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JULIAN LEW ANSKI 

PO!JOB U WSZY STKL lH.:I l'. CHĘ 

ALE JE DNEMU ŻA L S 1 0R Z ~DZ.:i 

Marszałek Lubomirski , milę od Wa r sz'1wy ma swą 
siedzi bę nader ws panialq, nazywa s i ę zaś ta j ·go po
siadlo~ć Jazdowa. W znosi się tam pałac w slu lu wl:J
ski m, wedle r ysun ku jednego z uczniów Bu ;wrottie
go, istotnie tei po:.nać w nim d ob r y sma k wielk i !? go 
mistrza. Jest tam również rozległy ogród z obs.zerny
mi alejami i ryLmymi sadzawkami, wyposa:':ony we 
wszystko, co najpiękniejsze może dać jałowa okolica. 

Dodajmy do tego entuzjastycznego opisu ręki nun
cjusza papiesk iego Fagiuoli informację z książki :;a 
mego Lubomirskiego, że w tym właśnie ogrodzie zbu 
dowa ł teatr, nad który m to godło umieścił ALIQUA
NDO ET PLECTRUM - przyjemnie jest czasem na 
lutni zabrząkać . 

To pewne. że twórczość komediowa była margine
sem działalności politycznej i literackiej poety, my
śliciela, arystokraty-estety, . Sa lomona polskiego'' -
jak go współcześni nazywali. Mimo to dwie lek!dc 
komedie, które zapewne na scenie ja;.c'.owskiego teat 
ru oglądali przy jaciele i goście Marsza łaka. ~ą dziś 

dla nas nielada rarytasem. Jedna, frywolna Komedyja 
Lopesa starego na włoski wzór została skrojona, dru
ga, Don A!i:ares, kojarzy się raczej z hiszpa!lskim 
komediopisarstwem, poważniejsza jes t od pierwszej 
ale i pojemniejsza, a przede wszystkim bardziej, mi
mo egzotycznej tematyki i techniki, polska. Niech 
nas nie zraża to, że trzon tematyczny jest być może 
wywiedziony z komedii hiszpańskiej , że technika 
opracowania dramatycznego aż nadto dobrze przypo
mina komedie włoskie połowy XVII wieku, że ni ':' 
które postacie pożyczono z komedii dell-arte - prze
ciwnie, że szerokie zaplecze literacko-teatralne z k tó
rego czerpał Lubomirski przyniosło naszemu pisar
~ ·wu wiele pożytkó'N . Naszemu p isarstw u - - bez wat
pienia, bo też Don Alvares mimo hiszpańsko-włoski.e
kiej szaty jest komedią szczerze polska. 

Zacznijmy od historii i polityki. Notuję tu więc po
tórnie - pisa ła Maria Dą rowsl-a w roku J9!Z 0 

stary polskim teatrze - że >viększość wszystkich 
ro dzajów nasze j dawnej literatury, aż do teatralnej 
literatury włącz nie, służy raczej bezpośrednim i .-. k
tua lnym celom wychowawczo-politycznym niż celem 
ar tystycznym. Posłuszny tym miejscowym prawem 
i na., z Lubomirski przeplecie komedię o bez~kutecl 
nych zabiegach romansowego Alvaresa materią r:o
lityczną i wojenną, tyle jej motająC' , że pierwotny 
plan komediowy uległ dalekiemu przeksztalceniu. 
S0ntencjonalne rozważania o prowadzeniu wojen, 0 

przyjaźni, przezorności, wielka retoryka postaci po-

ważnych nas zej sztuki przenoszą na Hiszpanów i Mau
r ów cechy czysto p cls -iej dramat;;rgii. Woj na , która 
jcs L v.~ ltomedii n a j ży \'.„~zym \vydarze niem pcs i.iv~·a 

jącym a :c j ę, , ż nad to dobrze przyp mi-a nas„ na 
rodowe :-p !;c. y s trategic z o- p lityczn <" : po ra n iczne 
fo:·tcce bez ni łóg, '.vojsko ni e~rzygotowauc. bitwa bez 
n~. 1e.;;:, ' ego ro:·poznania teren·.l, wi- ra w . ;;~two \•.•la-
nych żolnic:zy , no i bratersk::: of iara pro .:,·acz _cz: do 

kom plet rie · klę_ki. Gorzko-wernła jest ta kpi r:a z na
szEgo w~; jow~ni ~. tyle że Turków nazywa si~ t eraz 
Maurami. 

