewielkie dawały rezultaty, ponieważ chory leżał
wciąż w gorączce i majaczył nieprzytomny. Widząc zaś, że jego starania
nie odnoszą skutku, oświadczył otwarcie, że tu trzebaby koniecznie
sprowadzić jakiegoś znaczniejszego lekarza, który by może lepiej poznał
się na chorości, której on nie może dać rady. Panna Zosia, usłyszawszy
to, aż się przelękła. Ponieważ pewna była, że ciotka pod żadnym pozorem nie przystanie, aby z Krakowa sprowadzić doktora dla jakiegoś
tam obcucha117, wobec czego pewnie już straci ukochanego. Uradzili
Tamborek — przedmiot ułatwiający haftowanie, składający się z dwóch obręczy,
które zaciska się na siebie napinając jednocześnie naciągnięty między nimi materiał
(SJP PWN).
117
Obcuch — potocznie: ktoś obcy.

tedy zatem z panem Sagnowskim użyć podstępu i lekarza sprowadzić,
niby dla imci pana burmistrza, którego następnie, niby to korzystając
ze sposobności, zaprosi się do łoża chorego konfederata.
I sztuka udała się w zupełności. Doktor zbadał stan, okłady zimne na
głowę odrzucił, oznajmiając, że gdyby jeszcze kilka dni były stosowane,
byłyby zabiły chorego. Przyrządził sam lekarstwo ze swej przywiezionej
ze sobą apteczki, kazawszy co godzinę podawać po łyżce stołowej,
zapewniając, że gorączka po tym lekarstwie ustąpić musi, a chory
przyjdzie do siebie i żył będzie, zwłaszcza że mimo tego, chociaż
chory przeważnie gorączkował, rana na głowie prawie że się zabliźniła,
a obojczyk także nie wykazuje żadnych obaw, ponieważ, dobrze złożony
przez imci pana Sagnowskiego, począł się prawidłowo zrastać. Panna
Zosia po trosze uspokojona, zaczęła z otuchą patrzeć w przyszłość
i tylko z niecierpliwością oczekiwała przyjścia do przytomności chorego.
Zajęta chorym, w szynku bywała teraz rzadko. Zastępowała ją tam
ciotka, zaś Zosia miała w imci panu Zapałowiczu wielkiego obrońcę
wobec swych gości, którym nie pozwolił, zwłaszcza przy obecności
swojej połowicy, robić na ten temat jakiekolwiek uwagi.
— Dobrze robi! — mawiał imci pan Jakub. — Jest to obowiązek
chrześcijański, a od tego odwodząc ją, popełniłoby się grzech śmiertelny...
Przedwczoraj tylko pani Kunegunda zrobiła mu awanturkę, kiedy to
po wykryciu spisku z imci panem Sagnowskiem co do doktora weszła
Zosia na chwilę do szynku. A spotkawszy tu niespodzianie pana Jakuba
Szpondra, którego stale unikała, zaczepiona jego umizgami, oświadczyła
głośno, wobec wszystkich gości w szynku, że za niego nie pójdzie i żeby
sobie małżeństwo z nią raz na zawsze wybił z głowy.
Pani Kunegunda zrobiła mężowi z tego tytułu taką scenę, że musiał
