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O Poradniku 
Niniejszy poradnik jest wynikiem wieloletniego doświadczenia zespołu Fundacji w angażowanie społeczności 
w proces wychowania za pomocą form teatralnych. Jest on odpowiedzią na potrzeby zarówno dzieci i młodzieży jak 
i członków społeczności oraz innych instytucji prowadzących działania wychowawcze.  

Przedstawiamy wykorzystywane przez nas metody aktywizacji przez teatr z konkretnymi pomysłami oraz 
scenariuszami teatralnych przedstawień.  Poprzez ten poradnik chcemy dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami 
i doświadczeniem z innymi osobami i organizacjami, które np. dopiero rozpoczynają swoją działalność lub pracę 
zawodową w tej przestrzeni. Zapraszamy do współtworzenia różnych form teatralnych. 

Zajmując się wychowaniem już ponad 30 lat zespół Fundacji ma bardzo rozeznanie, co naprawdę potrzebne jest 
wszystkim osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą, a zwłaszcza tą żyjącą w trudnych środowiskach 
wychowawczych. Na pewno jednym z ważniejszych, jeśli nie najważniejszym elementem dobrego oddziaływania 
wychowawczego jest bardzo szerokie i głębokie zaangażowanie w proces społeczności lokalnej: rodziny, grupy 
rówieśniczej, podwórka, szkoły, pracowników socjalnych, nauczycieli, itp. Bez takiego zaangażowania wszelkie 
oddziaływania będą nieskuteczne, bo nawet jeśli młody człowiek poprawnie funkcjonuje np. w placówce, to bez 
wsparcia środowiska, jego funkcjonowanie zmieni się zaraz po wyjściu z placówki. 

Rozwiązania dotyczące skutecznego angażowania społeczności są bardzo potrzebne, ale jednocześnie są bardzo 
trudne. Bo czasami nawet same dzieci i młodzież trudno jest namówić do jakiegokolwiek działania, a co dopiero ludzi 
dorosłych. Przez wiele lat pracy zespół Fundacji opracował wiele rozwiązań i pomysłów, które służą właśnie takiemu 
angażowaniu społeczności, skutecznej pracy wychowawczej, pracy z rodziną itp.  

Przedstawienia teatralne realizowane ze społecznością lokalną i dla niej są metodą na budowanie wśród młodzieży 
szczerego zaangażowania obywatelskiego. Scenariusze wielu naszych spektakli oparte są na dziełach literatury 
polskiej, a przez to młodzież uczy się postaw patriotycznych, poznaje literaturę narodową, uczy się współdziałania 
z dorosłymi, kształtuje poczucie przywiązania i wzajemnego zaufania. 
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Duż y spektakl ż udżiałem społecżnos ci 

Duży spektakl z udziałem społeczności realizujemy w formie Biesiad Patriotycznych z Wielkimi Dziełami Literatury 
Polskiej. Są to wieczory patriotyczne z okazji Narodowego Święta Niepodległości w listopadzie. W czasie Biesiad 
dzieci, młodzież i społeczność lokalna przygotowują spektakle oparte na klasycznych dziełach literatury polskiej. 
Spektakle, nie tylko bardzo integrują społeczność, ale także pozwalają na poznanie tych dzieł. W ostatnich latach 
przygotowywaliśmy m.in.: „Pana Tadeusza” (2012), „Wesele” (2013), „Powrót Posła” (2014), „Krzyżaków” (2015), 
„Dziady cz. III” (2016); „Balladynę” (2017); „Bolszewików Online” (2020), „Ciężkie czasy” (2021). 

Biesiada Patriotyczna to szczególne wydarzenie w naszym środowisku świetlicy, na które z niecierpliwością czeka 
wiele osób. Oprócz wymiaru patriotycznego - upamiętnienie i celebracja ważnego dla nas święta, realizuje ona jeszcze 
inne cele: społeczne, m.in integracja środowiska świetlicy oraz kulturalne i wychowawcze. Odbywa się to w dwojaki 
sposób: przez bezpośrednie zaangażowanie ludzi w organizację i przygotowanie dzieła oraz poprzez późniejszą jego 
„konsumpcję”, czyli udział w wydarzeniu i korzystanie z dobrodziejstw, które ze sobą niesie. 

Biesiada składa się z dwóch części: artystycznej – inscenizacja wybitnych dzieł literatury polskiej oraz biesiadnej – 
wspólne ucztowanie i świętowanie. Przygotowanie każdej z nich wymaga od organizatorów ogromnych nakładów 
czasu i pracy. Szczególnie czaso- i pracochłonne jest przygotowanie spektaklu opartego na działach literatury polskiej. 
Poruszane w wybranych utworach problemy często wydają się być  ponadczasowe. Dzieła pobudzają do zadawania 
sobie ważnych pytań o kondycję i kierunek także współczesnego świata, o wybory moralne i aksjologiczne oraz ich 
konsekwencje osobiste, społeczne, polityczne i eschatologiczne.  

Zawsze pierwszym zadaniem, z którym trzeba się zmierzyć, to opracowanie scenariusza. Jego tworzenie rozpoczyna 
się zawsze kilka miesięcy przez premierą. Trzeba z niejednorodnej formy utworzyć całość, przekładając na „język” 
teatru niedramatyczne części utworu. Następnie dokonać wyboru scen i fragmentów tekstu tak, aby uczynić go 
bardziej przystępnym dla odbiorcy, ale zarazem nadać odpowiednią dynamikę akcji, aby nie zdominowały jej mowy 
bohaterów. Przy dokonywaniu niezbędnych cięć trzeba także brać pod uwagę długość spektaklu podyktowaną 
wytrzymałością widza. Do głównych zadań reżyserskich z kolei należy opracowanie całościowej koncepcji spektaklu 
i czuwanie nad jej realizacją, skompletowanie obsady, tworzenie grafiku spotkań oraz prowadzenie prób i praca 
z aktorem.  

Dużym wyzwaniem jest zawsze przygotowanie kostiumów dla dużej grupy aktorów, rekwizytów, a także realizacja 
koncepcji scenograficznej – często sceny rozgrywają się w wielu miejscach. Wymaga to zagospodarowania 
przestrzeni całej sali, dzięki czemu aktorzy grają pomiędzy publicznością, niemal na wyciągnięcie ręki widza. Ważną 
częścią przygotowań przedstawienia jest muzyka do spektaklu. 

Tytaniczną pracę wykonują także aktorzy, zwłaszcza ci obsadzeni w najważniejszych rolach: muszą uczyć się 
miejscami bardzo długich, partii tekstu. Od wszystkich aktorów zaangażowanie w spektakl wymaga ogromnego 
poświęcenia, pogłębionej analizy tekstu, w celu zrozumienia swojego bohatera i  motywacji, którymi się kieruje, do 
tego dochodzi praca nad dykcją, właściwą interpretacją, ekspresją emocjonalną i ruchową.  

W przygotowanie spektakli zaangażowanych jest ok. kilkudziesięciu osób. Biesiada Patriotyczna jest przykładem 
pięknej współpracy także tej międzypokoleniowej, a także poświęcenia, wytrwałości, służby, rozwijania talentów 
i ubogacania nimi siebie nawzajem. Pomimo różnych przeszkód i trudności, pomimo zmęczenia udaje się budować w 
atmosferze jedności dzieło, którego owoce zbieramy jeszcze długo w przyszłości.  

 

1. Wybór scenariusza 

Pierwszym etapem w realizacji spektaklu z dużym zaangażowaniem społeczności lokalnej jest wybór odpowiedniego 
scenariusza. Najlepiej wybrać taki scenariusz, w których jest więcej małych ról (czyli takich, gdzie nie trzeba zbyt wiele 
uczyć się na pamięć), a niewiele dużych ról. O wiele łatwiej zaangażować osoby do zagrania krótkiej roli, niż do 
zagrania dłuższej. Dobrym pomysłem są również spektakle z scenami zbiorowymi, gdzie dużo aktorów (statystów) 
występuje na raz. Choć może na etapie prób i przygotowań jest to trudniejsze (bo ciężej znaleźć termin prób, tak, 
żeby każdemu pasował), to jednak efekt scen zbiorowych jest bardzo widowiskowy. 
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2. Adaptacja scenariusza 

Kolejnym etapem przygotowań jest adaptacja scenariusza. Kiedy korzystamy z ogólnodostępnego dzieła literackiego 
(np. dramatu) warto wybrać z niego najważniejsze wątki, a niektóre sceny odchudzić o niepotrzebne dialogi. Chodzi 
o to, żeby scenariusz spektaklu nie przeraził osób z naszej społeczności – jeśli będzie zbyt rozbudowany, będzie trudno 
go zrealizować. Adaptacji scenariusza najlepiej, gdyby podjęła się jedna osoba, choć w czasie przygotowań naszych 
spektakli rozmowy nad scenariuszem odbywaliśmy także w trakcie wspólnych spotkań. 

 

3. Podział zadań 

Kiedy już wybierzemy i zaadaptujemy scenariusz przychodzi czas na podział zadań. Nie chodzi tutaj tylko o podział ról 
wśród aktorów, ale o podział zadań niezbędnych do realizacji całego naszego przedsięwzięcia. W tym celu możemy 
wyróżnić następujące zespoły, które będą odpowiedzialne za poszczególne działania. Dobrze, żeby każdy zespół miał 
swojego lidera i chociaż kilku członków. Poszczególne zadania możemy również przypisać do pojedynczych osób. 
Ważne jednak, żeby spisać sobie wszystkie zadania, które mają być wykonane wraz z osobami, które się ich podjęły. 

- Zespół aktorski – lider tego zespołu jest jednocześnie reżyserem 

- Zespół dekoracyjny – odpowiedzialny za przygotowanie dekoracji, strojów i rekwizytów (do tego działania chętnie 
angażują się zwłaszcza rodzice oraz seniorzy) 

- Zespół techniczny – odpowiedzialny za przygotowanie sali pod względem technicznym, nagłośnienia i oświetlenia 

- Zespół marketingowy – odpowiedzialny za przygotowanie zaproszeń, plakatów oraz nagranie spektaklu 

 

4. Praca nad spektaklem 

Kolejnym etapem przygotowanie naszego wydarzenia jest praca nad spektaklem. Warto w tym celu zaplanować 
regularne próby w okresie minimum 2 miesięcy przed wydarzeniem. Jedno spotkanie w tygodniu może być 
niewystarczające, ale na szczęście im bliżej spektaklu tym mobilizacja jest większa. Poza próbami jest to także czas 
na przygotowywanie dekoracji, strojów i rekwizytów. 

 

5. Zaproszenie widzów 

Na 3-4 tygodnie przed spektaklem (choć nie wcześniej, ponieważ ludzie mogą o tym zapomnieć) warto rozpocząć 
zapraszanie gości. Możemy zrobić to za pomocą papierowych zaproszeń rozprowadzonych przez osoby 
zaangażowane w nasze działanie wśród swoich znajomych z społeczności, zaangażować lokalne podmioty (np. szkołę, 
parafię, dom kultury, a nawet sklep) do przekazania ogłoszeń lub powieszenia plakatu. Z naszego doświadczenia 
wynika, że im więcej osób zaangażowanych jest w tworzenie spektaklu, tym mniej wysiłku trzeba wkładać w 
zaproszenie widzów – po prostu każdy chce przyjść i obejrzeć dzieło stworzone przez bliską sobie osobę. 

 

6. Realizacja spektaklu 

Sam spektakl warto zaplanować na dzień wolny od pracy, najlepiej sobotę lub niedzielę po południu. Dobrą praktyką 
jest nagrywanie spektaklu oraz robienie zdjęć, które będą świetną pamiątką wspólnego działania. Przed 
wystawieniem spektaklu lider przedsięwzięcia wita gości i zaprasza do oglądania, a po jego realizacji dziękuje 
przybyłym i osobom ze społeczności zaangażowanym w działanie. 

 

7. Spotkanie podsumowujące i celebrujące sukces społeczności 

Ważnym elementem tego typu działanie jest spotkanie podsumowujące i celebrujące sukces społeczności. Najlepiej 
zorganizować jest w okresie do 2 tygodniu po premierze naszego spektaklu. Jest to czas podsumowania, oglądania 
nagrania i zdjęć, wzajemnych podziękować i cieszenia się z wspólnego sukcesu. Tego typu spotkania są również 
najlepszym wstępem do podjęcia kolejnych działań budujących zaangażowanie społeczne w naszym środowisku. 
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Konkurs recytatorski poeżji i proży polskiej  

Ciekawą metodą pracy jest Konkurs recytatorski poezji i prozy polskiej. Już od wielu lat organizujemy takie konkursy 
pod nazwą  Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” Celem takiego 
konkursu jest m.in. integracja szkół i placówek wsparcia dziennego , promowanie literatury polskiej, szerzenie idei 
recytacji wśród dzieci i młodzieży, rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji, upowszechnienie kultury żywego słowa. 
oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich uczestników konkursu.  

Do udziału w konkursie zgłoszą się zazwyczaj ponad 50 osób. Prezentacje odbywają się w trzech kategoriach 
wiekowych: szkoła podstawowa klasy III-VI, szkoła podstawowa klasy VII VIII oraz szkoła średnia i dorośli.  

Uczestników ocenia jury, w skład którego wchodzą profesjonaliści: m.in.: reżyser, aktor teatralny i filmowy,  aktorka 
i śpiewaczka Teatru Muzycznego, animatorka kultury, aktorka Teatru Akademickiego, instruktor teatralny.  

Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymują podziękowania za 
udział oraz upominki. 

 

1. Opracowanie regulaminu konkursu poezji i karty uczestnictwa 

Pierwszym etapem w realizacji Konkursu poezji jest przygotowanie Regulaminu Konkursu.  Regulamin powinien 
określać wszystkie ważne sprawy związane z realizacją Konkursu  Powinien znaleźć się w nim: tytuł Konkursu oraz 
cele. Bardzo ważne jest określenie celów konkursu, tak, by każdy uczestnik wiedział dokładnie co jest celami i 
założeniami konkursu. Następnie należy określić uczestników Konkursu: kto nim może być i określić kategorie 
wiekowe uczestników konkursu. Kolejnym ważnym punktem Regulaminu powinno być określenie repertuaru, jaki 
uczestnicy mogą wybrać oraz kryteriów oceny. Kryteria te są bardzo istotne przy ocenie występów . Jury oceniać 
będzie poszczególne występy według tych kryteriów. Ponadto uczestnicy będą wiedzieli jak mają się przygotowywać 
do konkursu i co będzie brane pod uwagę. W regulaminie należy też określić czy i jakie ewentualnie będą nagrody. 
Regulamin powinien zawierać również datę, do której należy przesyłać zgłoszenia. Karta uczestnictwa zawiera dane 
uczestnika, instytucji zgłaszającej oraz osoby przygotowującej. W Karcie znajduje się też formułka dotycząca danych 
osobowych oraz podpis uczestnika i opiekuna. Karta uczestnika zawiera też dokładny repertuar, czyli utwór 
przygotowany na Konkurs: tytuł, nazwisko i imię autora oraz czas prezentacji. 

 

2. Ustalenie instytucji do uczestnictwa oraz przygotowanie i wysyłanie zaproszeń 

Kolejnym etapem jest wytypowanie instytucji do zaproszenia jako uczestników w Konkursie oraz wysyłanie do nich 
zaproszeń. Według sporządzonej listy instytucji  wysyłamy zaproszenia do udziału w konkursie. Wysyłka powinna 
zawierać list z zaproszeniem do udziału, Regulamin Konkursu oraz Kartę Uczestnika.  

 

3. Budowanie grupy uczestników do konkursu i organizacja prób do konkursu poezji i prozy 

Na tym etapie organizacji Konkursu budujemy grupę naszych uczestników oraz organizujemy harmonogram prób. 
Warto w tym celu zaplanować regularne próby w okresie minimum 1 miesiąca przed wydarzeniem. Jedno spotkanie 
w tygodniu może być niewystarczające. Wszystko będzie zależało od indywidualnych potrzeb i możliwości naszych 
uczestników. Często trzeba będzie motywować uczestników do wysiłku i zaangażowania. 

 

4. Wybór odpowiednich pozycji poezji lub prozy w nawiązaniu do tematu konkursu i indywidualnych 
predyspozycji uczestników 

Kolejnym etapem przygotowanie naszego Konkursu jest dobór odpowiednich pozycji poezji lub prozy dla uczestników 
wydarzenia. Ważna jest tutaj znajomość poszczególnych uczestników, tak, by ten repertuar był dla nich dobrze 
wybrany, by był bliski ich indywidualnym upodobaniom oraz dobrany do ich temperamentów i możliwości. 
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5. Zaproszenie do udziału Jury konkursowego 

Na 3-4 tygodnie przed Konkursem należy zaprosić do udziału Jury Konkursu. Ważne by były to osoby, które znają się 
na recytacji, są specjalistami. Często do udziału w Jury brani są aktorzy, animatorzy kultury, nauczyciele języka 
polskiego, twórcy, reżyserzy, itp. Ważne jest, by uczestnicy widzieli, że wśród Jury są profesjonaliści. Tym sposobem 
zyskamy zaufanie uczestników a Oni będą czuli się poważnie potraktowani. Profesjonalne Jury dobrze oceni występy 
uczestników, ale również po zakończeniu oceny i wręczeniu nagród będziemy mogli wyznaczyć czas na to, że 
uczestnicy będą mogli podejść do członków Jury i uzyskać bezpośrednią ocenę występu, usłyszeć ewentualne uwagi 
na przyszłość: jak i co można by było poprawić w występie, w czym jestem dobry, jakie zrobiłem błędy. 

 

6. Organizacja logistyczna konkursu i obsługi konkursu 

Równolegle do wcześniejszych spraw należy prowadzić działania organizacyjne Konkursu. Należy znaleźć i 
przygotować salę odpowiednią do występów recytatorskich. Sala musi posiadać dobrą akustykę. Dobrze jest kiedy w 
sali jest scena lub podwyższenie. Należy przygotować dekorację z tytułem Konkursu oraz dobre oświetlenie sceny. 
Ważnym jest przygotowanie odpowiedniego miejsce dla Jury. Każdy członek Jury powinien otrzymać  listę 
uczestników, tak by ocenianie było przejrzyste i sprawne.  

Można przygotować drobny poczęstunek dla uczestników Konkursu. W momencie, jak Jury udaje się na przerwę, by 
ocenić uczestników, przydzielić nagrody i wypisać imiona Laureatów na Dyplomach, można podać dla uczestników 
drobny poczęstunek. Będzie to miłe wypełnienie czasu oczekiwania na werdykt Jury.  

W ramach tego etapu realizacji konkursu należy przygotować Dyplomy dla uczestników oraz podziękowania dla 
instruktorów/nauczycieli, którzy przygotowywali uczestników do występu. Na tym etapie szukamy również 
sponsorów i tych, którzy pomogą nam w realizacji finansowej Konkursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

Wybrane scenariusże spektakli 

Juliusż Słowacki, Balladyna 
Adaptacja scenariusza: Magdalena Laskowska 
 
 
OSOBY: 
PUSTELNIK, Popiel III wygnany  
KIRKOR, pan zamku 
MATKA, wdowa 
BALLADYNA, córka 
ALINA, córka 
FILON, pasterz 
GRABIEC, syn zakrystiana  
FON KOSTRYN, naczelnik straży zamku Kirkora 
GRALON, rycerz Kirkora  
KANCLERZ  
SŁUGA 1 (Kirkora) 
SŁUGA 2 (Balladyny)  
SWAT 1  
SWAT 2 
DZIEWICA 1 
DZIEWICA 2 
POSEŁ 1 ZE STOLICY GNEZNA 
POSEŁ 2 ZE STOLICY GNEZNA 
LEKARZ KORONNY  
ŻOŁNIERZ 1 (do Balladyny)  
ŻOŁNIERZ 2 (od tortur)  
STARA  
GONIEC   
GONIEC 1 
GONIEC 2  
GONIEC 3  
SZLACHCIC 1  
SZLACHCIC 2 
PAN 1 
SŁUŻBA  
 
WIEŚNIACY: 
PIERWSZA KOBIETA 
DRUGA KOBIETA 
STARZEC  
DZIEWCZYNA 1  
DZIEWCZYNA 2  
DZIEWCZYNA 3  
DZIECI  
 
OSOBY FANTASTYCZNE: 
GOPLANA(nimfa, królowa Gopła)  
CHOCHLIK 
SKIERKA 
ŚPIEW DUCHÓW 
 
Za czasów bajecznych, koło jeziora Gopła. 

AKT I 
SCENA I 

 
Las blisko jeziora Gopła chata Pustelnika ustrojona 
kwiatami i bluszczem.  
Kirkor wchodzi w karaceńskiej zbroi, bogato ubrany, 
z orlimi skrzydłami... 
 
KIRKOR (sam): Rady zasięgnąć warto u człowieka, 
Który się kryje w tej zaciszy leśnej; 
Pobożny starzec ma jednak w rozumie 
Nieco szaleństwa: ilekroć mu prawisz 
O zamkach, królach, o królewskich dworach, 
To jak szalony od rozumu błądzi, 
Miota przekleństwa, pieni się, narzeka; 
Musiał od królów doznać wiele złego, 
I z owąd został przyjacielem gminu.(Stuka do celi.) 
Puk! puk! puk! 
 
GŁOS Z CELI: Kto tam? 
 
KIRKOR: Kirkor. 
 
PUSTELNIK (wychodząc z celi): Witaj, synu...Czego 
chcesz? 
 
KIRKOR: Rady. Ja młody, pan czterowieżowy, 
Przemyślałem dzisiaj, jak by się ożenić... 
Poradź mi, starcze! 
 
PUSTELNIK: Lat dwadzieścia z górą jak żyję w 
puszczy... 
Więc ocenić ludzi nie mogę ani wskazać,  
którą weźmiesz dziewicę. 
 
KIRKOR: Te, co rozkwitały z dzieciństwa pączków,  
gdyś ty żył na świecie, są dziś pannami 
Przypomnij niegdyś najpiękniejsze dziecię, 
gdzie taka dziewica, wskaż mi, o starcze!  
Mówią, że królewny słyną wdziękami? 
 
PUSTELNIK: Nieba! Ród to węża. 
Żona zbrodniami podobna do męża, 
Ja kiedyś byłem pan nad pany, 
Stutysięcznemu narodowi miły, 
Żyłem w purpurze, dziś noszę łachmany; 
Miałem dziatek troje, 
Nocą do komnat weszli brata zboje,  
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Różyczki moje trzy z łodygi ścięto! 
Dziecinki moje w kołyskach zarżnięto! 
Aniołki moje!... wszystkie moje dzieci! 
 
KIRKOR: Któż jesteś, starcze 
 
PUSTELNIK: Ja... Król Popiel trzeci... 
 
KIRKOR (schyla kolano): Królu mój! 
 
PUSTELNIK: Któż mię z żebraki rozezna?... 
 
KIRKOR: Uzbrajam chamy i lecę do Gnezna mścić się 
za ciebie... 
 
PUSTELNIK: Młodzieńcze, rozwagi! 
 
KIRKOR: Bezprawie gorzej od Mojżesza plagi 
Kala tę ziemię i prędzej się szerzy; 
Ty wiesz, jak nasza ziemia wszeteczeństwem 
Króla skalana. Wiesz, jak Popiel krwawy 
Pastwi się coraz nowym okrucieństwem... 
Zaczerwienione krwią widziałem stawy: 
Dotąd żyjącym pod Lecha koroną  
Bóg dawał żniwo szczęścia niezasiane, 
Lud żył szczęśliwy; dzisiaj niesłychane 
Pomory, głody sypie Boża ręka. 
Ziemia upałem wysuszona pęka; 
Ta sama Polska, niegdyś tak obfita, 
Staje się co rok szarańczy spichlerzem; 
Niegdyś tak bitna, dziś bladym rycerzem 
Z głodami walczy i z widmem zarazy. 
 
PUSTELNIK: Ach, jam przeklęty! przeklęty! trzy razy 
Przeklęty! winien jestem nieszczęść ludu. 
 
KIRKOR: Jako, tyś winien?... 
 
PUSTELNIK: Z rozlicznego cudu 
Korona Lecha sławą niegdyś była, 
W niej szczęścia ludu, w niej krainy siła 
Cudem zamknięta... oto ja, wygnany, 
lud pozbawiony korony. 
 
KIRKOR: Starcze?... 
 
PUSTELNIK: Korona brata mego jak liczmany 
Fałszywa... moja pod spróchniałe karcze 
Lasu wkopana... miałem ją do grobu 
Ponieść za sobą. 
 
KIRKOR: Skądże w tej koronie cudowna władza? 
 
PUSTELNIK: Ku ojczystej stronie 
Wracali niegdyś od Betlejem żłobu 
Święci królowie dwóch Magów i Scyta. 

Ów król północny zaszedł w nasze żyta, 
Zabłądził w zbożu jak w lesie, bo zboże 
Rosło wysokie jak las w kraju Lecha; 
Więc zbłądziwszy rzekł: "Wyprowadź, Boże!" 
Aż oto przed nim odkrywa się strzecha 
Królewskiej chaty,bo Lech mieszkał w chacie.  
Wszedł do niej Scyta, 
Lech rzekł: "Zostań ze mną! 
Kraina moja szczęśliwa i bitna, 
Scyta rzekł: "Zostanę, 
Więc razem zostali; ale to długa powieść... 
 
KIRKOR: Mów! mów dalej! 
 
PUSTELNIK: A pokochawszy mocniej sercem, w darze 
Dał mu koronę... stąd nasza korona. 
Zbawiciel niegdyś wyciągając rączki 
Szedł do niej. 
Gdy mię brat wygnał, uniosłem w te lasy 
Świętą koronę... 
 
KIRKOR: Wróci ona! wróci!Przysięgam tobie...Lecz... 
Nim Kirkor w przepaść okropną się rzuci 
Szukając zemsty,chciałbym cię badać, 
Na jakim pieńku zaszczepić rodowe  
Drzewo Kirkorów, aby kiedyś nowe  
Plemię rycerzy tronu twego strzegło? 
Kogo wprowadzić w podwoje zamkowe 
Z żony imieniem? 
 
PUSTELNIK: Niechaj ci pierwsza jaskółka pokaże, 
Pod jaką belką gniazdo ulepiła; 
Gdzie okienkami błysną dziewic twarze, 
A dach słomiany, tam jest twoja miła. 
Ani się wahaj, weź pannę ubogą, 
Żeń się z prostotą, i niechaj ci błogo 
I lepiej będzie, niżbyś miał z królewną... 
 
KIRKOR: Tak radzisz, starcze? 
 
PUSTELNIK: Idź, synu, na pewno 
Do biednej chaty niechaj żona karna, miła, niewinna... 
 
KIRKOR: Starcze, dobrze radzisz...Prowadź, jaskółko! 
(Odchodzi Kirkor). 
 
 

SCENA II 
 
Inna część lasu, widać jezioro Gopło. Skierka i Chochlik 
wchodzą. 
 
SKIERKA: Gdzie jest Goplana, nasza królowa? 
 
CHOCHLIK: Śpi jeszcze w Gople. 
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SKIERKA: I woń sosnowa, i woń wiosenna nie obudziła  
Królowej naszej! woń taka miła! 
 
CHOCHLIK: Skoro zbudzi się jędza, będzie 
Do pracy nas zaprzęgać. To pomagać mrówkom 
Budującym stolicę i drogi umiatać 
To zwiedzać pszczele ule  
To na trzcinę jeziora zwoływać jaskółki 
Albo wróblowi wmawiać, że pięknie świergoce, 
Aby ciągle świergotał nad wieśniaczą chatą... 
Pracuj jak koń pogański, pracuj całe lato, 
A zimą śpij u chłopa za brudnym przypieckiem, 
Między garnkami, babą szczerbatą i dzieckiem. 
 
SKIERKA: Bo też ty jesteś leniwy, Chochliku! (Patrzy na 
jezioro.) 
Ach, patrz! na słońca promyku 
Wytryska z wody Goplana; 
Jak łabędź, kołysze się  
I patrz! patrz! lekka i gibka, 
Skoczyła z wody jak rybka, 
Ach, czarowna!  
 
CHOCHLIK: Radzę ci, uciekajmy, mój Skierko kochany, 
Wiedźma gotowa zaraz nową pracę zadać. 
 
SKIERKA: Więc uciekaj... ja się bawię...Goplano! 
Goplano! Goplano! 
 
Wchodzi Goplana. 
 
GOPLANA: Narwij mi róż, Chochliku! poleciał mój 
wianek. 
 
CHOCHLIK: Już się zaczyna praca. (Chochlik odchodzi 
mrucząc.) 
 
GOPLANA: Czy to jeszcze rano? 
 
SKIERKA: Pierwsza wiosny godzina. 
 
GOPLANA: Ach! gdzież mój kochanek? 
 
SKIERKA: Co mi rozkażesz, królowo? 
Zadaj piękną jaką pracę. 
Chcesz tronów z wypłakanych nieba chmurek? 
Czy ci przynieść pereł sznurek?Rozkaż, pani!  
 
GOPLANA: Skierko miły, ja się kocham. 
 
SKIERKA: W czym? czy w róży 
Bezcierniowej? czy w kalinie? 
W czterolistnej koniczynie? 
W czym się kochasz? poszlij Skierkę, 
A przyniesie ci kochanka, 
I wplecie do twego wianka. 

GOPLANA: Ach! ja się kocham, kocham się w 
człowieku! 
 
SKIERKA: To ludzkie czary. 
 
GOPLANA: Tej zimy, gdym usnęła 
Na skrysztalonym łożu. Światło mię jakieś 
Z głuchego snu gwałtownie ocuciło. 
Otwieram oczy, patrzę... płomień czerwony 
I słychać głuchy huk. Rybacy to rąbali 
Przełomkę biednym rybkom zdradliwą... Nagle 
Okropny krzyk,w przełomkę człowiek pada, 
Na moje upadł łoże;  
Ale się piękny wydał ach! piękny tak, że chciałam 
Zatrzymać go na wieki w zimnych pałacach, i przykuć 
Łańcuchem pocałunków. Wtem zaczął konać... 
Musiałam wtenczas, ach! musiałam go wypuścić! 
Na pół martwego wyniosłam drżącą ręką  
A serce moje rozdarł okrzyk rybaków, 
Którzy witali wtenczas, gdy ja żegnałam. 
Jakżem czekała wiosny, przyszła nareszcie! 
Z miłością w moim sercu budzę się... kwiaty 
To nic przy jego licach. Ach! kocham! kocham!  
 
SKIERKA: Ktoś idzie tutaj lasem. 
 
GOPLANA: To on! to on! mój miły. Bądź niewidomym, 
Skierko. 
Skierka odchodzi.(nieruchomieje/udaje drzewo) 
Wchodzi na scenę Grabiec - rumiany w ubiorze 
wieśniaka. 
 
GRABIEC: Ach, cóż to za panna? 
Ma twarz, nogi, żołądek lecz coś niby szklanna. 
Co za dziwne stworzenie z mgły i galarety! 
 
GOPLANA: Jak się nazywasz, piękny młodzieńcze? 
 
GRABIEC: Nic sobie... 
 
GOPLANA: Miły nic sobie! 
 
GRABIEC: Jakżeś głupia, mościa pani  
Nic sobie, to się znaczy, że nic nie przygani  
Mojej piękności... to jest, żem piękny. A zwę się 
Grabiec. 
 
GOPLANA: Cóż cię za anioł obłąkał w tym lesie? 
 
GRABIEC: Proszę, co za ciekawość w tym wywiędłym 
schabku! 
 
GOPLANA: Proszę cię, panie Grabiec! 
 
GRABIEC: Wolno mówić: Grabku! Panie Grabku! 
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GOPLANA: Któż jesteś? 
 
GRABIEC: Ja - pośmiertne dzieło pana organisty, 
Jestem, jak mówią, ojca wizerunek czysty, 
Bo lubię stary miodek i kocham gorzonnę. 
 
GOPLANA: Słowa jego wonne 
Przynosi wiatr wiosenny do mojego ucha... 
O luby! ja cię kocham... 
 
GRABIEC: Cóż to za dziewucha? 
Obcesowo zaczyna. Wprawdzie to nie dziwy. 
Ilekroć przez wieś idę, to serca jak śliwy 
Lecą pod moje nogi... wołają dziewczęta: 
Panie Grabku! Grabiątko, niech Grabiec pamięta, 
Że jutro grabim siano, pomóż, Grabku, grabić. 
A to znaczy, że za mnie dałyby się zabić, 
I to, że się na sianie dadzą pocałować. 
 
GOPLANA: Czy mię kochasz, mój miły? 
 
GRABIEC: Ha?... trzeba skosztować... 
Na przykład... daj całusa... 
 
GOPLANA: Stój!...Raz pocałowana, 
Będę twoją na wieki i ty mój na wieki... 
 
GRABIEC: Ha, pocałunek bliski, a ten "mój" daleki. 
(Całuje.) 
 
GOPLANA: O mój luby!... 
 
GRABIEC: Dalibóg... pfu! pocałowałem 
Niby w pachnącą różę... pfu... niesmaczno!... 
 
GOPLANA: Mój drogi! Więc teraz co wieczora na 
leśne rozłogi 
Musisz do mnie przychodzić. Będziemy błądzili, 
Kiedy księżyc przyświeca, kiedy słowik kwili, 
Będziemy razem marzyć przy księżycu... 
Więc przyjdź co wieczora... 
 
GRABIEC: A to już tego nadto!... co za nudna zmora! 
Nie przyjdę w żaden wieczór... 
 
GOPLANA: Dlaczego? 
 
GRABIEC: Za borem pewna dziewczyna czeka na 
Grabka wieczorem. Zwie się Balladyna. 
 
GOPLANA: Siostra Aliny?... córka wdowy?... ale ona 
złe ma serce. 
 
GRABIEC: Nie wierzę w babskie dziwy, sądy i 
przestróżki. 
Wszystkie dziewczęta, które mają małe nóżki, 

To mają piękne usta i serca a właśnie 
Ona piękną ma nóżkę... 
 
GOPLANA (zapalając się): 
Niech słońce zagaśnie, 
Jeśli mi cię kto wydrze, kochanku. 
Ty jesteś moim! moim! moim wiecznie! 
Ach, bądź mi wiernym! błagam cię! zaklinam! 
Bo zginiesz, luby...  
Przynajmniej dzisiaj nie chodź tam wieczorem,ja 
każę... 
 
GRABIEC: A któż ty jesteś, co każesz? 
 
GOPLANA: Królowa! Królowa fali, Goplana. 
 
GRABIEC: Ej!... w nogi! 
Jezus Maryja! a tom popadł w biedę, 
Szatana żona chce być moją żoną. (Grabiec ucieka.) 
 
GOPLANA (sama): 
Niech słońce gaśnie! Niechaj gwiazdy toną  
Co mi po nich. Wolę je stracić niż kochanka stracić. 
Co mam potęgi, to obrócę na to, 
Aby to serce podbić i mieć moim... 
Skierko! Chochliku! (Skierka przybiega.) 
Gdzie Chochlik? 
 
SKIERKA: Leniwy ciągnie się z wiankiem. 
 
Wchodzi Chochlik z wiankiem (chwastów i pokrzyw). 
 
GOPLANA: A wstydź się Chochliku! 
Patrz, coś ty narwał chwastu i pokrzywy. (po chwili) 
Słuchajcie mię cicho, diabliki... 
Oto, Chochło, polecisz za moim kochankiem; 
Idź przy nim i błąkaj po murawach tak, by przed 
porankiem 
Nie trafił do mieszkania, ani do tej chaty, 
Gdzie mieszkają dwie piękne dziewczęta dwa kwiaty, 
Córki wdowy... rozumiesz... a o wschodzie słońca 
Tu miłego przyprowadź. 
 
CHOCHLIK: Będę go bez końca 
Błąkał i sadzał w błocie... cha! cha! cha! cha! cha! 
cha!  
Odchodzi Chochlik. 
 
GOPLANA: A ty, mój Skierko, leć na mały mostek, 
Za godzinę przez ten mostek 
Będzie jechał pan bogaty, 
Ustrojony w złote szaty, jak do ślubu 
A na mostku wypróchniała 
Leży belka drżąca, śliska. Czy rozumiesz? 
 
SKIERKA: Wywrócić? 
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GOPLANA (skłaniając głowę): Lecz nie szkodzić 
żywym. 
 
SKIERKA: A potem? 
 
GOPLANA: Tego pana w płaszczu złotym 
Hymnem wiatru czułym, tkliwym 
Zaprowadzić aż do chaty, 
Gdzie mieszka uboga wdowa 
I dwie młode córki chowa. 
Uczyń tak, by pan bogaty 
Wziął tam żonę i we dwoje 
Odjechał złotą karetą. 
 
SKIERKA: Dziewczyna będzie kobietą, 
Nim dwa razy słońce zaśnie. (Odlatuje.) 
 
GOPLANA (sama): Więc rozesłałam sylfy; niechaj 
pracują 
Na moje szczęście. A jeśli on mię kochać nie będzie? 
cała 
W mgłę się rozpłynę białą, i spadnę łzami 
Na jaki polny kwiat, i z nim uwiędnę. 
kocham!... ginę!... 
 
Rozpływa się w powietrzu. 

 
 

SCENA III 
 

Chata Wdowy. Wdowa i córki jej Balladyna i Alina 
wchodzą z sierpami. 
 
WDOWA: Zakończony dzień pracy. Moja Balladyno, 
Twoje rączki od słońca całe się rozpłyną 
Jak lodu krysztaliki. Już my jutro rano 
Z Alinką na poletku dożniemy ostatka; 
A ty, moje dzieciątko, siedź sobie za ścianą... 
 
ALINA: Nie! nie, nie, jutro odpoczywa matka, 
A my z siostrzycą idziemy na żniwo. 
Słoneczko lubi twoją główkę siwą 
O! biedna matko! 
 
WDOWA: Dobre moje córki, 
Z wami to nawet ubożyzna miła; 
A kto posieje dla Boga, nie straci. 
Zawsze ja myślę, że wam Bóg zapłaci 
Bogatym mężem... a kto wie? A może 
Już o was słychać na królewskim dworze? 
My tu żniemy, aż tu nagle z boru 
Jaki królewic - niech i kuchta dworu, 
I mówi do mnie: podściwa kobieto, 
Daj mi za żonę jedną z córek. - Panie! 
Weź Balladynę, piękna jak dziewanna. -  
Tobie się także, Alino, dostanie 

Rycerz za męża - ale starsza panna 
Powinna prędzej zostać panną młodą. 
 
ALINA: Już słoneczko gaśnie, 
Trzeba zapalić sosnowe łuczywo... 
(Słychać pukanie do drzwi.) 
 