Na końcu sztuki akcja koncentruje się wokół sce
ny „rozpoznania", uj awnienia się Don Gusm«na . Mo
r:ien t ten jest przygotowywany star<.>.r.nic, zapowie
dzia ny i oc~ekiwany także przez bohaterów sztuki 
z niecierplivYością. Chodzi mianowicie o to , aby wy
\·,·ołać efekt zaskoczenia, spra\vić niespodzinnkę. siu
rpryzę licznemu gronu widzów na obrzędzie wesel
nym. Nic potrafimy dzisiaj ocenić humoru takiej sce
ny ani zrozumieć, że równała się ona moralnej :§mier
ci Don Alvaresa. Nie na nasz to smak, ale właśnie 

na grunt szlachecko-magnacki tamtych czasów. 

Bolw terowie komedii mogą być poczyt.:mi zn typy 
wło skiej komedii dell'arte. Pierwsza para amantów 
(już pożenionych ale jakże wiernych) traktowanych 
poważnie to Gusman i Antonija, druga para kochan
ków, wyśmiana i komiczna to Alvares z Dionizyją, 

wreszcie Don Albano, statysta i doradca to może wło
ski Dottore. Niezawodni nosiciele błazeńskiego humo
ruru to dwaj Zanni, arlekini: Biribis i Gurgiel, 
wreszcie zamaszysta subretka Faramuszka. Owa trój
ka służ.ących, których zachowanie i język tak są róż

ne od sposobu bycia ich chlebodawców, wywodzi się 

niema l be?.pośrednio z doskonałej tradycji włoskiej 

kcn; edii improw izowa nej XVI i XVII wieku, która 
króle.wała w tym czasie także we Francji, Austrii, 
Bawarii. Nie traktujmy tych farsowych typów jako 
egz"J tycznych goś ci. Włoscy komedi::mci poj2.wiali się 

często na polskich dwon:.ch a ich sztuka komiczna 
penctro\vał:i., już w polskiej srncie, nawe t na sceny 
szkolne teatru jezuickiego, wreszcie zawędrowała i do 
teatru mieszczańskiego czy może i zgoła jarmarczne
go. Wła ś nie dwa poznaóskie rękopisy, Tragoediae sa
crae, repertuar poznańskiego kolegium jezuickiego z 
początku XV!I wieku (obecnie przechowywany w 
Bibliotece Uniwerystetu w Uppsali) i rękopis Konop
czańsk i z pierwszej połowy tegoż wieku, zachowały 
doskonałe intermedia. zlokalizowane w Poznaniu, któ
re można z włoskiej komedii wyprowadzić. Nawią

zywał więc Lubomirski do tradycji wcale nie odleg
łej ani obcej. Nadał tylko swoim Zanni kilka łatek 

z szaty naszego sowizdrzała . Bez względu na stopień 
polonizacji owych włosko-hiszpańsko-marokańskich 

bohaterów przyznajmy Lubomirskiemu zasługę prze
szczepienia na nasz grunt największego kontynental
nego przed Molierem osiągnięcia w zakresie komedii 
i sztuki teatralnej. 



Więcej od przeniesionych z południa postaci cie
szy nas w komedii o Alvarezie szeroki rozmach pióra 
naszego komediopisarza, jego swoboda w traktowa
niu czasu i przestrzeni, szybkość zmiany nastroju i 
postaci. Odszedł daleko od renesansowej komedii ob
warowanej surowymi przepisami o jednościach kla
sycznych, o ilości trzech osób występujących na sce
nie. Nasza komedia ma rozpęd, swobodę i urok im
prowizacji dramatycznej nie liczącej się z regułami 

poetyki. Jeśli w teatrze poprzedniego wieku uwaga 
widza ograniczała sit; do śledzenia dialogu, czasami 
naprawdę dowcipnego, oraz perypetii nieraz mister
nych, ale wykładanych tylko w rozmowach kilku 
osób spotykających się na tym samym skrzyżowaniu 
ulic - to w komedii barokowej typu włoskiego, a i 
w naszym Alvareste, miejsce akcji zmienia się bły

skawicznie, bohaterowie przemierzają wielkie odleg
ło~ci . a nawet przenosi się ich przez powietrze sposo
bami magicznymi. Bo też teatr „barokowy", jak każ
dy dobry teatr, miał na celu zadzi\l.'ić widza, miał 

zachwycić wielkim widowiskiem, przedstawić oczom 
świat zwielokrotniony, umysły wstrząsnąć zjawiska
mi przedziwnymi - dostarczyć przeżyć niecodzien
nych. 