w końcu, tak jak to i dziś zrobił, uciekać z domu, pod pozorem przypilnowania robotników przy odbudowie domu.
— Tyś tym winien, że panna robi nam wstyd, ponieważ pozwoliłeś
na to, aby szlachcica kurować w domu naszym, zamiast odesłać go do
szpitala!
— Ależ gdzie wdzięczność? — bronił się pan Jakub.
— Ty mi o wdzięczności nie gadaj, bo mógł w szpitalu także dobrze
leżeć, a ja nie miałabym zgryzoty...
Ale imci pani Małgorzata Szpondrowa, przybiegłszy zaraz po tej
awanturze, ułagodziła wszystko, wytłumaczywszy, że panna nie ma
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tu nic do gadania, a wola ciotki, jako że zastępuje jej matkę, musi być
pod karą śmiertelnego grzechu uszanowana. Zmusiwszy zaś krnąbrną
pannę do posłuchu starszych, robi się uczynek dobry, miły Bogu, który
to wyraźnie w swoich przykazaniach nakazuje.
Panna Zosia, nasłuchawszy się wymówek ciotki o nieposłuszeństwie
i niewdzięczności, zacięła się w sobie i nawet słówkiem nie odpowiadała
na nauki o czwartym przykazaniu boskim, tylko od tego czasu unikała
spotkania się z ciotką i tym pilniej wysiadywała u łoża chorego.
Zadumana o przeżytych wypadkach, patrzała w twarz chorego.
Przestała szyć, ręce opuściła i z uporem szeptała do siebie:
— A jednak nie zmuszą mnie!
Nagle do jej ucha doleciał głos dzwonu.
— Co to? O tej porze dzwonią?...
Uderzenia dzwonu powtarzały się jedno za drugimi.
— Na trwogę! — szepnęła.
W tej chwili chory poruszył się na posłaniu. Westchnąwszy ciężko,
otwarł oczy i rozglądał się po otoczeniu. Wreszcie wyszeptał:
— Co to? Ten dzwon... Czy bitwa się jeszcze toczy?...
— Boże! Przytomny! — szepnęła do siebie i skoczyła do niego.
Pochyliła się nad nim, a pogładziwszy go po twarzy, szepnęła:
— Cichaj, cichaj... Już będzie teraz dobrze, tylko niech waść się
o nic nie troszczy...
— Ale ten dzwon? — pytał się całkiem przytomny, patrząc w oczy
Zosi. — Czyżby walka się jeszcze nie skończyła?
— Niech waść nic nie mówi, bo może mu to zaszkodzić... Ja
wszystko powiem!
I poprawiała mu poduszkę pod głową, a dzwon tymczasem huczał
na trwogę, budząc w jej duszy okropny lęk, tym większy, że w nieświadomości wypadku.
On zaś, widząc, że nie odpowiada na jego pytania, porwał się i usiadł
na łóżku.
— Aśćka nie mówi, a tam widocznie jeszcze się biją! Trza mi wstać
i iść! Czuję w sobie moc i mitrężyć mi tu nie wypada!
— Leżże waść spokojnie, a wszystkiego dowiesz się zaraz... Po bitwie już dawno, zaś waść trzeci tydzień tu leży... Co znaczy ten dzwon,
nie wiem! Ale jeżeli waść da mi słowo, że leżał będzie spokojnie, pójdę
i dowiem się!