WDOWA: Cóż to? co?... ktoś puka...Otwórz, 
Balladyno. 
 
BALLADYNA: Niech siostra otworzy... 
 
ALINA: Ach, ja się boję... 
 
WDOWA: Ja odemknę chatę. (Patrzy przez dziurkę od 
klucza.) 
O, jakie stroje złocisto-bogate! (Otwiera.) 
Czy w imię Boga?... 
Kirkor wchodzi. 
 
KIRKOR: Tak, z Boga imieniem. 
Proszę wybaczyć, ale nad strumieniem 
Mostek pod moim załamał się kołem, 
Szukam schronienia... 
 
WDOWA: Proszę poza stołem, 
Mój królewicu, siadać - proszę siadać. 
Chata uboga - raczyłeś powiadać, 
Że powóz... O! to nieszczęście! - Dziewczęta! 
To moje córki, jasny królewicu. 
(Wchodzi Skierka niewidzialny dla aktorów.) 
 
KIRKOR: Przed tą chatką 
Słyszałem dźwięki luteń...czy to córki 
Wasze grywają na lutni? 
 
WDOWA: Przepraszam - nie... królewicu... 
 
SKIERKA: Z niewidzialnej chmurki 
Sympatycznymi kwiaty poukraszam 
Obie dziewice, bo moja królowa 
Nie powiedziała, do której nakłonić 
Serce Kirkora... Muzyka echowa 
Zacznie hymnami powietrznymi dzwonić: 
A wieniec kwiatów taką woń rozleje, 
Że serce tego człowieka omdleje, 
Że jednym sercem dwa serca pokocha. 
Wkłada wieńce kwiatów na głowy dziewicom - 
słychać muzykę. 
 
WDOWA: Może królewic chce odpocząć trocha?... 
 
KIRKOR (z zadziwieniem i niespokojnością) 
Odpocząć, kiedy dźwięki takie cudne 
Słyszę... Dziewice, wasze są to pieśni?... 
Słyszę śpiewanie... 
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ALINA: Czy się panu nie śni? Tu w chacie... cicho... 
 
KIRKOR: Ach! jakże mi nudne wspomnienie zamku 
pustego!... 
 
SKIERKA: (na stronie) Czar działa... 
 
Wchodzi Sługa Kirkora bogato ubrany. 
 
SŁUGA 1: Naprawione koło w powozie... 
 
KIRKOR: Wyprząc z dyszla konie, ja tu zostanę... 
(Sługa odchodzi. Kirkor do siebie) 
Prawdę wróżyłeś, pustelniku stary: 
Gdzie okienkami dwie różyczki błysną, 
Gdzie dach słomiany... 
 
SKIERKA: (do siebie) Zakończone czary... 
 
KIRKOR: (do Wdowy) 
Słuchajcie, matko! na świat wyjechałem  
Szukać ubogiej i cnotliwej żony; 
Dalej nie jadę, bo tu napotkałem 
Cudowne bóstwa!...O! gdybym dwa trony -  
Ach! zdaje mi się, że dwa serca noszę... 
Dwoma sercami o dwie córki proszę, 
Ale Bóg jedną tylko wziąć pozwala. 
Więc trzeba wybrać... Czemuż losu fala 
Rozbiła serce moje o dwie skały? 
Dziś nie umiem wybrać... 
 
WDOWA: Ja ciebie, panie, nie rozumiem... 
 
KIRKOR: Proszę o rękę jednej z córek... może 
Słyszałaś kiedy o hrabi Kirkorze, 
Co ma ogromny zamek, cztery wieże, 
Złocisty powóz, konie i rycerze 
Na swych usługach?... Otóż Kirkor... to ja... 
Proszę o jedną z córek...  
 
WDOWA: Córka moja?...Ja dwie mam córki - ale 
Balladyna... 
 
KIRKOR: Czy starsza? 
 
WDOWA: Tak jest... a młodsza Alina także jest jak 
anioł... 
 
KIRKOR (do siebie): Jaki wybór trudny! 
Starsza jak śniegi - u tej warkocz cudny, 
Ta z alabastrów - a ta zaś różana -  
Lecz którą kochać? którą tylko lubić?... 
Niech się przynajmniej z ust różanych dowiem, 
Która mnie kocha?... (do dziewic)Czy mnie kochacie? 
BALLADYNA: Ach! ja ci nie powiem: 
Nie... ale nie śmiem wymówić: tak, panie -  

Może ty zgadniesz, choć będę milczała; 
Zgadnij, rycerzu. 
 
KIRKOR (do Aliny): A ty, różo biała? 
 
ALINA (rzucając się na łono matki): Kocham... 
 
KIRKOR: Obiedwie kochają. 
 
KIRKOR: Któraż z was, dziewice, 
Będzie mię więcej kochała po ślubie? 
 
BALLADYNA: O panie! jeśli w zamku są czeluście, 
Z czeluści ogień bucha, a ty każesz 
Wskoczyć - to wskoczę. Jeśli na odpuście 
Ksiądz nie rozgrzeszy, to wezmę na siebie 
Śmiertelne grzechy, którymi się zmażesz. 
Jeżeli dzida będzie mierzyć w ciebie, 
Stanę przed tobą i za ciebie zginę... 
Czegóż chcesz więcej?... 
 
WDOWA: Weź! weź Balladynę. Szczera jak złoto. 
 
KIRKOR (do Aliny): A ty, młodsza dziewo, co mi 
przyrzekasz? 
 
ALINA: Kochać i być wierną. 
 
KIRKOR: Obie kochają, więc niesprawiedliwość 
Poniesie jedna, jeśli wezmę drugą. Którą tu wybrać?... 
 
ALINA: Jeśli mnie wybierzesz, 
Szlachetny panie, to musisz obiecać, 
Że mię do zamku twojego zabierzesz 
Z matką i siostrą... Bo któż będzie matce 
Gotować garnek? kto ogień rozniecać?  
Ona nie może zostać w biednej chatce, 
Kiedy ja będę w pałacach mieszkała. 
Patrz, ona siwa jak różyczka biała. 
O! widzisz, panie...musisz także ze mną 
I matkę zabrać... 
 
KIRKOR: O! jakąż tajemną 
Rozkoszą serce napełnia...o! miła... 
 
WDOWA: Lecz Balladyna to samo mówiła 
W sercu i w myśli... Wierzaj mi, rycerzu, 
I Balladyna kocha matkę starą. 
 
KIRKOR: Jużem bym wybrał i znów mi w puklerzu 
Dwa serca biją... 
 
BALLADYNA: Byłabym poczwarą 
Niegodną twojej ręki, ale piekła, 
Żebym się matki kochanej wyrzekła. 
Prócz matki, siostry, wszystko ci poświęcę. 
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KIRKOR: Oślepionego chyba losu ręce wskażą mi 
żonę... 
 
SKIERKA: (śpiewa do ucha Wdowy) 
Matko, w lesie są maliny, 
Niechaj idą w las dziewczyny, 
Która więcej malin zbierze, 
Tę za żonę pan wybierze. 
 
WDOWA: Coś matce staruszce 
Przyszło do głowy... Mój ty królewicu, 
Jeśli pozwolisz twej pokornej służce, 
To ci poradzi, piękny krasnolicu. 
Oto niech rankiem idą w las dziewczyny, 
A każda weźmie dzbanek z czarnej gliny; 
I niechaj malin szukają po lesie, 
A która pierwsza dzban pełny przyniesie 
Świeżych malinek, tę weźmiesz za żonę. 
 
KIRKOR: Wyborna rada... O! złota prostoto! 
Tak, moja matko... niech o słońca wschodzie 
W las idą córki z dzbankami na głowie. 
A my w lipcowym usiądziemy chłodzie; 
Która powróci pierwsza, ta się zowie 
Hrabini Kirkor... Sądź sam, wielki Boże! 
 
KIRKOR: (klaszcze, wchodzi Sługa) 
Przynieś z powozu puchar kryształowy, 
Wino i zimne żubrowe pieczywo... (Sługa odchodzi.) 
Bądźcie mi zdrowe, piękne narzeczone... 
Odchodzi do alkowy poprzedzany przez Wdowę. 
 
ALINA: Siostrzyco moja... o! jakież to dziwo, o! jakie 
szczęście! 
 
BALLADYNA: Jeszcze nie złowione, 
To szczęście, siostro, może nie dla ciebie... 
 
ALINA: Jeśli nie będę panią Kirkorową, 
To będę pani Kirkorowej siostrą. 
A tobie jutro trzeba wziąć się ostro 
Do tych malinek, bo wiesz, że ja zawsze 
Uprzedzam ciebie i mam pełny dzbanek. 
Nie wiem, czy na mnie jagody łaskawsze 
Same się tłoczą... czy tam.. twój kochanek... 
 
BALLADYNA: Milcz!... 
 
ALINA: Ha, siostrzyczko? A ja wiem dlaczego 
Malin nie zbierasz... 
 
BALLADYNA: Co tobie do tego? 
 
ALINA: Nic... tylko mówię, że ja bym nie chciała 
Rzucić kochanka ani dla rycerza, 
Ani dla króla...a gdybym kochała, 

Wzajem kochana, rolnika, pasterza, 
To już by żaden Kirkor... 
 
BALLADYNA: Nie chcę rady od głupiej siostry... 
Słychać klaskanie za chatą. - Balladyna zapala 
świeczkę i ukrywszy ją w dłoni wychodzi. 
 
ALINA: Ha! zaklaskał w borze -  
Wyszła ze świeczką... O, mój wielki Boże! 
Co tam pan Grabek powie na te zdrady? 
Bo też ta siostra chce iść za Kirkora, 
A jam widziała na kwiatkach ugora, 
Ba! I pod naszą osiną słyszałam 
Sto pocałunków... przebacz mi, o Chryste, 
Że sądzę miłość, której ach! nie zaznałam... (Klęka) 
Widzisz, mój Boże! ja mam serce czyste, 
A przysięgając nie złamię przysięgi... 
Jeśli ty zechcesz, Boże mój jedyny, 
Gdzie stąpię... wszędzie czerwone maliny... 
Siada na ławie i usypia. 
 
SKIERKA (śpiewa): 
Niech sen szczęścia pozłacany 
Zamyka oczy dziewczyny... 
A ja polecę do Goplany... (Odchodzi.) 
 
ALINA (przez sen): Wszędzie maliny! maliny! maliny... 
 

KONIEC AKTU PIERWSZEGO 
 
 

AKT II 
SCENA I 

 
Las przy jeziorze Gople. Wschód słońca. CHOCHLIK i 
GRABIEC w czerwone błoto trzęsawic uwalany i dobrze 
podpity. 
 
 GRABIEC: Nie pójdę krokiem dalej. 
  
CHOCHLIK: Ale tu już blisko, chodźmy... 
  
GRABIEC: Spać chcę... (Kładzie się.) 
   
CHOCHLIK: Dobrej nocy... 
  
GRABIEC: Dobranoc... dobranoc, psie miły. 
Szedłbym jeszcze do karczmy, ale nie mam siły.  
Dobranoc... (Zasypia.) 
  
CHOCHLIK: Co za głupie stworzenia ci ludzie! 
Spił się i śpi; niech sobie teraz nadchodzi Goplana. 
  
GOPLANA wchodzi ze SKIERKĄ. 
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GOPLANA: Gdzie on? ach, zasnął...  
(do Skierki): Któraż jest kochanką Kirkora?... 
  
SKIERKA: Obie... 
 
GOPLANA: O szalona głowo! 
  
SKIERKA: Przyjdą do lasu szukać malin obie, jak ci 
mówiłem... 
  
GOPLANA: Poradź mi, co zrobię? 
  
SKIERKA: Spuść się na czarne Balladyny serce; 
Zazdrość widziałem w maleńkiej iskierce, więcej niż 
zazdrość... 
  
GOPLANA: Cóż robiły w nocy? 
  
SKIERKA: Alina, boskiej wzywając pomocy, 
Usnęła cicho, marząc o malinach; 
A Balladyna zapaliła świecę 
I wyszła, bo ktoś zaklaskał w osinach. 
Leciałem za nią śledzić tajemnicę 
Nocnej przechadzki... 
Stanęła... słucham... ona ciche słowo 
Wmięszała w szmery listeczków osiny... 
Ktoś odpowiedział... 
   
GOPLANA: Kto? 
 
SKIERKA: Mamże powiedzieć? 
  
GOPLANA (pokazując na śpiącego Grabka): On? 
  
SKIERKA: Tak… 
  
GOPLANA (do Chochlika): 
Chochliku!... kazałam ci śledzić, przeszkodzić. 
Zamknij Chochlika, Skierko, w muszli żabiej 
I na jezioro puść by kota w łodzi. 
  
CHOCHLIK: O pani! pani! lepiej ty mię zabij... 
  
GOPLANA: Zabić nie mogę, lecz mogę ukarać... 
  
SKIERKA: Pójdź, panie Chochło, o łódkę się starać.  
  
Chochlik, przekrzywiając się jak krnąbrne dziecko, 
odchodzi ze Skierką. 
  
GOPLANA (sama): Więc on ją widział... on ją widział 
nocą; 
Przekleństwo! wczoraj widział ją w osinie.  
Niechaj te gwiazdy nigdy się nie złocą, 
Co im świeciły! Niech ten miesiąc ginie! 
Jak go ukarać?... Niechaj wrośnie wszystek 

W płaczącą wierzbę. Luby, gdy cię tak zobaczę, 
Że będziesz płaczem na płacz odpowiadał, 
To będę płakać, ach! że wierzba płacze. 
(Skierka wraca.) 
 
SKIERKA: Zamknięty w muszli po strumykach skacze 
I  na jezioro wyjeżdża w powozie nieboszczki żaby. 
  
GOPLANA: Obudź się teraz! obudź się, kochany! 
Powiedz, dlaczego?... 
  
GRABIEC (senny): Śpię... bo jestem pijany.(Śniąc na 
pół) 
Podaj mi borowik i włóż pod głowę za poduszkę... a 
nie? 
To idź do stawu, rybo, koczkodanie. 
  
GOPLANA: Więc poznaj władzę Goplany! 
Wrośnij w ziemię i z tej ziemi 
Wyrośnij korą odziany 
I liściami płaczącemi. 
(Grabiec tonie w ziemię, wierzba na tym miejscu 
wyrasta.) 
Rośnij, wierzbo płacząca; 
Skierko! przyślij słowika, niech tej wierzbie śpiewa 
Słowa miłośne i niech ją nauczy 
Kochać i płakać. 
  
SKIERKA: O! jakże pięknie listki rozpostarła! 
Wierzba wyrosła z człowieka 
I piękniejsza niż był człowiek. 
  
GOPLANA: Niechaj teraz kochanek Balladyny czeka, 
Niechaj sękowym okiem upatruje dziewicy... 
 
SKIERKA: Widzę dwie dziewczyny. 
Niosą na głowach czarne dzbanki z gliny,  
Szukają malin. 
 
GOPLANA: Skryjmy się w gęstwiny. 
Goplana i Skierka kryją się. ALINA wchodzi z 
dzbankiem na głowie. 
  
ALINA: Ach pełno malin - a jakie różowe! 
A na nich perły rosy kryształowe. 
Usta Kirkora takie koralowe 
Jak te maliny...  
Śpiewa, szukając malin. 
Mój miły! mój miły! 
Złoty wielki pan. 
Mojemu miłemu 
Niosę malin dzban, 
Odchodzi w prawo. 
 
Wchodzi Balladyna z dzbankiem na głowie. 
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BALLADYNA: Jak mało malin! a jakie czerwone 
By krew. - Jak mało - w którą pójdę stronę? 
Nie wiem... A niebo jakie zapalone 
Jak krew... Czemu ty, słońce, wschodzisz  
krwawo? Noc wolę ciemną niż taki poranek... 
Gdzie moja siostra?...  
  
ALINA (z głębi lasu): Siostrzyczko moja! siostrzyczko 
kochana! A gdzie ty?... 
  
BALLADYNA: Jaki śmiech w Aliny głosie! 
Musi mieć pełny dzbanek... 
  
(ALINA wchodzi.)  
ALINA: Cóż, siostrzyczko? Czy masz pełny dzbanek? 
  
BALLADYNA: Nie... 
  
ALINA: Balladyno, Cóż ty robiłaś? 
  
BALLADYNA: Nic... 
  
ALINA: To źle, różyczko... 
Ja mam dzban pełny,  
Siostrzyczko moja, powiedz, gdzieżeś była?  
Wyszłyśmy razem, miałaś dosyć czasu; 
  
BALLADYNA: Idź i bądź panią! siostra się zaprzęże 
Jak wół do pługa. 
  
ALINA: A wstydź się, siostro... proszę cię, nie bolej 
Nad moim szczęściem. 
  
BALLADYNA: Cha! cha! cha! 
  
ALINA: Co znaczy ten śmiech okropny?  
Siostro! czy ty chora? Bo widzisz są inni rycerze, 
Jak będę panią, to ci znajdę męża... 
BALLADYNA: Ty będziesz panią? ty! ty! (Dobywa 
noża.) 
 
ALINA: Balladyna!...Co ten nóż znaczy?...  
Czemu ty blada? co tobie? ach! jak to okropnie! 
Przemów choć słówko! Usiądźmy tu obie 
I mówmy z sobą otwarcie, roztropnie, 
Jak dwie siostrzyczki. 
  
BALLADYNA: (wstając z pomieszaniem) Och!...Daj mi 
te maliny!... 
  
ALINA: A kto wie, siostro? gdybyś poprosiła, 
Pocałowała usteczka Aliny, 
Może bym dała?... spróbuj, Balladynko... 
  
BALLADYNA: Prosić?... (przystępując) Co?... 
  

ALINA: Bo też widzisz, siostro, że ten dzbanek 
To moje szczęście, mój mąż, mój kochanek, 
Moje sny złote i mój ślubny wianek, 
I wszystko moje... 
  
BALLADYNA: (z wściekłością natrętną) Oddaj mi ten 
dzbanek. 
  
ALINA: Siostro?... 
  
BALLADYNA: Oddaj mi... bo!... 
  
ALINA: (z dziecinnym naigrawaniem się) 
Bo!... i cóż będzie?... 
I tak... ja prędzej biegam i przez miedzę  
Ubiegnę ciebie... 
   
BALLADYNA: : O! nie zbliżaj się do mnie z takimi 
Oczyma... Nie wiem... ja się ciebie boję. 
  
BALLADYNA: (zbliża się i bierze ją za rękę.) 
I ja się boję... połóż się na ziemi... 
Połóż... ha! (Zabija.) 
  
ALINA: Puszczaj!... oh!... konam... (Pada.) 
 
BALLADYNA: Co moje ręce zrobiły?... O!... 
  
GŁOS Z WIERZBY: Jezus Maryja... 
  
BALLADYNA: (przerażona) 
Kto to?... zawołał ktoś?... czy to ja sama 
Krwi plama tu - i tu - i tu  
Pokazując na czoło, plami je palcem. 
i tu. - Ktoż zabija za malin dzbanek siostrę?...  
Ach jam się wczoraj nie modliła. 
To źle! źle! - dzisiaj już nie czas... Na niebie 
Jest Bóg... zapomnę, że jest, będę żyła. 
jakby nie było Boga.(odbiega w las) 
 
Goplana i Skierka wchodzą. - Alina leży zabita. 
 
GOPLANA: Ach okropność, 
Ludzie tak siebie zarzynają nożem. 
A ona ciepła, może jeszcze żywa? 
Pustelnik nieraz ziółka w lesie zrywa, 
Więc może, gdyby miał koło niej pieczą, 
Do życia wróci... Ach Skierko mój drogi, 
Sprowadź tu pustelnika.(Skierka odbiega) 
Zabójczyni niech leci wiatrem ścigana, 
Przerażona strumyka mruczącego łzami 
Jak siostry płaczem (Patrząc w las) 
Widzę tego pasterza, co się zwie tułaczem 
Wygnanym z kraju szczęścia, i po całym świecie 
Szukał próżno kochanki... 
niech ujrzy te ciało... 
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FILON: Miłość - to światło, to niebo, to życie! 
A jam nie kochał, o biada mi! biada!  
(Spostrzega ciało Aliny.) 
Cóż to za bóstwo?.. Jak marmury blada! 
Nieżywa?.. Boże! a taka podobna 
Do nieśmiertelnych bogiń…- i nieżywa- 
Jak nad nią płacze ta wierzba żałobna! 
Jaka postać cudna… Jak ona wczoraj musiała być 
czuła! 
Jak mogła kochać!... A dziś!... śmierć obłudna 
Życie wydarła. O! mój aniele! ty śmierci kochanka! 
O! jak miłośnie twoja ręka biała 
Ujęła czarny dzbanek... z tego dzbanka 
Płyną maliny… Ach! twój zabójca od dwu będzie 
sumień 
Ścigany za te dwa strumienie krwawe... 
Nie... to zwierz leśny musiał zabić ciebie, 
Człowiek by nie mógł, Boże!... oto rdzawe 
Leży żelazo - to człowiek!...  
Śpij, moja luba! Ciebie nie obudzi  
Ten pocałunek…a mnie niech zabije(nachyla się do 
pocałunku a potem podnosi nóż zmarłej) 
Pustelnik nadbiega. 
 
PUSTELNIK: Stój! stój, zabójco.  
 
FILON: Ojcze! patrzaj na nią! 
Znalazłem przecie kochankę... nieżywą.  
 
PUSTELNIK: Czyjeż to miecze takie kwiaty ranią? 
Ty młody i rzeźki, 
Podnieś umarłą i weź na ramiona; 
Ja ci pomogę dźwigać lekkie ciało. 
W celi mam ziółka...(Filon bierze na ramiona ciało 
Aliny, wychodzą) 
 
BALLADYNA (wbiega na scenę, obłąkana.): 
Wiatr goni za mną i o siostrę pyta, 
Krzyczę: „Zabita - zabita - zabita!” 
Drzewa wołają: "Gdzie jest siostra twoja?"... 
Chciałam krew obmyć... z błękitnego zdroja 
Patrzała twarz jej blada i milcząca... 
O... gdzie ja przyszła?... to wierzba płacząca... 
Ta sama... gdzie ja... - Siostra moja!.. żywa!... 
 
GOPLANA: Siostro...  
 
BALLADYNA: Okropnym wołasz mię imieniem! 
Trup... trup... trup na mnie białą dłonią kiwa...  
  
GOPLANA: Czy ci smutne żale 
Nie mówią, siostro, żeś ty źle zrobiła? 
I gdyby siostra twoja żyła?... 
  
BALLADYNA: Żyła? 
  

GOPLANA: Mogłażbyś ty ją zabić po raz drugi? 
  
BALLADYNA: (szukając koło siebie) Zgubiłam mój nóż. 
  
GOPLANA: Siostro! lecz jeśli przebaczy Alina?... 
Jeśli zapomni... i powie: „Siostrzyczko, 
Miałam sen taki… śniłam, 
Że Siostra mnie nożem... Wtem się obudziłam...” 
  
BALLADYNA: (zamyślona) To sen... ach, prawda... i 
mnie się wydaje, 
Że to sen, siostro... 
   
GOPLANA: Ale ja żyję... 
  
BALLADYNA: Bogdajbyś umarła! 
To sen... to sen - ha?... rozum już przywyknął  
Do twojej śmierci. Skoro bym otarła 
Krew z mojej ręki... byłabym szczęśliwa. 
  
GOPLANA: odkrywa twarz (zdejmuje maskę) 
Bądź nią, szatanie! twa siostra nieżywa. 
  
BALLADYNA: O wielki Boże! a ty co za widmo?... 
  
GOPLANA: Bańka z kryształu, którą wichry wydmą 
Z błękitu fali... i barwami kwiatu 
Malują zorze. - Ale bądź spokojną, 
Ja nie wyjawię tajemnicy światu. 
Idź... weź ten dzbanek... ja ciebie nie zgubię. 
Ale natura zbrodnią pogwałcona 
Mścić się będzie - idź do chaty. 
(Balladyna bierze z rąk Goplany dzbanek Aliny i 
odchodzi milcząca) 
Odeszła i splamione krwią obmyje szaty. 
Ale na czole plama zostanie czerwona; 
Nie ostrzegłam jej, próżno byłoby ostrzegać, 
Ta plama nie zejdzie z czoła.  
Ja zaś idę po fali kryształowej biegać.(odchodzi) 
 
 

SCENA II 
 
Ganek przed chatą Wdowy ocieniony lipą. Wdowa i 
Kirkor siedzą na lawie. 
 
KIRKOR: Nie widać córek...  
 
WDOWA: Wrócą, panie! wrócą 
Jedna za drugą jak dwie gąski białe. 
 
KIRKOR: Miło na tym ganku 
Czekać wieśniaczej małżonki, jak lubo 
Kołysze sercem ten powiew poranku; 
Ty taka dobra.  
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WDOWA: Idzie Balladyna, widzisz?...  
 
KIRKOR: Jak jej ładnie 
Z tym czarnym dzbankiem na głowie. 
Balladyna wchodzi ze spuszczoną głową. 
Dziewico! Oddaj mi dzbanek, ja ci zaś nawzajem 
Daję pierścionek... 
 
(Bierze dzbanek. Balladyna odwraca głowę.- Kirkor 
kładzie na jej palec pierścionek) 
 
KIRKOR: Oby nam życie było słodkim rajem. 
Idź do komnaty, starym obyczajem 
Niechaj ci warkocz zaplatają swatki, 
Niechaj świeżymi przetykają kwiatki, 
A za godzinę, drżącą, uwieńczoną, 
Wezmę z rąk matki, i będziesz mi żoną. 
Kareta czeka, po księdza pojadę. (Odchodzi Kirkor) 
 
BALLADYNA: Och!  
 
WDOWA: Czegoż wzdychasz?  
 
BALLADYNA: Matko moja droga, nie wiem, jak 
wyznać?  
 
WDOWA: Cóż, córeczko miła? 
 
BALLADYNA: Siła złego mam donieść...  
 
WDOWA: Co? 
 
BALLADYNA: Ach! nie dasz wiary. Ale Alina...  
 
WDOWA: Co, córko?  
 
BALLADYNA: Lękam się mówić, może nie przekonam 
Ślepej miłości, matki przywiązania. 
 
WDOWA: Córko...  
 
BALLADYNA: Gdzie... jak? z kim? Boże! Matki się 
wyrzekła.  
 
BALLADYNA: Ach, przewidziałam dawno, że tak 
będzie, 
Jakiś obdarty młokos chodził wszędzie 
Za tą dziewczyną, szeptał jej do ucha. 
Napominałam. Wiesz, jak ona słucha 
Kazań od siostry?... I dziś... z nim uciekła...  
 
WDOWA: Wyrodne dziecko!... Więc idź aż do piekła! 
Nie pomyślałaś na te stare oczy, 
Że będą płakać... dobrze, bo nie będą 
Płakać po tobie. Nie! nie! nie!  (płacze łkając.) 
 

BALLADYNA: Mój Boże! I tak zasmucić matkę starą!... 
Idą drużby... 
 
(Słychać weselną muzykę). 
 
WDOWA: Jak oni grają smutnie i wesoło... 
Ty teraz skarbem moim... daj mi czoło, 
Niech pocałuję... Cóż to! jakaś plama. 
Jak krew czerwona? 
 
BALLADYNA (z przerażeniem):Krew?...  
 
WDOWA: To od maliny może... daj... zetrę...  
 
BALLADYNA (ścierając): Matko... zetrę sama. 
 
WDOWA: Jeszcze jest...  
 
BALLADYNA (trąc czoło):Teraz?.. 
 
WDOWA: Jeszcze - jak rubiny 
W twoim pierścionku pięknie sobie świeci.  
 
BALLADYNA: O! o! to okropnie! 
 
WDOWA: Daj mi tu czoło, a zetrę roztropnie. 
Może to ranka... (Wspina się na palcach.) 
 
BALLADYNA: Matko! nie dotykaj tej plamy...  
 
WDOWA: Czy Cię boli?.... 
 
BALLADYNA: Nie - nie boli... 
 
WDOWA: Przyniosę wody. (Wdowa odchodzi.) 
 
BALLADYNA: Plamo krwawa, znikaj!...  
Wchodzą Swaty i Drużki, ustrojeni, z muzyką; zbliżają 
się do Balladyny, ta odwraca twarz. 
 
SWATY (śpiew) 
Nie odwracaj czoła, 
Wstydliwa dziewczyno; 
Mąż na ciebie woła, 
Młodziutka kalino. 
Nie odwracaj czoła...  
 
DZIEWICE(śpiewając) Chcą nam ciebie wydrzeć swaty; 
Niech cię bronią białe kwiaty 
Twego wianka...(Dziewice podają Balladynie kosze z 
kwiatami) 
 
BALLADYNA: Precz! precz. Odkąd zaczęły kwitnąć 
białe róże Z czerwonymi plamami?. Wynieście te 
kosze...  (Balladyna ucieka do chaty.) 
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DZIEWICA 1:Pogardziła kwiatami, które ja przynoszą, 
Ja, dawna przyjaciółka.  
 
SWAT 1 (młodzieniec): Patrzcie, w pyłu chmurze 
Błyska złota kareta, jedzie Kirkor z księdzem. 
(wychodzą) 
 

KONIEC AKTU DRUGIEGO 
 
 

AKT III 
SCENA I 

 
Dom Wdowy dopalający się przed pogorzeliskiem 
garstka wieśniaczego ludu. 
 
PIERWSZA KOBIETA: 
Oj, widzicie, jak diabły ludziom szczęście noszą, 
Ta nędzarka, ta wdowa ze swoją kokoszą, 
W złotej karecie błotem na nas biednych bryzga.  
 
DRUGA KOBIETA: Oj prawda. 
 
STARZEC: A ja wam powiadam, że staruszka poczciwa. 
Pamiętajcie, że ona ubogie leczyła, 
Ty sama, co tu wrzeszczysz, moja pani miła, 
Już by cię dawno szatan pojął do swej chwały, 
Gdyby nie ta staruszka. 
 
DRUGA KOBIETA: I mój Stasiek mały 
Także jej winien życie, więc jej nie zazdroszczę, 
Dalibóg nie zazdroszczę; wóz sianem wymoszczę 
I pojadę w zamczysku odwiedzić staruszkę...  
 
STARZEC: Oj, nie jedź, kobieto! Widzisz ten pożar? 
 
DRUGA KOBIETA: Cóż stąd - że słomą podbitą 
Chatę spalili - cóż stąd?  
 
STARZEC: Widać, że się wstydzą 
Chaty, słomy, bławatków i nas...  
 
DZIEWCZYNA 1: A ta panna młoda 
To zadzierała nosa!... Wiedzieliście wczora. 
Wstążkę czarną na czole miała zamiast wianka, 
Wszystko, by się odróżnić... Twarz niby upiora 
Blada... a uśmiech hardy. 
 
DZIEWCZYNA 2: Wiecie wy, że ona 
Była już na grabinię z dawna przeznaczona, 
Bo miała wziąć za męża Grabka pijanicę. 
Wiecie o tym? na Boga... to nie tajemnice, 
Zwąchali się z Grabiczem - to dziw, gdzie on siedział? 
Nie było go na ślubie.  

PIERWSZA KOBIETA: Może się dowiedział... 
I poszedł do jeziora z rozpaczy.  
 
DZIEWCZYNA 3: Niełatwo wisusowi utonąć...  
 
PIERWSZA KOBIETA: Otóż Grabiec pędzi 
Z lasu, jak zwykle wiejską otoczony dziatwą. 
(Grabiec wpada na scenę, za nim tłum dzieci.) 
 
DZIECI: Z Grabiczem! z Grabiczem! 
Tańcujmy! tańcuj, Grabku!  
 
GRABIEC: Precz, bachury! 
 
STARZEC: Gdzieżeś to bywał? czemu tak ponury?  
 
GRABIEC: Rosłem. 
 
DZIECI: On był osłem! 
 
GRABIEC (do dzieci): Milcz, przeklęty tłumie, (do 
starca) byłem wierzbą. 
 
STARZEC: Co mówisz?... 
 
GRABIEC: Mówię, co mówiłem. Ale ja w rozpaczy; Ja 
byłem wierzbą...  
 
STARZEC: Jednak to coś znaczy... A byłeś w karczmie? 
 
GRABIEC: Wprzód nim wierzbą byłem, to byłem w 
karczmie. 
 
STARZEC: I piłeś?... 
 
GRABIEC: A piłem... 
 
STARZEC (śmiejąc się): Więc to sen, panie Grabku, 
wierzba owa!...  
 
GRABIEC (pokazując na pogorzelisko): A gdzie ta 
chata?  
 
DZIEWCZYNA 1: Jaka? 
 
GRABIEC: Ta, gdzie wdowa żyła z córkami?...  
 
DZIEWCZYNA 1: A toż chata stoi... 
 
GRABIEC: Gdzie?  
 
DZIEWCZYNA 2: Ty pijany!...Chata się zmieniła 
W twój nos czerwony, kiedyś ty się zmienił w płaczącą 
wierzbę. 
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GRABIEC: Bogdaj cię, a gdzie ona?..  
 
DZIEWCZYNA3: Kto?  
 
GRABIEC: Balladyna? 
 
DZIEWCZYNA 3 (z wiankiem w ręce) 
Także przemieniona w ten grochowy wianuszek, w 
grochowy wianuszek...  
(Rzuca na głowę Grabkowi wianek.) 
 
DZIECI: Cha! cha! cha! groch na wierzbie rośnie 
zamiast gruszek! Cha! cha! cha!  
 
DZIEWCZYNY 1 i 3: A pan Grabek był wierzbą!  
 
DZIECI: Grabek rosnął w lesie! 
 
DZIEWCZYNY 2: 
A żoneczka w złocistej smyknęła kolesie. 
(wszystkie)Cha! cha! cha!  
 
DZIECI: Żeń się, Grabku, z miotłą czarownicy! Cha! 
cha! cha!  
 
STARZEC (bierze Grabka za rękę): 
Chodź do karczmy, przy miodu szklanicy 
Ja ci wszystko opowiem. (Wyprowadza Grabka.) 
 
DZIECI (lecąc za Grabkiem) 
Cha! cha! cha! wierzba, wierzbic, wierzbiątko, 
wierzbina. 
 
Dzieci i cały tłum wychodzą za Grabkiem. 
 
 

SCENA II 
 
Sala pyszna w zamku Kirkora. 
Balladyna wchodzi zamyślona w bogatej szacie - z 
wstążką czarną na czole. 
 
BALLADYNA (sama): 
Więc mam już wszystko... wszystko... teraz trzeba 
Używać... pańskich uczyć się uśmiechów, 
I być jak ludzie, którym spadło z nieba 
Ogromne szczęście... wszakże tylu ludzi 
Większych się nad mój dopuścili grzechów 
I żyją. - Rankiem głos sumienia nudzi, 
Nad wieczorami dręczy i przeraża, 
A nocą ze snu okropnego budzi... 
O! gdyby nie to!... Cicho.  
Wchodzi Kirkor zbrojny z rycerstwem. 
 
KIRKOR: Moja młoda żono! Jakże ci w moim 
zamczysku?..  

BALLADYNA: Spokojnie. 
 
KIRKOR: Kochanie moje, odjeżdżam. 
 
BALLADYNA: Gdzie? 
 
KIRKOR: Przysiągłem święcie taić cel wyprawy. 
 
BALLADYNA (rzucając się na szyję): 
Gdzie jedziesz? Mężu... ja ciebie nie puszczę! 
Dlaczego jedziesz? czyś poprzysiągł komu?  
 
KIRKOR:  Sobie przysiągłem. Za trzy dni wrócę...  
 
BALLADYNA: Lecz ty winien żonie pozostać z żoną...  
 
KIRKOR: Nic mię nie zatrzyma, 
Muszę odjechać – daj mi białe skronie (całuje w 
czoło) 
W skarbcu masz pieniążki, 
Szafuj... i baw się... daj mi czoło białe, 
Jeszcze raz... żono! nie lubię tej wstążki, 
Czoło należy do mnie, czoło całe, 
Rozwiąż tę wstążkę... 
 
BALLADYNA: Mężu, uczyniłam ślub.  
 
KIRKOR: Ślub po siostrze... lecz gdy powrócę, 
wyłam mi się z takiego ślubu... 
 
BALLADYNA: Tak... 
 
KIRKOR: Bądź zdrowa. - Chamy na koń! - niechaj 
warty 
Czuwają w zamku... (Odchodzi Kirkor i wszyscy prócz 
Balladyny.) 
 
BALLADYNA: Mężu!... Odjechał. Po co? Gdzie?  
- Sumienia wężu, ty mi powiadasz: oto mąż odjechał 
Szukać Aliny... ona w grobie - w grobie? 
Lecz jeśli znajdzie grób? - Tak się uśmiechał, 
Jakby chciał mówić: przywiozę ją tobie, 
A zdejmiesz wstążkę, jak przywiozę.  
Kostryn wchodzi. 
 
KOSTRYN: Pani!... Hrabia zaklina, abyś mu przez okno 
Posłała uśmiech...  (Balladyna staje w oknie i 
uśmiecha się). 
 
BALLADYNA: (odchodząc od okna):Pojechał... (do 
Kostryna) Ktoś ty, rycerzu?... 
 
KOSTRYN: Dowódca warty zamkowej.  
 
BALLADYNA: Nagrodzę ci hojnie czujność i wierność...  
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KOSTRYN: Nie potrzeba bodźca 
Temu, kto służy rycersko i zbrojnie 
Tobie, grafini... Ach! my oboje będziemy czuwali, 
Ja nad aniołem -- ty, anioł, nade mną.  
 
BALLADYNA: Jak się nazywasz?  
 
KOSTRYN: Fon Kostryn... 
 
BALLADYNA: Nie z Lachów? 
 
KOSTRYN: Z niemieckich książąt rodzę się.  
 
BALLADYNA: Wygnany? 
 
KOSTRYN: Nieznany własnej ojczyźnie, sługa w obcym 
kraju; 
Niech to nie będzie moim potępieniem! Ty także 
obca...  
 
BALLADYNA: Co? 
 
KOSTRYN: Ty jesteś z raju. (odchodzi.) 
 
BALLADYNA (sama): Jak się ja prędko poznałam 
spojrzeniem 
Z tym cudzoziemcem. Wierzyłam, że tu być powinna 
Bratnia mi dusza... (Wchodzi wdowa ubrana jak w 
drugim akcie, w świątecznym ubiorze.) 
 
WDOWA: Córko droga! Co to się stało? Królewic 
odjechał?  
Nazajutrz po ślubie zaniechał 
Żoneczki młodej... czyś go zagniewała? 
To by źle było! Jakże ty dziś spała, 
Gołąbko moja? Otóż ja śniłam, że do mnie aż z nieba 
Przyszła Alina. 
 