Tę sztukę posiadali w stopniu doskonałym i kome
dianci angielscy na równi z komediantami włoskimi, 
wystarczał im niewielki podest z desek, wspartych 
na kozłach lub beczkach, wokół którego zbierali się 

widzowie. Dla udekorowania tego teatru dosc bylo 
kilku zasłon - reszta czarodziejskiego wręcz kunsztu 
zawis a od wspaniałej ekspresji c iała i głosu aktorów. 
Komeaia Lubomirskiego mimo pokrewieństwa z ko
medią dell'arte, skomponowana jest na innych zasa
dach, odwołuje się do teatru wyposażonego w „ma
lowane sceny" a więc w mechanizm umożliwiający 

momentalne zmiany dekoracji na oczach widzów -
sztuka dzisiaj nieznana i dawno zarzucona. Odwołał 
się więc Lubomirski do zwyczajów wielkich teatrów 
dworskich, w których mechanizmy i dekoracje bywa
ły dziełem słynnych architektów i uczonych mecha
ników, a nawiązując do słynnego przed rokim 1648 w 
Europie teatru operowego Władysława IV na war
szawskim Zamku, stawiać się może chciał jako kon
kurent. Mamy do czynienia z teatrem. który szedł już 
na kompromis i sztukę aktorską wspomaga! sztuką 

perspektywy i mechaniki. Komediant włoski wycza
rowywał przestrzeń oberży, pałacu, drogi czy pola 
bitwy kilkoma gestami, drobnym rekwizytem - tea tr 
dekorowany starał się o coś wręcz przeciwnego: aby 
przy pomocy złudzeń perspektywy, świateł i mecha
nizmów stworzyć pełną iluzję optyczną i malarską, 

coś w rodzaju żywego obrazu, możliwie kolorowego 
i boga tego. A błyskawiczne transform ac je tak iego ob
razu i mnogość przedstawionych wnętrz , perpektyw 
ogrodowych, zwierząt, po jazdów, pochodów, potwo
rów morskic,h, piekielnych nawałnic i bitew mor
skich, bóstw widomie zstępujących na ziemię - sta-

ły się miarą sprawności inscenizatora i dumy właści
ciela teatru. Czego by się krytycznego o takim wzorze 
widowiska nie powiedziało, zanotować trzeba, że teatr 
oparty na iluzji optycznej i momentalnej, otwartej 
zmianie dekoracji przetrwał do połowy XIX w. i na 
taką scenę pisał jeszcze swoje dramaty Słowacki. 

Architekt i dekorator teatru w Jazdowie miał do 
wyboru dwa systemy urządzeń do momentalnej zmia
ny dekoracji. Można było użyć „kulisy" (dekoracje 
płaskie przetaczane na rolkach), albo zastosować spo
sób starszy: trzy lub więcej par obracanych „telarii". 
Na terenie polskim opisał je po raz pierwszy w roku 
1926 M. K. Sarbiewski w swoich wykładach poetyki, 
a posiadamy informację, że w roku 1676 takie właś
nie urządzenie sceniczne zainstalował na scenie kole
gium jezuickiego w Poznaniu jego rektor Bartłomiej 
Wasowski. 

Bez względu na stopień ożywienia widowiska słowo 
i dialog w sztuce scenicznej pozostaje na swym cen
tralnym uprzywilejowanym mieJscu i decyduje o 
efekcie dramatycznym. Lubomirski, zajmujący się w 
swoich dyskursach sprawami stylu i języka, autor za
ginionej pracy o starożytnych języka polskiego dia
lektach, skomponował komedię w mowie pięknej i 
czystej. Łacina używana jest tylko jako chwyt ko
miczny, a latynizmy w oracjach napuszonych wyś

miane - na wiele lat przed Konarskim i jego obroną 
wymowy. Wtręty obcojęzyczne albo nadają koloryt 
lokalny albo charakteryzują postacie. Pierwszy raz 
na polskiej sce:nie autor tak swobodnie, wszechstron
nie i swiadomie posłużył się językiem jako środkiem 

rozróżnienia i ornamentu. Jeszcze jedną zasługę nasze
go autor a wskażmy : pierwszy raz mówił ze sceny 
polski aktor prozą. Miał Lubomirski w gatunku ko
micznym czcigodnych poprzedników: igrców XV i 
XVI wieku, autora komicznej Tragedii że braczej z 
połowy wieku XVI, intermediantów oraz sowizdrza
łów XVI i pierwszej połowy wieku XVII. Ci potrafili 
w żywych komediach w rodzaju Mięsopustu albo tra
gikomedii z 1622 r. czy Marancji (ok. 1620 r.) osiąg