— Już trzy tygodnie?... Wtedy tak samo huczał jak teraz! — szeptał
i legł znowu na posłaniu. — Idź, aśćka, i dowiedz się!
— A będzie waść siedział spokojnie?
Wyciągnął rękę i ułapiwszy jej dłoń, przycisnął ją do spieczonych
warg.
— Będę!
— Pamiętaj waść, bo bym się bardzo gniewała!
I wybiegła. Na ulicy panował zgiełk. Mieszkańcy z wiadrami z wodą,
osękami, a nawet z siekierkami biegali to tu, to tam, jakby w zupełnej nieświadomości, co czynią, przy czym znać było, że każdy z nich
miał na myśli pożar. Dopiero po chwili nadbiegła od rynku imci pani
Małgorzata Szpondrowa i wyjaśniła:
— Dominium radziszowskie burzy zamek, a obywatele, zwołani
dzwonem na trwogę, bronią.
Wtedy dopiero jeden i drugi, porzuciwszy narzędzia do gaszenia
ognia, brał do ręki, co mógł, do obrony i biegł w sukurs swoim.
Panna Zosia, upewniwszy się, że niebezpieczeństwo nie zagraża im
żadne, wróciła do alkierza i w kilku słowach uspokoiła pana Romualda.
— Ano, to dobrze... — szeptał — Nie dadzą zburzyć...
Chwilę leżał z zamkniętymi oczami, a ręką macał się po głowie. Po
chwili dopiero otwarł oczy i mówił słabym głosem:
— A jednak ten dzwon przypomniał mi przeżyte piekło... Widzę
zaś jasno, że jeżeli żyję, aśćce mam to do zawdzięczenia...
— Cichaj, cichaj! — uspokajała go panna Zosia. — Niech waść
teraz o tym nie mówi, bo mogłoby mu to zaszkodzić!
— Czuję w sobie życie... I wiem, że mi już nic nie będzie! — przerwał jej, ale umilkł znowu. Po chwili znowu zaczął:
— Napadnięci przez Moskwę znienacka, rozgromieni, poczęli nasi
pierzchać. Ja z garstką, otoczony przez przemagające siły, traciłem
już nadzieję uniknięcia śmierci... Kiedy nagle wspomniałem sobie...
aśćkę... Na to wspomnienie jakaś ogromna moc wstąpiła we mnie, że
porwawszy za lufę muszkietu, krzyknąłem na towarzyszy i rzuciłem
się, waląc kolbą po łbach Moskali... Za chwilę wybiliśmy przejście
w otaczającym nas pierścieniu... Wydobyliśmy się z matni... Odetchnąwszy, nabiliśmy broń. Podsypali prochem panewki i zajęliśmy
nową pozycję... Wtedy znowu wspomniałem sobie aśćkę... Oglądnąłem się, słupy dymu wskazywały mi, że miasto w kilku miejscach się
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pali... Porwał mię lęk... Ja tu, a wy tam bezbronni, sami, zdani na łaskę
i niełaskę wrogów? Porwałem się i zostawiwszy towarzyszy, biegłem
w miasto... Bez jednego żołnierza wojna będzie, myślałem, a oni tam
pewnie potrzebują pomocy... Wbiegłem w uliczkę... Tu i ówdzie biegli
ludzie w popłochu w stronę kościoła... A kule armatnie waliły w miasto
niczym grad, domy waliły się z łoskotem i drzazgami rozpryskiwały się
wokoło... Dopadłem rynku... Dach ratusza zestrzelony, leżał strzępami
swymi rozrzucony około poczernionych ścian, a imci pan burmistrz
z pachołkami unosili akta... Wbiegłem w otwarte dźwierze szynkowni...
Cisza... Tylko grzmot armat wstrząsał w posadach domem, a szklenice
pozostawione z niedopitym trunkiem na stołach dzwoniły podskakując,
jakby świadczyły, że ucztujący nagle, w pośpiechu i popłochu opuścili
lokal i zostawili wszystko na pastwę losu... Przebiegłem jedną izbę za
drugą po kolei..., zaglądnąłem na podworzec i do stajen... Jednak nie
zastałem nikogo... Widocznie uszli w bezpieczne miejsce, pomyślałem,
i zmierzałem do wyjścia, aby powrócić w szeregi walczących... Wtedy
nagle ogromny huk rozdarł powietrze, dom zatrząsł się w posadach,
a grad belek i drzazg posypał się na moją głowę... Postąpiłem prędko
ku wyjściu i już przekraczałem próg, kiedy znowu nowy pocisk trafił
w dom, a gruba belka upadłszy, przywaliła mnie swoim ciężarem...
Upadłem i straciłem pamięć...
Umilkł i patrzał w pułap. Dzwon przestał huczeć, gwary na dworze
ucichły, tylko z szynkowni dochodził cieniutki dyszkant rezolutnej imci
pani Małgorzaty Szpondrowej.