BALLADYNA: Różaniec mów lepiej, matko.  
 
WDOWA: Czy ty chcesz kaganiec włożyć na usta 
matce?  
 
BALLADYNA: Matko stara, zamek nie chata,  
tu zatrudnieni chmara, tu nie snów słuchać... 
(Wchodzi sługa.) 
 
SŁUGA 2: Jakaś tam hołota 
Stoi przed bramą i wykrzyka hardo, 
Aby ją puścić przez zamkowe wrota. 
Krzyczy żołnierzom: "Powiedz, mój kochanku, 
Matce Kirkora żony, że Barbara, 
Jej przyjaciółka, zjeżdża w odwiedziny".  
 
WDOWA: To moja kuma... jakie tam nowiny?...  
 

BALLADYNA: Odprawić ten wóz.  
 
WDOWA: Balladyno?... 
 
BALLADYNA: Matko! Czy ci się sprzykrzył zamek?...  
Możesz odjechać z tą starą...  
 
WDOWA: Córko, co mówisz?  
 
BALLADYNA: O! to żarty... żarty... Każ, matko, wóz ten 
wyprawić...  
 
WDOWA (z westchnieniem): Wyprawcie. Powiedzcie, 
że śpię. 
 
BALLADYNA: Matko, tobie, starej kobiecie, lepiej nie 
wychodzić z ciepłej komnaty...  
 
WDOWA: Ach, nudno jak w grobie tak samej 
siedzieć...  
Balladyna kocha mię?... prawda, córko? A malina 
Na twoim czole? o! pokaż... Czy boli ciebie?  
 
BALLADYNA: Dosyć już, matko...  
 
WDOWA: Bladniesz, by o niej wspomnieć... 
 
BALLADYNA: Więc dlaczego wspominasz, matko?...  
 
WDOWA: To z serca dobrego... 
 
BALLADYNA: Wierzę! wierzę! wierzę! 
Matko, idź teraz do siebie na wieżę. 
 
WDOWA: Do mojej ciupy?  
 
BALLADYNA: Idź, matko! (Matka odchodzi) 
(do siebie)Piekło! Mieszam się - bladnę... Ja się kiedyś 
zdradzę 
Przed matką, mężem... Wszystko się urzekło 
Na moją zgubę. (Kostryn wchodzi na scenę.) 
 
KOSTRYN: Pokoje kazałem suto osnuć w złotogłowy. 
Dziś dzień poślubny... dziś na dwór zamkowy 
Zjadą się liczne pany i rycerze, wasale twoi...  
 
BALLADYNA: Trzeba zamknąć wieżę, 
Gdzie mieszka moja - mamka; ona chora, 
Snu potrzebuje.  
 
KOSTRYN: Jak to - ta potwora 
Mlekiem poiła twoje usta śliczne? 
Ach nie!... Ta chyba bogini niebieska, 
Co na błękity lała drogi mleczne, ukołysała ciebie...  
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BALLADYNA: Mój rycerzu, złote masz usta... 
 
KOSTRYN: Ty diamentowe serce. 
Tylko wybrani goście do zamku mają być przyjęci. 
Właśnie dziś jakiś prostak bez pamięci 
Wdzierał się tutaj, kazałem go psami 
Poszczwać za wrota... Śmiałek nad śmiałkami, 
Psom odszczekiwał ciągle, że znał ciebie, 
A w takich ustach to bluźnierstwo srogie.  
 
BALLADYNA: Któż by to mógł być?  
 
KOSTRYN: Ktoś z tych, co po chlebie 
Pańskim się włóczą. O! ty go nie znasz... jakiś gbura - 
Grabiec...  
 
BALLADYNA: Co? Grabiec? Tego chłopstwa chmura to 
jak szarańcza.  
 
KOSTRYN: Przebacz im, grabini. 
Królowa kwiatów na próżno obwini 
Chłopianki ulów, że koło niej brzęczą. 
 
BALLADYNA: O! ty, syn książęcy z tysiąca tysięcy 
Możesz być pierwszym, byleś tajemnicy 
Umiał dochować. (Kostryn przyklęka i całuje kraj 
szaty) 
Chodźmy do skarbnicy zaczerpnąć nieco złota,  
aby godnie gości przyjmować... (Wychodzą.) 
 
 

SCENA III 
 
Las przed chatą Pustelnika. Kirkor zbrojny. Pustelnik z 
koroną w ręku otrzymaną od Kirkora. 
 
PUSTELNIK: Kirkorze, oto złocista korona. 
Więc może kiedyś za twoją pomocą 
Wróci na Gnezno i niezakrwawiona 
Błyśnie ludowi. - Boże, świeć naszej sprawie...  
 
KIRKOR: Żegnaj mi, starcze... Królem cię powitam.  
 
PUSTELNIK: Na twoim czole już zwycięstwo czytam.  
 
KIRKOR: (wychodząc) Na koń, rycerze! 
 
PUSTELNIK: Czemu się ten rycerz 
Dwudziestą laty pierwej nie urodził?... 
Byłem na tronie, to kraj cały płodził 
Same poczwary…Któż to znowu? (Balladyna wbiega 
prędko.)  
Kto ty?... 
 
BALLADYNA: Pani z bliskiego zamku. 
 

PUSTELNIK: Czego żądasz? 
 
BALLADYNA: Wiem, że znasz ziółek lekarskie 
przymioty, 
Że leczysz rany.  
 
PUSTELNIK: Zdrowo mi wyglądasz. Pokaż zranione 
miejsce.  
 
BALLADYNA: Starcze! 
 
PUSTELNIK: Lekarz powinien widzieć...  
 
BALLADYNA: Czy ty mi przyrzekasz wyleczyć?  
 
PUSTELNIK: Pokaż tę ranę! 
 
BALLADYNA: Na czole. Patrz!  
 
PUSTELNIK: Twoja rana... czerwona i sina. 
Powiedz mi, jaka, jaka straszna wina przyczyną?  
 
BALLADYNA(ociągając się): Czerwona malina splamiła 
czoło.  
 
PUSTELNIK: Musisz mi powiedzieć, kiedy to było?  
 
BALLADYNA: Wczora. 
 
PUSTELNIK: Wczora rano?  
 
BALLADYNA: Tak.  
 
PUSTELNIK: Daj mi ręką posłuchać uderzeń 
Twojego serca. - Czy pod zapłakaną 
Wierzbą nie rosły maliny? Mów śmiało. 
Czy ta malina była kiedyś białą? 
A tyś ją może sama sczerwieniła? 
Przyłóż do serca tę, co cię zraniła, 
Malinę... (Odpycha ją gwałtownie.) 
Biada tobie! serce twoje wydało...  
 
BALLADYNA: Starcze! 
 
PUSTELNIK: Tyś siostrę zabiła! 
BALLADYNA: Nie - nie - masz złoto. 
 
PUSTELNIK: Słuchaj ! za co płacisz? 
 
BALLADYNA: Nie wiem... 
 
PUSTELNIK: Ta rana ciebie piekielnym zarzewiem 
pali... ha?...  
 
BALLADYNA: Pali... 
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PUSTELNIK: I spałaś dziś? 
 
BALLADYNA: Spałam. 
 
PUSTELNIK: Z tą raną?..  
 
BALLADYNA: Starcze, ja nic nie wyznałam. 
 
PUSTELNIK: Nic! o przeklęta! a za coś płaciła?  
 
BALLADYNA: Za twoje leki.  
 
PUSTELNIK: Bogdaj rana gniła, aż cienie śmierci na 
całą twarz padną; 
 
BALLADYNA: Starcze, biada tobie! 
 
PUSTELNIK (z ironią): Co? ty mi grozisz, kiedy ja 
chorobie 
Obmyślam leki? czary piekieł trudzę, 
Aby tę ranę zmazać z twego czoła. 
Chcesz, siostrę twoją umarłą obudzę.  
 
BALLADYNA: Obudzisz?  
 
PUSTELNIK: Siostra niech siostry zawoła! 
Umarła wstanie i tę ranę zmaże. Chcesz?  
 
BALLADYNA: Gdybym miała trzy straszniejsze plamy, 
Wolę je nosić aż do Boga sądu, niż...  
 
PUSTELNIK: Milcz, zbrodniarko! teraz my się znamy 
Do głębi serca... precz! precz! precz! ty musisz 
koniecznie 
Czekać, co Boga sądy sprawiedliwe 
Uczynią z tobą... A coś okropnego 
Bóg już przeznaczył, może jutro spełni. 
Biada! jutro rano 
Na murach zamku ujrzysz Boga palec.. 
Co... czyś ty martwa?.. Obudź się, kobieto... 
Obudź się... słuchaj.  
 
BALLADYNA (jak ze snu): Co to? ha? wyrzekłeś, 
Że siostra moja zbudzi się?... ja wolę 
Umrzeć. - Dlaczego ty się, starcze, wściekłeś? 
Biada ci! Biada! (Ucieka.) 
 
PUSTELNIK (sam): W smutnej lasów ciszy 
Zbrodnia jak dzięcioł w drzewa bije suche; 
Bóg to wszystko słyszy…(po chwili słychać dzwony 
podziemne) 
Cóż to?  zalane przed wiekami miasta 
Wołają z Gopła o litość płaczem wieżowym… 
Pójdę przeżegnać miasto potępione; 
Może spokojnie pod modlitwą starca 
Snem cichym zaśnie w pogrobowej fali. 

SCENA IV 
 
Las jak poprzednio (przed chatą pustelnika). - Skierka i 
Chochlik. 
 
CHOCHLIK: Poleciał... głupi jak wrona.  
 
SKIERKA(bierze porzuconą na kamieniu koronę) 
Patrz, oto starca korona. 
Niechaj na włosach Goplany 
Od księżycowych promyków 
Błyska jak wianek ogników. 
 
CHOCHLIK: Patrz, nasza pani tu kroczy.  
Grabiec i Goplana wchodzą na scenę. 
 
GRABIEC: Moja najmilsza wiedźmo, deszczowa 
panienko, 
Tobie jezioro łożem, a chmura sukienką; 
Gdybym ja był kwiatkiem, gorczycą, pokrzywą, 
Albo rumiankiem, wtenczas wieczną tobie miłość 
Przysiągłbym i w małżeńską wstąpiłbym zażyłość 
Ale ja na nieszczęście nie kwiat ani ziele; 
Człowiek mięsny, panienko; więc kłaniam uniżenie.  
 
GOPLANA: O! biada mi, biada! 
 
GRABIEC: Dzisiaj mnie sowito 
Wierzbami pod zamczyskiem Kirkora obito; 
To prawdziwe nieszczęście, plecy świerzbią. – Ale 
Skoro w tym zamku biją, a karmią wspaniale, 
Gdy z odkręconych dziobków u rynien w rynsztoki 
Płynie jasna gorzałka; więc każą wyroki, 
Abym przystał na służbę do kuchni Kirkora.  
 
GOPLANA: Co? zawsze do niej! do niej!... Jeszcze 
wczora 
Widziałeś serce tej kobiety. Miły, 
Czego zażądasz? władzy, bogactw, siły, 
Zmienionej twarzy…O! miły, powiedz!...  
 
GRABIEC: Więc od stóp do głowy 
Miło by mi wyglądać jako król dzwonkowy, 
W koronie, z jabłkiem w lewej, z berłem na prawicy.  
(na stronie) Jak się teraz wywikła wiedźma z 
obietnicy? 
Niech mam berło, koronę, płaszcz, złote trzewiki, 
Od stopy aż do głowy, jak pan król...  
 
GOPLANA: Diabliki! 
Lećcie u zorzy 
Prosić purpury, 
Pereł u róży, 
Szafiru u chmury, 
U nieba błękitu, 
A złota u świtu. 
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odbiegają Skierka i Chochlik. Do Grabka. 
O jakiej zamarzysz postaci, 
Zakreślony w czarów kole, 
Taką moc Goplany da ci 
Postać, szaty, rysy, dolę...  
Skierka i Chochlik niosą szaty i koronę. 
 
SKIERKA: Wszystko gotowe.  
 
GRABIEC (poziewa): A! a! spać chcę...  
 
GOPLANA: Pochyl głowę, 
Zaśnij - obudzisz się skoro. 
We śnie cię duchy ubiorą 
Na marę twego marzenia.  
 
CHOCHLIK: Król dobrodziej w dobre chrapie, 
Na drugi bok się przewraca. (Duchy przebierają 
Grabca) 
 
SKIERKA: Goplano, już się twój miły przetwarzył.  
 
GOPLANA (Goplana daje znak; patrząc na śpiącego) 
Jaką on sobie dziwną postawę wymarzył.  
(Grabek wstaje z ziemi jak król dzwonkowy.)  
 
GRABIEC (poziewając) :A-a-a-a-dobry dzień... Co to 
znaczy?  
w co znowu przewierzgnęły biesy? 
Jaki płaszcz! Ha! chodź tu, moja wiedźmo, moje 
szklanne dziwo, 
Powiedz, kto mnie tak złotem i brodą ozdobił? 
Powiedz, co się zrobiło ze mnie?  
GOPLANA: Król się zrobił. Nosisz prawdziwą koronę 
Popielów... 
 
GRABIEC: Widzę, że służy ludziom do tych samych 
celów, 
Co czapka: kryje uszy. A to? (Pokazuje berło 
drewniane.) 
 
GOPLANA: Berło twoje. Wszystko, co na tej ziemi 
moją władzę czuje: 
Ptaszyny, drzewa, rosy, tęcze, każdy kwiatek jest 
twoim...  
 
GRABIEC: Co? króluję...  
 
GOPLANA: Zostawiam ci Chochlika, Skierkę - niechaj 
służą, 
Bądź zdrów - do wieczora. Będę ciebie czekała nad 
brzegiem jeziora (Odchodzi Goplana.) 
 
GRABIEC: Aż mi lżej, że ta rybia galareta znika. Hej, 
poddani!  

(do Chochlika)Ty jesteś królewskim ministrem, boś 
głupi.  
(do Skierki)A ty, drugi diable z oczkiem bystrym, 
Błaznem; śmiesz mię, łajdaku, aż z radości pęknę. 
Teraz jechać pora.  
 
SKIERKA: Gdzie król jedzie?  
 
GRABIEC: Na ucztę ślubną do Kirkora. 
 
Odchodzą wszyscy. (Grabiec wychodzi drzwiami na 
prawo i potem dyskretnie wchodzi drzwiami innymi i 
zasiada za stołem biesiadników.) 
 
 

SCENA V 
 
Sala w zamku Kirkora – Kostryn 
 
KOSTRYN (sam): Za pustelnika celą drzewami ukryty 
Słyszałem tajemniczą spowiedź tej kobiety. 
O! szczęście! - teraz panem złotej tajemnicy, 
Wraca Balladyna. Mogę mieć ją i skarby. - Szczęśliwa 
godzina. 
Staje na stronie. 
 
BALLADYNA (wchodzi głęboko zamyślona): 
Na cóżem poszła do tego człowieka? 
Straciłam się; szatańska ręka mnie zawiodła. 
I pomyśleć, że gdyby nie te odwiedziny, 
Starzec byłby jak owe ludzi milijony, 
Których nigdy na świecie nie spotkałam.  
Kostryn zbliża się.  
 
KOSTRYN: Pani! od grafa przysłany 
Z darami goniec na rozkazy czeka...  
 
BALLADYNA: Dary od męża? zawołaj człowieka, 
Niech je tu złoży. (Kostryn odchodzi. Po chwili wchodzi 
Kostryn i Gralon.) 
 
GRALON: Przeze mnie, Gralona, Kirkor pozdrawia...  
 
BALLADYNA: Zdrów? 
GRALON: Zdrów jak malina. 
 
BALLADYNA: Czy mąż ci kazał taką osłodzoną 
Przynieść odpowiedź? (po chwili) 
Oto złotówka czerwona, 
Weź ją i przepij albo przegraj w kości. 
Gdzieżeś ty, Gralonie, odjechał pana? 
 
GRALON: W nadgoplańskim borze. 
 
BALLADYNA: Nie zatrzymywał się nigdzie po drodze? 
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GRALON: U pustelnika stanął w celi.  
 
BALLADYNA: Boże! U pustelnika... Mów ja ci 
nagrodzę, 
ale chcę wiedzieć wszystko... rozumiesz?  
Choćby co było okropnego powiedz...  
 
GRALON: W borze pan jechał przodem na koniu 
lamparcie, 
A my gęsiora jechali za panem... 
Wtem nagle pański koń dał w górę słupa, 
Jakby się spotkał z ognistym szatanem. 
A pan graf z konia rzekł: "Czuć w lesie trupa..."  
 
BALLADYNA (z przerażeniem): I z koni zsiadł... i...  
 
GRALON: Krzyknął: "Za mną, służba!" 
I pieszo z mieczem pod wierzbę poskoczył. 
Na mchu trup leżał - a piersi mu toczył 
Wianek żelaznych gadzin...  
 
BALLADYNA: O!!! 
 
GRALON: "To wróżba naszej wyprawy - rzekł graf. – 
Oto leży przed nami ścierwo zabitego tura".  
 
BALLADYNA(oddychając): Ach!  
 
GRALON: "Dobra wróżba dla mężnych rycerzy" - 
Mówił graf Kirkor... my krzyknęli: "hurra!" I znowu na 
koń...  
 
KOSTRYN: Mówiłeś, Gralonie, że trup pod wierzbą? 
Ponad strumieniem? gdzie rosną maliny? Wszak 
tak?..  
 
GRALON: Tak, panie. 
 
KOSTRYN: Blisko starca chaty? 
 
GRALON: Tak...  
 
KOSTRYN: I ty mówisz, że tur rosochaty leżał pod 
wierzbą?  
GRALON: Tak. 
 
KOSTRYN: Przysiąż! 
 
GRALON: Dlaczego? 
 
KOSTRYN: Bo ja przysięgnę na szatana złego, 
Że nie tur... ale... Broń kłamstwa żelazem! (do 
Balladyny, dobywając miecza) 
Tego człowieka trzeba zabić. 
 

BALLADYNA (z pomieszaniem): Trzeba.  
 
KOSTRYN (napadając): Broń się -  
 
GRALON (broniąc się): Co znaczy? 
 
Biją się - Balladyna zdejmuje miecz ze ściany i 
zachodząc z tyłu zabija Gralona. 
 
BALLADYNA: Masz! 
 
GRALON: O jasne nieba! Zbrodnia!!! (Kona.) 
 
KOSTRYN: Grafini, napadliśmy razem 
Na tego starca: czy wiesz, co to znaczy?  
 
BALLADYNA: Wiem! o mój Boże!  
 
KOSTRYN: Ja biorę połowę twojego strachu, tajemnic, 
rozpaczy.  
 
BALLADYNA: Co teraz robić, Kostrynie? 
 
KOSTRYN: Mieć głowę...(wynosi trupa) 
 

KONIEC AKTU TRZECIEGO 
 
 

AKT IV 
SCENA I 

 
Sala w zamku Kirkora - Uczta - Przez okna widać 
błyskawice. 
Grabiec ubrany jak król siedzi na pierwszym miejscu - 
Balladyna, Kostryn, Szlachta, Slużba zamkowa. 
Chochlik i Skierka stoją za krzesłem Grabka. 
 
SZLACHCIC 1: (aktor siedzący przy stole) Zdrowie 
jasnego króla! 
 
GRABIEC: (do Chochlika)Podziękuj, ministrze. 
 
CHOCHLIK: (ze śmiesznym gestem) Król dziękuje. 
 
BALLADYNA: Honor to dla mnie, że gość tak dostojny 
Raczył nawiedzić mój zamek i stoły. Pijcie panowie! 
Dlaczego pan Gryf siedzi niemy? 
Proszę wynaleźć wesołą rozmowę. 
 
SZLACHCIC 1: Mówmy o herbach. 
 
GRABIEC: Ja mam w herbie króla złote trzewiki, 
koronę i głowę. 
 
SZLACHCIC 1: Ja mam dwie trzaski. 
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SZLACHCIC 2: A ja mam pół ula. A ty, grafini? 
 
BALLADYNA: Ja?... 
 
KOSTRYN: Pani! wszak byłaś księżniczką możnej 
Trebizonty. 
 
GRABIEC: Proszę!!!Najświętsza Panno! co ty narobiłaś 
Książąt na ziemi! Miałaś aśćka grosze? 
 
BALLADYNA: Ja? - o! wspomnienie! Wuj nielitościwy 
Wygnał mię z państwa, zagrabił dzielnicę; 
Przez niego bracia moi królewice zamordowani. 
 
GRABIEC: Proszę! co za dziwy! Kto by uwierzył?... 
 
BALLADYNA: I mnież odmówicie 
Wiary? - nie proszę o pożałowanie. 
Ach, ja szczęśliwa, ja uniosłam życie; 
Lecz matka moja! - Matkę moją, panie, 
Zamurowano w pałacu framudze. 
 
GRABIEC: Biedna starzyna! 
 
BALLADYNA: Ale ja was nudzę 
Opowiadaniem tego, co mię boli. 
Proszę pić! proszę!   
 
GŁOS SŁUGI 2: (za kulisą) Stój, matko! 
 
GŁOS WDOWY: (za kulisą) Puszczajcie! 
 
BALLADYNA: Gdzie ja się skryję? 
 
WDOWA (wpada przebijając się przez służbę i staje 
śród sali - dygając pomieszana) 
Kłaniam pięknie, moi rycerze. – 
Córko! ha! to się nie godzi zapomnieć o mnie. 
 
BALLADYNA: Co się babie roi? Co to za stara kobieta? 
 
WDOWA: Wy młodzi hulacie? dobrze. - Ale też o 
matce warto pomyśleć. - A to mnie jak w klatce 
Zamknięto - stara czeka, czeka, czeka -  
Ani przysłała kawałeczka chleba. 
BALLADYNA: Co to się znaczy? to jakaś szalona. 
Czemu tu wpuszczona ta stara?... 
 
KOSTRYN: Wziąć ją! idź z Bogiem. - Mój królu, to 
obłąkana. 
 
WDOWA (do Balladyny): A powiedz: matulu 
Do twojej matki, nie nazywaj: stara - stara, ta stara -  
 
BALLADYNA: Wziąć ją! wyprowadzić! 
 

GRABIEC: Cha! cha! cha! - jaka to chłopska maszkara, 
Dajcie jej pokój: trzeba ja posadzić z nami do stołu. 
 
WDOWA: To mi to pan dobry!... 
Widzicie! dajcie ławkę, niech usiędę. 
 
BALLADYNA: Piekło! Jak tu wpuszczono tę żebraczkę 
wściekłą? 
Powiedz, jak weszłaś do złotych pokoi? Ja ciebie nie 
znam... 
 
WDOWA: Ty matki nie znasz? twojej własnej matki? 
 
GRABIEC: Cha! cha! cha! - uszy królewskie weseli taki 
rozhowor... 
 
BALLADYNA: Czy wy ją znacie, panowie, powiedzcie, 
Co to za wiedźma? 
 
WDOWA: Ach! okropnico córko! to ja ciebie nie 
znam. 
 
BALLADYNA (do Kostryna): Każ, niech ją za wrota 
przepędzą, szczeka za głośno. 
 
WDOWA: Urodziłam z siebie 
Trumnę dla siebie - o Boże! mój Boże!... 
(Służalce na znak dany przez Kostryna chwytają za 
ręce Wdowę.) 
Puszczajcie! córko! niech pomyśli - córko!... 
O córko! pomyśl - ale tam na dworze 
(Ciągną ją na znak gniewliwy Balladyny.) 
Ja pójdę sama. - Świat teraz pustynią dla starej 
matki... 
 
Wdowa Wychodzi - wyprowadzona przez służbę 
 
BALLADYNA (po długim milczeniu):  
Czemuście smutni? Wszak pod uczty koniec 
Ludzie szczebiocą, co język przyniesie. 
A wy milczycie jak w zamczysku zboja? 
(Słychać tętent.) Co to za tętent? 
 
SŁUGA 2: Przybył grafa goniec. 
 
BALLADYNA: Niech wejdzie... (Goniec wchodzi.) 
Jakie od męża nowiny? 
 
GONIEC: Pan graf pozdrawia... 
 
BALLADYNA: A kiedy z powrotem? 
 
GONIEC: Burza go w bliskim zaskoczyła lesie. 
Konie ognistym przerażone grzmotem 
Grzęzły po bagnach; sosny się jak trzciny 
Gięły z okropnym hukiem i łoskotem. 
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Nie można było dotrzeć do zamczyska, 
I pan graf czeka w pustelnika celi, 
Aż się ta burza wygrzmi i wybłyska. 
 
BALLADYNA: Cóżeście z panem nowego widzieli? 
 
GONIEC: Pan graf pomyślnej dokonał wyprawy. 
Zaledwieśmy wjechali w gnezneńskie ulice, 
Koło czerwonej bramy spotkaliśmy orszak 
Rycerzy uzbrojonych; na ich czele Popiel 
Jechał konno. Wtem Kirkor - któż by myślał? 
Chwyta dłonią koniowi królewskiemu cugle 
Krzycząc: "Srogi tyranie! trzema zabójstwami 
Doszedłeś aż do tronu: idź w piekło!" To mówiąc 
Mieczem rozciął przyłbicę ukoronowaną 
I za szaty chwyciwszy podniósł, wstrząsnął trupa 
I ludowi pokazał. Lud zrazu oniemiał; 
Potem w niebo ogromnym uderzył okrzykiem, 
Nie można było wiedzieć: pochwalał czy ganił. 
Nagle się cały ku nam rzucił szumną falą, 
Chwila - a już nas jako trzy maleńkie mrówki 
Zalał, strzaskał, zdruzgotał. Kirkor jedną ręką 
Trzymał trupa, a drugą swój miecz zakrwawiony. 
My zaś, jego rycerze, pełniąc rozkazanie, 
Mieczów nie dobywali. Wtem tłok ludu, jako 
Bałwan rzucony wiatrem, zniżył się kolanem 
Przed olbrzymią postawą Kirkora i wołał: 
"Niech żyje ludu mściciel! Kirkor król niech żyje!" 
 
BALLADYNA: Co mówisz? Kirkor królem? 
 
GONIEC: Racz końca wysłuchać. 
Gdy lud głosił go panem, Kirkor miecz błękitny 
W trupiej ocierał szacie; widać, że głęboko 
Dumał, jakimi słowy myśl wyrazić zdoła. 
Na koniec rzekł: "O! Lachy, ja nieznany rycerz 
Nie mogę przesławnemu władać narodowi; 
Com uczynił, czyniłem nie dla wyniesienia 
Głowy mojej, czyniłem to dla szczęścia ludu. 
Jam stworzony do ciszy wiejskiej i prostoty, 
Dla mnie za ciężką była nawet godność grafa 
I zniżyłem ją szczeblem, pojąwszy w małżeństwo  
Zamiast jakiej królewnej ubogą chłopiankę; 
Ona zamiast herbowych znaków połączyła 
Z herby moimi dzbanek pełen malin; ona 
Niepodobna królowej; ani państwa pany 
Zechcą chłopianki dzieciom na przyszłość podlegać". 
 
BALLADYNA: Niegodne kłamstwo! kłamstwo! to 
kłamstwo! 
 
GONIEC: I dalej Kirkor tak rzecz prowadził: "Ogłoście 
po kraju 
Bezkrólewie! a kto się na zamku pokaże 
Uwieńczony prawdziwą koroną Popielów, 
Koroną, w której znany brylant "żmije-oko" 

Między dwóma rubiny na trzech perłach leży, 
Tego królem obierzcie". - Lud zgodnym okrzykiem 
Przyzwolił na tę mowę, i osierocony 
Czeka, aż się ukaże król, dziedzic korony. 
 
GRABIEC: (na którego wszyscy patrzą) Czemu ci ludzie 
patrzą na mnie jak gawrony? 
 
SZLACHCIC 1: Klękajmy wszyscy przed tym 
ukoronowanym. On królem... 
 
GRABIEC:  Co? ja królem? gdybym nie był pijanym, 
Upiłbym się z radości. Los głupi jak rura! 
Wyskoczyłbym ze skóry, gdyby moja skóra 
Nie była teraz skórą królewską. 
 
SZLACHCIC 2: Żyj długo... 
 
GRABIEC: Sto lat! Sto lat żyć będę; wziąłem skórę 
drugą 
Jak wąż - jak wąż, panowie, mam oko z brylanta. 
Puściłbym się po sali z grafinią kuranta, 
Gdyby nie godność, prawda? która siedzieć każe. 
Tak się w mój tron złocisty królowaniem wrażę, 
Że nie oderwą ludzie od tronu człowieka. 
 
BALLADYNA: Lej mi wina! Wszystko tak się splata, że 
chyba się powiesić. 
 
GRABIEC: Proszę! co za dziw! Teraz po obiedzie 
Trzeba wymyślić wesołą zabawę. 
 
GRABIEC: (do Chochlika) Więc ty, ministrze, 
Weź moje berło wierzbowe i na nim 
Graj jak na dudzie  
 
SKIERKA: Graj! ja do wtoru 
Zawołam echa ciemnego boru, 
Co rzecz widziały. (Chochlik gra na flecie smutną 
pieśń wiejską, a zmięszane głosy  w powietrzu 
poczynają śpiewać.) 
 
ŚPIEW: Obie kocha pan; 
Obie wzięły dzban; 
Która więcej malin zbierze, 
Tę za żonę pan wybierze. 
Cha!... cha!...  (Pieśń niknie jak echo.) 
 
BALLADYNA: Co to się znaczy? kto śpiewał i taką 
Pieśń skończył śmiechem? 
 
KOSTRYN: Cyt... to przywidzenie! 
 
BALLADYNA: Ktoś śpiewał...(do Chochlika) 
Proszę, graj -  (do Kostryna na stronie) 
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A ty, Kostrynie, patrz w twarze ludzi, a jeśli 
dostrzeżesz, 
Z ust których wyjdzie pieśń, powiedz; - obmyślę, 
Co z tym człowiekiem stanie się... (do Chochlika) 
Dudarzu, zagraj mi jeszcze wieśniaczą balladę 
 
Chochlik gra 
 
ŚPIEW DUCHÓW: Tobie szatan stróż 
Włożył w rękę nóż; 
Siostra twoja rwie maliny. 
A ty? a ty? Nóż twój siny 
Poczerwieniał krwią...O!... (Pieśń kończy się echowymi 
jękami.) 
 
KOSTRYN: Przestań, grafini mdleje. 
 
BALLADYNA: Nie.. ja żywa... 
Śpiewajcie... 
 
SZLACHCIC 2: Co znaczy takie obłąkanie 
W oczach grafini?  
 
KOSTRYN (do nieruchomej Balladyny): Pani!... 
 
BALLADYNA: Czułam cię dawno w powietrzu - 
Idź... potępiona - odnieś, skąd przyniosłaś 
Ten dzbanek pełny czegoś, co się rusza, 
Jak to, co w grobie. - O! precz... widmo białe 
zarżniętej.(Cień znika.) 
 
SZLACHCIC 1: Jaka woń malin! czujecie? 
 
SZLACHCIC 2: Powietrze pełne malin... 
 
BALLADYNA: (padając) O! umieram! 
 
KOSTRYN:  
Wynieście panią... (Wynoszą Balladynę.) 
Raczcie wstać od stołu, 
Proszę do komnat. - Wy stoły wynoście; 
Jutro się rozhula zamek i będzie wesoły jak wczoraj. 
Lecz na dziś dosyć... Panowie, spać pora. 
Proszę porzucać puchary i ławy -  
Jak ciężko Lachy odpędzić od strawy 
 
Podczas tej mowy wynoszą stoły. - Grabiec 
wyprowadzony przez służbę z pochodniami. - Za nim 
wszyscy biesiadnicy i Kostryn wychodzi ostatni. 

 
 

SCENA III 
 
Noc - błyska. - Sala bez światła w zamku Kirkora. 
Skierka i Chochlik wychodzą z drzwi, którymi 
wyprowadzono po uczcie Grabka. 

SKIERKA: Nasz pan usnął tam na wieży 
I śpi głęboko; ja lecę, 
Nim się ta burza uśmierzy, 
Kąpać się w błyskawicach. 
 
CHOCHLIK: Ja wyprawiam hecę w stajni, gdzie nad 
wrotami nie przybito sroki. 
 
CHOCHLIK: Co to za stuk?... 
 
SKIERKA: To burza drzwi zawarła. 
 
CHOCHLIK: Cyt... ktoś idzie... 
 
SKIERKA: Jakaś mara w bieli... przez okno wylecę... 
(Wylatuje przez okno.) 
 
CHOCHLIK:  Za nim! na koniach w zamku 
wyprawować hecę. (Wylatuje.) 
 
 

SCENA IV 
 
Sala taż sama 
 
BALLADYNA: 
sama wchodzi w nocnym ubiorze z nożem w ręku 
Nie mogłam spać, nóż leżał przy mnie, wzięłam. 
W koszuli - wstyd! gdyby cię kto zobaczył 
W koszuli z nożem w ręku? - Jak tu ciemno!... (Idzie 
ku wieży.) 
Nic nie słychać, zamek cały 
Głęboko śpi... Lecz jeśli śpi ten człowiek  
Z otwartą powieką?... to co?  
Jeżeli dziś nie zrobię rzeczy, jutro 
Żałować będę. 
Wszelki duch Boga chwali! Jaka to była 
Błyskawica czerwona!  
Lecz jeśli żar błyskawic lunie 
Na moją twarz, gdy będę z nożem stała  
Nad nim; to co? - Ogień pokaże tobie 
Miejsce, gdzie masz uderzyć. - O, błyskawice! 
Bądźcie mojego czynu słońcem. - idę. (Wychodzi na 
wieżę.) 

 
SCENA V 

Sala taż sama 
 
KOSTRYN (wchodzi zbrojno z dobytym mieczem) 
Drzwi otworzone. Teraz mię, fortuno, 
Prowadź i pomóż, a ja przysięgam, że choć syn 
wisielca, 
Będę na tronie jako syn książęcy; 
Dziś sługa gorszych, jutro pan tysięcy 
Lepszych ode mnie. Wszystko gotowe. Mam pęk cały 
kluczy 
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Od bram zamkowych i z ową koroną 
W pochmurnej nocy jak duch czarny zginę; 
A co nad wszystko: z cudzołożną żoną 
Rozbrat na wieki. O! szatanie prowadź! 
Chce iść na wieżę i we drzwiach spotyka się z 
powracającą Balladynę. 
Kto to? (Cofa się z przestrachem.) 
 
BALLADYNA: Ja. 
 
KOSTRYN: Sama - w ciemnościach - co znaczy? 
Słyszałem jakiś jęk, szedłem ratować. 
 
BALLADYNA: 
Przynieś mi światła; niech światło zobaczy, 
Jak ja okropnie muszę być czerwona. 
Skończyłam. Dziwnie krew pachnie ode mnie. 
Stało się - stało; teraz nadaremnie żałować rzeczy.  
 
KOSTRYN: Wzięłaś koronę? 
 
BALLADYNA: Nie...  
 
KOSTRYN: Stój na straży, ja pójdę szukać...(wychodzi) 
 
BALLADYNA: (do Kostryna, który wchodzi z koroną) 
Znalazłeś...  
 
KOSTRYN: Tak. 
 
BALLADYNA: Chodź tam, do komnaty... 
A namówimy się po cichu razem, 
Co jutro czynić... (Rozwidnia się trochę.) 
 
KOSTRYN: Doniosły mi czaty, 
Że Kirkor wrócił do Gnezna, żelazem 
Grożąc takiemu, co by się z koroną 
O tron upomniał... 
 
BALLADYNA: To nic... będę miała 
Ludzi i miecze; a za moją stroną 
Będzie ta tłuszcza ludzi, omal cała karmiona w 
zamku...  
 
KOSTRYN: Idź, prześpij szarą godzinę poranku. 
Ja sam obudzę, gdy słońce zaświeci; 
Staniesz w rycerzy uzbrojonych wianku. 
Jakoś to będzie - wojsko nam się skleci. 
Daj klucz od skarbu, będę mierzył garcem przekupne 
złoto. 
 
BALLADYNA: Skończ także ze starcem, 
Co mieszka w celi - a nas tylko dwoje będzie 
wiedziało. 
 
KOSTRYN: Ty ciężarna; troje. 

BALLADYNA: Jak to? i dziecko noszone w żywocie 
będzie wiedziało? 
Jeśliby tak było, czy ja szalenica, by porodzić żywe? 
Lecz nie - będzie żyło, dziecko nic nie wie...Idź!  
 
KOSTRYN: Niechaj moja lwica spać się położy - i 
zbudzi się świeża 
Do nowych czynów, w przyłbicy rycerza. (Wychodzą.)      
 

KONIEC AKTU CZWARTEGO 
 
 

AKT V 
SCENA I 

 
Poranek na leśnej łące. Skierka i Chochlik. 
 
GOPLANA: Chodźcie mnie uścisnąć, aniołki. 
Bo Goplana na wieki wam znika. 
 
SKIERKA: Co ty śpiewasz?...  
 
GOPLANA: Niestety! niestety! Piosenkę pożegnania.  
 
SKIERKA: Jeszcze dnie wiosnowe.  
 
GOPLANA: Polecę w okropną krainę, 
Anioł kar ze mną popłynie 
Krzycząc mi w duszy: "Pamiętasz 
O róż i malin krainie". 
Poplątałam ludzkie czyny 
Tak, że Bogu mścicielowi 
Trzeba wziąć grom i upuścić 
Na ludzkie dzieła i winy...  
 
SKIERKA: My cię nie chcemy opuścić, Goplano! 
Goplano! Goplano!  
 
GOPLANA: Puszczajcie biedną wygnaną, 
Bądźcie zdrowi! moja wina, 
Że wygnana w północ lecę.  
 
SKIERKA: O biada! o biada! o biada!  
 
GOPLANA: Próżne żale! próżne żale!...  
Lecąc, zaśpiewam smutne pożegnanie ziemi.  
 
Wychodzi - Skierka i Chochlik lecą za nią.  
 
 

SCENA II 
 
Pod murami Gnezna wał. Kirkor z dobytym mieczem, 
ze skrzydłami orlimi na barkach, wchodzi na czele 
wojska. Chorągwie rozwinięte trąby grają. 
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KIRKOR: (do rycerza) 
Człowiek, co się o berło Lachów upomina, 
Nie chciał wystąpić w szranki, jak podła gadzina 
Obietnicami, złotem, zakupiwszy sobie mnogich 
stronników...  
Walką chce tron owładać i na moim grobie 
Stanąć jako na pierwszym szczeblu królowania. 
Mnodzy nasi rycerze przeszli pod namioty 
Jasnego oszukańca, lecz nam zdrajców przekupnych 
nie trzeba. 
Skoro przybędzie Popiel,  
Rzucimy się na złoty obóz samozwańca.  
Zwyciężę, jeśli Bóg da… 
 
Wchodzi Goniec kurzawą okryty 
 
GONIEC 1: Okropność! 
 