nąć ruchliwość i humor, jakich by dzisiejszy pisarz 
pozazdrościł, ale nie mogli się zciecydować na porzu
cenie wiersza. Wiersz nobilitował wówczas dzieło li
terackie, nadawał mu znamię sztuki i jednocześnie 

narzucał ciasne ramy dla zdania, składni, decydo
wał o stylu spektaklu. Wymagał od autora i kome
dianta wysokiej sztuki, ale i dawał wrażenie pewnej 
sztuczności. Poszukiwano jej dla tragedii jeszcze i po
przez wiek następny, w Oświeceniu; Lubomirski 
pierwszy (przynajmniej wśród zachowanych doku
mentów!) odważył się w imię życiowego prawdopo
dobieóstwa pokazać sztukę teatralną napisaną prozą. 

Dwadzieścia czy trzydzieści lat po nim anonimowy 
a doskonały tłumacz Pociesznych wykwiiniś Moliera 
ukaże ponownie jakie możliwości artystyczne otwie

ra dla komedii użycie prozy. 



Tekst komedii Don Alvares napewno krążący swe
go czasu w wielu kopiach, zachował się do naszych 
czasów w dwóch tylko odpisach : w rękopisie Biblio
teki P olskiej Akadem ii Umiejętności w Y..rakowie 
sygn. 295 i Bibliotece dawnej Baworowskich we 
Lwowie sygn. 3495. Komedia zrealizO\vana zos tała 

ściśle według zachowanego tekstu, bez najmniejszych 
nawet paprawek językowyc a jedynie skrócona 
znacznie. Owczesny widz (można się pokusić o twier
dzenie, że •Nyżej estetycznie od dzisiejszego wykształ
cony) żądał bowiem, aby go o treści wydarzeń na sce
nie przed spektaklem szczegółowo poinformować. W 
czasie spektaklu smakował tylko sposób realizacji 
scenicznej lub retorycznej - nie zajmował się intry
gą, ale tym jak ją przedstawiono. Smakował samą ja
kość przedstawienia - podobnie dzisiaj miłośnicy 

muzyki kontemplują wykonanie dobrze sobie znanych 
kompozycji. Ograniczyć tr zeba było długie oracje, 
którymi popisywał się autor, skreślić też obszerne 
opowieści o tym co się stało na scenie i co się ma 
stać w następnym akcie. Poza owymi skróceniami nie 
zmieniono ani głofki, zachowując nawet zabarwienie 
gwarowe. Gdy się okazało taki szacunek dla tekstu, 
trudno było odważyć się n;i jakieś dodatki, choć w 
przerwach między aktami w Jazdowskim teatrze za
pewne następowały intermedia muzyczne lub bale
towe (może akrob<!tyczne), częstowano też chyba goś-
ci konfektami i winem. Po sztuce najpewniej nastę-

1 powała uczta „weselna" dzielona z bohaterami sztu-
ki jako dalszy ciąg komedii. 

Pozostaje jeszcze do określenia data powstania \ 
sztuki (która w rękopisach tytułu nie ma, a nadał go 
komedii zasłużony historyk teatru, Stanisław Win
dakiewicz) - Aleksander Bruckner wiązał ją z ro
kiem 1664. pod tą może datą i powstała, Roman 
Pollak w niedawno ogłoszonym studium sądzi, że 

v.'ystawiono komedię koło 1688 roku. W każdym ra-
zie oglądamy spektakl około 300 lat liczący, w dzie
jach rozwoju ga tunku komicznego w Polsce wręcz 

rewelacyjny . Jakż~ blade w porównaniu z Alvaresem 
będą komedie wieku Oświecenia! - przecież dopiero 
Fredro potrdił naszą rodzimą scenę ożywić prawdzi
\\'ym komizmem. Poddajemy więc egzaminowi pub
licznemu zabytek dalekiej tradycji artystycznej w su
rowej, prawic autentycznej formie z tą wiarą, że 

istnieje polska wielowiekmva a żywa tradycja tea
tralna, że należy ją próbować, smakować, wzbogacać, 

przypominać i przyjąć za swoją. 