118
Tu słowo stypa, oznaczające poczęstunek po pogrzebie, zostało użyte w znaczeniu
ogólnym ʽuczta’, por. wcześniej konsolacja (przypis 12).

W niedzielę zaś, przed ślubem, odbędzie się uczta panieńska, na której obecni będą państwo młodzi, drużbowie, druhny i reszta młodzieży,
której wolno się bawić do woli. Stypa weselna po ślubie przeznaczona
jest w całości dla starszych i żonatych gości, gdzie młodzież tylko
w pewnych momentach dopuszczana jest do muzyki, to jest kiedy
starsi zasiadają do stołu, zresztą bawią się osobno.
A już w drugim dniu wesela, kiedy odbywają się czepiny panny
młodej, młodzież tam niedopuszczana jest wcale. Dopiero w trzecim
dniu, przy przenosinach panny młodej w dom małżonka, łączą się już
wszyscy i bawią się razem aż do końca wesela, które zależnie od zamożności kończy się w następną niedzielę, o ile nie urządzą poprawin,
które przeciągną się dni parę.
Roboty nawał, bo gości będzie moc, prawie całe miasto.
Imci pani Zapałowiczowa postawić się musi godnie, aby nie gadali,
że skąpi.
Ciasto z dzieży kipi, a imci pani Zapałowiczowa, omączona, spocona, z powalanymi rękami po łokcie ciastem, wałkuje kołacze, które
sąsiadki nakładają serem i powidłami, gniecie buchty, stroi cukrem baby
i przyprawi je szafranem, sypie migdałami i rodzynkami, a wszystko
w pośpiechu, bo piec w sieni napalony, czeka swą ciemną czeluścią na
wypiek.
— Skaranie boskie z tą Zośką! — gderała przy tym imci pani
Kunegunda. — Roboty tyla, a ta zamiast coś pomóc, zamknęła się
w alkierzu i coś tam duma. Gadać do niej, to milczy i prędzej by od
tej ściany wydobył słowo niż od niej!
— Zwyczajnie, jak młoda — odrzekła sąsiadka, wdowa, imci pani
Pijanowska. — Pamiętam, że i ja inna nie byłam! Co się to napłakałam
przed ślubem, to i gadać szkoda! Bo wiecie, bałam się i tyla!
— Czego?
— A no niby wiecie, jak młoda!
Towarzyszki wybuchły śmiechem i spoglądały na siebie znacząco.
— E, bo wy to zaraz Pan Bóg wie, co myślicie! A ja się bałam, że
mnie mój po ślubie będzie bił, jak się to nieraz dzieje...
— No i nie bijał?
— Czasem ta przetrzepał, ale to tak tylko od zwyczaju...
— Ja się ta zaś nie bałam! — odrzekła na to imci pani Zapałowiczowa. — A chłopu bić bym się nie dała!
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VIII
Był piątek. W szynkowni imci pana Zapałowicza panował rozgardiasz straszny. Imci pani Kunegunda z kilkoma sąsiadkami i służebną
uwijały się z zakasanymi po łokcie rękawami, przyrządzając pulchne
baby i kołacze, na wesele panny Zosi z imci panem Jakubem, które
miało się odbyć w poniedziałek, po złożeniu przed południem ślubu
w kościele. Według zwyczaju stypa weselna118 przeciągnie się pewnie
cały tydzień, z przerwą w piątek, jako dzień przeznaczony dla postu
i umartwieniu ciała.

— Dobrze aśćce gadać, bo ma dobrego męża. Ale niechby takiego
dostała jak mój, co to jak popije, to ino nogi za pas i umykaj! Nie
podaruje i spierze, co wlezie... — wtrąciła imci pani Kostecka, żona
mistrza kunsztu stolarskiego.
— E, bo co taki chłop warta, co go w domu nie czuć! — dodała
imci pani Pijanowska.
— A juści! — przytakiwały.
— Taki, co popije, to i zarobi, do domu przyniesie, bo i baba ma
czym gospodarzyć... A że czasem pasem ściągnie, to i człeku zdrowiej,
jak się w nim krew porusza!
— Święta prawda!
— A taki niedojda, co się z babą cacka, to wszędzie będzie niedojda.
Taki to ani zarobić nie umie, w kompanię żadną nie wejdzie, ludzie nim
poburają119 i musi sobie żyć sam, jak ten, nie przymierzając, samolub!
Wśród pogwarki robota szła ochoczo. Ciasto się darzyło, baby i buchty
rosły na schwał, a one ani się spostrzegły, jak popołudnie zleciało, a imci
pan Zapałowicz z panem Romualdem, zjawili się na podwieczorek.
Pan Romuald jako rekonwalescent zażywał pięknych dni wrześniowych i często wychodził w towarzystwie pana Zapałowicza do robotników przy budowie nowego domu, przy czym pomocny był bardzo
radą. Podniósłszy się z łoża, chciał wynieść się na inne mieszkanie, ale
imci pan Zapałowicz nie pozwolił na to, przylgnąwszy całym sercem
do szlachcica, który starał się na każdym kroku im się upodobnić,
przejmując się szybko ich zwyczajami i upodobaniami. Pieniędzy, które
mu zwracał imci pan Jakub, nie przyjął, przy czym zaznaczył, że może
je tymczasem użyć do budowy swego domu, o które się przed upływem
lat trzech nie upomni, zaś potem rozporządzi, komu mają przypaść.
Zasiedli za stołem, a imci pani Zapałowiczowa postawiła przed nimi
misę dymiącej jajecznicy i gąsiorek z miodem.
— Nie wiem, czy też imci pan Jakub pomyślał o kwiatach na bukiety
dla druhen? — spytała imci pani Kunegunda męża.
— Jutro trzeba już prosić gości, to i bukiety drużbowie powinni
przy tym rozdzielać proszonym!
Imci pani Małgorzata mówiła mi, że pan Jakub Szponder z panem
Błażejem Pijanowskim, którego sobie wybrał na miejsce uwięzionego
119