KIRKOR: Czy w chacie nie znaleźliście starca? mów... 
walka nas czeka.  
 
GONIEC 1: W celi nie było starego człowieka; 
Lecz na skrzypiącej gałęzi przed chatą 
Trup jego wisiał na grubym powrozie. 
 
KIRKOR: Trąbić po obozie 
Hasło do walki! Los jemu dopisał, 
Do śmierci gonił nieszczęściem i zabił 
Nieznaną ręką.  
 
KIRKOR: Idźmy! Nadzieja w męstwie. Niech zaczną 
łuczniki! (Wychodzi) 
 
 

SCENA III 
 
Namiot Balladyny. 
Kostryn i Balladyna w zbrojach z hełmami 
zapuszczonymi wchodzą na scenę 
 
BALLADYNA: (sama) Jeżeli zwycięży, 
Jak mu nagrodzę? w ziemi całej łonie 
Nie znajdę kruszcu na zalanie gardła 
Temu Niemcowi. Lecz jeżeli przegra? 
Jeżeli przegra, to się wszystko skończy 
Chwilą okropną. Gdzie ta kobieta? Obaczyłam w lesie 
Babę, podobną do roztrzaskanego 
Piorunem dębu... kazałam potworze 
przynieść jadu czerpanego z węży.  
(Stara Kobieta w łachmanach wchodzi, podnosząc 
zasłonę namiotu.) 
Jesteś?  
 
STARA: Przyniosłam rożek ludomoru. 
 
BALLADYNA: Daj... i uciekaj do ciemnego boru, 

Uciekaj, mówię, stara czarownico. (Ucieka Stara 
Kobieta.) 
Okropna jędza... (Balladyna pociera nóż ludomorem, 
po chwili chowa go. Wchodzi Żołnierz.) 
Co słychać? Czy przegrywamy?  
 
ŻOŁNIERZ 1: 
Donoszę ci, książę, że dwustu ludzi przekupionych 
wczoraj 
Przeszło na polu z szeregów Kirkora 
Na stronę naszą. Jeśli się rozwiąże 
Na lewym skrzydle łuczników gromada 
Kupiona złotem, pole będzie nasze.  
 
BALLADYNA: 
Jeszcze nie przeszli! opieszała zdrada 
Gorsza niż wierność... Idź - bić -- i zabijać.(żołnierz 
wychodzi) 
(po chwili)Co to są za głosy? (Kostryn wchodzi zbrojny 
i krwią pomazany) 
A Kirkor?  
 
KOSTRYN: Zginął...  
BALLADYNA: Winnam ci życie. Naczelników głowy 
Niech kat pościna, wydaj rozkazy... 
(Wchodzi poselstwo ze stolicy- jeden z obywateli 
niesie na tacy złotej chleb i sól.) 
 
KOSTRYN: Oto poselstwo z poddanej stolicy.  
 
BALLADYNA: (do poselstwa miejskiego) Czego wy 
chcecie? (Posłowie klękają.) 
 
POSEŁ MIEJSKI (POSEŁ 1): Aniele z obłoku! 
Do ciebie serca narodu sieroce 
Wznoszą się wszystkie, ty bądź kraju panem. 
Stolica całym zniżona kolanem 
Czeka na ciebie z otwartymi bramy. 
Witaj więc! witaj, miły hospodynie! 
Obyś tu przed tobą klęczących na prochu 
Przyjął łaskawie. Chlebem cię i solą 
Witamy, panie. 
 
POSEŁ 2: Na twoje rozkazy 
Czekamy, pani, panuj z ludu wolą.  
 
BALLADYNA: 
Bez ludu woli... Dajcie mi chleb z solą 
(bierze od nich chleb, poselstwo się powoli wycofuje 
do wyjścia) 
Chodź tu, Kostrynie. Winnam ci tak wiele, 
Że ci połowa zdobytego miasta, 
Połowa kraju i chleba połowa 
Słusznie należy...  (Wyjmuje nóż zatruty po jednej 
stronie i rozcina na dwoje chleb.) 
Wszystkim się podzielę, a serce weźmiesz całe. 
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KOSTRYN: (klękając) O! królowo! 
 
BALLADYNA: (kosztując chleb widzi, że Kostryn także 
je podaną sobie połowę) 
Czyń, co ja czynię. Nie lękam się jadu 
W chlebie poddanych. Jedz, proszę... trzeba ludziom 
wierzyć. 
A teraz każcie z tryumfem uderzyć 
W trąby zwycięskie. Idźmy wojownicy, 
Do otworzonej żelazem stolicy.  
Wychodzi oparta na Kostrynie, za nią posłowie i lud. 
 
 

SCENA IV 
 
Sala królewska w Gneznie - tron w głębi. - Kanclerz u 
stóp tronu. 
Panowie państwa. Wawel dziejopis. - Paź. - Dwór. - 
Sędziowie. 
 
KANCLERZ: Wszystko gotowe na przyjęcie pana. 
Zasiądźcie teraz ławy po urzędzie: 
Niech wszystkich razem nowy król powita.  
Wchodzi Goniec. 
 
GONIEC 2: Świetny urzędzie, wieść przynoszą ważną, 
Nasz król, pan nowy - kobieta. 
 
KANCLERZ: Kobieta! 
KANCLERZ: Niech będzie odważną, 
Jak była Wanda... niech tak dobrą będzie, 
Ale szczęśliwszą. (Goniec drugi wchodzi.) 
 
GONIEC3: Prześwietny urzędzie! 
Królowa weszła już do bram stolicy.  
 
KANCLERZ: Ściemnia się jak przed burzą. 
 
PIERWSZY Z PANÓW (PAN 1): Okropna ciemność  
 
KANCLERZ: Deszczu potrzeba, niech pada.  
Balladyna wchodzi w królewskim ubiorze, w koronie. 
Kostryn w zbroi. - Lud. 
Pani! niech będzie poświęconą głowa, 
Co nam przynosi koronę Popielów. 
Witaj i panuj tak mądrze i szczodrze, 
Ażebyś z Bogiem do najświętszych celów 
Lud prowadziła. A wszystkim niechaj rządzi 
sprawiedliwość.  
 
BALLADYNA: Cóż mam uczynić?  
 
KANCLERZ: Praw naszych gorliwość 
O dobro ludu stanowi od dawna, 
Że król, nim siądzie do pierwszego stołu, 

Nim da spoczynek strudzonemu czołu, 
Które uciska w dzień korona sławna: 
Wprzódy na ławie sądowniczej siada, 
I rozwiązuje kryminalne sprawy.  
 
BALLADYNA: Niech się tak stanie, jak wasze ustawy 
Każą...  (Kostryn chwieje się i pada.) 
 
JEDEN Z PANÓW (PAN 1): Co to jest? wódz blednie i 
pada?  
 
BALLADYNA: (przystępując do leżącego Kostryna) Co 
to się znaczy... słabo ci?  
 
KOSTRYN: Umieram. 
 
BALLADYNA: Panie mój! drogi!  
 
KOSTRYN: Precz! jędzo trująca! 
Zrzućcie ją z tronu - ja pierwszy otwieram 
Grobowiec ciemny dla ludzi tysiąca, 
Co będą żyli pod nią...  
 
BALLADYNA: On w malignie... 
Wynieść go! wynieść!... ciało jego stygnie... 
Niech lekarz jaki uzdrowi go, za to połową kraju 
zapłacę.  
 
LEKARZ: Już skonał. (Wynoszą ciało Kostryna, lekarz 
idzie za nim.) 
 
BALLADYNA (do siebie): Już przeszłość zamknięta 
W grobach... Ja sama panią tajemnicy.  
 
BALLADYNA: Teraz, Kanclerzu, wywołaj przede mnie 
zbrodniów.  
Przysięgam sobie samej, w oczach Boga, być 
sprawiedliwą.  
 
KANCLERZ: Niech wejdzie pierwszy oskarżyciel. Ktoś 
jest?...  
 
LEKARZ: Królewski lekarz. 
 
KANCLERZ: O co sprawa? 
 
LEKARZ: O jadotrucie. 
 
KANCLERZ: Na kim? 
 
LEKARZ: Na Kostrynie. 
Twój wódz, o pani można i łaskawa, 
Otruty skonał; wielki rycerz ginie 
Od jadu, co się zowie ludomorem. 
Na jego ciele żelaznym kolorem 
Wyszło tysiące plam; skonał otruty.  
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KANCLERZ: Kogoż posądzasz?  
 
LEKARZ: Niech sąd szuka winnych. 
 
BALLADYNA: Zbrodniarz nieznany? odłożyć do innych 
Sądów tę sprawę. Niech ma czas pokuty.  
 
KANCLERZ: Zwyczajem kraju jest, mościwa królowo, 
Wydawać wyrok choćby nad nieznanym, 
I zawieszony miecz trzymać nad głową 
Tajnego zbrodnia, aż będzie schwytanym 
I da nam gardło. 
 
BALLADYNA: Są jednak zbrodniarze 
Wyżsi nad wyrok, święci jak ołtarze, 
Niedosięgnieni... 
 
KANCLERZ: Takich Bóg ukarze. 
Do ciebie ziemski wyrok dać należy 
Szczero-sumienny. 
 
BALLADYNA: Truciciel winien jest śmierci. 
 
KANCLERZ: Na zamkowym progu 
Otrąbić wyrok. A jeżeli mściciel 
Kat nie wypełni, zostawiamy Bogu!  (Słychać trąby.) 
Niech teraz stanie drugi oskarżyciel.  
Wchodzi Filon z nożem i z dzbankiem malin, ubrany w 
kwiaty. 
Ktoś jest?  
 
FILON: Cień tego, czym byłem.  
 
KANCLERZ: Tłumacz się jaśniej.  
 
FILON: Oto malinowy dzbanek, a oto nóż. A te maliny 
Były pod głową zabitej dziewczyny, 
Nóż był w jej piersiach. Patrzcie! Oto na tym dzbanku 
Znalazłem martwą, o wiosny poranku, zabitą nożem.  
KANCLERZ: Zawikłana sprawa. 
Wydaj, królowo, wyrok na nieznanych, radź się 
sumienia.  
 
BALLADYNA: A jak sądzą prawa? 
 
KANCLERZ: Za śmierć chcą śmierci. Wydaj sumienny 
sąd.  
 
BALLADYNA: Winna jest śmierci. 
 
KANCLERZ: Winna... więc sądzisz, że zbrodniarz 
niewiasta?  
 
BALLADYNA: Sądzę, jak sądzę... 
 
KANCLERZ: Niech ludowi miasta 

Otrąbią wyrok na zamkowym progu. 
Katowi zemsta należy lub Bogu. (trąby) 
Niech teraz stanie oskarżyciel trzeci. (Wchodzi ślepa 
Wdowa, matka Balladyny.) 
Ktoś ty jest?  
 
WDOWA: Wdowa. 
 
KANCLERZ: Na kogo?  
 
WDOWA: Na dzieci skargę zanoszę... Mówią, że 
królowa 
Piękna jak anioł, niechaj ona sądzi... 
Miałam dwie córki, stara, biedna wdowa, 
Żywiłam obie. Młodsza uciekła spad matczynej 
strzechy, 
Niedobre dziecko. Lecz druga... o Boże! 
Druga poszła w łoże wielkiego grafa;  
Graf ją kochał bardzo, 
Ale ja matka kochałam jak matka! 
Aż tu mnie jednej nocy te córczysko 
Kazała mnie, starą matkę, na wichry i deszcze, 
W noc i w pioruny, i w burzę, i jeszcze 
Głodną wypędzić z podwórca, 
Do lasu... piorun wypalił oczy.  
O złoty mój panie! litości!  
 
KANCLERZ: Pani, ty milczysz? Takiej nieprawości 
Mszczą się okropnie nasze mądre prawa;  
 
BALLADYNA: Przecież nie śmiercią? 
 
KANCLERZ: Lechitów ustawa 
Śmierć przepisuje na niewdzięczne dzieci. 
A ty, staruszko, nazwij po imieniu 
Wyrodną córkę, a kat ją ukarze. 
 
WDOWA: Co? śmierć na córkę?..  
Żegnaj, królowo, ja wracam do boru, 
 
KANCLERZ: Podług ustaw toru, kto zaniósł skargę, 
odstąpić nie może. Wyznaj...  
WDOWA: Nie! nie! nie!  
 
KANCLERZ: Wziąć na tortur łoże, 
I Wszystkie stawy jej w żelazne kleszcze. 
Cóż? wyznaj, stara...  
 
WDOWA: Nie panie. 
 
KANCLERZ: Raz jeszcze pytam się ciebie o imię złej 
córy.  
 
WDOWA: Ona niewinna.  
 
KANCLERZ: Wziąć ją na tortury. 
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WDOWA (wydzierając się straży) 
Królowo moja, zlituj się! ja stara! 
Boże! Ty nic nie mówisz? Nic?... To jakaś mara 
Straszna na tronie. Więc ja się położę 
Na tych żelazach i skonam, a w niebie 
Bóg wam odpuści.  
 
KANCLERZ: Wygadasz w boleści. 
 
WDOWA: Panie mój! jasny panie! i u ciebie 
Żelazne serce...  (Odchodzi ze strażą. Chwila ciszy) 
 
KANCLERZ: Praw się trzymam treści. 
A za to niech mię wielki Bóg obwini, 
Lud uniewinni... A ty, monarchini, 
Wiedz, że mam serce pełne łez, goryczy 
I przerażenia. 
 
ŻOŁNIERZ: (wchodzi) Już zdjęta z żelaznego drąga. 
 
BALLADYNA: Już!... Powiedziała co w bólach?  
 
ŻOŁNIERZ: Umarła. 
 
BALLADYNA: Umarła, mówisz?  
 
ŻOŁNIERZ: Jak ją kat położył 
Na tortur kleszczach, to oczy zawarła. 
 

KANCLERZ: I nic nie wydała? 
 
ŻOŁNIERZ: Umarła cicho...  
 
BALLADYNA: Od rana siedzę na sądach, a żaden z 
nędzarzy 
Tak nie pracuje długo i tak znojnie. Już noc, panowie.  
 
KANCLERZ: Nie... to czarna chmura 
Wisi nad zamkiem. Poradź się spokojnie 
Twego sumienia, czego wartą córa, 
Dla której matka taką śmiercią kona?  
 
BALLADYNA: Wy ją osądźcie. 
 
KANCLERZ: Niech twoja korona 
Przybierze blasku sądem sprawiedliwym. 
Ona zaprawdę winna ogniem żywym 
Być obrócona na węgiel piekielny. Osądź ją...  
 
BALLADYNA: (po długim milczeniu) 
Winna śmierci! (Piorun spada i zabija królową - 
wszyscy przerażeni.) 
 
KANCLERZ: Król-kobieta piorunem boskim 
zastrzelony; 
Zamiast w koronacyjne bić w pogrzebu dzwony! 
 

KONIEC 
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Adam Mickiewicz, Dziady cz. III 
Adaptacja scenariusza: Magdalena Laskowska 
 
 

OSOBY: 
ANIOŁ STRÓŻ 
WIĘZIEŃ  
ANIOŁOWIE 
DUCHY NOCNE Z LEWEJ STRONY 
DUCHY NOCNE Z PRAWEJ STRONY 
DUCH  
JAKUB   
ADOLF  
JAKUB 
ŻEGOTA  
KONRAD 
KS. LWOWICZ  
JAN SOBOLEWSKI  
FREJEND  
TOMASZ 
KAPRAL  
GŁOS DIABŁA  
KS. PIOTR  
CHÓR ARCHANIOŁÓW  
ZENON NIEMOJEWSKI  
HRABIA  
FRANCUZ  
DAMA  
JENERAŁ  
DAMA I  DAMA II  
JEDEN Z MŁODYCH 
MŁODA DAMA 
MISTRZ CEREMONII  
LITERAT I LITERAT II LITERAT III  
MŁODA KOBIETA 
WYSOCKI  
PELIKAN  
SENATOR  
BAJKOW  
LOKAJ  
P. ROLLISON  
KMITOWA  
PANNA  
DOKTOR  
P. GUBERNATOROWA  
P. SOWIETNIKOWA  
P. JENERAŁOWA  
KSIĘŻNA  
MŁODY MĘŻCZYZNA  
SOWIETNIK – LEWA STRONA  
STAROSTA 
MATKA  
JUSTYN POL 
BESTUŻEW  
DYREKTOR MUZYKI 

PROLOG 
W WILNIE PRZY ULICY OSTROBRAMSKIEJ, W 
KLASZTORZE KS. KS. BAZYLIANÓW, PRZEROBIONYM 
NA WIĘZIENIE STANU - CELA WIĘŹNIA 
 
ANIOŁ STRÓŻ 
Niedobre, nieczułe dziecię! 
Ziemskie matki twej zasługi, 
Prośby jej na tamtym świecie 
Strzegły długo wiek twój młody 
Od pokusy i przygody: 
 
Nieraz ja na prośbę matki 
I za pozwoleniem Bożem 
Zstępowałem do twej chatki, 
I stawałem nad twym łożem. 
  
Nieraz dusza mnie twa zbrzydła, 
Alem w złych myśli nacisku 
Szukał dobrej, jak w mrowisku 
Szukają ziamek kadzidła. 
  
Ledwie dobra myśl zaświeci, 
Brałem duszę twą za rękę, 
Wiodłem w kraj, gdzie wieczność świeci, 
I śpiewałem jej piosenkę, 
Jam ci przyszłe szczęście głosił, 
Na mych rękach w niebo nosił, 
  
Ja, syn chwały nieśmiertelnej, 
Przybierałem wtenczas postać 
Obrzydłej larwy piekielnej, 
By cię straszyć, by cię chłostać; 
Tyś przyjmował chłostę Boga 
Jak dziki męczarnie wroga. 
I dusza twa w niepokoju, 
Ale z dumą się budziła. 
  
Natenczas gorzko płakałem, 
Oblicze tuląc w me dłonie; 
Chciałem i długo nie śmiałem 
Ku niebieskiej wracać stronie, 
  
WIĘZIEŃ  
(budzi się strudzony i patrzy w okno - ranek) 
Nocy cicha, gdy wschodzisz, kto ciebie zapyta, 
Skąd przychodzisz; gdy gwiazdy przed sobą rozsiejesz, 
Kto z tych gwiazd tajnie przyszłej drogi twej wyczyta! 
Ciemności kryją ziemię i lud we śnie leży, 
Lecz dlaczego śpią ludzie, żaden z nich nie bada. 
 A sen? - ach, ten świat cichy, głuchy, tajemniczy, 
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Życie duszy, czyż nie jest warte badań ludzi! 
Mędrcy mówią, że sen jest tylko przypomnienie - 
Mędrcy przeklęci! 
Czyż nie umiem rozróżnić marzeń od pamięci? 
Chyba mnie wmówią, że moje więzienie 
Jest tylko wspomnienie. 
(kładzie się i wstaje znowu - idzie do okna) 
Nie mogę spocząć, te sny to straszą, to łudzą: 
Jak te sny mię trudzą! (drzemie) 
  
DUCHY NOCNE  
Puch czarny, puch miękki pod głowę podłożmy,  
Śpiewajmy, a cicho - nie trwożmy, nie trwożmy,   
 
ANIOŁ  
My uprosiliśmy Boga, 
By cię oddał w ręce wroga. 
Samotność mędrców mistrzyni. 
I ty w samotnym więzieniu, 
Jako prorok na pustyni, 
Dumaj o twym przeznaczeniu. 
  
CHÓR DUCHÓW NOCNYCH  
W dzień Bóg nam dokucza, lecz w nocy wesele  
Śpiewajmy nad sennym, my, nocy synowie 
Usłużmy, aż będzie nam sługą.  
Wpadnijmy mu w serce, biegajmy po głowie,  
Nasz będzie - ach, gdyby spał długo!  
  
ANIOŁ  
Modlono się za tobą na ziemi i w niebie 
Wkrótce muszą tyrani na świat puścić ciebie. 
  
ANIOŁ  
Ty będziesz znowu wolny, my oznajmić przyszli. 
  
WIĘZIEŃ 
(budzi się) 
Będę wolny? - pamiętam, ktoś mi wczora prawił; 
Nie, skądże to, czy we śnie? czy Bóg mi objawił? 
(zasypia) 
  
ANIOŁOWIE 
Pilnujmy tylko, ach, pilnujmy myśli, 
Między myślami bitwa już stoczona. 
  
DUCHY Z LEWEJ STRONY 
Podwójmy napaść. 
  
DUCHY Z PRAWEJ 
My podwójmy straże. 
Czy zła myśl wygra, czy dobra pokona, 
Jutro się w mowach i w dziełach pokaże; 
I jedna chwila tej bitwy wyrzeka 
Na całe życie o losach człowieka. 
WIĘZIEŃ  

Mam być wolny - tak! nie wiem, skąd przyszła 
nowina, 
Lecz ja znam, co być wolnym z łaski Moskwicina. 
Łotry zdejmą mi tylko z rąk i nóg kajdany, 
Ale wtłoczą na duszę -- ja będę wygnany! 
Błąkać się w cudzoziemców, w nieprzyjaciół tłumie, 
Ja śpiewak, - i nikt z mojej pieśni nie zrozumie 
Nic - oprócz niekształtnego i marnego dźwięku. 
Łotry, tej jednej broni z rąk mi nie wydarły, 
Ale mi ją zepsuto, przełamano w ręku; 
Żywy, zostanę dla mej ojczyzny umarły, 
(wstaje i pisze węglem z jednej strony) 
  
GUSTAVUS OBIIT  
(z drugiej strony) 
HIC NATUS EST CONRADUS 
(wspiera się na oknie - usypia) 
  
DUCH  
Człowieku! gdybyś wiedział, jaka twoja władza!  
Gdybyś wiedział, że ledwie jednę myśl rozniecisz,  
Już czekają w milczeniu, jak gromu żywioły, 
Tak czekają twej myśli - szatan i anioły; 
Ludzie! każdy z was mógłby, samotny, więziony,  
Myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony. 
 

 
SCENA I 

KORYTARZ - STRAŻ Z KARABINAMI STOI OPODAL - 
KILKU WIĘŹNIÓW MŁODYCH ZE ŚWIECAMI 
WYCHODZĄ Z CEL SWOICH - PÓŁNOC 
  
JAKUB   
Czy można? obaczym się? 
  
ADOLF  
Straż gorzałkę pije: 
Kapral nasz. 
  
JAKUB 
Która biła? 
  
ADOLF 
Północ niedaleko. 
  
JAKUB 
Ale jak nas runt złowi, kaprala zasieką. 
 
ADOLF 
Runtmusi do wrót długo pukać, 
Dać hasło i odebrać, musi kluczów szukać: - 
Potem - długi korytarz,- nim nas runtzacapi, 
Rozbieżym się, drzwi zamkną, każdy padł i chrapi. 
(Inni więźnie, wywołani z celi, wychodzą) 
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ŻEGOTA  
Dobry wieczór. 
 
KONRAD 
I ty tu! 
 
KS. LWOWICZ  
I wy tu? 
 
SOBOLEWSKI  
I ja tu. 
  
FREJEND  
Jutro jest Narodzenie Boże. - Eh - koledzy, 
Mam i kilka butelek. 
  
JAKUB 
Bez kaprala wiedzy? 
  
FREJEND 
Kapral poczciwy, i sam z butelek skorzysta, 
Przy tym jest Polak, dawny nasz legijonista, 
Którego car przerobił gwałtem na Moskala. 
Kapral dobry katolik, i więźniom pozwala 
Przepędzić wieczór świętej Wigiliji razem. 
  
JAKUB 
Gdyby się dowiedzieli, nie uszłoby płazem. 
 
KS. LWOWICZ  
I skądże się tu wziąłeś, Żegoto kochany? 
Kiedy? 
  
ŻEGOTA 
Dziś mię porwali z domu, ze stodoły. 
 
JAKUB 
Wzięto cię niespodzianie? 
  
ŻEGOTA 
Od dawna słyszałem 
O jakimś w Wilnie śledztwie; dom mój blisko drogi. 
Widać było kibitki latające czwałem. 
Lecz nie wiedziałem, kogo szukają i za co, 
Nie należałem dotąd do żadnego spisku. 
Sądzę, że rząd to śledztwo wynalazł dla zysku, 
Że się więźniowie nasi porządnie opłacą 
I powrócą do domu. 
  
TOMASZ 
Taką masz nadzieję? 
  
ŻEGOTA 
Jużci przecież bez winy w Sybir nas nie wyślą; 
A jakąż winę naszą znajdą lub wymyślą? 
(chwila wymownego milczenia) 

Milczycie, - wytłumaczcież, co się tutaj dzieje, 
O co nas oskarżono, jaki powód sprawy? 
  
TOMASZ  
Powód - że Nowosilcow przybył tu z Warszawy. 
Znasz zapewne charakter pana Senatora. 
  
ŻEGOTA 
Lecz my się uniewinnim - 
  
TOMASZ 
Bronić się daremnie - 
I śledztwo, i sąd cały toczy się tajemnie; 
Nikomu nie powiedzą, za co oskarżony, 
Ten, co nas skarży, naszej ma słuchać obrony; 
On gwałtem chce nas karać - nie unikniem kary, 
 
Został nam jeszcze środek smutny - lecz jedyny: 
Kilku z nas poświęcimy wrogom na ofiary, 
I ci na siebie muszą przyjąć wszystkich winy. 
Ja stałem na waszego towarzystwa czele, 
Mam obowiązek cierpieć za was, przyjaciele; 
Dodajcie mi wybranych jeszcze kilku braci, 
Z takich, co są sieroty, starsi, nieżonaci, 
Których zguba niewiele serc w Litwie zakrwawi, 
A młodszych, potrzebniejszych z rąk wroga wybawi. 
 
ŻEGOTA 
Więc aż do tego przyszło? 
(po chwili) 
Wy tu długo siedzicie? 
  
FREJEND 
Skądże datę wiedzieć? 
Kalendarza nie mamy, nikt listów nie pisze; 
To gorsza, że nie wiemy, póki mamy siedzieć. 
  
JAN SOBOLEWSKI 
Ja mam u okna parę drewnianych firanek 
I nie wiem nawet, kiedy mrok, a kiedy ranek. 
  
JAKUB 
Czy nie ma nowin z miasta?  
 
ADOLF 
Jan dziś chodził na śledztwo, był godzinę w mieście, 
Ale milczy i smutny; - i jak widać z miny, 
Nie ma ochoty gadać: 
  
KILKU Z WIĘŹNIÓW 
No, Janie! Nowiny? 
  
JAN SOBOLEWSKI 
(ponuro) 
Niedobre - dziś - na Sybir - kibitek dwadzieście 
Wywieźli. 
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ŻEGOTA 
Kogo? - naszych? 
  
JAN 
Studentów ze Żmudzi. 
   
WSZYSCY 
Na Sybir? 
 
JAKUB 
Widziałeś! - i mego 
Brata wywieźli?  
  
JAN SOBOLEWSKI 
Wszystkich, - do jednego. 
Sam widziałem, - Wracając, prosiłem kaprala 
Zatrzymać się; pozwolił chwilkę. Stałem z dala, 
za każdym z bagnetem szły warty, 
Małe chłopcy, znędzniałe, wszyscy jak rekruci 
Z golonymi głowami; - na nogach okuci. 
Biedne chłopcy! - najmłodszy, dziesięć lat, nieboże, 
Skarżył się, że łańcucha podźwignąć nie może; 
I pokazywał nogę skrwawioną i nagą. 
Wywiedli Janczewskiego; - poznałem, oszpetniał, 
Sczerniał, schudł, ale jakoś dziwnie wyszlachetniał. 
Postrzegł, że lud płacze patrząc na łańcuchy, 
Wstrząsł nogą łańcuch, na znak, zé mu niezbyt ciężył. 
A wtem kibitka runęła - 
On zdjął z głowy kapelusz 
I trzykroć krzyknął: "Jeszcze Polska nie zginęła". - 
Wpadli w tłum; - ale długo ta ręka ku niebu, 
Ta ręka i ta głowa zostały mi woku, 
I zostaną w mej myśli, - i w drodze żywota 
Jak kompas pokażą mi, powiodą, gdzie cnota: 
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, 
Zapomnij o mnie. - 
  
KS. LWOWICZ 
Amen za was. 
  
KAŻDY Z WIĘŹNIÓW 
I za siebie. 
  
JAN SOBOLEWSKI 
Tymczasem zajeżdżały inne rzędem długim 
Kibitki;- ich wsadzano jednego po drugim. 
A w takim tłumie taka była cichość głucha, 
Żem słyszał każdy krok ich, każdy dźwięk łańcucha. 
Dziwna rzecz! wszyscy czuli, jak nieludzka kara: 
Lud, wojsko czuje, - milczy, - tak boją się cara. 
Wywiedli ostatniego; - zdało się, ze wzbraniał, 
Lecz on biedny iść nie mógł, co chwila się słaniał, 
Z wolna schodził ze schodów i ledwie na drugi 
Szczebel stąpił, stoczył się i upadł jak długi; 
To Wasilewski, siedział tu w naszym sąsiedztwie; 
Dano mu tyle kijów onegdaj na śledztwie, 

Że mu odtąd krwi kropli w twarzy nie zostało. 
Żołnierz przyszedł i podjął z ziemi jego ciało, 
Spojrzałem w kościół pusty i rękę kapłańską 
Widziałem, podnoszącą ciało i krew Pańską, 
I rzekłem: Panie! Ty, co sądami Piłata 
Przelałeś krew niewinną dla zbawienia świata, 
Przyjm tę spod sądów cara ofiarę dziecinną, 
Nie tak świętą ni wielką, lecz równie niewinną. 
(Długie milczenie) 
 
KS. LWOWICZ 
Bracia, kto wie, ów więzień może jeszcze żyje; 
Pan Bóg to sam wie tylko i kiedyś odkryje. 
Ja, jak ksiądz, pomodlę się, i wam radzę szczerze 
Zmówić za męczennika spoczynek pacierze. - 
Kto wie, jaka nas wszystkich czeka jutro dola. 
   
ADOLF 
Lecz cóż to Konrad cicho zasępiony siedzi? 
Konradzie! - patrzcie - zbladnął, znowu się czerwieni. 
Czy on słaby? 
(dwóch więźniów usiłuje go podtrzymać) 
  
JAKUB 
(odpychając tych, co podtrzymują Konrada) 
Stój, cicho. 
My znamy Konrada, co to znaczy, wiemy. 
Północ jego godzina. - Teraz Feliks niemy, 
Teraz, bracia, piosenkę lepszą posłyszemy. 
I kiedy trzeba, głosy do chóru nastrójmy. 
  
FREJEND 
(patrząc na Konrada) 
Bracia! duch jego uszedł i błądzi daleko: 
może przyszłość w gwiazdach czyta. 
  
KONRAD 
(śpiewa) 
Pieśń ma była już w grobie, już chłodna, - 
Krew poczuła - spod ziemi wygląda - 
I jak upiór powstaje krwi głodna: 
I krwi żąda, krwi żąda, krwi żąda. 
Tak! zemsta, zemsta, zemsta na wroga, 
Z Bogiem i choćby mimo Boga! 
(Chór powtarza refren – zaznaczony fragment) 
I Pieśń mówi: ja pójdę wieczorem, 
Naprzód braci rodaków gryźć muszę, 
Komu tylko zapuszczę kły w duszę, 
Ten jak ja musi zostać upiorem. 
Tak! zemsta, zemsta, zemsta na wroga, 
Z Bogiem i choćby mimo Boga! - chór powtarza 
  
Potem pójdziem, krew wroga wypijem, 
Ciało jego rozrąbiem toporem: 
Ręce, nogi goździamiprzybijem, 
By nie powstał i nie był upiorem. 
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Z duszą jego do piekła iść musim, 
Wszyscy razem na duszy usiędziem, 
Póki z niej nieśmiertelność wydusim, 
Póki ona czuć będzie, gryźć będziem. 
Tak! zemsta, zemsta, zemsta na wroga, 
Z Bogiem i choćby mimo Boga! 
  
KS. LWOWICZ  
Konradzie, stój, dla Boga, to jest pieśń pogańska. 
  
KAPRAL  
Jak on okropnie patrzy, to jest pieśń szatańska. 
(przestają śpiewać) 
  
KONRAD  
(z towarzyszeniem fletu) 
Wznoszę się! lecę!  
Już nad plemieniem człowieczem, 
Między proroki. 
Tam, na dole! 
Patrz, patrz, przyszłe wypadki i następne lata, 
Jak drobne ptaki, gdy orła postrzegą, 
Mnie, orła na niebie! 
Za nimi, hej, 
Za nimi szpony moje! - dostrzegę je, schwycę. 
  
Cóż to? jaki ptak powstał i roztacza pióra, 
Zasłania wszystkich, okiem mię wyzywa; 
Skrzydła ma czarne jak burzliwa chmura, 
I niebo całe zakrywa - 
  
To kruk olbrzymi - ktoś ty? - ktoś ty, kruku? 
Spójrzał na mnie - w oczy mię jak dymem uderzył, 
Myśli moje miesza - plącze - 
  
KILKU WIĘŹNIÓW 
(podbiegają do niego) 
Co on mówi! - co - co to - patrz, patrz, jaki blady. 
(porywają Konrada, próbują go opanować, Konrad się 
szarpie, wyrywa)) 
Uspokój się... 
  
KONRAD 
Stój! stójcie! - jam się z krukiem zmierzył - 
Stójcie - myśli rozplączę - 
Pieśń skończę - skończę - 
(słania się) 
  
KS. LWOWICZ 
Dosyć tych pieśni. 
  
INNI 
Dosyć. 
  
KAPRAL 
Dosyć - Pan Bóg z nami – 

(odgłos dzwonka) 
Dzwonek! - słyszycie dzwonek? - runt, runt pod 
bramami! 
Gaście ogień - do siebie! 
  
FREJEND 
(patrząc w okno) 
Bramę odemknęli - 
Konrad osłabł - zostawcie - sam, sam jeden w celi! 
(Uciekają wszyscy) 
 
 

SCENA II 
IMPROWIZACJA 

  
 KONRAD  
(po długim milczeniu) 
Samotność - cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi? 
Gdzie człowiek, co z mej pieśni całą myśl wysłucha, 
Obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha? 
Nieszczęsny, kto dla ludzi głos i język trudzi: 
  
Ty Boże, ty naturo! dajcie posłuchanie. - 
Godna to was muzyka i godne śpiewanie. - 
Ja mistrz! 
Sam śpiewam, słyszę me śpiewy - 
Długie, przeciągłe jak wichru powiewy. 
 
Boga, natury godne takie pienie! 
Pieśń to wielka, pieśń-tworzenie. 
Taka pieśń jest siła, dzielność, 
Taka pieśń jest nieśmiertelność! 
Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę, 
Cóż Ty większego mogłeś zrobić - Boże? 
 
Tak! - czuły jestem, silny jestem i rozumny. - 
Nigdym nie czuł, jak w tej chwili - 
Dziś mój zenit, moc moja dzisiaj się przesili, 
Dziś poznam, czym najwyższy, czylim tylko dumny; 
  
O Ty! o którym mówią, że czujesz na niebie. 
Jam tu, jam przybył, widzisz, jaka ma potęga, 
Aż tu moje skrzydło sięga. 
Lecz jestem człowiek, i tam, na ziemi me ciało; 
Kochałem tam, w ojczyźnie, serce me zostało, - 
  
Ale ta miłość nie na jednym spoczęła człowieku 
Ja kocham cały naród!  
Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić, 
Chcę nim cały świat zadziwić, 
Nie mam sposobu i tu przyszedłem go dociec. 
 
Chcę czuciem rządzić, które jest we mnie; 
Rządzić jak Ty wszystkimi zawsze i tajemnie: 
Co ja zechcę, niech wnet zgadną, 
Spełnią, tym się uszczęśliwią, 
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A jeżeli się sprzeciwią, 
Niechaj cierpią i przepadną. 
Jeśli mnie nad duszami równą władzę nadasz, 
Ja bym mój naród jak pieśń żywą stworzył, 
I większe niżli Ty zrobiłbym dziwo, 
Zanuciłbym pieśń szczęśliwą! 
  
Daj mi rząd dusz! 
Ja chcę mieć władzę, jaką Ty posiadasz, 
Ja chcę duszami władać, jak Ty nimi władasz. 
(Długie milczenie) 
(z ironią) 
Milczysz, milczysz! wiem teraz, jam Cię teraz zbadał, 
Zrozumiałem, coś Ty jest i jakeś Ty władał. - 
Kłamca, kto Ciebie nazywał miłością, 
Ty jesteś tylko mądrością. 
Dałeś mnie najkrótsze życie 
I najmocniejsze uczucie. - 
(Milczenie) 
   

Głos z lewej strony 
Wsiąść muszę  
Na duszę  
Jak na koń,  
Goń! goń   
W cwał, w cwał!  

 

Głos z prawej strony 
Co za szał!  
Brońmy go, brońmy,  
Skrzydłami osłońmy 
Skroń   
 

  
Jeszcze raz Ciebie wyzywam, 
Milczysz, - wszakżeś z Szatanem walczył osobiście? 
Wyzywam Cię uroczyście. 
Ja wydam Tobie krwawszą bitwę niźli Szatan: 
On walczył na rozumy, ja wyzwę na serca. 
 

Głos z lewej strony 
Orlimi pióry 
Do góry!  
W lot!  

 

Głos z prawej strony 
Gwiazdo spadająca!  
Jaki szał 
W otchłań cię strąca 

Teraz duszą jam w moję ojczyznę wcielony? 
Ja i ojczyzna to jedno. 
Nazywam się Milijon - bo za milijony 
Kocham i cierpię katusze. 
Patrzę na ojczyznę biedną, 
Czuję całego cierpienia narodu, 
Cierpię, szaleję - a Ty mądrze i wesoło 
Zawsze rządzisz, 
Zawsze sądzisz, 
I mówią, że Ty nie błądzisz!  
  

Głos z lewej strony 
Orła w hydrę!  
Oczy mu wydrę.  
Do szturmu daléj!  
Dymi! pali!  
Ryk, grzmot!  

 

Głos z prawej strony 
Z jasnego słońca 
Kometo błędu! 
Gdzie koniec twego pędu? 
Bez końca, bez końca! 
  