JĘDRZEJ KITOWICZ 

SZLACHCIC ZASIADA DO STOŁU 

... Gdzie był gospodarz dyskretny, chociaż wylanl' 
do uraczenia gości, tam się uchronić można było od 
spełniania kielichów; ale kiedy sam lubił pić i dru
gich poić, trudna rzecz była: wolano, krzyczano, do
liwano i co tylko było sposobów, wszystkimi przymu
szano <!o spelnit:nia - a jeszcze duszkiem. U nie
których panów lokaje, hajducy, węgrzynkowic, chłop
cy - mieli rozkaz raz r-a zawsze podczas uczty pil
nować, kto nie wypił, aby mu dofano; na ten koniec 
służebni domowi jedni się porozsadzali z flaszkami 
dookofa stołu, drudzy z tymiż pod stół powłazili. Je
ieli nie wypijający kielicha swego, broniąc się od 
dolewki sąsiada, wyniós~ go w górę, albo za siebie 
uchylił, pachołek na to czatujący sprawnie mu go 
dolał; jeżeli skrył go pod stół, toż samo zrobił mu 
siedzący pod sto~em służka. I tak ów niedołężny pi
jak, który nie mógł duszkiem wygarnąć kielicha. 
kręcił się jak wąż tam i sam, w górę i na dół z kie
lichem, a wszędzie mu go dolewano, aż póki do dna 
trunku przybywającego nie wymęczył albo póki nie 
postrzeżono, że się ma do odwrotu tego, co wypił, al
bo się ta komedyja, najbardziej biesiadujących ba
wiąca, do innego nie przeniosła, kiedy się kielichy 
dwa i trzy rączego za sobą goniły, 

Trafia.Io się i to, że komu trunku aż po dziurki 
(jak mówią) pełnemu nagle gardło pu.foilo i postrze
lE jak z sikawki naprzeciw siebie znajdującą się oso
bę, czasem damę po twarzy i gorsie oblał tym pach-



nącym spirytusem, co bynajmniej nie psuło dobrej 
irnmpanii. Niezdrowy z resztą ekshalacyji uciekł co 
prędzej za drzwi albo gdzie w kąt, dama także ustą
piwszy na bok jako tako się naprędce ochędożyła -
a resztę w śmiech obrócono i wszystko znowu do 
pierwszego ładu powróciło . 

... Borejko, kasztelan zawichostki; tego możno naz
wać - pobożnym pijakiem; najbardziej albowiem lu
bił cieszyć się i pijać z duchownymi, kiedy z świec
kimi osobami nie miał żadnego zatrudnienia. Skoro 
lbył wolny od interesów, rozpisał listy do pobliższych 
mieszkania swego klasztorów, aby mu przysłali po 
dwóch zakonników, jakikolwiek pobożny pretekst do 
tego wymyśliwszy. Przełożeni klasztorów wiadomi 
końca tej misji, posyłali mu co lepszych do picia. 
Z tymi Borejko zamknął się w pokojach osobnych i 
oznajmił domownikom swoim, że to jest klasztor, do 
którego po zamknięciu nikogo nie wpuszczano ani 
z gości, ani domowych, ani żony, ani żadnej kobiety, 
-choćby nie wiedzieć jaka była potrzeba. 

Przed zamknięciem tego klasztoru przygotowano w 
nim wszystkiego, co należało do wygody i do po
trzeby, do jedzenia i picia, a najwięcej wina. Pokój 
-sypialny był wysłany cały słomą i kobiercami, innej 
:pościeli dla tego pijackiego bractwa nie potrzebowa
no, ponieważ każdy jak padł, tak spał. Gdy 
nazajutrz wszyscy powstawali, szli na mszę do 
kaplicy, będącej przy tym klasztorze. Po wysłuchaniu 
mszy napili się herbaty podług zwyczaju, potem wód
ki raz i drugi, potem nastąpiło śniadanie; po śnia

daniu wino, po winie, miernie zażytym, obiad, po 
-Obiedzie formalna pijat)•ka aż do wieczerzy toż samo. 
Wszakże przy tym wszystkim pacierze kapłańskie 

musiały być w swoich godzinach odbyte i pan Bo
:rejko sam ich z kapłanami odprawował. Ten klasz
tor trwał dni trzy najmniej, a najwięcej pięć, podług 
panującej w pijatykach dewocyi. Po rozpuszczeniu 
klasztoru swego odesłał każdych zakonników do ich 
własnych klasztorów, dobrze udarowanych i jałmuż

ną opatrzonych. Gdy mu nie stało klasztoru a nic 
miał z kim pić, wyszedł na rozstajne drogi, pn:y 
których zbudował porządną kapliczkę św. Jana Ne
pomucena, daszkiem, sztakietami i ławkami dookoła 

opatrzoną; do tego eremitorium przynieśli za nim 
pajucy puzdro jedno i drugie wina i kilka wielkich 
kielichów. Tam zasiadłszy z paciorkami czekał, a:i: 
kto nadjedzie albo nadyńdzic z podróżnych; ksiądz, 