Burać, poburać — gw. miejskie ʽgardzić kimś’.
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w Radziszowie pana Gniatkowskiego na drużbę, poszli jeszcze rano
przez Tyniec do Piekar po mirty i rozmaryny. Dziw tylko, że ich dotąd
nie widać — mówił imci pan Zapałowicz.
— Pewnie wstąpili gdzieś po drodze do karczmy na popitkę! — wtrącił pan Romuald.
— Niezawodnie, zwłaszcza że imci pan Błażej za kołnierz nie leje!
Nagle drzwi od szynkowni otwarły się szeroko i wszedł... Tomasz
Gniatkowski.
— Wszelki duch Pana Boga chwali! — wołali wszyscy, witając imci
pana Tomasza. — Waść tutaj?... A co, niewola się skończyła?... — dopytywali się ze śmiechem.
— Musiała, to go how go! Przecież beze mnie wesele byłoby, to go
how go, nieważne! Obiecałem mu drużbować, więc jakże, to go how go,
by było zrobić?... Konia jak się patrzy mam zamówionego, chustka na
oczepiny jest, więc drużba jak się patrzy, to go how go, będzie!
To mówiąc, rozwijał przyniesiony ze sobą pakunek, z którego wyciągnął białą, muślinową, bogato haftowaną chustkę i zawiązawszy
jej koniec u klapy surduta, kłaniał się w pas, rozwijał fałdy zwisającej
chusty i pokazywał gestami scenę proszenia gości.
— A co?... Drużba ze mnie na schwał, prawda?
— Ale jakże się waść wydobył z niewoli?
— Pomogły mi nogi!
— Jak to?
— A no, to go how go, uciekłem i basta!
— Dziw, że się to waści udało!
— Karbowy przyniósł na śniadanie, to go how go, polewkę, a ja go
za to piąstką między oczy i, to go how go, w nogi... Gonili, ale ja im
obiecałem nowe buty, jak mnie, to go how go, wybawią, i udało się!
— Komu?
— A komuż, jak nie moim nogom! Łakome bestie są i uwierzyły! — I śmiał się na przy tym na cale gardło. — Ale gdzie się zapodział ten, to go how go, wałkoń?
— Niby kto?
— Ano, nie ubliżając starszym, ten, to go how go, pan młody?...
Obawiam się żeby mi się gdzie nie zagubił, bo komuż bym, to go how
go, potem drużbował?...
— Poszedł z imci panem Pijanowskim po bukiety do Piekar!
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— A psia w kaszę mi włazi! Moja to czynność i muszę za nimi, aby
mi, to go how go, jakich pokrzyw nie przynieśli! Przecież taki drużba
jak ja to bukiety musi mieć na schwał!
To rzekłszy, zwinął chustę, dał ją na przechowanie imci pani Zapałowiczowej, sam wyszedł spiesznie. Na rynku przystanął na chwilę,
namyślając się, czy by nie należało iść na krótsze łąkami. Ale po chwili
szepnął do siebie:
— Pewnikiem oczajdusze120, to go how go, piją u Żyda w Samborku!
I poszedł przez rynek w ulicę Szwaby.
Przy końcu ulicy skręcił brzegiem starej, zamulonej młynówki, pełnej
niezgłębionego błota, tu i ówdzie przeświecającej cuchnącym lustrem
zgniłej wody, i ścieżką wydeptaną szedł w stronę Samborka. Uszedłszy
kawałek, nagle przystanął.
— A to co?
Przed nim na ścieżce leżało zawiniątko chusty, a z niej wyglądały
zielone gałązki mirtu i rozmarynu. Rozejrzał się wkoło. Obok, niżej,
w stronę młynówki, leżało drugie takie zawiniątko uwalane w błocie.
Postąpił bliżej i spojrzał w kałużę.
— Jezus Maria, a to znowu co?...
I ze zgrozy aż usiadł na trawie. Tuż koło brzegu sterczały z błota
nogi, obute w wysokie z cholewami buty. A ślad zmąconej wody znaczył
się do drugiego brzegu, na którym duża plama świeżego błota uderzyła
go w oczy i jakieś stękanie doleciało mu w ucho. Nie namyślając się długo, poszukał oparcia dla nóg, przechylił się i złapawszy wystające nogi,
ciągnął utopionego na brzeg. Tu prędko otarł mu twarz poła surduta.
— Jezus Maria, Kuba!
Imci pan Jakub Szponder leżał przed nim, a twarz jego i nos pełne
były błota.
Skoczył, w kapelusz nabrał wody, obmył mu twarz, usuwając z ust
błoto, po czym przytknął swą twarz do jego szukając oddechu. Ale
tylko silny odór gorzałki wyczuł, lecz śladu życia już nie było. Rozpiął
mu surdut i przyłożył ucho do piersi.
— Trup! — szepnął do siebie.
Usiadł koło niego, twarz ukrył w dłonie i szlochał:
— Takieś mi urządził drużbowanie?
120