 Milczysz! - Jam Ci do głębi serce me otworzył 
Zaklinam, daj mi władzę - jedna część jej licha, 
Część tego, co na ziemi osiągnęła pycha, 
Z tą jedną cząstką ileż ja bym szczęścia stworzył! 
Milczysz! - nie dasz dla serca, dajże dla rozumu. - 
Widzisz, żem pierwszy z ludzi i z aniołów tłumu, 
Że Cię znam lepiej niźli Twoje archanioły, 
 

Głos z lewej strony 
Ognia! pal! 

Głos z prawej strony 
Litość! żal!  

  
Odezwij się, - bo strzelę przeciw Twej naturze; 
Bo wystrzelę głos w całe obręby stworzenia: 
Ten głos, który z pokoleń pójdzie w pokolenia: 
Krzyknę, ześ Ty nie ojcem świata, ale... 
  
GŁOS DIABŁA  
Carem! 
  
(Konrad staje chwilę, słania się i pada) 
  
DUCHY Z LEWEJ STRONY  
(próbują rzucić się na Konrada, dopadają go) 
 
PIERWSZY  
Depc, chwytaj! 
  
DRUGI  
Jeszcze dysze. 
  
PIERWSZY  
Omdlał, omdlał, a nim       
Przebudzi się, dodusim. 
  
DUCH Z PRAWEJ STRONY 
Precz - modlą się za nim. 
  
DUCH Z LEWEJ  
(odskakują) 
Widzisz, odpędzają nas. 
(ale po chwili znowu zbliżają się powolutku, z 
ostrożnością i przestrachem do Konrada, zachowując 
jednak odległość, boją się zbliżyć; w tym czasie 
prowadzą rozmowę) 
  
PIERWSZY Z LEWEJ (do drugiego, który jest w środku) 
Ty bestyjo głupia 
Nie pomogłeś mu słowo ostatnie wyrzygnąć, 
Jeszcze o jeden stopień w dumę go podźwignąć! 
Chwila dumy - ta czaszka już byłaby trupia. 
Najgłupszy z diabłów, tyś go wypuścił w pół drogi. 
    
PIERWSZY  
W nogi. 
(Słychać stukanie) 
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DRUGI DUCH  
Pop, klecha, przyczajmy się. 
 
 

SCENA III 
WCHODZĄ KAPRAL, BRACISZEK BERNARDYN PIOTR, 
JEDEN WIĘZIEŃ 
  
KS. PIOTR  
W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. 
  
WIĘZIEŃ  
On zapewne osłabiał. - Konradzie! - nie słucha. 
  
KS. PIOTR  
Pokój temu domowi, pokój grzesznikowi! 
  
WIĘZIEŃ  
Dla Boga, on osłabiał, patrz - miota się, dąsa, 
To jest wielka choroba, patrz, on usta kąsa. 
(Ks. Piotr modli się) 
  
KAPRAL  
(do Więźnia) 
Mój Panie, idźcie sobie, a nas tu zostawcie. 
  
WIĘZIEŃ  
Ale dla Boga! próżnych modlitew nie prawcie; 
Podejmijcie go z ziemi, położmy do łóżka; 
Księże Pietrze. 
  
KS. PIOTR  
Tu zostaw. 
 
WIĘZIEŃ  
Oto jest poduszka. 
(kładzie Konrada) 
E, ja wiem, co to znaczy. - Czasem nań napada 
Takie szaleństwo: długo śpiewa, potem gada, 
 
KAPRAL  
Panie, ot byś cicho siedział. 
Niech brat Piotr pomodli się nad waszym kolegą; 
Bo ja wiem, że tu było - coś - tu - niedobrego. 
Pobiegłem do mojego kmotra, 
Bo on człowiek pobożny, do braciszka Piotra - 
Patrz na tego chorego: niedobrze się dzieje - 
 piana biała. 
Słyszałem, co on śpiewał, ja słów nie pojąłem, 
Lecz było coś u niego w oczach i nad czołem. 
Wierz mi, że z tym człowiekiem niedobrze się dzieje 
Otoż Waćpan spokojnie idź do swojej celi, 
My z bratem Piotrem będziem przy chorym siedzieli, 
 (Więzień odchodzi) 
 
 

KONRAD  
Przepaść - tysiąc lat - pusto – dobrze. 
Ja wytrzymam i dziesięć tysiąców tysięcy - 
Modlić się? - tu modlitwa nie przyda się na nic . 
 
KAPRAL  
Słyszysz, jak on szlocha. 
  
KS. PIOTR 
Synu mój, tyś na sercu, które ciebie kocha. 
(do Kaprala) 
Wyjdź stąd i patrz, ażeby nikt tędy nie chodził 
I póki stąd nie wyjdę, nikt mi nie przeszkodził. 
(Kapral odchodzi) 
  
KONRAD 
(zrywa się, w tym czasie z jednej strony pojawia się 
diabeł, z drugiej – anioł – za księdzem) 
Nie! - oka mi nie wydarł! mam to silne oko, 
Widzę stąd, i stąd nawet, choć ciemno - głęboko, 
Widzę ciebie, Rollison, - bracie, cóż to znaczy? 
I tyś w więzieniu, zbity, krwią cały zbryzgany, 
I ciebie Bóg nie słuchał, i tyś już w rozpaczy; 
Szukasz noża, próbujesz głowę tłuc o ściany:  
-"Ratunku!" (w tym czasie wchodzi w Konrada szatan) 
- Bóg nie daje, ja ci dać nie mogę, 
Oko mam silne, spójrzę, może cię zabiję - 
Nie - ale ci pokażę okiem - śmierci drogę. 
Patrz, tam masz okno, wybij, skocz, zleć i złam szyję, 
I ze mną tu leć w głębie, w ciemność - lećmy na dół - 
Otchłań - otchłań ta lepsza niźli ziemi padół; 
Tu nie ma braci, matek, narodów, - tyranów - 
Pójdź tu. 
  
KS. PIOTR 
Duchu nieczysty, znam cię po twym jadzie, 
Znowuś tu, najchytrzejszy ze wszystkich szatanów, 
Znowu w dom opuszczony leziesz, brzydki gadzie. 
Tyś wpełznął w jego usta, na zgubęś tu wpełznął, 
Z Imię Pańskie jam ciebie pojmał i ochełznął. 
Exorciso... 
DUCH  
Stój, nie klnij - stój, odstąp od progu, 
Wyjdę - 
  
KS. PIOTR 
Nie wyjdziesz, aż się upodoba Bogu. 
Bóg ciebie złowił w tym grzeszniku. 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
  
DUCH  
Ale stój, stój, mój Księże, stój, już dosyć tego; 
Tylko, księżuniu, nie męcz na próżno: - czyś szatan; 
Żeby tak męczyć! 
  
 



44 

KS. PIOTR 
Ktoś ty? 
  
DUCH 
Lukrecy, Lewiatan, Voltaire, Alter Fritz, jestem legion. 
  
KS. PIOTR 
Coś widział? 
  
DUCH 
Zwierza. 
  
KS. PIOTR 
Gdzie? 
  
DUCH 
W Rzymie. 
  
KS. PIOTR 
Nie słucha mię - wróćmy do pacierza. 
(modli się) 
 
DUCH 
Ale słucham. 
 
KS. PIOTR 
Gdzieś widział więźnia? 
  
DUCH 
Mówię, w Rzymie - 
  
KS. PIOTR 
Kłamiesz. 
  
DUCH 
Księże, na honor, na kochanki imię, 
Mej kochanki czarniutkiej, co tak do mnie wzdycha 
A wiesz ty, jak się zowie moja luba? - Pycha. 
Jakiś ty nieciekawy! - 
  
KS. PIOTR 
(do siebie) 
Przeciwią się duchy; 
Upokórzmy się Panu i zróbmy akt skruchy. 
(modli się) 
  
DUCH 
Ale co tam masz robić, ja sam stąd wyruszę, 
Przyznaję się, że wlazłem niezgrabnie w tę duszę. 
Tu mnie kole - ta dusza jest jak skóra jeża, 
Włożyłem ją na wywrót, kolcami do kiszek. 
(Ksiądz modli się) 
Aleś bo i ty majster, choć prosty braciszek; - 
Osły, powinni ciebie obrać za papieża. 
Głupstwo stawią w kościele na przód, jak kolumny, 
A ciebie kryją w kątku; świecznik, gwiazdę blasku! 

KS. PIOTR 
Tyranie i pochlebco, i podły, i dumny, 
Żebyś pierś ugryzł, u nóg wleczesz się po piasku. 
  
DUCH 
(śmiejąc się) 
Aha! gniewasz się, pacierz przerwałeś - da capo; 
Żebyś sam widział, jak ty śmiesznie kręcisz łapą - 
Znam twoję moc i chcę się tobie wyspowiadać, 
Będę ci o przeszłości i przyszłości gadać. - 
A wiesz ty, co o tobie mówią w całym mieście? 
(Ksiądz modli się) 
A wiesz ty, co to będzie z Polską za lat dwieście? - 
A wiesz, dlaczego tobie przeor tak nie sprzyja? - 
A wiesz, w Apokalipsie co znaczy bestyja? - 
Milczy i trzepie - oczy aż strach we mnie wlepił. 
Powiedz, Księżuniu, czegoś do mnie się uczepił? 
Co ja winien, że takie mam odbierać chłosty 
Czy ja jestem król diabłów - wszak ja diabeł prosty. 
Zważ, czy to prawnie sługę ukarać za pana 
Wszakże ja tu przyszedłem z rozkazu Szatana. 
Każą duszę brać w areszt, biorę, sadzę w ciemność. 
Zdarza się przy tym duszy jaka nieprzyjemność 
Ale czyż z mojej winy? - jam ślepe narzędzie; 
Tyran szelma da ukaz, pisze: "Niech tak będzie" - 
Czyż to mnie miło męczyć, - mnie samemu męka. - 
Ach - 
(wzdycha) 
jak to źle być czułym. - Ach, serce mi pęka. 
Wierz mi: gdy pazurami grzesznika odzieram 
Nieraz ogonem, ach! ach! - łzy sobie ocieram. 
(Ksiądz modli się) 
A wiesz, że jutro będziesz bity jako Haman? 
  
KS. PIOTR 
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. 
Ego teexorciso, spiritusimmunde - 
  
 
DUCH 
Księże, stój - słucham - gadam - stój - jedną sekundę! 
  
KS. PIOTR 
Gdzie jest nieszczęsny więzień, co chce zgubić duszę? 
- 
Milczysz - Exorciso te - 
  
DUCH 
Gadam, gadam - muszę. 
  
KS. PIOTR 
Kogo widziałeś? 
  
DUCH 
Więźnia. 
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KS. PIOTR 
Jakiego? 
  
DUCH 
Grzesznika. 
  
KS. PIOTR 
Gdzie? - 
  
DUCH 
Tam, w drugim klasztorze. 
  
KS. PIOTR 
W jakim? 
  
DUCH 
Dominika. 
Ten grzesznik już przeklęty, prawem mnie należy. 
  
KS. PIOTR 
Kłamiesz. 
  
DUCH 
On już umarły. 
  
KS. PIOTR 
Kłamiesz. 
  
DUCH 
Chory leży. 
  
KS. PIOTR 
Exorciso te 
  
DUCH 
Gadam, gadam,  
Tylko nie klnij  
 
KS. PIOTR 
Mów prawdę. 
  
DUCH 
Grzesznik chory, lata bez pamięci 
I jutro rano szyję niezawodnie skręci. 
  
KS. PIOTR 
Jak ratować grzesznika? 
  
DUCH 
Bodajeś zdechł klecho, 
Nie powiem. 
 
KS. PIOTR 
Exorciso - 
 
 

DUCH 
Ratować pociechą. 
  
KS. PIOTR 
Dobrze, gadaj wyraźnie - czego mu potrzeba? 
  
DUCH 
Mam chrypkę, nie wymówię. 
   
KS. PIOTR 
Mów! 
(diabeł wylatuje z Konrada) 
  
KONRAD 
He - Wina - Chleba - 
  
KS. PIOTR 
Rozumiem, Chleba Twego i Krwi Twojej, Panie - 
Pójdę, i daj mi spełnić Twoje rozkazanie. 
(do Ducha) 
A teraz zabierz z sobą twe złości i błędy, 
Skąd wszedłeś i jak wszedłeś, idź tam i tamtędy. 
(Duch uchodzi) 
 
KONRAD 
Dźwigasz mię! - ktoś ty?  
Któż mi dał rękę? - dobrzy ludzie i anioły; 
Skądże litość, wam do mnie schodzić do tych dołów? 
Ludzie? - Ludźmi gardziłem, nie znałem aniołów. 
  
KS. PIOTR 
Módl się, bo strasznie Pańska dotknęła cię ręka. 
Usta, którymiś wieczny Majestat obraził, 
Te usta zły duch słowy szkaradnymi skaził; 
Obyś o nich zapomniał  
  
KONRAD 
Już są tam - wykute. 
  
KS. PIOTR 
Obyś, grzeszniku, nigdy samich nie wyczytał, 
Oby cię o znaczenie ich Bóg nie zapytał - 
Módl się;  
( po chwili)  
Usnął  
(klęka) 
- Twe miłosierdzie, Panie, jest bez granic. 
(pada krzyżem) 
Panie, otom ja sługa dawny, grzesznik stary, 
Sługa już spracowany i niezgodny na nic. 
Ten młody, zrób go za mnie sługą Twojej wiary, 
A ja za jego winy przyjmę wszystkie kary. 
On poprawi się jeszcze, on wsławi Twe imię. 
Módlmy się, Pan nasz dobry! Pan ofiarę przyjmie. 
(modli się) 
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Z księdzem Piotrem Chór aniołów na nutę; "Anioł 
pasterzom mówił") 
 
CHÓR ANIOŁÓW 
(głosy dziecinne) 
Pokój temu domowi,  
Spoczynek grzesznikowi. 
Sługo! sługo pokorny, cichy,  
Wniosłeś pokój w dom pychy. 
Pokój temu domowi. 
  
CHÓR ANIOŁÓW  
Pan maluczkim objawia, 
Czego wielkim odmawia. 
   
CHÓR ANIOŁÓW  
My tak ludzi kochamy, 
Tak z nimi być żądamy! 
  
CHÓR ARCHANIOŁÓW  
Podnieś tę głowę, a wstanie z prochu, niebios 
dosięże, 
I dobrowolnie padnie, i uczci krzyża podnoże; 
I niech Cię wsławi, żeś sprawiedliwy i litościwy Pan 
nasz, o Boże! 
 
 

SCENA VII 
SALON WARSZAWSKI 

KILKU WIELKICH URZĘDNIKÓW, KILKU WIELKICH 
LITERATÓW. KILKA DAM WIELKIEGO TONU, KILKU 
JENERAŁÓW I SZTABSOFICERÓW; WSZYSCY 
INCOGNITO PIJĄ HERBATĘ PRZY STOLIKU - BLIŻEJ 
DRZWI KILKU MŁODYCH LUDZI I DWÓCH STARYCH 
POLAKÓW. STOJĄCY ROZMAWIAJĄ Z ŻYWOŚCIĄ - 
TOWARZYSTWO STOLIKOWE MÓWI PO FRANCUSKU, 
PRZY DRZWIACH PO POLSKU 
 
PRZY DRZWIACH 
 
ZENON NIEMOJEWSKI  
(do Adolfa) 
To i u was na Litwie toż samo się dzieje? 
  
ADOLF  
Ach, u nas gorzej jeszcze, u nas krew się leje! 
  
NIEMOJEWSKI 
Krew? 
  
ADOLF 
Nie na polu bitwy, lecz pod ręką kata, 
Nie od miecza, lecz tylko od pałki i bata. 
(Rozmawiają ciszej) 
 
 

PRZY STOLIKU 
 
HRABIA  
To bal był taki świetny, i wojskowych wiele? 
  
FRANCUZ  
Ja słyszałem, że było pusto jak w kościele. 
  
DAMA  
Owszem, pełno - 
  
HRABIA  
I świetny? 
  
DAMA  
O tym mówić długo. 
  
JENERAŁ  
Służono najniezgrabniej, choć z liczną usługą; 
Nie miałem szklanki wina, ułamku pasztetu, 
Tak zawalono całe wniście do bufetu. 
  
DAMA I  
W sali tańców zgoła nic nie ugrupowano, 
Jak na raucie angielskim po nogach deptano. 
  
DAMA II  
Bo to był tylko jeden z prywatnych wieczorów. 
 
HRABIA  
Przepraszam, bal proszony - mam dotąd bilety. 
(wyjmuje inwitacje i pokazuje, - wszyscy 
przekonywają się) 
  
DAMA I  
Tym gorzej? pomieszano grupy, toalety, 
Nie można było zgoła ocenić ubiorów. 
  
DAMA II 
Odtąd jak Nowosilcow wyjechał z Warszawy, 
Nikt nie umie gustownie urządzić zabawy; 
Nie widziałam pięknego balu ani razu. 
On umiał ugrupować bal na kształt obrazu. 
(Słychać między mężczyznami śmiech) 
  
DAMA I  
Śmiejcie się, Państwo, mówcie, co się wam podoba, 
A była to potrzebna w Warszawie osoba. 
 
PRZY DRZWIACH 
  
JEDEN Z MŁODYCH 
Cichowski uwolniony? 
  
ADOLF  
Ja znam Cichowskiego. 
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Właśnie byłem, chciałem się dowiedzieć od niego, 
Żeby między naszymi na Litwie rozgłosić. 
  
ZENON NIEMOJEWSKI  
My powinniśmy z sobą łączyć się i znosić; 
Inaczej, rozdzieleni, wszyscy zginiem marnie. 
(Gadają ciszej) 
  
MŁODA DAMA 
(przy nich stojąca) 
A jakie on okropne wytrzymał męczarnie! 
(Rozmawiają) 
  
PRZY STOLIKU 
 
JENERAŁ  
(do Literata) 
Ale przeczytaj wreszcie - dajże się uprosić. 
  
LITERAT  
Ja nie umiem na pamięć. 
  
JENERAŁ  
Zwykłeś z sobą nosić. 
Masz przy sobie pod frakiem - a - widzę okładki; 
Damy chcą słyszeć. 
 
LITERAT  
Damy? - a! - to literatki. 
Więcej wierszy francuskich na pamięć umieją 
Niźli ja. 
  
JENERAŁ  
(idzie mówić z Damami) 
Tylko niechaj Panie się nie śmieją. 
  
DAMA  
Macie robić lekturę? - przepraszam - choć umiem 
Po polsku, ale polskich wierszy nie rozumiem. 
  
JENERAŁ 
(do Oficera) 
Ma racyję po części, bo nudne po trochu. 
(pokazuje na Literata) 
Opiewa tysiąc wierszy o sadzeniu grochu. 
(do Literata) 
Czytajże, jeśli ciebie nie będziem słuchali - 
To patrz - 
(pokazując na drugiego Literata) 
ten nam gazeciarz swe rymy wypali. 
Śliczna byłaby wszystkim słuchaczom przysługa.  
 
LITERAT  
(do siebie) Wychodzą - 
(do Jenerała) 
Długie wiersze, ja bym piersi strudził. 

JENERAŁ  
(do Oficera) 
Dobrze, że nie chce czytać, boby nas zanudził. 
  
MŁODA DAMA  
(oddzielając się od grupy młodszej, ode drzwi) 
A to jest rzecz okropna - 
( do stolika) 
słuchajcie, Panowie! 
(do Adolfa) 
Niechaj Pan tym ichmościom o Cichowskim powie. 
  
JENERAŁ 
Cichowski wypuszczony? 
  
HRABIA  
Przesiedział lat tyle 
W więzieniu - 
  
MISTRZ CEREMONII 
Ja myśliłem, że leżał w mogile. (do siebie) 
O takich rzeczach słuchać nie bardzo bezpiecznie, 
A wyjść w środku powieści byłoby niegrzecznie. 
(wychodzi) 
 
HRABIA  
Wypuszczony? - to dziwna. 
  
ADOLF  
Nie znaleźli winy. 
  
MISTRZ CEREMONII  
Ktoż tu mówi o winach; - są inne przyczyny – 
Kto długo był w więzieniu, widział, słyszał wiele – 
A rząd ma swe widoki, ma głębokie cele, 
Które musi ukrywać.  
(uśmiecha się) 
  
MŁODA DAMA  
(do Adolfa) 
Niech Pan opowie, - to rzecz ważna, narodowa. 
  
NIEMOJEWSKI  
Znałem starych Cichowskich, poczciwa rodzina; 
Oni są z Galicyi. Słyszałem, że syna 
Wzięli i zamorzyli: - mój krewny daleki! 
Nie widziałem go dawno, - o ludzie! o wieki! 
Trzy pokolenia przeszły, jak nas przemoc dręczy; 
Męczyła ojców naszych, - dzieci, wnuków męczy! 
  
ADOLF  
(Wszyscy zbliżają się i słuchają) 
Znałem go będąc dzieckiem; - był on wtenczas młody, 
Żywy, dowcipny, wesół i sławny z urody; 
Był duszą towarzystwa; gdzie się tylko zjawił, 
Wszystkich opowiadaniem i żartami bawił; 
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On wtenczas miał się żenić; pomnę, ze przynosił 
Dzieciom dary swej przyszłej i na ślub nas prosił. 
Potem długo nie przyszedł i mówiono w domu, 
Że nie wiedzieć gdzie zniknął, umknął po kryjomu, 
Na koniec powiedziano: zabił się, utopił. 
  
I minęło dwa lata. - Jednego wieczora 
Więźniów do Belwederu wiedziono z klasztora. 
Wtem ktoś zza muru krzyknął: "Więźnie, kto 
jesteście?" 
Sto ozwało się imion; śród nich dosłyszano 
Jego imię, i żonie nazajutrz znać dano. 
Pisała i latała, prosiła, błagała, 
Lecz prócz tego imienia - nic nie posłyszała. 
I znowu lat trzy przeszło bez śladu, bez wieści. 
Lecz nie wiedzieć, kto szerzył w Warszawie powieści, 
Że on żyje, że męczą, że przyznać się wzbrania 
I że dotąd nie złożył żadnego wyznania; 
Że mu przez wiele nocy spać nie dozwolano, 
Że karmiono śledziami i pić nie dawano; 
Lecz wkrótce innych wzięto, o innych zaczęli 
Mówić; żona płakała, wszyscy zapomnieli. 
  
Aż niedawno za miastem w pojeździe spotkałem - 
Powiedziano, że to on, bo go nie poznałem. 
Utył, ale to była okropna otyłość: 
Wydęła go zła strawa i powietrza zgniłość; 
Policzki mu nabrzmiały, pożółkły i zbladły, 
W czole zmarszczki półwieku, włosy wszystkie spadły. 
Witam, on mię nie poznał, nie chciał mówić do mnie, 
Mówię, kto jestem, patrzy na mnie bezprzytomnie. 
Jeśli do jego domu przyjdzie kto nawiedzić, 
Na klamki trzask on myśli zaraz: idą śledzić; 
Odwraca się i głowę na ręku opiera, 
Zdaje się, że przytomność, moc umysłu zbiera: 
Ścina usta, by słowa same nie wypadły, 
Oczy spuszcza, by szpiegi z oczu co nie zgadły. 
Pytany, myśląc zawsze, że jest w swym więzieniu, 
Ucieka w głąb pokoju i tam pada w cieniu, 
Krzycząc zawsze dwa słowa: "Nic nie wiem, nie 
powiem!" 
I te dwa słowa -i jego stały się przysłowiem; 
I długo przed nim płacze na kolanach żona 
I dziecko, nim on bojaźń i wstręt swój pokona. 
Przeszłą niewolę lubią opiewać więźniowie; 
Myśliłem, że on ją nam najlepiej opowie, 
Wyda na jaw spod ziemi i spod straży zbirów 
Dzieje swe, dzieje wszystkich Polski bohatyrów: - 
Bo teraz Polska żyje, kwitnie w ziemi cieniach, 
Jej dzieje na Sybirze, w twierdzach i więzieniach. 
I cóż on na pytania moje odpowiedział? 
Że o swoich cierpieniach sam już nic nie wiedział. 
Rzekł tylko: "Będę o to Pana Boga pytać, 
On to wszystko zapisał, wszystko mnie opowie". 
(Adolf łzy ociera) 
(Długie milczenie) 

MŁODA DAMA  
(do Literata) 
Czemu to o tym pisać nie chcecie Panowie? 
  
HRABIA 
Niech to stary Niemcewicz w pamiętniki wsadzi; 
On tam, słyszałem, różne szpargały gromadzi. 
  
LITERAT I   
To historyja! 
  
LITERAT II  
Straszna. 
 
JENERAŁ  
Dalibóg wyśmienita. 
  
LITERAT I 
Takich dziejów słuchają, lecz kto je przeczyta? 
Potem, jest to wyraźny, święty przepis sztuki, 
Że należy poetom czekać - aż - aż - 
 
MŁODA KOBIETA  
Póki? - 
Wieleż lat czekać trzeba, nim się przedmiot świeży 
Jak figa ucukruje, jak tytuń uleży? 
  
LITERAT II  
Ze sto lat. 
  
LITERAT I  
To mało! 
  
LITERAT II  
Tysiąc, parę tysięcy - 
  
LITERAT III  
A mnie by się zdało, 
Że to wcale nie szkodzi, że przedmiot jest nowy; 
Szkoda tylko, że nie jest polski, narodowy. 
Nasz naród się prostotą, gościnnością chlubi, 
Nasz naród scen okropnych, gwałtownych nie lubi; 
Śpiewać, na przykład, wiejskich chłopców zalecanki, 
Trzody, cienie - Sławianie, my lubim sielanki. 
  
LITERAT I  
Spodziewam się, że Panu przez myśl nie przejedzie, 
Aby napisać wierszem, że ktoś jadał śledzie. 
Ja mówię, że poezji nie ma bez poloru, 
A polor być nie może tam, gdzie nie ma dworu: 
Dwór to sądzi o smaku, piękności i sławie; 
Ach, ginie Polska! dworu nie mamy w Warszawie. 
  
DAMA II 
Arystokracja zawsze swobód jest podporą, 
Niech Państwo przykład z Wielkiej Brytaniji biorą. 
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(Zaczyna się kłótnia polityczna - młodzież wychodzi) 
  
MŁODA KOBIETA 
A łotry! - o, to kija! 
  
ADOLF  
O, to stryczka, haku! 
Ja bym im dwór pokazał, nauczyłbym smaku. 
  
NIEMOJEWSKI 
Patrzcie, coż my tu poczniem, patrzcie, przyjaciele, 
Otoż to jacy stoją na narodu czele, 
  
WYSOCKI  
Powiedz raczej: na wierzchu. Nasz naród jak lawa, 
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, 
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi; 
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi. 
(Odchodzą)  

 
 

SCENA VIII 
PAN SENATOR 

W WILNIE - SALA PRZEDPOKOJOWA; NA PRAWO 
DRZWI DO SALI KOMISJI ŚLEDCZEJ. GDZIE PROWADZĄ 
WIĘŹNIÓW I WIDAĆ OGROMNE PLIKI PAPIERÓW - W 
GŁĘBI DRZWI DO POKOJÓW SENATORA. GDZIE 
SŁYCHAĆ MUZYKĘ - CZAS: PO OBIEDZIE - U OKNA 
SIEDZI SEKRETARZ NAD PAPIERAMI; DALEJ NIECO NA 
LEWO STOLIK, GDZIE GRAJA W WISKA - 
NOWOSILCOW PIJE KAWĘ; KOŁO NIEGO SZAMBELAN 
BAJKOW, PELIKAN I JEDEN DOKTOR - U DRZWI 
WARTA I KILKU LOKAJÓW NIERUCHOMYCH. 
 
PELIKAN  
(do Senatora) 
Co Pan Senator każe z Rollisonem robić? 
  
SENATOR  
Jakim? 
  
PELIKAN 
Co to na śledztwie musiano go obić. 
  
SENATOR 
Eh bien? (ach, tak?) 
  
PELIKAN 
On zachorował. 
  
SENATOR 
Wieleż kijów dano? 
  
PELIKAN 
Byłem przy śledztwie, ale tam nie rachowano. - 
Pan Botwinko śledził go. 

BAJKOW  
Pan Botwinko; cha, cha - 
O! nieprędko on kończy, gdy się raz rozmacha. 
Ja zaręczam, że on go opatrzył nieszpetnie - 
Załóżmy się, że mu wyliczył najmniej ze trzy setnie. 
  
SENATOR 
(zadziwiony) 
Trois cents coups i żyje? 
(do grającego w wiska, który czeka na swego 
kompana) 
Porządny żołnierz byłby od tego skonał dziesięć razy 
co za buntownik 
(podchodzi do stolika) 
(do Pelikana) 
Nic nie wyznał? 
  
PELIKAN 
Prawie nic; zęby tylko zaciął, 
Krzyczy, że nie chce skarżyć niewinnych przyjaciół. 
Ale z tych kilku słówek odkrywa się wiele - 
Widać, że ci uczniowie - jego przyjaciele. 
  
SENATOR 
C'est juste (słusznie): jaki upór! 
   
LOKAJ  
(do Senatora) 
Czy Pan rozkaże wpuścić te panie - kobiety - 
Pan wie - co wysiadają tu co dzień z karety. 
Jedna ślepa, a druga - 
 
SENATOR 
Ślepa? ktoż to ona? 
  
LOKAJ  
Pani Rollison. 
  
PELIKAN 
Matka tego Rollisona. 
  
LOKAJ  
Co dzień tu są. 
  
SENATOR 
Odprawić było. 
   
LOKAJ  
Odprawiamy, lecz siada i skwierczy pod progiem. 
  
SENATOR 
E! rady sobie dać nie umiesz - 
Wpuścić; tylko aż do pół schodów, czy rozumiesz? 
A potem ją sprowadzić - aż w dół - o tak 
(z gestem) 
tęgo; 
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Żeby nas nie nudziła więcej swą włóczęgą. 
(Drugi Lokaj wchodzi i oddaje list Baikowowi) 
No, czegoż stoisz, pódźże - 
  
BAJKOW  
Elle porte une lettre. (ona przynosi list) 
(oddaje list) 
  
SENATOR 
Przynosi list? Ktoż by to za nią pisał? 
  
BAJKOW  
La princesse peut-etre. (być może księżna) 
  
SENATOR 
(czyta) 
Księżna! skąd jej to przyszło? na kark mi ją wpycha. 
Avec quelle chaleur! (z jakimż zapałem) - Wpuścić ją, 
do licha. 
(Wchodzą dwie Damy i Ksiądz Piotr) 
  
PELIKAN 
(do Bajkowa) 
To stara czarownica, matka tego hultaja. 
  
SENATOR 
(grzecznie) 
Witam, witam, któraż z pań jest pani Rollison? 
  
P. ROLLISON  
(z płaczem) Ja - mój syn! Panie Dobrodzieju... 
 
SENATOR 
Pani masz list, a po coż przyszło tu pań tyle? 
  
KMITOWA  
Nas dwie. 
  
SENATOR 
(do Kmitowejj) 
I po coż Panią mam tu honor witać? 
  
KMITOWA  
Pani Rollison trudno drogi się dopytać, 
Nie widzi. - 
  
SENATOR 
(szyderczo, kpiąco) 
Ha! nie widzi - a to wącha może? 
Bo co dzień do mnie trafia. 
  
KMITOWA  
Ja tu ją przywożę, 
Ona sama i stara, i nie bardzo zdrowa. 
   
 

SENATOR 
Pani któż jesteś? 
  
KMITOWA 
Kmitowa. 
  
SENATOR 
Lepiej siedź w domu i miej o synach staranie. 
Jest na nich podejrzenie. 
  
KMITOWA 
(bladnąc) 
Jak to, jak to? Panie! 
(Senator śmieje się) 
  
P. ROLLISONOWA 
Panie! litość - ja wdowa! Panie Senatorze! 
Słyszałam, że zabili - czyż można, mój Boże! 
Moje dziecko! - Ksiądz mówi, że on jeszcze żyje; 
Ale go biją, Panie! ktoż dzieci tak bije! - 
Jego zbito - zlituj się - po katowsku zbito. 
(płacze) 
  
SENATOR 
Gdzie? kogo? - gadaj przecie po ludzku, kobito. 
  
P. ROLLISONOWA 
Kogo? ach, dziecko moje! Mój Panie - ja wdowa - 
Ach, wieleż to lat, póki człek dziecko wychowa! 
Mój Jaś już drugich uczył; niech Pan wszystkich spyta, 
On mnie żywił ze swego szczupłego dochodu - 
Ślepa, on był mnie okiem - Panie, umrę z głodu. 
 
SENATOR 
Kto poplótł, że go bili, nie wyjdzie na sucho. 
Kto mówił? 
  
P. ROLLISONOWA 
Kto mnie mówił? ja mam matki ucho, 
Wiedli go wczora do ratusza; 
Słyszałam - 
Siadłam tam na rogu, 
Pod murem; przyłożyłam ucho - 
Słyszałam, męczono go - 
  
SENATOR 
Jak w gorączce bredzi! 
Ale tam, moja Pani, wielu innych siedzi? 
  
P. ROLLISONOWA 
Jak to? - czyż to nie był głos mojego dziecięcia? 
Niema owca pozna głos swojego jagnięcia 
Ach, dobry Panie, żebyś słyszał raz głos taki, 
Ty byś już nigdy w życiu spokojnie nie zasnął! 
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SENATOR 
Syn Pani zdrów być musi, gdy tak głośno wrzasnął. 
  
P. ROLLISONOWA 
(pada na kolana) 
Jeśli masz ludzkie serce... 
(Otwierają się drzwi od sali - słychać muzykę - wbiega 
Panna ubrana jak na bal) 
  
PANNA 
Monsieur le Sénateur - 
Oh! je vous interromps, on va chanter le choeur 
De "Don Juan"; et puis le concerto de Herz...        
(Panie Senatorze! och! przeszkadzam Panu. Mają 
śpiewać chór z Don Juana, a potem koncert Herza…)  
  
SENATOR 
Chór z Don Juana! I koncert Herza! Ależ skąd, nie 
przeszkadza pani 
przychodzi pani w sam raz 
Żeby książę Michał ten kalambur wiedział 
Ma foi (jako żywo), to już dawno bym w radzi 
państwa siedział. Przyjdę tam za chwilę. 
 
P. ROLLISONOWA 
Panie, nie rzucaj nas. 
W rozpaczy, ja nie puszczę - 
(chwyta za suknię) 
  
PANNA  
Niech jej pan wyświadczy łaskę! 
 
SENATOR 
Niech mnie diabeł porwie, jeśli wiem, czego chce ta 
jędza. 
   
P.ROLLISONOWA 
Księdza przynajmniej poszlij, syn mój prosi księdza. 
Może kona; gdy ciebie płacz matki nie wzruszy, 
Bój się Boga, dręcz ciało, ale nie gub duszy. 
  
SENATOR 
C'est drole (to zabawne); kto te po mieście wszystkie 
plotki nosi, 
Kto Wać Pani powiedział, że on księdza prosi? 
  
P. ROLLISONOWA 
(pokazując Księdza Piotra) 
Ten Ksiądz poczciwy mówił; on tygodni tyle 
Biega, błaga, lecz nie chcą wpuścić  
  
SENATOR 
(patrząc bystro na Księdza) 
To on wie?  
No, dobrze, - Cesarz sprawiedliwy; 
Cesarz księży nie wzbrania, owszem sam posyła, 

Aby do moralności młodzież powróciła. 
(wzdycha) 
Ach, ach, brak moralności, to, to młodzież gubi. 
Eh bien (no, cóż), żegnam więc Panie. 
(śmiejąc się) 
co mogę, to zrobię. 
(do Księdza Piotra) 
Waść, Księże, zostań, parę słów mam szepnąć tobie. 
(do Panny) 
J'y suis dans un moment, 
(Wszyscy odchodzą prócz dawnych osób) 
  
(po pauzie do Lokajów) 
A szelmy, łajdaki! 
Łotry, stoicie przy drzwiach i porządek taki? 
Skórę wam zedrę, szelmy, służby was nauczę: 
(do Pelikana) 
Słuchaj, idź za babą - 
Skoro wyjdzie od Księżnej, daj jej pozwolenie 
Widzieć syna i prowadź aż tam - tam, w więzienie; 
Potem osobno zamknij, - tak, na cztery klucze. 
C'en est trop (to za wiele) - a łajdaki, służby was 
nauczę! (rzuca się na krzesło) 
  
LOKAJ  
(ze drżeniem) Pan kazał wpuścić - 
  
SENATOR 
(schwytując się) 
Co? co? - ty śmiesz, ty! mnie gadać? 
Toś wyuczył się w Polsce panu odpowiadać. 
Ja cię oduczę. - Wieść go do kwatery 
Policmejstra - sto kijów i tygodnie cztery 
Na chleb i wodę. 
   
DOKTOR  
Właśnie ja rozmyślałem nad tym, Jaśnie Panie. 
Rollison od dni wielu cierpi pomieszanie; 
Chce sobie życie odjąć, do okien się rzuca, 
A okna są zamknięte... 
  
PELIKAN 
On chory na płuca; 
Nie należy w zamknionym powietrzu go morzyć; 
Rozkażę mu więc okna natychmiast otworzyć. 
Mieszka na trzecim piętrze - powietrza użyje... 
  
SENATOR 
(roztargniony) 
Wpuszczać mi na kark babę, gdy ja kawę piję; 
Nie dadzą chwili - 
   
PELIKAN 
(odpychając Doktora) 
Jakże Pan z Rollisonem każe decydować? 
Jeżeli on dziś jeszcze... umrze, to?... 
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SENATOR 
Pochować; 
I pozwalam, jeżeli zechcesz, balsamować. 
   
SENATOR 
(do Księdza) 
pódź no, mój czarny cherubie! 
Patrzcie, co za mina!  
Potrzeba go ożywić. - Masz rumu kieliszek. 
  
KS.PIOTR  
Nie piję. 
  
SENATOR 
No, kapłanie, pij! 
  
KS. PIOTR 
Jestem braciszek. 
 
SENATOR 
Braciszek czy stryjaszek, skądże to Waszeci 
Wiedzieć, co po więzieniach robią cudze dzieci? 
Czy to Waszeć chodziłeś z wieściami do matki? 
  
KS. PIOTR 
Ja 
  
SENATOR 
(do Księdza) 
A skądżeś o tym wiedział?  
(ksiądz milczy)   
No gadajże, skąd ty wiesz, kto. ci to powiedział? 
Ja w imieniu Cesarza każę; słyszysz, mnichu? 
Wiesz ty, że wszelka władza od Boga pochodzi, 
Gdy władza każe mówić, milczeć się nie godzi. 
(ksiądz milczy) 
A czy wiesz, mnichu, że ja mógłbym cię powiesić, 
I obaczym, czy przeor potrafi cię wskrzesić. 
 