braciszek, kwestarz, szlachcic, mieszczanin, chłopek, 

Żyd, dziad, zgoła - byle człowiek; wyszedłszy na
przeciw niemu z kaplicy, zatrzymał przywitaniem: 
skąd, dokąd ipo co, a tymczasem pachołek, wiado
my pańskiego zwyczaju, nalał kielich wina, którym 
odebranym pił pan do podróżnego animując, aby na 
odwrót do niego wypił; i tak długo tego było, póki 
aż ów podróżny albo z nóg nie spadł, albo póki mu 
gard!o nie puściło. W tym był względny pan Borejko, że 
nie przymuszał do ścinania kielichów duszkiem, pozwolił 
i>detchnąć raz i drugi, jednak niedługo, Był to pan 

wysoki i mężny, że wszedł w przysłowie w woje
wództwie krakowskim, iż kiedy kto chciał kląć dru
giego z dosadnością przeklęstwa, to mówi'. ,,Bodajeś 
tylego diabła zjadł jak pan Borejko". 

Z „OPISU OBYCZAJÓW" 

SZLACHCIC WYRUSZA DO OBOZU 

... Ci, którzy się zaciągali pod znak usa.rski lub 
pancerny, obowiązowali się zaraz albo służyć oso
biście, albo też dać za siebie pocztowego. Każdy to
warzysz zaciągał się podwójno, to jest towarzysz 
i pocztowy; który zaś nie miał woli traktować żoł
nierskiej profesji, stawiał za siebie dwóch poczto
wych, na których należącą płacą odciągał namiestnik, 
a resztę oddawał towarzyszowi. 

.•. Im tedy mniej było rezydentów, tym się więcej 

okrawało namiestnikowi. Ci, którzy dali za siebie so
wity poczet, do żadnej wyprawy niebezpiecznej nie 
należeli, ale tylko tracili la.fę dla zastępcy swego tak 
jak pierwsi. 

Co rok każda chorągiew pancerna i usarska od
prawiała koło, to jest obradę w interesach chorąg
wianych i partykularnych; na takie koło zjeżdżali 
się towarzystwo, którzy chcieli, a którzy nie chcieli, 
przez innych swoje interesa zasyłali. 

Towarzysz ciągnący na koło, sadził się według moż
ności jak najparadniej tam przybyć. Najuboższy to
warzysz był, który jechał na koło karabonem, to jest 
wozem w skórę czarną obitym, w cztery konie za
przężonym, od wożnicy - w barwę ubranego -
kierowanym. 

„.Za wozem szedł uwiązany albo wolno puszczony 
chart albo wyżeł. Majętniejsi towarzystwo z większą 
ciągnęli liczbą koni i ludzi. Służyli za towarzyszów 



tak ma.jętni obywatele, osobliw i młodzi paniczowie, 
:i:e mogli para.dować na kolo karc ą sześćma końmi, 
w6z jedc i drugi za karetą sześciokonny, koni po
wodnycL kilka, ludzi slużących dworskich k ilku i kil
ku nastu, z kucharzami, hajduka 1i, pajukami, pro
wadzac w wozach wina be ,_ ę jednę i c!rugą, gorzał-
1{ gd~ · s' icj kilk a puzder i r · żnych porządków sto
i owych i żywności k ara.bony z górą wypakowane, 
ponicwa.i\ tak się popisać u chorągwi było to zaszczy
tem szczególniejszym rycerstwa polskiego. 

Z „Opisu obyczajów" 
fragment u 

JAN CHRYZOSTOM PASEK 

SZL IICIC WYRU ZA NA WOJNĘ 

... P o wzięciu Kamief1ca. puścili Tatarowie z:i.gony 
glęboko. . . posiano na podjazd komende:.owanych z 
pospolitego ruszenia., ludzi wybierając i na koniach 
dobrych. Rozdzielono nas na dwie watahy. Dano nad 
jedną watahą komendę Kalinowskiemu, nad drugą 
zaś mnie. Poszliśmy dwiema szlakami nocą. J:i. tedy 
wiedząc dobrze tryb podjazdowy posz.edkm tedy na 
Bełżyce, wszystko manowca.mi a lasami. Nie zda.Io 
się to panom pospolita.kom; poczęli narzekać, że to 
nie bitym gofoińcem. 