Oczajdusza — łobuz, oszust, łotr (SJP PWN).
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EPILOG
Pani Małgorzata Szpondrowa niedługo nosiła po synu żałobę. Pocieszył
ją imci pan Tomasz Gniatkowski, wiodąc urodziwą chrzestną matkę
do ołtarza, którym ślubu udzielił ksiądz kanonik Marcin Siemieński,
zaś imci pan Kazimierz Pachoński, cechmistrz, własnoręcznie wpisał
w księgę cechową pod datą, dnia 20 lutego 1769 roku: „Za urzędu
starszych panów cechmistrzów, to jest pana Kazimierza Pachońskiego
starszego, item: pana Andrzeja Piątkowskiego podstarszego, stołowych
zaś: Jakuba Pachońskiego, Wojciecha Pachońskiego, Jana Jodłowskiego,
Franciszka Paździórkiewicza, Szymona Piweckiego, Jana Piątkowskiego, średnich zaś: Marcina Piątkowskiego, Jakuba Pijanowskiego,
Tomasza Gniatkowskiego i przy obecności wszystkich młodszych:
Jakuba Przybyłczyka i Sebestjana Piątkiewicza, przyjmujemy i zapisujemy uczciwego Romualda Różyckiego i Zofię, małżonkę jego, na
wdaństwo. Który się obliguje, Majestat Boski błagać z nami i kondycję
według praw naszych pełnić”.
Zaś imci pani Zofia wnet obdarzyła imci pana Romualda dwoma
na schwał synami, z których starszemu na cześć swego brata dano imię
Gustawa, a młodszemu Piotra.
Piotr poległ w potrzebie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej od kuli
moskiewskiej na bruku krakowskim.
KONIEC

Skawina, dnia 13 kwietnia 1929 roku

Ryc. 1. Fragment dokumentu Ustrój miejski i opis miasta Skawiny z roku 1774

Marcin Kania
LA CHANSON DE ROMUALD
Zacznijmy parafrazą: „Był w Skawinie ród Różyckich, od Romualda
się wywodzący, wielce skoligacony i szanowany.” Książka Gruzy, którą
oddajemy w Państwa ręce, to w istocie opowieść o skawińskim protoplaście tej dostojnej familii, na poły legendarnym Romualdzie, być
może przybyszu z Wołynia, być może konfederacie barskim, o którym
obecnie wciąż wiemy (wciąż) niewiele, a skąpe przesłanki pisemne
pozwalają nam jedynie stwierdzić, że był on człowiekiem z krwi i kości,
który w XVIII stuleciu pojawił się w miasteczku króla Kazimierza
Wielkiego i pozostawił w nim swych legalnych potomków. Jak pisała
córka Henryka Janina Kaczmarczyk:
Początek rodu Różyckich datuje się od 1769 roku, kiedy to z Konfederatami Barskimi: Pułaskim, Beniowskim i francuskich oficerem Ignacym [de Choicy] przybył
do Skawiny szlachcic kresowy z Wołynia, wyzuty z majątku za udział w Konfederacji. Po upadku [insurekcji], ranny w bitwie z Moskalami, ukryty i leczony przez
mieszkańców — zostaje w Skawinie i tu zakłada rodzinę.
J e s t t o u s t n y p r z e k a z […], ponieważ ojciec Henryka Różyckiego urodził się
29 grudnia 1830 r., tj. 58 lat po upadku Konfederacji z 1772 roku i po pierwszym
rozbiorze Polski1.