KS. PIOTR 
Jeśli kto władzę cierpi, nie mów, że jej słucha; 
Bóg czasem daje władzę w ręce złego ducha. 
 
SENATOR 
Ostatni raz będę cię badał:  
Wyznaj, kto tobie o tym biciu rozpowiadał? 
(ksiądz milczy) 
He? - milczysz - już od Boga ty się nie dowiedział - 
Kto mówił? - co? - Bóg? - anioł? - diabeł? 
   
KS. PIOTR 
Tyś powiedział. 
  
SENATOR 
(obruszony) 
"Tyś"? - mnie mówić: tyś? - tyś, - ha, mnich! 

DOKTOR 
Ha, kapcanie! 
Mówi się Panu: Jaśnie Oświecony Panie. 
(do Pelikana) 
Naucz go tam, jak mówić; ten mnich widzę z chlewa. 
Daj mu tak - 
(pokazuje ręką) 
  
PELIKAN 
(daje Księdzu policzek) 
Widzisz, ośle, Senator się gniewa. 
  
KSIĄDZ 
(do Doktora) 
Panie, odpuść mu, Panie; on nie wie, co zrobił! 
Ach, bracie, tą złą radą tyś sam się już dobił. 
Dziś ty staniesz przed Bogiem. 
  
SENATOR 
Co to? 
  
BAJKOW 
On błaznuje. 
Daj mu jeszcze raz w papę, niech nam prorokuje. 
(daje mu szczutkę) 
  
KS. PIOTR 
Bracie, i ty poszedłeś za jego przykładem! 
Policzone dni twoje, pójdziesz jego śladem. 
  
SENATOR 
Hej, posłać po Botwinkę! zatrzymać tu klechę - 
Ja sam będę przy śledztwie, będziem mieć uciechę. 
Obaczym, czy on będzie milczał tak upornie. 
  
SENATOR 
(biorąc doktora pod rękę) 
Mon cher, idź zaraz, weźmij mego sekretarza. 
Wziąć te wszystkie papiery i opieczętować; 
Wieczorem będziem wszystko razem trutynować. 
(Pelikan, widząc względy Senatora, odprowadza 
Doktora i kłania mu się nisko) 
  
DOKTOR 
(do Senatora) Zaraz wracam. 
  
SENATOR 
(niedbale) 
O ósmej ja wyjeżdżam z miasta. 
  
DOKTOR 
(patrząc na zegarek) 
Co to? na mym zegarku godzina dwunasta? 
  
SENATOR 
Już piąta. 
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DOKTOR 
Co, już piąta? - ledwie oczom wierzę. 
Mój indeks na dwunastej stanął, 
Żeby choć o sekundę ruszył! 
  
KS. PIOTR 
Bracie, i twój już zegar stanął i nie ruszy 
Do drugiego południa. - Bracie, myśl o duszy. 
  
DOKTOR 
Czego ty chcesz? 
 
PELIKAN 
Proroctwo tobie jakieś burczy. 
 
KS. PIOTR 
Bracie, Pan Bóg różnymi znakami ostrzega. 
  
(Otwierają się drzwi z lewej strony, wchodzi mnóstwo 
dam wystrojonych, urzędników, gości, - za nimi 
muzyka) 
  
P. GUBERNATOROWA  
Czy można?  
  
P. SOWIETNIKOWA  
To się nie godzi! 
P. JENERAŁOWA  
Ah! mon cher Sénateur, 
Czekamy, posyłamy! 
 
P. SOWIETNIKOWA  
Vraiment (naprawdę),to nieszczęście. 
  
GUBERNATOROWA  
Wreszcie przyszłyśmy szukać. 
  
SENATOR 
Cóż to? - jaka gala! 
  
KSIĘŻNA  
I tu możemy tańczyć, dość obszerna sala. 
(stają i szykują się do tańca) 
 
SENATOR 
Pardon, stokrotnie przepraszam, byłem zajęty: 
Co widzę, menuet? Doskonale ugrupowany 
  
KSIĘŻNA  
To tylko niespodzianka. 
Pan zatańczy, spodziewam się. 
  
SENATOR 
Oczywiście, najlepiej jak potrafię. 
(Muzyka gra menueta z "Don Juana" - z lewej strony 
stoją, czynownicy, czyli urzędnicy i urzędniczki - z 

prawej kilku z młodzieży, kilku młodych oficerów 
rosyjskich, kilku starych ubranych po polsku i kilka 
młodych dam. - Na środku menuet. SENATOR tańczy z 
narzeczoną Bajkowa; Bajkow z Księżną). 
 
 

BAL - SCENA ŚPIEWANA 
 Z PRAWEJ STRONY 
 
DAMA 1 
Patrz, patrz starego, jak się wije, 
Jak sapie, oby skręcił szyję. 
(do Senatora) 
Jak ślicznie, lekko tańczysz Pan! 
(na stronę) 
Il crévera dans l'instant. (on pęknie za chwilę) 
  
MŁODY MĘŻCZYZNA  
Patrz, jak on łasi się i liże, 
Wczora mordował, tańczy dziś; 
Patrz, patrz, jak on oczyma strzyże, 
Skacze jak w klatce ryś. 
  
DAMA 2 
Wczora mordował i katował, 
I tyle krwi niewinnej wylał; 
Patrz, dzisiaj on pazury schował 
I będzie się przymilał. 
Nie dziw, że nas tu przeklinają, 
Wszak to już mija wiek, 
Jak z Moskwy w Polskę nasyłają  
Samych łajdaków stek. 
 
SOWIETNIK – LEWA STRONA  
Drze ich, to prawda, lecz zaprasza, 
takiemu dać się drzeć nie żal 
  
STAROSTA 
Po turmach siedzi młodzież nasza, 
nam każą iść na bal 
 
LEWA STRONA, CHOREM. 
  
DAMY  
Ah! quelle beauté, quelle grace! 
  
MĘŻCZYŹNI  
Jaka to świetność, przepych jaki! 
  
PRAWA STRONA, CHOREM. 
  
MĘŻCZYŹNI  
Ach, łotry, szelmy, ach, łajdaki? 
Żeby ich piorun trzasł. 
LEWA STRONA, CHÓREM.  
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Jaka muzyka, jaki śpiew,  
Jak pięknie meblowany dóm.  
  
PRAWA STRONA, CHOREM.  
 
Te szelmy z rana piją krew, 
A po obiedzie rum. 
   
PANNA  
(tańcząca, do Matki) 
Nazbyt ohydni, nazbyt starzy. 
  
MATKA  
(z prawej strony) 
Jeśli ci zbrzydnął, to go rzuć. 
  
SOWIETNIKOWA 1 
(z lewej strony) 
Jak mojej córeczce do twarzy. 
  
STAROSTA  
Jak od nich rumem czuć. 
  
SOWIETNIKOWA 2 
(do córki stojącej obok) 
Tylko, Zosieńku, podnieś wzrok. 
Może Senator cię obaczy. 
  
STAROSTA 
Jeżeli o mnie się zahaczy, 
Dam rękojeścią  
(biorąc za karabelę) 
- w bok. 
  
LEWA STRONA, CHOREM.  
  
Ach, jaka świetność, przepych jaki! 
Ah, quelle beauté, quelle grace! 
  
PRAWA STRONA  
  
Ach, szelmy, łotry, ach, łajdaki! 
Żeby ich piorun trzasł. 
 
Z PRAWEJ STRONY MIĘDZY MŁODZIEŻĄ 
 
JUSTYN POL 
(do Bestużewa, pokazując na Senatora) 
Chcę mu scyzoryk mój w brzuch wsadzić 
Lub zamalować wpysk. 
  
BESTUŻEW  
Coż stąd, jednego łotra zgładzić 
Lub obić, co za zysk? 
JUSTYN POL  
Lecz on zapłaci za męczarnie, 

Za tyle krwi i łez. 
  
BESTUŻEW  
Cesarz ma u nas liczne psiarnie, 
Cóż, że ten zdechnie pies. 
  
JUSTYN POL 
Nóż świerzbi w ręku, pozwól ubić. 
  
BESTUŻEW  
Ostrzegam jeszcze raz! 
  
JUSTYN POL  
Pozwól przynajmniej go wyczubić. 
  
BESTUŻEW  
A zgubić wszystkich was. 
  
JSTYN POL  
Ach, szelmy, łotry, ach, zbrodniarze! 
  
BESTUŻEW 
Muszę ciebie wywieść za próg. 
  
JUSTYN POL  
Czyż go to za nas nikt nie skarze? 
Nikt się nie pomści? 
(odchodzą ku drzwiom) 
  
KS. PIOTR  
- Bóg! 
 (Nagle muzyka się zmienia i gra aria Komandora)  
 
TAŃCZĄCY 
Co to jest? - co to? 
  
GOŚCIE 
Jaka muzyka ponura! 
  
JEDEN 
(patrząc w okna) 
Jak ciemno, patrz no, jaka zebrała się chmura. 
(zamyka okno - słychac z dala grzmot) 
  
SENATOR  
Coż to? Czemu nie grają? 
  
DYREKTOR MUZYKI  
Zmylili się. 
  
SENATOR 
No, no, no – arrangez donc - no, Panowie - Panie. 
(Słychać krzyk wielki za drzwiami) 
  
PANI ROLLISON 
(za drzwiami, okropnym głosem) 



55 

Puszczaj mię! puszczaj... 
 
BAJKOW 
Ślepa! 
  
LOKAJ  
(strwożony) 
Zatrzymajcie ją! 
   
PANI ROLLISON  
Ja go znajdę tu, tego pijaka, tyrana! 
   
PANI ROLLISON 
Gdzie ty! - znajdę cię, mozgi na bruku rozbiję - 
Jak mój syn! Ha, tyranie! syn mój, syn nie żyje! 
Wyrzucili go oknem - czy ty masz sumienie? 
Syna mego tam z góry, na bruk, na kamienie. 
Ha, ty pijaku stary, zbryzgany krwią tylu 
Niewiniątek, pódź!  
Syn! wyrzucili z okna, z klasztoru, na bruki. 
Mój jedynak!  
A ten żyje, i Pan Bóg jest, i jest Zbawiciel! 
  
KS. PIOTR 
Nie bluźń, kobieto; syn twój zraniony, lecz żyje. 
  
PANI ROLLISON 
Żyje? syn żyje?  
Lecz krew na bruku czułam, 
tu, tu jest kat jego! 
(Idzie prosto do Senatora - Senator umyka się - Pani 
Rollison pada zemdlona na ziemię - Ks. Piotr 
podchodzi do niej ze Starostą - słychać uderzenie 
piorunu) 
  
WSZYSCY 
(zlęknieni) 
Słowo stało się ciałem! - To tu! 
   
KS. PIOTR 
Nie tu. 
  
KTOŚ  
(patrząc w okno) 
Jak blisko - w sam róg domu uniwersytetu. 
  
SENATOR 
(podchodzi do okna) 
Okna Doktora! 
  
KTOŚ NA ULICY 
(śmiejąc się) 
Cha - cha - cha - diabli wzięli. 
  
(Pelikan wbiega zmieszany) 
SENATOR 

Nasz Doktor? 
 
 KTOŚ (ustalić osobę) 
- zabity 
Od piorunu.  
piorun go w ostatnim pokoju wytropił. 
  
SENATOR 
(do dam) 
Panie zmieszały taniec - jak Panie niegrzeczne. 
(widząc, że ratują Panią Rollison) 
Wynieście ją, wynieście - pomóc tej kobiecie. 
Wynieście ją. 
  
KS. PIOTR 
Do syna? 
  
SENATOR 
Wynieście, gdzie chcecie. 
  
KS. PIOTR 
Syn jej jeszcze nie umarł, on jeszcze oddycha, 
Pozwól mnie iść do niego. 
  
SENATOR 
Idź, gdzie chcesz, do licha! 
(do siebie) 
Doktor zabity, ah! ah! ah!  
Ten ksiądz mu przepowiedział – to sprawka diabelska 
(do kompanii) 
No i cóż w tym strasznego? - wiosną idą chmury, 
Z chmury piorun wypada: - taki bieg natury. 
  
GUBERNATOROWA  
(do męża) 
Już gadajcie, co chcecie, a strach zawsze strachem. 
Ja nie chcę dłużej z wami być pod jednym dachem? 
  
MATKA 
Do domu wracam, jestem chora. 
(Słychać znowu grzmot - wszyscy uciekają; naprzód 
lewa, potem prawa strona. - Zostają Senator, Pelikan, 
Ks. Piotr) 
  
SENATOR  
(patrząc za uciekającymi) 
Przeklęty Doktor! żyjąc nudził mię do mdłości, 
A jak zdechł, patrzaj, jeszcze rozpędza mi gości. 
(do Pelikana) 
No i cóż, Księże? - milczy!... milczy i zwiesił nos. 
Ale go puszczę wolno. 
(zamyśla się chwilkę) 
Księże, gdzie chcesz, ruszaj sobie. 
 
(Senator odchodzi do swoich pokojów z Pelikanem. 
Ks. Piotr schodzi po schodach ze sceny i idzie ku 
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drzwiom i w tym czasie spotyka Konrada, który, 
prowadzony jest na śledztwo przez kaprala; ujrzawszy 
Księdza wstrzymuje się i patrzy nań długo) 
  
KONRAD  
Dziwna rzecz, nie widziałem nigdy tej postaci, 
A znam go, jak jednego z mych rodzonych braci. 
Czy to we śnie? - tak, we śnie, teraz przypomniałem, 
Taż sama twarz, te oczy, we śnie go widziałem. 
On to, zdało się, że mię wyrywał z otchłani. 
(do Księdza) 
Mój Księże, choć jesteśmy mało sobie znani, 
przyjmij dziękczynienie 
Za łaskę, którą tylko zna moje sumienie. 
Weź, proszę, ten pierścionek, przedaj; daj połowę 
Ubogim, drugą na mszę za dusze czyśćcowe; 
Wiem, co cierpią, jeżeli czyściec jest niewolą; 
Mnie, kto wie, czy już kiedy słuchać mszy pozwolą. 
  
KS. PIOTR 
Pozwolą - Za pierścionek ja ci dam przestrogę. 
Ty pojedziesz w daleką, nieznajomą drogę; 
Będziesz w wielkich, bogatych i rozumnych tłumie, 
Szukaj męża, co więcej niźli oni umie; 
Poznasz, bo cię powita pierwszy w Imię Boże. 
Słuchaj, co powie... 
 
KONRAD 
(wpatrując się) 
Coż to? tyżeś?... czy być może? 
Stój na chwilę... dla Boga... 
  
KS. PIOTR 
Bywaj zdrów! nie mogę. 
  
KONRAD 
Jedno słowo... 
  
ŻOŁNIERZ/KAPRAL  
Nie wolno! każdy w swoję drogę. - 
  
 

SCENA V 
CELA KSIĘDZA PIOTRA  

KS. PIOTR 
(modli się leżąc krzyżem) 
Panie! czymże ja jestem przed Twoim obliczem? - 
Prochem i niczem; 
Ale gdym Tobie moję nicość wyspowiadał, 
Ja, proch, będę z Panem gadał. 
  
WIDZENIE 
Tyran wstał - Herod! - Panie, cała Polska młoda 
Wydana w ręce Heroda. 
Co widzę? - długie, białe, dróg krzyżowych biegi, 

Tłum wozów  
Wszystkie tam w jednę stronę. 
Ach, Panie! to nasze dzieci, 
Tam na północ - Panie, Panie! 
Takiż to los ich - wygnanie! 
I dasz ich wszystkich wygubić za młodu, 
I pokolenie nasze zatracisz do końca? - 
Patrz! - ha! - to dziecię uszło - rośnie - to obrońca! 
Wskrzesiciel narodu, 
Z matki obcej; krew jego dawne bohatery, 
A imię jego będzie czterdzieści i cztery. 
Panie! czy przyjścia jego nie raczysz przyśpieszyć? 
Lud mój pocieszyć?  
Nie! lud wycierpi. - Widzę ten motłoch - tyrany, 
Zbójce - biegą - porwali - mój Naród związany 
Cała Europa wlecze, nad nim się urąga - 
"Na trybunał!" - Tam zgraja niewinnego wciąga. 
To jego sędzie! 
Krzyczą: "Gal,Gal sądzić będzie!" 
Gal w nim winy nie znalazł i - umywa ręce, 
A króle krzyczą: "Potęp i wydaj go męce; 
Gal wydał - już porwali - już niewinne skronie 
Zakrwawione, w szyderskiej, cierniowej koronie, 
Podnieśli przed świat cały - i ludy się zbiegły; 
Gal krzyczy: "Oto naród wolny, niepodległy!" 
Ach, Panie, już widzę krzyż - ach, jak długo, długo 
Musi go nosić - Panie, zlituj się nad sługą. 
Już wleką; już mój Naród na tronie pokuty - 
Rzekł: "Pragnę" - Rakus octem, Borus żółcią poi, 
A matka Wolność u nóg zapłakana stoi. 
Patrz - oto żołdak Moskal z kopiją przyskoczył 
I krew niewinną mego narodu wytoczył. 
Mój kochanek! już głowę konającą spuścił, 
Wołając: "Panie, Panie, za coś mię opuścił!" 
On skonał! 
(Słychać chóry aniołów - daleki śpiew wielkanocne 
pieśni - na końcu słychać; "Alleluja! Alleluja") 
Ku niebu, on ku niebu, ku niebu ulata! 
I od stóp jego wionęła 
Biała jak śnieg szata - 
Spadła, - szeroko - cały świat się w nią obwinął. 
Ktoż ten mąż? - To namiestnik na ziemskim padole. 
Znałem go, - był dzieckiem - znałem, 
Jak urósł duszą i ciałem! 
On ślepy, lecz go wiedzie anioł pacholę. 
Mąż straszny - ma trzy oblicza, 
To namiestnik wolności na ziemi widomy! 
On to na sławie zbuduje ogromy 
Swego kościoła! 
Nad ludy i nad króle podniesiony; 
krew jego dawne bohatery, 
A imię jego czterdzieści i cztery. 
Sława! sława! sława!(zasypia) 

 
KONIEC 
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OSOBY: 
KUPIEC 
MAĆKO  
ZBYSZKO 
INNY  
PACHOŁEK 
KSIĘŻNA 
GOSPODARZ 
DWORZANIN 
DANUSIA  
OPAT 
POWAŁA Z TACZEWA 
JAGIEŁŁO 
KUNO VON LICHTENSTEIN 
KUNO 
RYCERZE POLSCY 
ZAWISZA CZARNY 
KASZTELAN 
JURAND 
ZYCH 
JAGIENKA 
HLAWA 
HUGO DE DANVELD  
KSIĄŻĘ 
ZYGFRYD DE LÖWE 
ROTGIER 
DE FOURCY  
KSIĄDZ 
SŁUŻKA KRZYŻACKA 
KS. KALEB 
STRAŻNIK KRZYŻACKI 
DOSTOJNIK Z DWORU 
VON KRIST 
GŁOS KOBIECY 1 
GŁOS KOBIECY 2  
SANDERUS 
TOLIMA 
SIECIECHÓWNA 
ZYNDRAM z MASZKOWIC 
KONRAD VON JUNGINGEN 
MISTRZ KRZYŻACKI  
GRAF BURGUNDZKI 
POSŁANIEC 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOM I 
Rozdział I 

 
SCENA 1 

Kupiec i/lub dworzanin, Maćko, Zbyszko, gospodarz, 
służba 

 
KUPIEC: Toście, szlachetny rycerzu, zwiedzili kawał 
świata? 
 
MAĆKO: Niewielu z tych, którzy teraz ze wszystkich 
stron ściągają do Krakowa, widziało tyle. 
 
KUPIEC: A niemało ich ściągnie. Zabawy będą i 
gonitwy w szrankach, jakich świat dotąd nie widział. 
 
MAĆKO: Pewnie, że w Krakowie ostanę, bom słyszał 
o gonitwach i rad w szrankach siły mojej popróbuję. 
 
ZBYSZKO: O wa! Będzie gonitew po połogu królowej! 
A przedtem albo potem król będzie niejednego 
pasował. Stanę ja każdemu. 
 
MAĆKO: Będą tu lepsi od ciebie. 
 
INNY: Na miły Bóg! toż tu przed królową wystąpią 
rycerze w świecie najsławniejsi. Będzie gonił 
Zawisza z Garbowa i taki Powała z Taczewa. 
 
INNY: Widziałeś waść kiedy Zawiszę z Garbowa? Bary 
u niego tak szerokie jak wał od krakowskiego dzwonu. 
A Dobko z Oleśnicy? Raz on na turnieju, który 
Krzyżacy w Toruniu wyprawili, rozciągnął dwunastu 
rycerzy z wielką chwałą dla siebie i dla naszego 
narodu... 
Gdzie ci się z nimi mierzyć, z którymi ni tu, ni na 
dworze czeskim, ni na węgierskim nikt mierzyć 
się nie może. 
 
ZBYSZKO: Obaczym. 
Wchodzi pachołek w błękitnym kubraku i składanej 
czerwonej czapce na głowie. 
 
PACHOŁEK:  Wytrzeć tam stoły i światła naniecić: 
księżna Anna Danuta na odpoczynek się tu 
zatrzyma. 
Robi się ruch, czeladź nakrywa do stołu. 
 
MAĆKO: Toć to żona ks. Janusza Mazowieckiego, 
siostra księcia Witolda? 
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ZBYSZKO: I mazowieckich panien siła musi z nią być, 
hej! 

 
 

Rozdział II 
SCENA 2 

Księżna Anna Danuta, dwórki, dworzanie, Maćko, 
Zbyszko, opat (ksiądz), gospodarz, służba 

 
Wchodzi księżna, za nią panny dworskie w różowych i 
liliowych wianuszkach na głowach, po większej części 
z lutniami w ręku. Wchodzą wszyscy raźno, z 
wesołością w twarzach, rozmawiając. Między 
dworzanami było dwóch rybałtów, jeden z lutnią, 
drugi z gęślikami u pasa. Jedna z dziewcząt, młódka 
jeszcze, może dwunastolatka, niosła też za księżną 
małą luteńkę, nabijaną miedzianymi ćwiekami. 
 
KSIĘŻNA: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
  
OBECNI (bijąc pokłony): Na wieki wieków, amen! 
 
KSIĘŻNA: A gdzie gospodarz? 
 
GOSPODARZ: (Niemiec) usłyszawszy wezwanie, 
wysunął się naprzód i przyklęknął obyczajem 
niemieckim. 
 
KSIĘŻNA: Zatrzymamy się tu dla wypoczynku i posiłku. 
Żywo się jeno zakrzątnij, bośmy głodni. 
Maćko z Bogdańca i młody Zbyszko skłonili się. 
 
KSIĘŻNA: Szlachtą jesteście. Zróbcie znajomość z 
dworzany. Skądże Bóg prowadzi? 
 
MAĆKO: Ja zowię się Maćko z Bogdańca, a to mój 
bratanek Zbyszko.  
Oni wówczas zaczęli wymieniać swoje imiona, herby, 
zawołania i wsie, z których się pisali.  
 
KSIĘŻNA: Otóż się przygodziło! Prawcie nam o Wilnie, 
o moim bracie i o siestrze. Zali zjedzie tu się książę 
Witold na połóg królowej i na krzciny? 
 
MAĆKO: Chciałby, ale nie wie, czy będzie mógł, bo 
wyprawę na Tatarów gotuje. 
 
KSIĘŻNA: Hej, Danusia! Danusia! wyleź no na ławkę i 
uwesel nam serce tą samą pieśnią, którą w 
Zatorze śpiewałaś. 
Dworzanie prędko postawili na środku izby ławkę. 
Rybałci siedli po jej brzegach, między nimi zaś stanęła 
owa młódka, która niosła za księżną nabijaną 
miedzianymi ćwieczkami lutnię. Na głowie miała 
wianeczek, włosy puszczone po ramionach, suknię 
niebieską i czerwone trzewiczki z długimi końcami.  

ZBYSZKO: Co to za jedna? 
 
DWORZANIN: To jest dzieweczka z dworu księżnej. 
Księżna niczyich pieśni tak chciwie nie słucha. 
 
ZBYSZKO: Nie dziwno mi to. Myślałem, że zgoła anioł, 
i odpatrzyć się nie mogę. Jakże ją wołają? 
 
DWORZANIN: A to nie słyszeliście? - Danusia. A jej 
ojciec jest Jurand ze Spychowa, komes możny i 
mężny, który do przedchorągiewnych należy. 
 
ZBYSZKO: To ona z waszego dworu? 
 
DWORZANIN: Jej matka była dwórką księżnej, ale pięć 
lat temu, gdy przy Złotoryi Niemcy napadli na nasz 
dwór, ze strachu zmarła. Widziałem, jako ją jeden 
Niemiec z pawimi piórami na hełmie chciał do siodła 
troczyć - jako w oczach mu na sznurze zbielała. Ojciec 
często przyjeżdża na dwór córkę zobaczyć, a potem 
rusza na Niemcach pomsty szukać. 
Danusia śpiewa: 
Gdybym ci ja miała  
Skrzydłeczka jak gąska,  
Poleciałaby ja  
Za Jaśkiem do Śląska! (chwilkę przygrywa na 
instrumencie) 
 
ZBYSZKO: Hej! nie widziały takiej ludzkie oczy. 
 
DWORZANIN: Miłują ją też wszyscy i za śpiewanie, i za 
urodę. 
 
ZBYSZKO: A któren jej rycerz? 
 
DWORZANIN: Dyć to jeszcze dziecko. 
Usiadłaby ci ja  
Na śląskowskim plocie 
„Przypatrz się, Jasiulku, 
 Ubogiej sierocie ". 
 
ZBYSZKO: I rzekliście, panie, że ona nie ma rycerza? 
Lecz nie doczekał odpowiedzi, gdyż w tej chwili śpiew 
ustał. Jeden z rybałtów, człowiek tłusty i ciężki, 
podniósł się nagle, przez co ława przechyliła się w 
jedną stronę. Danusia zachwiała się i rozłożyła rączki, 
lecz nim zdołała upaść lub zeskoczyć, rzucił się 
Zbyszko jak żbik i porwał ją na ręce. 
 
KSIĘŻNA: Oto rycerz Danusin! Bywajże, rycerzyku, i 
oddaj nam naszą miłą śpiewaczkę! 
 
INNI (spośród dworzan): Chwacko ci ją ułapił! 
Zbyszko zaś szedł ku księżnej, trzymając przy piersiach 
Danusię, która objąwszy go jedną ręką za szyję, drugą 
podnosiła w górę luteńkę z obawy, by się nie zgniotła. 
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Twarz miała śmiejącą się i uradowaną, choć trochę 
przestraszoną. Tymczasem młodzieńczyk, doszedłszy 
do księżnej, postawił przed nią Danusię, sam zaś 
klęknął i podniósłszy głowę, rzekł z dziwną w jego 
wieku śmiałością: 
 
ZBYSZKO: Niechże będzie wedle waszych słów, 
miłościwa pani! Pora tej wdzięcznej panience mieć 
swego rycerza, a pora i mnie mieć swoją panią, za 
czym Za zgodą Waszą chcę jej ślubować i do śmierci 
wiernym jej ostać. 
 
KSIĘŻNA (rozbawiona): Danuśka, Danuśka! chceszli 
mieć swego rycerza?  
Danusia podskoczyła naprzód trzy razy do góry w 
swoich czerwonych trzewiczkach, a następnie, 
chwyciwszy księżnę za szyję, poczęła wołać z taką 
radością, jakby jej obiecywano jakąś zabawę, w którą 
się tylko starszym bawić wolno: 
 
DANUSIA: Chcę! chcę! chcę!... 
Księżnie ze śmiechu aż łzy napłynęły do oczu, a z nią 
śmiał się cały dwór; wreszcie jednak pani, uwolniwszy 
się z rąk Danusinych, rzekła do Zbyszka: 
 
KSIĘŻNA: Aj! ślubuj! ślubuj! cóż zasię jej 
poprzysiężesz?  
 
ZBYSZKO (z powagą, na klęczkach): Ślubuję jej, iże 
stanąwszy w Krakowie, powieszę pawęż na 
gospodzie, a na niej kartę: jako panna Danuta 
Jurandówna najurodziwsza jest i najcnotliwsza 
między pannami. A kto by temu się przeciwił, z tym 
będę się potykał póty, póki sam nie zginę. 
 
KSIĘŻNA: Dobrze! Widać rycerski obyczaj znasz. A co 
więcej? 
 
ZBYSZKO: A potem - jako mać panny Jurandówny za 
przyczyną Niemca z pawim grzebieniem na 
hełmie ostatni dech puściła, ślubuję kilka takich 
pawich czubów ze łbów niemieckich 
zedrzeć i pod nogi mojej pani położyć. 
 
KSIĘŻNA (z powagą): Nie dla śmiechu ślubujesz? 
  
ZBYSZKO: Tak mi dopomóż Bóg i Święty Krzyż; któren 
ślub w kościele przed księdzem powtórzę. 
 
KSIĘŻNA: Chwalebna jest z lutym nieprzyjacielem 
naszego plemienia walczyć, ale mi cię żal, boś 
młody i łatwo zginąć możesz. 
 
MAĆKO: Nie frasujcie się, miłościwa pani. Wiskał ci on 
już Niemców, niech jeszcze powiska, a że od tego 

wiskania parę łbów pęknie - to mu jeno sława z tego 
urośnie. 
 
KSIĘŻNA: To, widzę, nie z byle wyrostkiem sprawa (do 
Danusi): Siadajże na moim miejscu jako 
pierwsza dzisiaj osoba; jeno się nie śmiej, bo nie idzie.  
Danusia wyciągnęła rękawiczki i podała Zbyszkowi, 
który przyjął je ze czcią wielką i przycisnął do ust. Lecz 
tymczasem służba klasztorna powydobywała z 
wiklinowych koszów wino i przysmaki, a z czeladnej 
dziewki służebne poczęły wynosić misy pełne dymiącej 
jajecznicy, a okolone kiełbasami, od których rozszedł 
się po całej izbie mocny a smakowity zapach 
wieprzowego tłuszczu. Na ten widok wezbrała we 
wszystkich ochota do jedzenia - i ruszono ku stołom. 
Nikt jednak nie zajmował miejsca przed księżną, ona 
zaś, siadłszy w pośrodku, kazała Zbyszkowi i Danusi 
usiąść naprzeciw przy sobie, a potem rzekła do 
Zbyszka: 
 
KSIĘŻNA: Słuszna, abyście jedli z jednej misy z 
Danusią, ale nie przystępuj jej nóg pod ławą ani też 
trącaj ją kolany, jak czynią inni rycerze, bo zbyt 
młoda. 
 
ZBYSZKO: Nie uczynię ja tego, miłościwa pani. Chyba 
jak ta Jagódka doźrzeje: a co do nóg 
przystępowania, choćbym i chciał - nie mogę, boć 
one w powietrzu wiszą. 
 
KSIĘŻNA: Prawda, ale miło wiedzieć, że przystojne 
masz obyczaje. 
Po czym zapadło milczenie, gdyż wszyscy jeść poczęli. 
Zbyszko odkrawał co nąjtłustsze kawałki kiełbasy i 
podawał je Danusi albo jej wprost do ust je wkładał, 
ona zaś rada, że jej tak strojny rycerz służy, jadła z 
wypchanymi policzkami, mrugając oczkami i 
uśmiechając się to do niego, to do księżnej. 
Po wyprzątnięciu mis słudzy klasztorni poczęli 
nalewać wino słodkie i pachnące - mężom obficie, 
paniom po trochu, lecz rycerskość Zbyszkowa okazała 
się szczególnie wówczas, gdy wniesiono pełne 
garncówki przysłanych z klasztoru orzechów. Były tam 
laskowe i rzadkie podówczas, bo z daleka 
sprowadzane, włoskie, na które też rzucili się 
biesiadnicy z wielką ochotą, tak że po chwili w całej 
izbie słychać było tylko trzask skorup kruszonych w 
szczękach. 
 
KSIĘŻNA: A co, Danuśka? dobrze mieć swego rycerza? 
 
DANUSIA: Oj! dobrze! (do Zbyszka)A jutro też będzie 
mój? 
 
ZBYSZKO: I jutro, i w niedzielę, i aż do śmierci. 
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Rozdział III 
Toteż, gdy opat zapytał ją o Mazowsze i jego sprawy, 
poczęła gorzko skarżyć się na Zakon: 
 
OPAT: A co tam na Mazowszu? 
 
KSIĘŻNA: Jakoż się ma dziać w księstwie mającym 
takich sąsiadów? Niby jest pokój, a mimo tego nie 
można być pewnym dnia i godziny. Jestże na świecie 
zakon, który by w innych królestwach takie 
dobrodziejstwa otrzymał, jakie oni od polskich książąt 
otrzymali - a jakże się wypłacili? Oto nienawiścią, oto 
grabieżą ziem, oto wojną i zdradą. I próżno wyrzekać, 
próżno samej Stolicy Apostolskiej się na nich skarżyć, 
gdyż oni w zatwardziałości i pysze żyjąc, nawet 
papieża rzymskiego nie słuchają. Przysłali niby teraz 
poselstwo na połóg królowej i na 
spodziewane chrzciny, ale tylko dlatego, że chcą od 
siebie gniew potężnego króla za to, co 
uczynili na Litwie, odwrócić. W sercach zawsze jednak 
myślą o zagładzie Królestwa i całego 
plemienia polskiego" 
 
OPAT: (wysłuchawszy z uwagą i kiwnąwszy głową): 
Wiem, iż przyjechał do Krakowa na czele poselstwa 
komtur Lichtenstein, brat w Zakonie. 
 
KSIĘŻNA: ( z żalem) Prawią ludzie - i bogdaj słusznie, 
że wkrótce musi wielka wojna nastąpić, w której po 
jednej stronie będzie Królestwo Polskie i wszystkie 
narody mówiące podobną do polskiej mową, a z 
drugiej wszyscy Niemcowie i zakon. 
Zbyszko w czasie tej rozmowy, skłoniwszy się Danusi, 
przysiada się na chwilę do Maćka. Podczas tego 
przechodzenia po drugiej stronie stołu –toczy się 
rozmowa dworzan. 
Rozmowę przerywa bicie dzwonów i pianie kogutów. 
Wszyscy wstają i ruszają do wyjścia. 
 
GŁOSY: Na jutrznię! Na jutrznię, 
 
KSIĘŻNA: Pójdziem piechotą na chwałę Bogu. 
 
 

Rozdział IV 
SCENA 3 

Maćko, Zbyszko, Powała z Taczewa, Księżna 
(głosy za sceną) 

 
MAĆKO:  O, jak mi Bóg miły, a to co? 
 
ZBYSZKO: (po chwili): Krzyżak! Pochyl kopię! Grady! 
Grady! 
 
POWAŁA Z TACZEWA: Szalony człecze, co czynisz? W 
posła godzisz, króla znieważasz! 

ZBYSZKO: Puszczaj na Niemca! 
 
POWAŁA Z TACZEWA: Precz z toporem! - na miły Bóg! 
precz z toporem, bo z konia zwalę! Obraziłeś majestat 
króla i pod sąd pójdziesz. 
 
MAĆKO: Coście za jedni? Skąd wasze prawo? 
 
POWAŁA Z TACZEWA: Prawo moje stąd, że król mi 
nad bezpieczeństwem okolicy czuwać rozkazał a 
zowią mnie Powała z Taczewa. 
 
MAĆKO: Cześć i pokłon wam, panie, waszej sławie 
i męstwu. 
 
POWAŁA: Pokłon i wam, panie, choć wolałbym nie 
w tak ciężkiej przygodzie uczynić z wami znajomość. 
 
MAĆKO: Czemu to? 
 
POWAŁA: Cóżeś ty, młodzieniaszku, najlepszego 
uczynił? Na publicznym gościńcu, pod bokiem 
królewskim porwałeś się na posła! Zali wiesz, coć za 
to czeka? 
 
MAĆKO: Porwał się na posła, bo młody i głupi, przeto 
o uczynek łatwiej mu niż o zastanowienie. Ale nie 
osądzicie go surowie, gdy całą sprawę rozpowiem. 
 
POWAŁA: Nie ja go będę sądził. Niech zaprzysięże na 
rycerską cześć, że stawi się na wszelki sąd. 
 
ZBYSZKO: Poprzysięgnę na cześć! 
Wchodzi księżna. 
 
POWAŁA: Jeśliście z dworu księżny Januszowej, to 
proście jej, by się wstawiła za wami do króla.  
 
 

Rozdział V 
SCENA 4 

Król Władysław Jagiełło, kasztelan, księżna Anna 
Danuta, Zbyszko, Kuno, Maćko, Powała z Taczewa, 
Zawisza Czarny 
Odgłos trąb oznajmił, że śniadanie gotowe, więc 
księżna Anna, wziąwszy za rękę Danusię, udała się do 
komnat królewskich, przed którymi stali, czekając na 
jej przyjście, świeccy dygnitarze i rycerze. Księżna 
Ziemowitowa weszła już była pierwej, gdyż jako 
rodzona siostra królewska wyższe brała miejsce za 
stołem. Wnet zaroiło się w komnacie od gości 
zagranicznych i zaproszonych miejscowych dygnitarzy 
i rycerzy. Król siedział u wyższego końca stołu, mając 
przy sobie biskupa krakowskiego i Wojciecha 
Jastrzębca, który chociaż niższy godnością od 
infułatów, siedział jako poseł papieski po prawicy 
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króla. Dwie księżne zajęły miejsca następne. Za Anną 
Danutą rozparł się wygodnie na szerokim krześle były 
arcybiskup gnieźnieński Jan, książę pochodzący z 
Piastów śląskich, syn Bolka III. księcia opolskiego. 
Zbyszko, stojąc za krzesłem księżny, znalazł się tak 
blisko Krzyżaka (w szacie z szarego cienkiego sukn). 
Rozpoczęło się śniadanie. Wniesiono polewkę winną, 
zaprawną jajami, cynamonem, gwoździkami, imbirem 
i szafranem tak silnie, że zapach rozszedł się po całej 
izbie. Jednocześnie trefniś Ciaruszek siedzący we 
drzwiach na zydlu począł udawać śpiew słowika, co 
widocznie weseliło króla. Po nim drugi obchodził stół 
wraz ze służbą obnoszącą potrawy, stawał 
nieznacznie za gośćmi i naśladował bliskie brzęczenie 
pszczoły tak dokładnie, że jaki taki kładł łyżkę i 
poczynał oganiać czuprynę. Na ten widok inni 
wybuchali śmiechem. 
Księżna Anna Danuta zatrzymuje się na chwilę przy 
drzwiach i ciszej zwraca się do Zbyszka: 
 
KSIĘŻNA: Będziesz posługiwał przy śniadaniu mnie i 
Danusi jako mój dworzanin. Krzyżak , jeśli cię pozna, 
nie będzie może się skarżył widząc, że przy stole 
królewski mnie posługujesz.  
 