Jedni mówią: „Iść dalej"; drudzy: „1'-:i::! i:i: ć, w ró
cić się: pogubisz nas. Dość na tym, coŚ~i1Y tu clo
tarli: nic wódź nas dal.ej". W t~m szl;i. c 1cic 
wyjechał efo nas z lasu i ten dopiero prawi, że „tu, 
milę tylko pojechawszy, nabierzemy Tatarów, co 
chciemy, bo się włóczą po wsiach, nietrudno będzie 
o języka. fam wc:wra między nimi jeździł, a nie 
śmieli się na mnie porwać; tak są, obciążoni i konie 
mają pomordowane. Sam was poprowadzę ścieżkami, 

chrustami". Po tych jego powieściach chwyciło się 

m nie tego serce bardzo i mówię : „Nu, Mości Pano
wie, teraz nam t rzeba pokazać, że nas Bóg i natura. 
formavit luclźmi, nie grzybami; będziemy m ieli nad 
inszych, kiedy się z tym popiszem y królowi, że przy
prowadziemy jęz) a. Sam to Bóg podaje na.:n tę 

okazyJą, t ak snadną do nabycia. dobrej reputacyjej; 
pokażemy się, żeśmy ludzie". O Boże! kiedy to 
okrzy ną m nie: „Albo my to kwarciani? albo my to 
Woło<;:z.a, albo ludzie słu "ebni? Mamy my wojsko 
kwiarciane, którem u płacimy, żeby się za. nas biło. 

Nie posłano tu nas dla języka, tylko dla wiadomości, 
którą już wziąwszy nie pójdziemy stąd dalej. Mam 
ja żonę, mam ;a dzieci; nie będę się tak sza.rzał, jak 
się komu podoba, bom nie powinien". Perswaduję 

jak mogę, że „to i my ludzie jako i kwarciani; nie 
bądźmy hierozolimską, ale polską szlachtą; pamię

tajmy na Boga i. ojczyznę ; wstydźmy się słońca tego, 
które nam świeci, gdy się ludzi nie wstydziemy". 
Surdis fabula narratur; swoje oni prowadzą, że „nie 
powinniśmy, nie pójdziemy". Pytam: „Kiedyście z do
mu wyjeżdżali, qua intentione wyjeżdżaliście: czy jak 
na wojnę, czy jak na wesele?" żadnym sposobem nie 
wyperswadowałem. Uczyniwszy votum i wymówiw
szy: „Póki żyw będę, nigdy się ju:ł takiej komendy 
nie podejmę i wolałbym paść świnie niżeli z pospo
litego ruszenia komenderowanych prowadzić na pod
jazd" - wróciliśmy się tedy nazad z owej wojny. 

Z „PAMIĘTNIKÓW" 



JAN CHRYZOSTOM PASEK 

SZLACHCIC SPOSOBI SIĘ DO OŁTARZA 
.•. „Moja Mości Pani, damie w domu WMM Pa?1ej 

prezentuję się komplementem, ale tylko za rek":1zy
cyją JMości pana rodzoneio WMMPani~j wstąp.1łe?1 

na czas krótki kłaniać WMMPaniej. Alec tak m1 ~1ę 

tu upodobała pasza, żebym na jedną strawę przyJął 
służbę do Gód, a za dobrym ukontentowaniem i w 
dalsze nie wymówiłbym się czasy. Jeżeliby na co
kolwiek przygodziła się usługa moja WMl\'IPaniej, sa~ 
się dobowolnie z tą odzywam ochotą. Bo krwawymi 
Marsa nasyciwszy się zabawami, już też (na) potrzeb
niejszą ku starości rad bym odmienił szarżą, to j~s.t 
uczyć się ekonomiki przy dobrej jakiej gospodymeJ, 
przystawszy za proroka, albo - jako tu zowią -
poganiacza. 

Odpowiada mi tedy tak: „Mój Mości Panie! 
WMlUPan, jako człowiek rycerski, wielkim nauczy
łeś się żyć żołdem, ja zaś, uboga szlachcianka, mo
głabym się nie zdobyć na taką zapłatę. Ale, ta~, rada 
bym ja wiedziała WMMPana wolę. czym bys się kon
tentował, a ja zaś obaczywszy, jeżeli temu wystar
czyć będę mogła, deklaruję WMMPanu i jutra nie 
czekając". . 