Ryc. 2. Podpis Rozalii Różyckiej

Jako pierwszy na pisemny ślad o Romualdzie Różyckim natrafił autor
drzewa genealogicznego rodu dr Tomasz Walczyk. Badacz ten zapoznał
się z dokumentem pt. Posiadłość Miasta y Domy Jego, stanowiącym część
dokumentu: Ustrój miejski i opis miasta Skawiny z roku 1774, w którym
obok takich właścicieli posesji, jak: Michał Pachoński, Sobek Piątkowski,
Jakub Zapałowicz czy Mikołaj Ludwikowski (a zatem przedstawicieli
zacnych rodów skawińskich) wymieniono właśnie Romualda Różyckiego
(ryc. 1). Dopiero kwerenda przeprowadzona w Archiwum Narodowym
w Krakowie latem 2017 r. przez piszącego te słowa pozwoliła ustalić, że
w księgach radziecko-ławniczych miasta Skawiny z XVIII wieku zostały
uwzględnione zapisy dotyczące nie tylko pierwszego pokolenia rodu
Różyckich oraz rodzin z nim spokrewnionych, ale także interesującego
nas Romualda. W notatce z roku 1786 czytamy:
Ryc. 3. Między sukcesorami Różyckimi zgoda, zapis z Ksiąg radziecko-ławniczych Skawiny

1
J. Kaczmarczyk, Życiorys Henryka Różyckiego, „Informator TPS” 1989, nr 21, s. 12,
podkr. M. K.
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[S]tanąwszy osobiście Rozalia z Piątków Różycka z asytsacją Józefa Smolikowskiego, instygatora [i jej] opiekuna podług formy prawa przybranego po Romualdzie
Różyckim p o z o s t a ł a w d o w ą (ryc. 2).

Zaś w dokumencie o optymistycznym tytule: Między Sukcesorami
Różyckimi zgoda (ryc. 3), znajdujemy ważną wskazówkę:
Przed Urzędem i Aktami niniejszymi Magistratualnymi Skawińskimi osobiście stanąwszy sukcesorowie niegdy ś.p. Romuada Różyckiego […] i Zofii małżonków [tu
są wymienieni owi spadkobiercy] zeznają […].

Możemy zatem na dzień dzisiejszy przyjąć, że interesujący nas
Romuald — z założenia protoplasta rodu oraz pierwowzór powieściowego bohatera — zmarł w roku lub około roku 1786, pozostawiając
kilka istotnych spraw majątkowych (m.in. dom „z przyległosciami” na
„Wschodzie Wielkim lężący”, „naprzeciw szpitala”) oraz że był mężem
Zofii (w powieści: Wąsowiczówny) a później Rozalii Piątek, która po
jego śmierci dochodziła swych praw na drodze sądowej. Nie wiemy dziś
dokładnie na jakich materiałach źródłowych oraz przekazach ustnych
opierał się skawiński autor. Było ich zapewne o wiele więcej niż obecnie.
Jako pracownik magistratu miał dostęp do ksiąg miejskich, radzieckich
oraz zbiorów innych dokumentów, które m.in. pozwoliły mu opracować
pierwszą monografię rodzinnego miasta. Z nich podchwycił także
historię Wawrzyńca Kani z Radziszowa — koniokrada skazanego na
śmierć i straconego w Skawinie przez powieszenie (ryc. 4). Bohater
ten dopełnia plejady wielkich łotrzyków Różyckiego, takich jak XIX-wieczny rozbójnik Filip Baster (z niedokończonego utworu Baster)
oraz szlachetnie urodzona rozbójniczka Katarzyna Włodkowa (czarny
charakter z powieści Mincarz Włodkowej).
Henryk Różycki (1873–1938) pisał swoją powieść z dużym zaangażowaniem. Jeśli wierzyć zawartym w rękopisie datom, utwór powstał
pomiędzy 21 lutego a 13 kwietnia 1929 r., zatem w niespełna 52 dni!
Był to doskonały okres dla naszego autora. 14 stycznia literat ukończył
powieść Smok, luźno opartą na legendzie o krakowskim olofagu, którą
następnie wysłał do redakcji „Roli”, czyli „Ilustrowanego Bezpartyjnego Tygodnika”, wydawanego „ku pocieszeniu i rozrywce” głównie
mieszkańców wsi. Od 8 września tego samego roku tygodnik rozpoczął
druk odcinków powieści, co stanowiło dla autora dużą nobilitację oraz
nagrodę dla wysiłków twórczych (ostatni fragment Smoka został ogło— 102 —