JAGIEŁŁO: Wina dajcie i niech żywie miłość między 
chrześcijany! 
 
KUNO VON LICHTENSTEIN: Między prawdziwymi 
chrześcijany!  
 
JAGIEŁŁO: Żali to nie w odwiecznie chrześcijańskim 
królestwie przebywacie? Żali nie starsze tu 
kościoły niż w Malborku? 
 
KUNO: Nie wiem.  
 
JAGIEŁŁO: (grubym głosem, ze wzburzeniem): Co to! 
Nie chrześcijański ja król? co? 
 
KUNO: Królestwo powiada się chrześcijańskim, ale 
obyczaje są w nim pogańskie... 
Na to podnieśli się groźni rycerze: m.in. Powała z 
Taczewa, Paszko Złodziej z Biskupic, Zyndram z 
Maszkowic, potężni, sławni, zwycięscy w wielu 
bitwach, w wielu turniejach, i to płonąc z gniewu, to 
blednąc, to zgrzytając zębami, poczęli wołać jeden 
przez drugiego: 
 
RYCERZE POLSCY: Gorze nam! bo gościem jest i nie 
może być wyzwan!  
 
ZAWISZA CZARNY: Nie poznaję cię, Kunonie. Jakże 
możesz, rycerzem będąc, hańbić wspaniały naród, 
gdy wiesz, że jako posłowi żadna ci za to kara nie 
grozi? 

KUNO: Nawet i Saraceni posłów szanowali. Wy jedni 
ich nie szanujecie - i dlategom obyczaj wasz nazwał 
pogańskim. 
Okrzyki dookoła stołu: "Gorze, gorze!" 
Król klasnął obyczajem litewskim kilkakroć w dłonie, 
głosy uciszyły się.  
 
KUNO: Wczoraj na drodze do Tyńca napadł mnie 
jeden wasz rycerz, i choć z krzyża na płaszczu łatwo 
mógł poznać, ktom jest - na życie moje godził. 
Zbyszko, usłyszawszy te słowa, pobladł mocno i mimo 
woli spojrzał na króla, którego twarz była wprost 
straszna.  
 
KUNO: Zapytajcie pana z Taczewa, któren był 
świadkiem przygody.  
Wszystkie oczy zwróciły się na Powałę. 
 
POWAŁA Z TACZEWA: Tak jest!... 
 
RYCERZE POLSCY: Hańba! hańba!  
I ze wstydu jedni uderzali się pięściami w uda i piersi 
 
JAGIEŁŁO: Czemuś ty go nie ubił?  
 
POWAŁA: Bo głowa jego do sądu należy. 
 
KASZTELAN: (pytająco): Uwięziliście go?  
 
POWAŁA: Nie, bo na cześć rycerską poprzysiągł, że się 
stawi. 
 
KUNO: (szyderczo, podnosząc głowę): I nie stawi się!  
 
ZBYSZKO: (niedaleko za plecami Krzyżaka): Nie daj 
Bóg, abym ja hańbę od śmierci wolał. Jam to uczynił: 
Zbyszko z Bogdańca. 
Po tych słowach porwali się rycerze ku nieszczęsnemu 
Zbyszkowi, lecz powstrzymało ich groźne skinienie 
króla, który, powstawszy z zaiskrzonymi oczyma, 
począł wołać zdyszanym od gniewu głosem 
 
JAGIEŁŁO: Uciąć mu szyję!  
Lecz białobrody kasztelan krakowski, Topór z Tęczyna, 
podniósł rękę na znak, że chce mówić - i gdy się 
uciszyło, rzekł: 
 
KASZTELAN: Miłościwy królu! Sąd nad winowajcą sam 
odprawię! Inaczej słusznie by można 
mniemać, że nie masz praw chrześcijańskich w tym 
Królestwie. Zamknąć go do wieży. 
Wy zaś, panie z Taczewa, świadczyć będziecie. 
Nastała chwila milczenia i niechętnych spojrzeń na 
Krzyżaka. Zbyszko spuścił smutnie głowę i w milczeniu 
pozwolił się oddać w ręce przywódcy pałacowych 
łuczników.  Po chwili Danusia wybucha płaczem. 
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JAGIEŁŁO: Co to jest? 
 
KSIĘŻNA ANNA DANUTA: Królu miłościwy! To jest 
córka Juranda ze Spychowa, której ów 
nieszczęsny rycerzyk ślubował trzy pawie czuby z 
hełmów zedrzeć i ujrzawszy czub taki na hełmie tego 
komtura, mniemał, że go mu sam Bóg zesłał. Nie ze 
złości on to czynił, panie, jeno przez głupstwo, przeto 
bądź mu miłościw i nie karz go, o co cię na kolanach 
prosimy. 
Tak rzekłszy, wstała i chwyciwszy Danusię za rękę, 
podbiegła z nią do króla, który widząc to, począł się 
cofać. Ale one obie uklękły przed nim i Danusia 
objąwszy rączynami nogi pańskie, poczęła wołać: 
 
KSIĘŻNA i DANUSIA: Daruj Zbyszkowi, królu, daruj 
Zbyszkowi!  
I z uniesienia, a zarazem ze strachu, pochowała swą 
jasną główkę w fałdy szarej szaty królewskiej, całując 
mu przy tym kolana, patrzyła błagalnie na króla, w 
którego twarzy odbiło się wielkie zakłopotanie. Cofał 
się wprawdzie wraz z krzesłem, ale nie odpychał 
przemocą Danusi, machał tylko obu rękoma, jakby 
opędzając się od much. 
 
JAGIEŁŁO: Dajcie mi spokój! Zawinił, całe Królestwo 
pohańbił! niech mu głowę utną! 
 
DANUSIA: Daruj Zbyszkowi, królu, daruj Zbyszkowi!  
 
JAGIEŁŁO: (ze wzruszeniem): Dajcie mi spokój! Nie 
mnie zawinił i nie ja mogę mu darować. Niech mu 
poseł Zakonu daruje, to i ja daruję, a nie, to niech mu 
głowę utną. 
 
ZAWISZA CZARNY: Daruj mu, Kunonie! Sam mistrz ci 
tego nie przygani! 
 
KSIĘŻNA DANUTA i KSIĘŻNA ALEKSANDRA 
ZIEMOWITOWA: Daruj mu, panie!  
 
GŁOSY RYCERZY: Daruj mu, daruj!  
Kuno przymknął powieki i siedział z podniesionym 
czołem, jakby rozkoszując się tym, że i obie księżne, i 
tak znamienici rycerze zanoszą do niego prośby. 
Nagle zmienił się w mgnieniu oka: spuścił głowę, 
skrzyżował ręce na piersiach, z dumnego stał się 
pokorny i ozwał się przyciszonym, łagodnym głosem: 
 
KUNO: Jak Chrystus przebaczył nieprzyjaciołom 
swoim... Przeto przebaczam mu z duszy serca jako 
Chrystusowy sługa i zakonnik! 
 
POWAŁA: Sława mu!  
 
GŁOSY: Sława!  

KUNO: Ale kto mnie jako posła ukrzywdził, ukrzywdził 
Zakon, a kto obraził Zakon - obraził samego 
Chrystusa, i takiej krzywdy ja wobec Boga i ludzi 
darować nie mogę… 
 
KASZTELAN: Panie, tak nastajecie na życie tego 
młodzianka, jakby on całemu waszemu zakonowi był 
straszny. Żali wy, Krzyżacy, już się i dzieci boicie? 
 
KUNO: (dumnie): My nie boim się nikogo. 
 
KASZTELAN: (jakby do siebie): A zwłaszcza Boga. 
 
 

Rozdział VI 
SCENA 5 

Zbyszko, Danusia, Powała z Taczewa, polscy rycerze 
(Zawisza itd.), bractwo pogrzebowe, kusznicy (oddział 

gwardii królewskiej), kat, kasztelan 
Zbyszko z oddziałem gwardii wchodzi wejściem nr 1 
i idzie przez cały środek sali. NA końcu czeka na niego 
na podeście kat. W trakcie pochodu klątwy z 
publiczności przeciw Krzyżakom:  
 
GŁOS 1: Hańba, hańba. Niechby sczesły te krzyżowe 
wilki, jeśli dzieci będą tu wytracać! 
 
GŁOS 2: Wstyd dla króla i Królestwa!  
 
„Dzień egzekucji. Tym razem było zaś na co patrzeć, 
gdyż najsławniejsi stanęli wkwadrat koło 
rusztowania: Zawisza Czarny, Zyndram z Maszkowic, 
Paszko Złodziej z Biskupic, Dobek z Oleśnicy. Ale 
największą ciekawość wzbudzał Powała z Taczewa, 
który stojąc w pierwszym szeregu trzymał w swych 
potężnych ramionach Danusię, przybraną całkiem 
biało, z zielonym rucianym wianuszkiem na jasnych 
włosach. W zbitych tłumach ludu poczęto szemrać na 
nieugiętość kasztelana, na surowość prawa - i 
szemrania owe przechodziły stopniowo w pomruk 
wprost groźny - a wreszcie tu i ówdzie jęły podnosić 
się głosy, że gdyby zburzono rusztowanie, egzekucja 
musiałaby być odłożona. Tłum ożywił się i rozkołysał. 
Podawano sobie z ust do ust, że gdyby król był 
obecny, byłby niewątpliwie ułaskawił młodzianka, 
który, jak zapewniano, nie dopuścił się żadnej winy. 
Ale wszystko ucichło, gdy dalekie okrzyki oznajmiły 
zbliżanie się łuczników i halebardników królewskich, 
między którymi szedł skazany. Jakoż wkrótce orszak 
pojawił się na rynku. Pochód otwierało bractwo 
pogrzebowe, przybrane w czarne, do ziemi sięgające 
opończe i takież zasłony na twarzach z powycinanymi 
otworami na oczy. Lud bał się tych posępnych postaci 
i na ich widok umilkł. Za nimi szedł oddział kuszników, 
złożony z doborowych Litwinów, przybranych w 
łosiowe niewyprawne kubraki. Był to oddział gwardii 
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królewskiej. Z tyłu orszaku widać było halebardy 
drugiego oddziału, w środku zaś, między pisarzem 
sądowym, który miał czytać wyrok, a księdzem 
Stanisławom ze Skarbimierza, niosącym krucyfiks, 
szedł Zbyszko.Wszystkie oczy zwróciły się teraz na 
niego i ze wszystkich okien i przystawek wychyliły się 
niewieście postacie. Zbyszko szedł przybrany w swą 
zdobyczną białą jakę, haftowaną w złote gryfy i 
zdobną złotą frędzlą u dołu. Na rynku ujrzał wreszcie z 
daleka pomost i na nim czerwoną sylwetkę kata. 
Wówczas drgnął i przeżegnał się - ksiądz zaś w tejże 
chwili podał mu krucyfiks do pocałowania. O kilka 
kroków dalej padł mu pod nogi pęk chabrów rzucony 
przez młodą dziewczynę z ludu. Jednakże naokół 
rozlegały się groźne klątwy przeciw Krzyżakom; weszli 
halebardnicy, za nimi szedł Zbyszko z księdzem i 
pisarzem. Nagle spomiędzy rycerzy wystąpił Powała z 
Danusią na ręku i krzyknął”:  
 
POWAŁA: Stój! 
 
INNI: Stój! stój!  
Pan z Taczewa zaś zbliżył się do Zbyszka i podał mu 
biało ubraną Danusię. 
Ów mniemając, że to pożegnanie, chwycił ją, objął i 
przycisnął do piersi - lecz Danusia, zamiast przytulić 
się do niego i zarzucić mu na szyję rączęta, zerwała co 
prędzej ze swych jasnych włosów, spod rucianego 
wianka, białą zasłonę i owinęła w nią całkiem głowę 
Zbyszka, a jednocześnie poczęła wołać z całej siły 
rozpłakanym dziecinnym głosem: 
 
DANUSIA: Mój ci jest! mój ci jest! 
 
GŁOSY RYCERZY: Jej ci jest! Do kasztelana! 
 
KRZYK LUDU: Do kasztelana! do kasztelana!  
A Zbyszko, wciąż trzymając Danusię na ręku, wracał 
na zamek, ale tym razem jak prawdziwy zwycięzca-
tryumfator. Naokół niego bowiem szli z radosnymi 
twarzami pierwsi rycerze Królestwa, a z boków, z 
przodu i z tyłu tłoczyły się tysiące kobiet, mężczyzn i 
dzieci, krzycząc wniebogłosy, śpiewając, wyciągając 
ręce ku Danusi i sławiąc obojga męstwo i urodę. Z 
okien białe ręce bogatych mieszczek biły im oklaski. 
 
KASZTELAN: Wprawdzie obyczaj ten więcej się do 
prostego ludu i do podhalskich zbójników stosuje niż 
do szlachty, ale nie mogę siły jego nie uznać.  
Zbyszko, ujrzawszy go. podniósł znów w górę Danusię 
- a on położył zgrzybiałą rękę na jej złotych włosach, 
chwilę ją trzymał - a potem skinął poważnie i 
dobrotliwie sędziwą głową. 
 
OKRZYKI TŁUMU: Pomagaj ci Bóg! żyj długo, 
sprawiedliwy panie! żyj i sądź nas! 

W chwilę później oboje, wszedłszy na krużganek, padli 
do nóg dobrej księżnie Annie Danucie. 
 
POWAŁA Z TACZEWA: Niech żywie młoda para!  
 
INNI: Niech żywie!  
 
KASZTELAN: (do księżny) Już też, miłościwa księżno, 
zrękowiny muszą być zaraz, bo ów obyczaj tak każe. 
 
KSIĘŻNA: Zrękowiny uczynię zaraz, ale pokładzin bez 
ojcowej woli Juranda ze Spychowa nie dopuszczę. 
 
 

Rozdział VIII 
SCENA 6 

Zbyszko, Danusia, Jurand 
ZBYSZKO: A gdzie mnie wiedziecie? na zamek? 
 
DWORZANIN: Juści na zamek. Jurand razem z 
dworem księżny stanął. 
Tak rozmawiając, doszli do bramy, następnie do 
komnaty, gdzie Jurand był z córką.  
Zbyszko przeżegnał, wszedł, ale nie zauważony w 
pierwszej chwili, zatrzymał się przy zasłonie, 
chrząknął i wreszcie ozwał się: 
 
ZBYSZKO: Niech będzie pochwalony. 
 
JURAND: Na wieki wieków.  
W tej chwili Danusia skoczyła ku młodemu rycerzowi i 
chwyciwszy go za rękę, poczęła wołać: 
 
DANUSIA: Zbyszku! Tatuś przyjechali! 
Zbyszko ucałował jej ręce, po czym wstał, zbliżył się 
wraz z nią do Juranda i rzekł: 
 
ZBYSZKO: Przyszedłem się wam pokłonić; wiecie, 
ktom jest?  
I schylił się lekko, lecz on chwycił jego dłoń, obrócił go 
ku światłu i począł mu się w milczeniu przypatrywać. 
Lecz tamten wskazał mu tylko ławę obok dębowego 
krzesła, na którym sam zasiadł, i nie odrzekłszy ni 
słowa, przypatrywał mu się dalej. 
 
JURAND: Tyś chciał bić w Lichtensteina? 
 
ZBYSZKO: Ano!  
 
JURAND: (po chwili spojrzawszy na Danusię) I to dla 
niej? 
 
ZBYSZKO: A dla kogoż by? Jam jej ślubował Niemcom 
ze łbów pawie czuby pozdzierać. Przez to  i wam do 
pomsty dopomogę, boć to przecie za Danusiną mać. 
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JURAND: Gorze im! (milczenie) 
 
ZBYSZKO: Ona mnie zratowała. 
 
JURAND: Wiem. 
 
ZBYSZKO: A nie krzywiście o to? 
 
JURAND: Skoroś jej ślubował, to jej służ, bo jest taki 
rycerski obyczaj. (po chwili milczenia:) Udałeś ty mi 
się, pachołku, ale ci jej nie dam, bo nie tobie ona 
pisana, nieboże! 
 
DANUSIA: Tatulu! tatulu! bo będem płakać! 
Jurand położył łagodnie dłoń na jej głowie. W twarzy 
jego nie było ni zawziętości, ni gniewu, tylko smutek. 
 
ZBYSZKO: Jakże to? To woli boskiej chcecie się 
przeciwić?  
To powiedziawszy, podniósł Danusię i wziąwszy ją na 
ręce, skierował się ku drzwiom, gdy zaś Zbyszko chciał 
mu zastąpić drogę, zatrzymał się jeszcze na chwilę  
 
JURAND: Nie będę na cię krzyw o rycerskie służby, ale 
mnie więcej nie pytaj, gdyż nie mogę ci nic rzec. 
Ostawaj z Bogiem i urazy do mnie nie chowaj. 
(Zbyszko kłania się i wychodzi, Danusia tuli się do 
ojca, po chwili także wychodzą) 
 
 

Rozdział X 
SCENA 8 

Maćko, Zbyszko, Zych ze Zgorzelic, Jagienka, Opat 
Zbyszko pojechał nazajutrz do Zgorzelic, wystrojony 
jak na wesele w tę samą zdobyczną jakę z białego 
atłasu, obszytą złotą frędzlą i zahartowaną w złote 
gryfy, aby w ten sposób cześć Zychowi wyrządzić i 
należytą wdzięczność mu okazać.  
Wszędzie znać tu było dostatek i zasobność. W izbach 
były okna z szybami z rogu, zestruganego cienko i tak 
wygładzonego, że był prawie jak szkło przeźroczysty. 
Nie było ognisk na środku izb, tylko wielkie kominy z 
okapami po rogach. Podłoga była z modrzewiowych 
desek czysto umytych, na ścianach zbroje i mnóstwo 
mis błyszczących jak słońca oraz pięknie wyciętych 
łyżników, z szeregami łyżek, z których dwie były ze 
srebra. Gdzieniegdzie wisiały też makatki, złupione w 
wojnach lub nabyte od wędrownych kupców. Pod 
stołami leżały olbrzymie płowe skóry turze, a takoż 
żubrze i dzicze. Zych z chęcią pokazywał swoje 
bogactwa, mówiąc co chwila, że to Jagienkowe 
gospodarowanie. Zaprowadził także Zbyszka do 
alkierza, pachnącego całkiem żywicą i miętą, w 
którym u pułapu wisiały całe pęki skór wilczych, lisich, 
kunich i bobrowych. Pokazał mu sernik, składy wosku i 
miodu, beczki z mąką, składy sucharów, konopi i 

suszonych grzybów. Wziął go następnie do śpichrzów, 
obór, stajen i chlewów, do szop, w których były wozy, 
sprzęty myśliwskie, sieci, i tak olśnił oczy jego 
dostatkiem, że Zbyszko, wróciwszy na wieczerzę, nie 
mógł utrzymać w sobie podziwu. 
 
MAĆKO: (wchodzi ze Zbyszkiem do izby w 
Zgorzelicach; Zych siedzi razem z opatem) Niech 
będzie pochwalony! Żyć nie umierać w waszych 
Zgorzelicach!  
 
WSZYSCY (OPAT, ZYCH, JAGIENKA): Na wieki wieków. 
 
ZYCH: W Moczydołach takie same porządki. 
 
OPAT: (do Maćka) Słyszałem, żeście zdrowsi. 
 
MAĆKO: Trocha jeszcze niedomagam, alem 
przyjechał, aby się wam, dobrodziejowi mojemu 
pokłonić, za gospodarstwo podziękować i o 
błogosławieństwo poprosić. 
 
OPAT: A to wasz bratanek i mój krewniak? (Zbyszko 
pochyla się i całuje rękę opata) Zbyt urodziwy! Panna 
to, nie rycerz! 
 
MAĆKO: Brali tę pannę Niemce w taniec, ale co ją 
który wziął, wnet się wykopyrtnął i już nie wstał. 
 
OPAT: Wiem, żeś chłop na schwał! Słyszałem i o 
twoich uczynkach pod Wilnem, i o Krakowie.  
(siadając do stołu) 
 
ZYCH: Przynieś wina, Jagienko!   
Jagienka skoczyła do komory i po chwili wyniosła 
kamionkę z winem, dwa kubki piękne, wygniatane w 
srebrne kwiaty, roboty wrocławskich złotników, i parę 
gomółek z daleka pachnących. Zycha, mającego już 
w głowie, rozczulił ten widok zupełnie, począł mówić: 
 
ZYCH: Chy! chy! A dziewce piętnaście roków. Trza ją 
będzie niezadługo dać! Już ją do chłopów ciągnie!.. 
Jak którego choć z daleka uwidzi, to aże kolanem o 
kolano trze!... 
 
JAGIENKA: Tatusiu, bo sobie pójdę  
 
ZYCH: Nie chodź! dobrze z tobą...(mrugając 
tajemniczo do Zbyszka) Zajeżdża ich tu dwóch: jeden 
młody Wilk, syn starego Wilka z Brzozowej, a drugi 
Cztan z Rogowa.  
 
ZBYSZKO: A ty którego wolisz? 
 
JAGIENKA: Żadnego. 
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ZYCH: Wilk sierdzisty pachołek!  
 
JAGIENKA: Niech w inną stronę wyje! 
 
ZBYSZKO: A Cztan? 
Jagienka poczęła się śmiać. 
 
JAGIENKA: Cztan takie ci ma kudły na gębie jak cap, że 
mu oczu nie widać - i sadła tyle na nim co na 
niedźwiedziu. 
 
 

Rozdział XV 
Wchodzi opat 
 
OPAT: Młodego Wilka widziałem, jako pił z Cztanem z 
Rogowa w gospodzie w Krześni. Nie poznali nas zrazu, 
było ciemno - i precz uradzali o Jagience. (zwracając 
się do Zbyszka)  I o tobie. 
 
ZBYSZKO: A oni czego ode mnie chcieli? 
 
OPAT: Oni od ciebie niczego nie chcieli, jeno nie po 
myśli im to, iż jest w pobliżu Zgorzelic trzeci. Tak tedy 
mówi Cztan do Wilka:"Jak mu skórę wygarbuję, to 
przestanie być gładki". A Wilk mówi: 
"Może się nas będzie bojał, a nie, to mu gnaty w mig 
połamię!" A potem poczęli się obaj upewniać, że się 
będziesz bojał. 
Usłyszawszy to. Maćko spojrzał na Zycha, Zych na 
niego, i oblicza obu przybrały wyraz chytry i radosny. 
Żaden nie był pewny, czy opat słyszał istotnie taką 
rozmowę, czy też zmyśla dlatego jedynie. by 
Zbyszkowi dodać bodźca: natomiast rozumieli obaj, a 
zwłaszcza, znając dobrze Zbyszka. Maćko, że nie było 
na świecie lepszego sposobu, aby go popchnąć do 
Jagienki. 
 
OPAT: I po prawdzie, morowe to chłopy!...  
 
ZBYSZKO: (nie pokazując niczego po sobie, ale 
nieswoim głosem) A to jutro niedziela? 
 
ZYCH: Niedziela. 
 
ZBYSZKO: Na mszę świętą zaś pojedziecie do 
Krześni?? 
 
ZYCH: Ano!... 
 
ZBYSZKO: No, to dobrze! 
(wygaszenie światła) 
 
 
 
 

Rozdział XVII 
SCENA 10 

Opat, Zbyszko, Maćko, Zych 
Wchodzi Maćko z opatem drzwiami nr 2 do izby, 

rozmawiając, po czym siadają. 
 
OPAT: Czego mi o dopłacie prawicie? 
 
MAĆKO: Bo nie chcem darmoch brać. 
 
OPAT: Widzicie ich! Nie chcą od krewnych darmoch 
brać! Ja krzywdy waszej nie chcę, boście moi krewni, i 
dlatego wymyśliłem sposób, żeby to, co po mnie 
zostanie, było i Jagienkowe, i wasze – rozumiecie? 
 
MAĆKO: Dałby Bóg. aby się to stało!  
Wchodzi Zbyszko 
 
OPAT: Byłeś z nawrotem w Krześni? 
 
ZBYSZKO: Byłem.  
 
OPAT: No i co? 
 
ZBYSZKO: A dałem na mszę za stryjowe zdrowie, i tyla. 
 
OPAT: Czemuś to przy kościele ni Cztana, ni Wilka do 
Jagienki nie dopuścił?... co?... 
 
ZBYSZKO: By zaś nie myśleli, że się ich boję, i byście 
nie myśleli i wy. 
 
OPAT: Ale i święconą wodę jej podałeś. 
 
ZBYSZKO: A podałem. 
 
OPAT: To... to ją bierz! 
 
MAĆKO: Bierz ją!  
 
ZBYSZKO: Jakoże ją mam brać, kiedym ja przed 
ołtarzem w Tyńcu Danusi Jurandównie ślubował? 
 
OPAT: Ślubowałeś pawie czuby, to ich szukaj, a 
Jagienkę zaraz bierz. 
 
ZBYSZKO: Nie, potem jak na mnie nałęczką rzuciła, 
ślubowałem, że ją za żonę wezmę. W moim 
ślubowaniu moja cześć. 
 
MAĆKO: Zbyszku! upamiętaj się! coć jest?  
 
OPAT: Co mu jest? To mu jest, że się Cztana i Wilka 
boi! 
 
ZBYSZKO: Porozbijałem im łby w Krześni. 
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MAĆKO: Bój się Boga!  
 
OPAT: Czemuś nie gadał? 
 
ZBYSZKO: Bo mi było wstyd. Myślałem, że mnie 
pozwą, jako rycerzom przystało, na walkę konną albo 
pieszą, ale to zbóje, nie rycerze. Pierwszy Wilk udarł 
deskę ze stołu, Cztan udarł drugą, i do mnie! To i 
cóżem miał robić? Chwyciłem ławę też, no... i 
wiecie!... 
 
OPAT: Poczkaj! Jeśliś ty się za Jagienkę bił i ludziom 
przez nią łby rozwalał, toś ty naprawdę jej rycerz, nie 
czyj inny, i musisz ją brać. 
 
ZBYSZKO: Hej, dobrzem ja wiedział, dlaczegoście 
chcieli mnie na nich napuścić, ale to wam zgoła 
chybiło. 
(chwila kłopotliwego milczenia) 
 
OPAT: (z tłumionym gniewem) Czemu chybiło?... 
gadaj! 
 
ZBYSZKO: Bo ja im kazał przyświadczyć, jako 
najgładsza i najcnotliwsza dziewka w świecie jest 
Danuśka Jurandówna, a oni właśnie ujęli się za 
Jagienką, i z tego była bitka. 
 
OPAT: Noga moja w tym domu nie postanie! 
(wychodzi) 
 
MAĆKO: Cóżeś ty najlepszego narobił!... 
 
ZBYSZKO: Nie byłoby tego, gdybym był sobie 
wcześniej pojechał, alem nie chciał was chorych 
odjeżdżać. A teraz pojadę na Mazury, do Danuśki…. 
i pawich czubów szukać między Niemców. 
 
MAĆKO: A tobie Jagienki nie żal? 
 
ZBYSZKO: Niechże jej Bóg da zdrowie i wszystko 
najlepsze!  

 
 

Rozdział XIX 
SCENA 11 

Hlawa, Zbyszko 
 

Zbyszko wchodzi. Czech Hlawa za nim, podchodzi do 
Zbyszka: 
 
HLAWA: (kłaniając się nisko) Pochwalony! 
 

ZBYSZKO: Pochwalony na wieki wieków. A coś za 
jeden? 
 
HLAWA: Wasz pachołek, wielmożny panie. 
 
ZBYSZKO: Jak to mój pachołek? a kto ciebie przysłał? 
 
HLAWA: Panna Jagienka Zychówna ze Zgorzelic.  
 
ZBYSZKO: Panna Jagienka? (z niechęcią) Wróćże do 
dom i podziękuj pannie za łaskę, bo cię nie chcę. 
 
HLAWA: Nie wrócę, panie. Mnie wam podarowali, a 
prócz tego ja zaprzysiągł do śmierci wam służyć.  
 
ZBYSZKO: Skoroś mój sługa, rozkazuję ci wrócić. (po 
chwili z gniewem) Ruszaj precz, bo każę kuszę napiąć. 
 
HLAWA: Nie gniewajcie się, panie. Nie każecie mi ze 
sobą jechać, to pojadę za wami o stajanie albo o dwa, 
ale pojadę, bom to na zbawienie duszy mojej 
zaprzysiągł. 
 
 

Rozdział XXII 
SCENA 13 

Na dzień przed wyjazdem dworu przybyli dwaj bracia 
Gotfryd i Rotgier a z nimi przyjechał niejaki pan de 
Fourcy.  
(plan II – książę wchodzi bocznym wejściem, siada na 
krześle) 
 
HUGO DE DANVELD: Wasza książęca mość. Nasi 
goście, chcąc sprawdzić, czy Jurand rzeczywiście jest 
tak straszny, za jakiego go głoszą, posłali wyzwanie 
Jurandowi, który je przyjął pod warunkiem, że ludzi 
odprawią i sami będą się potykali. Gdy jednak nie 
chcieli, napadł na nich, wielu pomordował, a pana de 
Bergow wziął w niewolę. Obecny tu pan de Fourcy 
jeden się ocalił.  
 
KSIĄŻĘ: Jakiejże to sprawiedliwości się domagacie? 
 
HUGO: Pragniemy, prosić o karę i o rozkaz uwolnienia 
pana de Bergow. Pójdzie skarga do wielkiego mistrza. 
 
KSIĄŻĘ: Gdyby Jurand pierwszy na was nastąpił, 
pewnie bym go na sąd wezwał i karę mu odmierzył. 
Ale wasi to sami go naszli. Zali mam mu rozkazać, aby 
się nie bronił, gdy się wam spodoba go najechać? 
 
HUGO DE DANVELD: Nie Zakon go napastował, jeno 
goście, obcy rycerze  
 
KSIĄŻĘ: Za gości Zakon odpowiada. 
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ZYGFRYD DE LÖWE: Pan de Bergow musi być z niewoli 
wypuszczon. 
 
KSIĄŻĘ: Bóg, daj mi cierpliwość. Nieraz dawniej 
Krzyżacy gościli w Spychowie i nie był Jurand 
waszym wrogiem, póki mu umiłowana niewiasta na 
waszym powrozie nie skonała. Ale ileż to razy 
zaczepialiście go sami? Ile razy nasadzaliście na niego 
zbójców? Czyliż wy nie następowaliście na 
spokojnych ludzi na Mazowszu, nie paliliście wsiów, 
nie mordowali mężów, niewiast i dzieci? A gdym się 
skarżył mistrzowi, to mi odpowiadał z Malborga:  
"Zwyczajna graniczna swawola!" Dajcie mi spokój!  
 
HUGO: Niech wasz książęcy majestat wspomni też i 
na to, że nasi krzywdzą jeno świeckich, wasi zaś 
przeciw Zakonowi rękę podnoszą, przez co samego 
Zbawiciela obrażają.  
 
KSIĄŻĘ: Słuchaj! Bogiem nie wojuj, bo Go nie 
oszukasz! Starosto ze Szczytna! Wy lepiej od innych 
wiecie, że Jurand nie uchybił wyzwaniu. (do 
wszystkich) Który by z was chciał go pozwać na pieszą 
albo na konną walkę, daję na to pozwoleństwo. 
Jeśliby Jurand był zabit lub pojman, pan Bergow 
wyjdzie bez wykupu z niewoli. Więcej ode mnie nie 
żądajcie, bo nie wskóracie. 
(milczenie)  
 
HUGO DE DANVELD: (pod nosem) Raz go widziałem i 
nie chcę widzieć więcej. 
 
ZYGFRYD: Zakonnikom nie wolno jest w pojedynczej 
walce się potykać. My tu nie pozwoleństwa na walkę 
żądamy, jeno by de Bergow był z niewoli wypuszczon, 
a Jurand na gardle skaran. 
 
KSIĄŻĘ: Nie wy prawa w tej ziemi stanowicie. 
 
ZYGFRYD: Mistrz nasz potrafi wymierzyć 
sprawiedliwość. 
 
KSIĄŻĘ: Zasię mistrzowi i wam od Mazowsza! 
 
ZYGFRYD: Za mistrzem stoją Niemcy i cesarz rzymski. 
 
KSIĄŻĘ: A za mną król polski, któremu więcej ziem i 
narodów podlega. 
 
ZYGFRYD: Czy wasza książęca mość chce wojny z 
Zakonem? 
 
KSIĄŻĘ: Ty mi nie groź, boć się nie boję. 
 
ZYGFRYD: Cóż mam donieść mistrzowi? 
 

KSIĄŻĘ: Wasz mistrz o nic nie pytał. Mów mu, co 
chcesz. 
 
ZYGFRYD: Tedy sami wymierzym karę i pomstę. 
 
KSIĄŻĘ: Waruj się! waruj się! Jam ci pozwolił wyzwać 
Juranda, ale gdybyś z wojskiem zakonnym wdarł mi 
się do kraju, tedy na cię uderzę - i więźniem, nie 
gościem, tu osiędziesz. 
I widocznie cierpliwość jego była już wyczerpana, gdyż 
cisnął ze wszystkich sił czapkę o stół i wyszedł z izby, 
trzasnąwszy drzwiami.  
 
ROTGIER: Co tedy będzie?  
 
HUGO: (do DE FOURCY) Po coś powiedział, że wyście 
pierwsi naśli Juranda? 
 
DE FOURCY: Bo prawda! 
 
ROTGIER: Trzeba ci było zełgać. 
 
DE FOURCY: Jam tu przyjechał bić się, nie łgać. 
 
ROTGIER: Tęgo się biłeś - ni słowa! 
 
DE FOURCY: A tyś to nie pomykał przed Jurandem do 
Szczytna? 
 
ZYGFRYD: Pokój. Wszystko jedno, co rzekł. Bez sądu 
nie skaraliby Juranda, a na sądzie rzecz by musiała 
wyjść na wierzch. 
 
ROTGIER: Co tedy będzie. 
 
ZYGFRYD: Trzeba z tym krwawym psem raz skończyć!  
 
HUGO: Słuchajcie Jurand ma tu córkę, jedyne dziecko, 
którą jako źrenicę oka miłuje. Gdybyście porwali tę 
dziewkę, Jurand oddałby za nią nie tylko Bergowa, ale 
wszystkich jeńców, siebie samego i Spychów w 
dodatku! Książę wyjeżdża, Anna Danuta zostaje tu 
jeno z dworskimi dziewki. Zal Jurand nie może 
zachorzeć i przysłać ludzi po dziewkę? Pieczęć 
podrobimy. Nie wzbroni jej wtedy księżna jechać, a 
jeśli dziewka w drodze przepadnie, kto powie wam 
lub mnie: "Tyś ją porwał!". Jurandowi zaś powiemy: 
„Twoja córka jest u nas, chceszli, by odzyskała 
wolność, oddaj za nią Bergowa i siebie. 
 
ROTGIER: Już widzę Juranda jako z powrozem na szyi 
stoi przy bramie w Malborku.  
 
DE FOURCY: A jeśli Jurand się wam odda, czy 
wypuścicie dziewkę? 
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HUGO: Gdybyśmy ją wypuścili, cały świat wnet by 
wiedział, że to my chwyciliśmy oboje. 
 
DE FOURCY: Cóż z nią uczynicie? 
 
HUGO: (z szyderczym uśmiechem) O co pytacie? O to, 
co uczynimy z nią przedtem czy potem?  
 
DE FOURCY: Gdzie wasza rycerska cześć?  
 
HUGO: Wszyscyśmy grzeszni, ale Panu naszemu 
służymy. 
 
DE FOURCY: Nie przez haniebne uczynki służy się 
Panu. Nie pozwolę wam na to.  
 
ROTGIER: Na co? 
 
DE FOURCY: Na podstęp, na zdradę na hańbę. Mogę 
zawrócić i ostrzec księcia i cały świat. 
 
ZYGFRYD: My zdrajców nie uznajem. 
 
DE FOURCY: Ja zaś nie chcę ze zdrajcami służyć. 
(HUGO i ZYGFRYD wymieniają się spojrzeniami - 
Zygfryd daje znak, jakby się na coś zgadzał) 
HUGO: Św. Dionizy mógł nieść pod pachą w uciętą 
głowę, ale gdy wasza raz spadnie.. 
 
DE FOURCY: Grozicie mi? 
 
DANVELD: Nie, jeno zabijam. (Danvel „wbija „mu nóż, 
de Fourcy wydaje okrzyk, próbuje chwycić za miecz, 
ale pozostali go dalej sztyletują, aż  pada nieżywy) 
 
ROTGIER: (rozejrzawszy się) Ludzie nic widzieli. 
Uważcie, pobożni bracia, jako Bóg karze sam zamiar 
zdrady. 
 
ZYGFRYD: Cośmy uczynili, uczyniliśmy dla dobra 
Zakonu 
 
HUGO: A teraz do Szczytna nam jak najprędzej! 
 
HLAWA: (zachodząc im drogę) Czołem, mężni 
rycerze! Wysłał, mnie rycerz Zbyszko z Bogdańca, za 
którym kopię noszę, a który, od tura na łowach pobit, 
sam nie mógł ku wam. 
 
KRZYŻAK (HUGO/ROTGIER/ZYGFRYD  próbując 
zasłonić widok zwłok): Czego chce od nas twój pan? 
 
HLAWA: (spoglądając nie od razu, ale po chwili to na 
trupa to znów na Krzyżaków) Za to, żeście niesłusznie 
Juranda ze Spychowa oskarżyli z ujmą dla jego 
rycerskiej czci, pan mój każe wam powiedzieć, iżeście 

nie jako prawi rycerze czynili, ale jako psi szczekali; a 
któren by był krzyw o te słowa, tego pozywa na walkę 
pieszą lub konną, aż do ostatniego tchu, gdy go tylko 
choroba popuści. 
 
DANVELD: (w trakcie zaczyna zbilżać się powoli do 
Hlawy): Powiedz mu, że ja ot, jak odpowiadam!... 
(podnosi nóż , aby pchnąć Czecha) 
Hlawa, który już od dawna śledził jego ruchy, chwyta 
go rękoma za prawicę, wygina ją, zakręca, Hugo 
wrzaśnie z bólu, następnie w pośpiechu oddala się 
zanim pozostali Krzyżacy, którzy się rzucili do 
Danvelda, zdołali zastąpić mu drogę) 
 
ZYGFRYD: Jak wam jest?  
 
DANVELD: Nie czuję ręki. 
 
ROTGIER: Stało się nieszczęście, (patrząc w kierunku 
w którym oddalił się Czech) teraz będzie?  
 