Ja znowu mówię: „Moja Mości Pani, wielka mię 
t d WMMPaniej potkała przymówka, ale nie tylko 
;n~e. ale i cały stan rycerski, kiedy WMMPani _mi: 
:.:erny żołd nasz, za który trzeba krwie i życie k?z~eJ 
godzlny nie żałować, to jest czterydzieści, a na.1w1ę
cej sześ(ć)dziesiąt złotych, wielkim mianowat: raczysz 
· Idem To Waszeć M1\1Pani racz wiedzieć, że gdyby zo . . 
żołnierze z tego kontenci byli żołdu, kożdy i Ja sam 
do zgrzybiałej starości pewnie bym go nie ?d~t~po: 
wał· ale ponieważ tamtę rzucam dla terazmeJszeJ 
sza:żą WMMPaniej życzliwe ofiarując usługi, _ to 
znać, ~e pożąda.niego spodziewam się żołdu, o ktory_ 
z WMMPanią w targ wchodzić nie chcę, ale puszczam 
się na respekt i tę, w której nie powątpi(e)wam, dy-

WMMP · · dekłara-skrecyją, czekając łaskawej od ameJ 
cy jej". . 

Od wi-- ona· Zdobić to nikogo nie moze, kto po e . „ . . , . j 
szczerą przyjażń jawną oddaje mewdz1ęcznosc1ą. I a 

s'ałabym w tym mieć sumnienia skrupuł, gdybym 
:~d~c WMMPana afekt szczery nie miał~ go podob-

ddawac, afektem. I jeżeli w tym Jest dobrego nym o . . . 
sługi statecma wola i umysł, znajdzie tu pan 1 m1eJ: 
sce· zasługi zaś, że są na dysrecyjej dane, dlategoz 

• kt „ oosbliwego mogą spodziewać się respe u . 
Dopiero ja podziękowałem. Wypisować, co się przy 

afektach mówiło, siła by. A potem - miałem ~y~o

stka Dzięgielowskiego, co grał na skrzypcach i spie
wał ładnie - kazałem mu zaśpiewać: 

Niech komu nadzieja ściele 

Różnych fortun na myśl wiele: 
Ja już będę tryumfował, 
Kiedym szczęśliwie stargował. 

Domyślili się, co się dzieje, po tej pieśni. Przys:cdf 
do nas brat jej rodzony: „Wierę, siostrzyczko, a g:idzi 
się to, nie radząc się nas? Ale dobrze i tak, chwała 
nogu!" Owa się omawia, że tu nic nic masz, tylk() 
że pieśń śpiewają taką, jaki ma w sobie tekst. A oni 
już wmawiają gwałtem, że „juże~ deklarowała", piją 
za :.:drowie vivat. Pierzcień je_j obaczywszy u mnie 
na palcu, tymże bardziej potem tańcować, podpijać. 
jak to bywa. Już tedy bez wszelkiej ceremonijej po
częliśmy z sobą mówić de tempore; ona powiedzi:lla: 
„Choćby i jutro, gdyby nic piątek". Ja jednak, po
dziękowawszy za deklaracyją skutku prędkiego, mó
wię: „Moja Mości Pani, ja mam rodziców, bez których 
błogosławieństwa odmieniać stanu nie mogę, bo takie 
inam od nich przykaza-nie. Z łaski WMMPaniej dosyć 
mi się stało, kiedy mam słowo, którego - rozumiem 
- że mi WMMPani dotrzymać raczysz; ja też pewnie 
takim nie myślę być niestatkicm, a w ostatku niech 
będzie to słowo na papierze. Ja za dwie niedziele t~ 
drcgę objadę, wolę rodziców uczyniwszy, krewnych 
te± tu cokolwil'k z sobą sprowadziwszy będę kłani:lł 
WMMPaniej i o efekt danc,!';o slowa prosił". - „Żad
nym sposobem to (by) być nie mogło, ale zaraz żeby 
hyło, jeżeH ma co być". Już tedy i pan brat Jędrzej 
accessit do tej rady, namawia, prosi, żeby nie odwłó
czyć, obiecuje wielkie uczynności, zapisy. Tak mi te
dy poczęli głowę mozolić brat z siostrą: „Jeno ko
riecznie żeby to w nfodzielę było, dalej nie odwłó
czyć; pobłogosławią tobie rodzice i potem, a jeszcze 
to ważniejsze, kiedy obojgu błogosławić będą" - już 
mi też i żal było owej kobiety, widząc jej wielki afekt,. 
i mówię: „Życzysz WMMPani, żeby tak było?" Od
powie: „Życ:z:ę, Bóg widzi, bo ani wiem, czemu mi 
Bóg do ciebie skłonił serce". Dopiero deklarowai2m: 
„Niechże tak będzie, jako jest wola boska i wola 
wasza!" 

Z „PAMIĘTNIKÓW" 
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