Ryc. 4: Tekst wyroku na Wawrzyńcu Kani

szony 16 lutego 1930 r. w numerze 7)2. Autor opracowywał zapewne
kolejne powieści, których kanwą były legendy wawelskie o królu Kraku
i królewnie Wandzie. Niestety, zarówno Gruzy, jak i inne dzieła z tego
okresu pozostały już wyłącznie w rękopisach. Dopiero w lipcu 1989 r.
(a zatem 60 lat po napisaniu i 51 po śmierci autora) na łamach „Informatora Towarzystwa Przyjaciół Skawiny” ukazał się życiorys Henryka
Różyckiego, spisany przez Janinę Kaczmarczyk, oraz fragment Gruzów,
ale pod tytułem: Konfederaci barscy w Skawinie. Taki tytuł widnieje
zresztą na karcie przedtytułowej rękopisu powieści, choć nie został on
napisany ręką naszego literata.
Gruzy to opowieść napisana z dużym rozmachem, werwą, a przede
wszystkim — polotem i humorem (znakomite dialogi!). Obok Mincarza Włodkowej utwór ten stanowi kolejne potwierdzenie talentu
artystycznego tego autora. Gruzy to opowieść wielowarstwowa i wielowątkowa, w której bohaterowie jednostkowi, tacy jak Romuald Różycki,
Zofia Wąsowiczówna, Tomasz Gniatkowski oraz Jakub Szponder są
przedstawieni na tle losów bohatera zbiorowego — mieszkańców Ska2
Zob. M. Kania, Smok Henryka Różyckiego — dzieło i jego losy, „Informator Towarzystwa Przyjaciół Skawiny” 2015, nr 86, s. 61–67.
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Fragment karty tytułowej powieści

winy. Miasto i jego problemy stanowią istotny element fabuły przedstawionego utworu. Ogólnie rzecz ujmując: Gruzy są powieścią o miłości
pomiędzy szlachcicem z Wołynia a nadobną skawińską szynkareczką,
przedstawioną na tle zbrojnego wystąpienia szlachty polskiej przeciwko
kurateli Imperium Rosyjskiego z lat 1768–1772. Jak zawsze u Różyckiego elementy historyczne mieszają się z elementami fikcyjnymi na
wzór walterscottowski i nie tylko, a dobór wydarzeń z dziejów naszej
państwowości zostaje podporządkowany fabule utworu oraz (a niekiedy
przede wszystkim) wyobraźni autora. Tym samym Skawina w Gruzach
staje się miejscem istotnych wydarzeń strategicznych i militarnych
wspomnianej insurekcji. Różycki buduje historię alternatywną do tej,
którą znamy chociażby ze znakomitego opracowania prof. Władysława
Konopczyńskiego oraz innych publikacji naukowych lub popularnonaukowych. Ale taki właśnie był styl przyjęty przez naszego autora,
podyktowany nie tylko miłością do literatury, ale nade wszystko miłością do swego rodzinnego miasta. Miasta, które w wizji Różyckiego,
stało się miejscem istotnych widarzeń konfederacji barskiej.
Powieść Gruzy została opracowana na podstawie rękopisu, znajdującego
się w posiadaniu Krzysztofa Jastrzębskiego (zeszyt w linie o wymiarach ok. 16 × 20 cm). Za pomoc okazaną przy niniejszym wydaniu
serdecznie dziękuję: Krzysztofowi Jastrzębskiemu, dr. Tomaszowi Walczykowi, ppłk. Stanisławowi Grodeckiemu z Towarzystwa Przyjaciół
Skawiny oraz Ewie Bednarskiej-Gryniewicz. Za słowa wsparcia i otuchy
dziękuję też panu Andrzejowi Buckiemu z Kalwarii Zebrzydowskiej.
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