DANVELD: Powiemy, że giermek zamordował de 
Fourcy’ego. 
(gaśnie światło) 
 
 

Rozdział XXII 
SCENA 14 

Książę i  Księżna Mazowieccy, Zbyszko, Pachołek  
Na scenę wchodzi książę i księżna Danuta. 
 
KSIĄŻĘ: Wyślę pismo do mistrza, aby wiedział, co oni 
tu wyrabiają. Jeno nie mogłem nijak zrozumieć, po co 
oni gościa zabili – i żeby nie to, że pachołek bez  broni 
pojechał, miałbym na niego posądzenie. 
 
KSIĄDZ: Ba, a po cóż by go pachoł miał zabijać, skoro 
nigdy przedtem nie widział, a po drugie, choćby i miał 
broń, jakże mu było jednemu na pięciu uderzyć – i na 
ich poczty zbrojne. 
 
KSIĄŻĘ: Jużci to prawda. Widać i sługa, i pan sierdziste 
chłopy. Żeby nie Zbyszko, byłby się tur na konie rzucił 
i księżnę zabił. Ot, i teraz się za Jurandem ujął i 
tamtych pozwał… Takiego 
właśnie Jurandowi potrzeba zięcia. Co zasię do 
nagrody, to rzekę, że mu się należy, i w Ciechanowie 
ją obmyślę. 
 
KSIĘŻNA: Niczego by Zbyszko tak nierad nie widział 
jak rycerskiego pasa i złotych ostróg.  
 
KSIĄŻĘ: Dam mu je teraz, a jak w pełni odzyska siły, 
dopilnujemy, aby wszystko według zwykłego obyczaju 
się odbyło.  
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KSIĘŻNA: (do pachołka stojącego za drzwiami) 
Sprowadź tu Zbyszka. 
 
KSIĄŻĘ: Wiecie! Nie ma to ludziom być dziwno, że za 
mężne a zacne uczynki jest zapłata. A żeś ty żywota 
nie szczędził i z utratą zdrowia od srogiej żałoby nas 
bronił, przeto pozwalamy ci pasem rycerskim się 
przepasać i we czci a sławie odtąd chadzać. 
 
ZBYSZKO: Miłościwy panie, ja bym i dziesięciu 
żywotów nie żałował… 
 
KSIĄŻĘ: Tak myślę, że powinności rycerskie znasz i że 
będziesz godnie one ozdoby nosił. Zbawicielowi 
naszemu jako się patrzy masz służyć, a ze starostą 
piekielnym wojować. Pomazańcowi ziemskiemu masz 
być wierny , wojny niesłusznej unikać i niewinności w 
ucisku bronić, w czym ci pomagaj Bóg i święta Jego 
Męko! 
 
KSIĄDZ: Amen. 
 
KSIĄŻĘ: A jak w pełni wydobrzejesz, to prosto do 
Ciechanowa jedź, gdzie i Juranda sprowadzę. 
 
 

Rozdział XXVI 
W drzwiach ukazuje się Pachołek 
 
PACHOŁEK: Miłościwy panie! 
 
KSIĄŻĘ: Czego?  
 
PACHOŁEK: Na gościńcu całkiem przysypało jakichś 
podróżnych. Znaczny poczet. 
 
KSIĄŻĘ: (do pachołka za drzwiami) Konnych z 
łopatami żywo. Nie wiecie, czyj zaś?  
 
PACHOŁEK: Ludzie mówią: dziedzica ze Spychowa. 
Zbyszko gwałtownie wychodzi i zaraz za nim 
pachołek. 
Przygasić światło, księżna siedzi, książę chodzi w 
oczekiwaniu na wieści, siada, znowu wstaje.  
Po kilku chwilach wchodzi Zbyszko i ks. Wyszoniak: 
 
KSIĘŻNA: Co z nim? Przytomny? Gdzie Danuśka?   
 
ZBYSZKO: Oprzytomniał, teraz zasnął. Nie posyłał po 
Danuśkę, był pewien, że jest tutaj. 
 
KSIĘŻNA: (przerywa mu zdumiona i przestraszona) Jak 
to? Przecież przybył poczet zbrojny i pisanie od niego 
po Danuśkę. W piśmie było, że go belki w pożarze 
przytłukły... że na wpół oślepł i że chce dziecko 
widzieć... Wzięli Danuśkę i pojechali... 

KSIĄDZ: Twierdzi, że pismo zostało zmyślone, a 
pieczęć podrobiona. 
 
ZBYSZKO: Chwycili Danuśkę i zatracą. 
 
KSIĘŻNA: Kto? 
 
ZBYSZKO: Krzyżaki! 
 
KSIĄŻĘ: Czekajcie!... Może być. Przyjeżdżali skarżyć się 
na niego do leśnego dworca... Chcieli pomsty na 
nim... 
 
ZBYSZKO: I oni ją porwali! 
 
KSIĄŻĘ: (z gniewem) Z dworu mojego psubraty ją 
porwały, przeto i mnie pohańbiły, a tego im nie 
daruję, pókim żyw. Dość mi ich zdrad! 
 
ZBYSZKO: Mistrzowi należy się zaraz poskarżyć i jeśli 
W. Ks. Mość da do niego pismo, to ja pojadę. 
 
KSIĄŻĘ: Pismo dam i ty z nim pojedziesz.  
 
KSIĄDZ: Zaprą się!  
 
KSIĄŻĘ: Co tedy nam robić? 
 
ZBYSZKO/KSIĄDZ: Jurand będzie musiał wrócić do 
Spychowa.  Jeśli ją porwali dla okupu albo aby ją na 
pana de Bergowa wymienić, to muszą dać znać 
Jurandowi.  
Zbyszko wychodzi. 
 
KSIĘŻNA: Jezu! Jezu! Jezu!... 
 
 

Rozdział XXIX 
SCENA 15 

Zbyszko, Jurand, Hlawa, Służka zakonna 
W Spychowie. Zbyszko i Jurand wchodzą do izby. 
 
JURAND: Nałęczką cię ona przykryła i śmierci wydarła 
Ale też ją miłujesz? 
 
ZBYSZKO: To żona moja. 
 
JURAND: Jako powiadasz?  
 
ZBYSZKO: Mówię, że ona niewiasta moja, a ja jej mąż. 
Wyrozumcie wy ludzkie kochanie i ludzką boleść... 
 
JURAND: I dzieckoś mi ratował? I mnieś odgrzebł?... 
Zbyszko ścisnął jeszcze za kolana starszego rycerza, a 
następnie począł całować go ze łzami w oczach po 
ręku. 
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ZBYSZKO: Nie będziecie mi przeciwni?  
 
JURAND: Byłem ci przeciwny, bom ją w duszy Bogu 
ofiarował. 
 
ZBYSZKO: Komuż Bóg pomoże, jeśli nie ojcu, który 
szuka dziecka, jeśli nie mężowi, który szuka żony?  
 
JURAND: Gdyby mieli przyczynę do pomsty nade mną 
- nie mówię! Ale na miły Bóg! nie mieli... 
Wojowałem z nimi w polu, ale tu byłem jako sąsiad 
sąsiadom... Nieraz też i Krzyżacy do mnie przez bagna 
przyjeżdżali tom ich jeszcze jako rycerz rycerzy 
podejmował.. Nie byłem im wtedy ciężki, a oni mi to 
uczynili, czego bym ja i dziś jeszcze największemu 
nieprzyjacielowi nie uczynił... Jedną ci miałem jako 
owieczkę, jako jedno serce w piersiach, a oni ją na 
powróz jak psa chwycili i zbielała im na powrozie... 
Teraz znów dziecko... Jezu! Jezu! 
 
ZBYSZKO: Ojcze!... Po co oni tyle krzywd wszystkim 
narodom i wszystkim ludziom czynią? 
 
JURAND: Nie wiem... 
Wchodzi Hlawa. 
 
HLAWA: Służka zakonna panie przybyła.  
 
JURAND: Wpuścić.  
Wchodzi Hlawa ze slużką. Hlawa zatrzymuje się przy 
drzwiach. 
 
JURAND: (siedzi na krześle, wchodzą krzyżaccy 
wysłannicy) Gdzie dziecko?  
Oni jednak  zlękli się, stanąwszy oko w oko z groźnym 
mężem. Pątnik, choć twarz miał zuchwałą, trząsł się 
po prostu jak liść, a i pod niewiastą drżały nogi. Wzrok 
jej przeszedł z oblicza Juranda na Zbyszka, następnie 
na błyszczącą, łysą głowę księdza Kaleba i znów 
wróciłdo Juranda, jakby z zapytaniem, co tamci dwaj 
tu robią. 
 
SŁUŻKA KRZYŻACKA: (siostra zakonna) Panie przysłano 
mnie ku wam w sprawach ważnych. Wszelako ten, 
który mnie wysłał, rozkazał wyraźnie, aby rozmowa z 
wami odbyła się bez świadków. 
 
ZBYSZKO: Skoro tak ma być, ostańcie sami. 
 
HLAWA: (do wychodzącego Zbyszka) Panie, to ta 
sama niewiasta, która przywoziła balsam hercyński od 
Krzyżaków. Przyjeżdżała widać na przeszpiegi, a teraz 
wie ona pewnie, gdzie jest panienka. 
 
ZBYSZKO: I my będziem wiedzieć. 

SŁUŻKA: Waszą córkę zbóje porwali. 
 
JURAND: Z krzyżem na płaszczach? 
 
SŁUŻKA: Nie. Ale Bóg pobłogosławił pobożnym 
braciom, że ją odbili i teraz ona jest u nich. 
 
JURAND: Co mam czynić, by mi ją oddali?  
 
SŁUŻKA: Chcą, abyście uwolnili pana de Bergowa.  
 
JURAND: (odetchnąwszy) Oddam im de Bergowa i 
innych brańców, których w Spychowie macie. Nie daj 
Bóg, abym się o dziecko miał targować. 
 
SŁUŻKA: To jeszcze nie wszystko. Macie księciu i 
rycerstwu oświadczyć, że nie bracia krzyżowi, jeno 
zbóje waszą córkę porwali i że od zbójów musieliście 
ją wykupywać. 
 
JURAND: Prawda jest, że zbóje mi dziecko porwali i od 
zbójów muszę je wykupywać... . 
(po chwili) Komturowie chcą tajemnicy, ale jakoż 
tajemnica ma się zachować, gdy de Bergowa i 
tamtych innych za dziecko wypuszczę? 
 
SŁUŻKA: Powiecie, żeście wzięli okup za pana de 
Bergowa, aby mieć czym zbójom zapłacić. 
 
JURAND: Ludzie nie uwierzą, bom nigdy okupu nie 
brał. 
 
SŁUŻKA: Bo nigdy nie chodziło o wasze dziecko. Albo 
uczyńcie, panie, jeszcze inaczej. Możecie sami jechać 
po córkę do Szczytna, dokąd wam ją bracia 
przywiozą. 
 
JURAND: Ja? do Szczytna? A kto zaś zaręczy mi, że 
wrócę, gdy sam wlezę wilkowi w gardziel? 
 
SŁUŻKA: Cnota braci, sprawiedliwość ich i pobożność. 
(Jurand począł chodzić po izbie, przeczuwając zdradę, 
ale jednocześnie czując bezsilność; po chwili jakby 
przyszła mu jakaś myśl do głowy) 
 
JURAND: Dobrze. Pojadę do Szczytna. Wy ostaniecie 
tu do mego powrotu, po którym odjedziecie z de 
Bergowem i z jeńcami. 
 
SŁUŻKA ZAKONNA: Nie chcecie, panie, zawierzyć 
zakonnikom, jakże więc oni mają wam zawierzyć, że 
wróciwszy, wypuścicie nas i de Bergowa? 
 
JURAND: Ktośkolwiek jest, nie naginaj zbyt mojej 
cierpliwości, aby zaś nie pękła. 
 



71 

SŁUŻKA: Wasza córka jest w mocy braci. 
 
JURAND: Zbójców, trucicieli, katów!  
 
SŁUŻKA: Którzy potrafią nas pomścić. Wybierajcie! 
(martwa cisza) 
W głowie Juranda pozostała mu jedna tylko myśl, że 
jeśli nie uczyni tego, czego Krzyżacy chcą - uduszą mu 
dziecko; jeśli zaś uczyni, to i tak może nie uratować 
ani Danusi, ani siebie. I nie widział żadnej rady, 
żadnego wyjścia. Pomyślał bowiem, że jeśli pojedzie 
do Szczytna, to go skują i wtrącą do podziemia, a 
Danusi i tak nie puszczą, choćby dlatego, by się nie 
wydało, że ją porwali. Czuł nad sobą niemiłosierną 
przemoc, która go zgniotła.A tymczasem śmierć jest 
nad jedynym dzieckiem, śmierć nad ostatnią drogą 
głową!... I wreszcie myśli poczęły mu się plątać, a 
boleść stała się tak wielka, że przesiliła się i przeszła w 
odrętwienie. Siedział nieruchomie dlatego, że ciało 
jego stało się martwe, jakby wykute z kamienia. 
Gdyby chciał podnieść się w tej chwili, nie byłby zdołał 
tego dokazać. 
 
SŁUŻKA: Już i świt niezadługo - więc pozwólcie nam 
odejść, panie, albowiem potrzebujemy spoczynku. 
(oboje kłaniają się Jurandowi i wychodzą) 
Wchodzą ks. Kaleb i Zbyszko. 
 
ZBYSZKO: Cóż wysłańcy? czego chcą?  
 
KS. KALEB: Panie, czyście nie chorzy?  
 
JURAND: Nie. 
 
ZBYSZKO: A Danuśka? Gdzie jest i co wam rzekli? Z 
czym przyjechali? 
 
JURAND: (z wolna) Z wy-ku-pem . Za Bergowa. 
 
ZBYSZKO: Jak to za Bergowa? co wam jest? 
 
JURAND: Nic... 
 
ZBYSZKO: (z trwogą) Na miły Bóg! Gdzie Danuśka? 
 
JURAND: Nie masz jej u Krzyża-ków, nie!  
(Jurand wychodzi słaniając się na nogach, podpierając 
o ściany) 
I nagle zwalił się jak martwy z ławy na podłogę (za 
sceną). Gaśnie światło. 

 
 
 
 
 
 

Rozdział XXXII 
SCENA 16 

Jurand, Strażnik, Zygfryd, Hugo de Danveld, dziewka-
niedojda, inni rycerze krzyżaccy 

 (przygaszone światło; za sceną) 
 
STRAŻNIK KRZYŻACKI: Wer da?  
 
JURAND: Jurand ze Spychowa!  
 
STRAŻNIK: Silny i pobożny komtur von Danveld każe 
wam powiedzieć, panie, że póki nie zsiądziecie z 
konia, brama nie będzie wam otworzona. I broń ma 
być oddana. (brzęk upadającej broni). 
Jurand wchodzi. Strażnik wchodzi z podniesionym, 
hardym głosem: 
 
STRAŻNIK: Za wszystkie krzywdy, któreś Zakonowi 
wyrządził, masz z rozkazu komtura przywdziać na się 
ów zgrzebny wór, który ci zostawiam, przywiązać u 
szyi na powrozie pochwę od miecza i czekać w 
pokorze u bramy, póki ci łaska komtura nie rozkaże 
jej otworzyć. (strażnik wychodzi) 
 
JURAND: Ty, Chryste, wiesz: dziecko niewinne uduszą, 
jeśli nie uczynię wszystkiego, co mi każą. I to też 
wiesz, że dla własnego żywota tego bym nie uczynił! 
Gorzka rzecz hańba!... gorzka! – Ale i Ciebie przed 
śmiercią hańbili. Ano, w imię Ojca i Syna... 
(wchodzi ubrany w wór, w którym były poprzecinane 
otwory na głowę i ręce, z zawieszoną u szyi na 
powrozie pochwą od miecza, staje przed drzwiami.)  
A wtem na wpół dziecinny i jakby niezmiernie 
stęskniony głos począł śpiewać: 
Gdybym ci ja miała 
Skrzydłeczka jak gąska, 
Poleciałabym ja 
Za Jaśkiem do Śląska. 
 
JURAND: O Jezu! Dyć słyszę jeszcze dziecko! O 
Jezu!!...  
I szlochanie poczęło targać jego olbrzymim ciałem.  
 
STRAŻNIK: Na nogi, psie!... Brama otwarta i komtur 
każe ci stanąć przed sobą.  
 
 

Rozdział II 
Rozdział I 
SCENA 3 

Tedy strzeżcie się gniewem wybuchnąć, boście pod 
mocą i przemocą. 
Rycerz ze Spychowa wszedł i znalazł się w obszernej 
komnacie, bardzo ciemnej. De Danveld siedział za 
stołem w pośrodku, w poręczastym krześle, mając 
rękę ujętą w drewniane łupki, opartą na poręczy. Po 
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prawej jego stronie siedział stary Zygfryd de Lowe, po 
lewej młodsi bracia Gotfryd i Rotgier. Siedzieli więc 
teraz wygodnie, przybrani w miękkie, z ciemnego 
sukna szaty, z lekkimi mieczami przy boku - radośni, 
pewni siebie, spoglądając na Juranda z pychą i z taką 
niezmierną pogardą, którą mieli zawsze w sercach dla 
słabszych i zwyciężonych. Długi czas trwało milczenie, 
albowiem pragnęli się nasycić widokiem męża, 
którego przedtem po prostu się bali, a który teraz stał 
przed nimi ze spuszczoną na piersi głową. Sala 
zapełniła się niemal do połowy zbrojnymi mężami. 
Wszyscy patrzyli z niezmierną ciekawością na 
Juranda, rozmawiając głośno i czyniąc nad nim 
uwagi. 
 
DE DANVELD: (z triumfem) Patrzcie, jako moc Zakonu 
zwycięża złość i pychę. 
 
POZOSTALI: (chórem) Daj tak Bóg zawsze!  
 
DE DANVELD: Kąsałeś Zakon jako pies zapieniony, 
przeto Bóg sprawił, że jako pies stoisz przed nami, 
z powrozem na szyi, wyglądając łaski i zmiłowania. 
 
JURAND: Nie równaj mnie z psem, komturze, bo czci 
ujmujesz tym, którzy potykali się ze mną i z mojej ręki 
polegli. 
 
ZYGFYD DE LÖWE: Patrzcie, oto tu jeszcze pluje nam 
w oczy hardością i pychą! 
 
JURAND: Bóg widzi, że moja hardość została za bramą 
tutejszą. Bóg widzi i będzie sądził, czy hańbiąc mój 
stan rycerski, nie pohańbiliście się i sami. Jedna jest 
cześć rycerska, którą każdy, kto opasan, szanować 
winien. 
 
DE DANVELD: Kazanie! przyjechał kaznodzieja z 
Mazowsza! Słuchajcie! (do Juranda) Nie narzekaj, żeć 
pohańbiono, bo choćbym cię psiarczykiem uczynił, 
lepszy psiarczyk zakonny niż wasz rycerz! 
Tak to oni szydzili ze strasznego im niegdyś Juranda. 
Powoli wesołość ogarnęła zgromadzenie. Niektórzy, 
wyszedłszy zza stołu, poczęli zbliżać się do jeńca, 
opatrywać go z bliska i mówić: 
 
A: Toć jest ów dzik ze Spychowa, któremu nasz 
komtur kły powybijał; 
 
B: Pianę pewnie ma w pysku; rad by kogo ciął, ale nie 
może! 
Więc znowu zbliżali się do niego i trącając go pod 
brodę konwiami, mówili:  
 
C: Rad byś pił, mazurski ryju! 

A niektórzy, ulewając na dłonie, chlustali mu w oczy, 
on zaś stał między nimi, zahukany, zelżony, aż 
wreszcie ruszył ku staremu Zygfrydowi i widocznie 
czując, że nie wytrzyma już długo, począł krzyczeć tak 
głośno, aby zagłuszyć gwar panujący w sali: 
 
JURAND: Na mękę Zbawiciela i duszne zbawienie, 
oddajcie mi dziecko, jakoście obiecali! 
I chciał chwycić prawą dłoń starego komtura, lecz ów 
odsunął się szybko i rzekł: 
ZYGFRYD: Z dala niewolniku! czego chcesz? 
 
JURAND: Wypuściłem z jeństwa Bergowa i 
przyszedłem sam, boście obiecali, że za to oddacie mi 
dziecko, które się tu znajduje. 
 
DE DANVELD: Kto ci obiecywał?  
 
JURAND: W sumieniu i wierze ty, komturze! 
 
ZYGFRYD: Świadków nie znajdziesz, ale za nic 
świadkowie, gdy chodzi o cześć i słowo. 
 
JURAND: Na twoją cześć! Na cześć Zakonu!  
 
DE DANVELD: Tedy córka będzie ci oddana! Wiedzcie, 
że słowo Krzyżaka ma być jako słowo Boże 
niewzruszonym i że ową dziewkę, którąśmy 
rozbójnikom odjęli, darujem teraz wolnością. Córkę ci 
pod strażą odeślem, ty zaś tu ostaniesz, póki okupu 
nie zapłacisz. 
 
JURAND: Bóg ci zapłać, komturze! 
 
DE DANVELD: Poznaj rycerzy Chrystusa. 
 
JURAND: Jużci z niego wszelkie miłosierdzie! Ale żem 
też dziecka kęs czasu nie oglądał, pozwólże mi 
dziewkę obaczyć i pobłogosławić. 
 
DE DANVELD: Ba, i nie inaczej jak wobec nas 
wszystkich, aby zaś byli świadkowie naszej wiary i 
łaski. 
To rzekłszy, kazał przybocznemu giermkowi 
sprowadzić Danusię. 
Wtem w drugim końcu sali jakiś głos krzyknął nagle: 
 
GŁOSY: Wiodą dziewkę!  
I naraz w całej sali uczyniło się milczenie. Żołnierze 
rozstąpili się na obie strony, gdyż jakkolwiek żaden z 
nich nie widział dotąd Jurandówny. 
Tymczasem naprzód ukazał się giermek, za nim znana 
wszystkim służka zakonna, ta sama, która jeździła do 
leśnego dworca, za nią zaś weszła przybrana biało 
dziewczyna, z rozpuszczonymi włosami 
przewiązanymi wstążką na czole. 
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I nagle w całej sali rozległ się na kształt grzmotu jeden 
ogromny wybuch śmiechu. Jurand, który w pierwszej 
chwili skoczył był ku córce, cofnął się nagle i stał blady 
jak płótno, spoglądając ze zdumieniem na spiczastą 
głowę, na sine usta i na nieprzytomne oczy niedojdy, 
którą mu oddawano jako Danusię. 
 
JURAND: (trwożnym głosem) To nie moja córka!  
 
DE DANVELD: (tonem szyderczym) Nie twoja córka? 
To albośmy nie twoją zbójom odbili, albo ci ją jakiś 
czarownik zmienił, bo innej nie masz w Szczytnie. 
 
JURAND: Jest! jest w Szczytnie! Słyszałem, jak 
śpiewała, słyszałem głos mojego dziecka! 
Na to Danveld obrócił się do zebranych i rzekł 
spokojnie a dobitnie: 
 
DE DANVELD: Biorę was tu obecnych na świadków, że 
oddaję tę dziewkę, o której pobici przez nas zbójcy 
powiadali, jako jest córką Juranda ze Spychowa. Jeśli 
zaś nią nie jest -nie nasza w tym wina, ale raczej wola 
Pana naszego, który w ten sposób chciał wydać 
Juranda w nasze ręce. 
Lecz Jurand rzucił się na kolana i począł zaklinać, by 
oddał mu prawdziwe jego dziecko i nie 
JURAND:(głosem pełnym rozpaczy)  Zaklinam cię, 
oddaj mi dziecko. Patrzy na twoją zdradę! Na rany 
Zbawiciela! Na godzinę śmierci twojej, oddaj mi 
dziecko! 
I wstawszy z klęczek, szedł zgięty we dwoje ku 
Danveldowi, jakby chciał mu objąć kolana, i oczy 
błyszczały mu prawie szaleństwem, a głos łamał mu 
się na przemian bólem, trwogą, rozpaczą i groźbą.  
 
DE DANVELD: (pochylając się do ucha Juranda, 
szepnął z gniewem przez zaciśnięte zęby): Jeśli ci ją 
oddam - to z moim bękartem... 
Lecz w tej samej chwili Jurand ryknął jak buhaj: obie 
jego dłonie chwyciły Danvelda i podniosły go w górę. 
W sali rozległ się przeraźliwy krzyk:  
 
GŁOSY: Oszczędź!! 
Po czym ciało komtura uderzyło z tak straszną siłą o 
kamienną podłogę, że mózg z roztrzaskanej czaszki 
obryzgał bliżej stojących Zygfryda i Rotgiera . Jurand 
skoczył ku bocznej ścianie, przy której stały zbroje, i 
porwawszy wielki dwuręczny miecz runął jak burza na 
skamieniałych z przerażenia Niemców. 
Byli to ludzie przywykli do bitew, rzezi i krwi, a jednak 
upadły w nich serca tak dalece, że nawet gdy 
odrętwienie minęło, poczęli się cofać i pierzchać, jak 
stado owiec pierzcha przed wilkiem, który jednym 
uderzeniem kłów zabija. Sala zabrzmiała okrzykami 
przerażenia, tupotem nóg ludzkich, brzękiem 
przewracanych naczyń, wyciem pachołków, rykiem 

niedźwiedzia, który wyrwawszy się z rąk skomorocha, 
począł wdrapywać się na wysokie okno - i 
rozpaczliwym wołaniem o zbroje, o tarcze, o miecze i 
kusze. Zabłysła wreszcie broń i kilkadziesiąt ostrzy 
skierowało się ku Jurandowi, lecz on niebaczny na nic, 
na wpół obłąkany, sam skoczył ku nim i rozpoczęła się 
walka dzika, niesłychana, podobniejsza do rzezi niż do 
orężnej rozprawy. Młody i zapalczywy brat Gotfryd 
pierwszy zastąpił drogę Jurandowi, lecz ów odwalił 
mu błyskawicą miecza głowę wraz z ręką i łopatką; za 
czym padł z jego ręki kapitan łuczników i ekonom 
zamkowy von Bracht i Anglik Hugues, który choć nie 
bardzo rozumiał, o co chodzi, litował się jednak nad 
Jurandem i jego męką, a wydobył oręż dopiero po 
zabiciu Danvelda. Inni, widząc straszliwą siłę i 
rozpętanie męża, zbili się w kupę, by razem stawić 
opór, ale sposób ten gorszą jeszcze sprowadził klęskę, 
gdyż on z włosem zjeżonym na głowie, z obłąkanymi 
oczyma, cały oblany krwią i krwią dyszący, rozhukany, 
zapamiętały, łamał, rozrywał i rozcinał strasznymi 
cięciami miecza tę zbitą ciżbę, waląc ludzi na podłogę 
spluskaną posoką, jak burza wali krze i drzewa.  
 
ZYGFRYD: Rozproszyć się! otoczyć go! z tyłu razić 
Więc rozbiegli się po sali, jak rozprasza się stado 
szpaków na polu, na które runie z góry jastrząb 
krzywodzioby, lecz nie mogli go otoczyć, albowiem w 
szale bojowym zamiast szukać miejsca do obrony, 
począł ich gonić wokół ścian i kogo dognał - ten marł 
jakby rażony gromem. Upokorzenia, rozpacz, 
zawiedziona nadzieja, zmienione w jedną żądzę krwi, 
zdawały się mnożyć w dziesięcioro jego okrutną 
przyrodzoną siłę. Mieczem, do którego najtężsi 
między Krzyżaki mocarze potrzebowali obu rąk, 
władał jak piórem jedną. Nie szukał życia, nie szukał 
ocalenia, nie szukał nawet zwycięstwa, szukał 
pomsty. 
Nie mogli go razić przez plecy, gdyż z początku nie 
mogli go dognać, a przy tym pospolici żołdacy bali się 
zbliżać nawet z tyłu, rozumiejąc, że gdyby się obrócił, 
żadna moc ludzka nie wyrwie ich śmierci. 
Jednocześnie rozwarły się wielkie drzwi wchodowe i 
przywołani przez górne okna knechci wpadli hurmem 
do sali, zbrojni w dzidy, halabardy, topory, kusze, w 
ostrokoły, drągi, powrozy i we wszelką broń. Jaką 
każdy mógł naprędce pochwycić. 
A szalony Jurand obtarł lewą ręką krew z twarzy, aby 
nie ćmiła mu wzroku, zebrał się w sobie - i rzucił się na 
cały tłum. W sali rozległy się znów jęki, szczęk żelaza, 
zgrzyt zębów i przeraźliwe głosy mordowanych 
mężów. 
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Rozdział III 
SCENA 17 

Książę Janusz Mazowiecki, Księżna Anna Danuta, 
Rotgier, Zbyszko, dworzanin,  

inni polscy rycerze  
Zamek książęcy. Książę przyjmuje Rotgiera wyniośle, 
udając, że go sobie nie przypomina, i pyta, kto jest, 
skąd przybywa i co go do Warszawy sprowadza. 
 
KSIĄŻĘ: Kim jesteś, rycerzu, skąd przybywasz i co cię 
do Warszawy sprowadza? 
 
ROTGIER: Jestem brat Rotgier. Przybywam ze 
Szczytna, aby przedstawić naszą krzywdę, nasze 
pohańbienie i naszą niedolę. Jurand przez nas samych 
wezwany, aby zobaczył, czy dziewczyna, którą zbójom 
odjęli, nie jest jego córką, zamiast wdzięcznością się 
wypłacić wpadł w szał; zabił Danvelda, brata Gotfryda 
i wielu innych, aż musieliśmy w końcu splątać siecią 
strasznego męża. Jużci nie pochwali sprawiedliwy pan 
gwałciciela pokoju i srogiego napastnika.  
 
KSIĘŻNA: Jakożeście mogli myśleć, że dziewczyna-
niedojda to Jurandowa córka, skoroście w leśnym 
dworze widzieli przy mnie prawdziwą Jurandównę? 
 
ROTGIER: My, zakonnicy, nie podnosim oczu na 
niewiasty. Było w dworze przy miłościwej księżnie 
dwórek niemało, ale która była między nimi 
Jurandówna, nikt z nas nie wiedział. 
 
KSIĘŻNA: Danveld wiedział. Gadał ci z nią nawet na 
łowach. 
 
ROTGIER: Danveld już stoi przed Bogiem. 
(natarczywie) Nagródź nam, panie, nasze krzywdy, 
nasze łzy i naszą krew! Twoim był poddanym, w 
twoim księstwie niechaj więc chociaż ta majętność i 
ziemie staną się odtąd własnością Zakonu.  
 
KSIĄZĘ: Rany boskie!... Małoż wam jeszcze tych 
krajów, ziem i miast, które do nas i do naszego kraju 
niegdyś należały, a które dzisiaj są wasze? Żyje 
przecie jeszcze dziewka Jurandowa, gdyż nikt nam o 
jej śmierci nie doniósł, wy zaś już chcecie sierocie 
wiano zagarnąć? 
 
DOSTOJNIK Z DWORU: W tej sprawie więcej wam o 
zysk niż o cześć Zakonu chodzi. 
 
OBECNI RYCERZE: (chórem)  Prawda!  
 
ROTGIER: (robiąc kilka kroków w przód, podnosząc 
dumnie głowę i mierząc ich wyniosłym wzrokiem) Nie 
przybywam tu jako poseł, jeno jako świadek sprawy i 
rycerz zakonny gotów czci Zakonu krwią własną do 

ostatniego tchnienia bronić!... Kto by tedy, wbrew 
temu, co mówił sam Jurand, śmiał Zakon o 
uczestnictwo w porwaniu onego córki posądzać –
niechaj podniesie ten rycerski zakład i niechaj zda się 
na sąd Boży! 
To rzekłszy, rzucił przed nich rycerską rękawicę, która 
upadła na podłogę, oni zaś stali w głuchym milczeniu, 
bo choć niejeden z nich rad by był wyszczerbić miecz 
na krzyżackim karku, jednakże bali się sądu Bożego. 
Ów zaś uzuchwalił się tym bardziej i wsparłszy się w 
boki, zapytał: 
 
ROTGIER: Jest-li taki, któren by podniósł tę rękawicę? 
A wtem Zbyszko, którego wejścia poprzednio nikt nie 
zauważył i który od niejakiego czasu słuchał przy 
drzwiach rozmowy, wystąpił na środek, podniósł 
rękawicę i rzekł: 
 
ZBYSZKO: Jam ci jest! (potężnym głosem) Wobec Boga 
i wszystkich zebranych mówię ci, Krzyżaku, że 
szczekasz jako pies przeciw prawdzie - i pozywam cię 
w szranki na walkę pieszą alibo konną, na topory lub 
miecze - i nie na niewolę, jeno na śmierć! 
(po chwili martwej ciszy) 
 
ROTGIER: Ktoś jest, który wyzywasz sprawiedliwość 
boską?  
A ów odpiął sprzączkę pod brodą, zdjął hełm, spod 
którego ukazała się jasna, młoda głowa. 
 
ZBYSZKO: Zbyszko z Bogdańca, mąż Jurandowej córki. 
 
KSIĄŻĘ: Poświadczam, że prawdę powiedział ów 
rycerz. 
Krzyżak, usłyszawszy to, skłonił się. 
 
KRZYŻAK: Zatem pieszo, na topory. 
 
RYCERZE: Boże, daj zwycięstwo sprawiedliwości. 
 
 

Rozdział V 
SCENA 18 – Pojedynek 

Książę, Księżna, Zbyszko, Rotgier, Hlawa, von Krist, 
dworzanie, lud  

Gdy dzień uczynił się już zupełny, przybyli książę i 
księżna razem z dziećmi i zasiedli w środku między 
słupami, skąd najlepiej widać było cały podwórzec. 
Obok nich zajęli miejsca co przedniejsi dworzanie, 
szlachetne niewiasty i rycerstwo. Zapełniły się 
wszystkie kąty krużganku. Tam prostactwo gwarzyło 
między sobą:  
 
GŁOSY: "Daj Bóg, aby się nasz nie dał!" Oni zaś weszli 
z przeciwnych stron szranków i zatrzymali się na 
krańcach, każdy z patrzących utaił wówczas dech w 
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piersiach, każdy pomyślał, że oto niezadługo dwie 
dusze ulecą ku sądowym progom boskim a dwa trupy 
zostaną na śniegu - i usta oraz jagody niewiast 
pobladły i posiniały na tę myśl, oczy zaś mężów 
wpatrzone były jak w tęczę w przeciwników, każdy 
bowiem pragnął z samej postawy i z uzbrojenia ich 
wywróżyć sobie, na czyją stronę padnie zwycięstwo. 
Krzyżak przybrany był w szmelcowany błękitny 
pancerz, w takież nabiodrza i w takiż hełm z 
podniesioną przyłbicą i ze wspaniałym pawim 
pióropuszem na grzebieniu. Zbyszkowi piersi, boki i 
grzbiet opinała pyszna mediolańska zbroja, którą był 
swego czasu zdobył na Fryzach. Na głowie miał hełm 
z okapem, nie zamknięty i bez piór, na nogach bycze 
skórznie. Na lewych ramionach dźwigali tarcze z 
herbami: na krzyżackiej była u góry szachownica, u 
dołu trzy lwy stojące na zadnich łapach, na 
Zbyszkowej - tępa podkowa. W prawicach dźwigali 
szerokie, straszne topory, osadzone na dębowych 
poczerniałych toporzyskach, dłuższych niż ramię 
rosłego męża. Towarzyszyli im giermkowie: Hlawa, 
zwany przez Zbyszka Głowaczem - i van Krist, obaj 
przybrani w ciemne żelazne blachy, obaj również z 
toporami i tarczami: van Krist miał w herbie krzak 
janowca, herb Czecha podobny był do Pomiana, z tą 
różnicą, że zamiast topora tkwił w byczej głowie 
krótki miecz do połowy w oku pogrążon. 
Trąba ozwała się po raz drugi, a za trzecim mieli 
przeciwnicy wedle umowy na się nastąpić. Dzieliła ich 
już teraz tylko niewielka, posypana szarym popiołem 
przestrzeń, nad tą zaś przestrzenią unosiła się jako 
złowrogi ptak - śmierć. Zanim jednak dano trzeci 
znak, Rotgier zbliżył się ku słupom, między którymi 
siedzieli księstwo, podniósł swą zakutą w stal głowę i 
ozwał się głosem tak donośnym, że słyszano go we 
wszystkich zakątkach krużganku 
 
ROTGIER: Biorę na świadka Boga, ciebie, dostojny 
panie, i całe rycerstwo tej ziemi, jakom nie winien tej 
krwi, która będzie wylana:A wtem zabrzmiał po raz 
trzeci głos trąby. Usłyszawszy to, giermkowie skoczyli 
jeden ku drugiemu żywo i zapalczywie, rycerze zaś 
posunęli się ku sobie wolniej i rozważniej, jako aż do 
pierwszego starcia nakazywała ich dostojność i 
powaga. 
Mało kto zważał na giermków, ale ci z 
doświadczonych mężów i z czeladzi, którzy na nich 
patrzyli, zrozumieli od razu, jak okrutna przewaga jest 
po stronie Hlawy. Topór chodził ciężej w ręku Niemca, 
a również i ruchy jego tarczy były wolniejsze. Spod 
puklerza widać było jego nogi dłuższe, ale wątłe i 
mniej sprężyste od potężnych, pokrytych obcisłym 
ubraniem nóg Czecha. Hlawa natarł też tak 
zapalczywie, że van Krist prawie od pierwszej chwili 
musiał się cofać. Zrozumiano od razu, że jeden z tych 
przeciwników zwalił się na drugiego jak burza, że 

prze, naciska, razi jak piorun, drugi zaś w poczuciu, że 
śmierć nad nim, broni się tylko, aby jak najbardziej 
opóźnić okropną chwilę. Jakoż tak było istotnie. Ów 
samochwał, który w ogóle stawał do bitki tylko 
wówczas, gdy inaczej nie mógł uczynić, poznał, że 
zuchwałe a niebaczne słowa przywiodły go do walki 
ze strasznym osiłkiem, którego powinien był jak zguby 
unikać; więc gdy poczuł teraz, że każde z tych uderzeń 
mogłoby zwalić wołu, upadło w nim zupełnie serce. 
Zapomniał prawie, że nie dość chwytać ciosy tarczą, 
ale że trzeba je także zadawać. Widział nad sobą 
błyski topora i myślał, że każdy z nich jest ostatni. 
Nadstawiając puklerz, mrużył mimo woli oczy z 
poczuciem trwogi i zwątpienia, czy je jeszcze otworzy. 
Z rzadka sam zadał cios, bez nadziei, że przeciwnika 
dosięże, puklerz tylko podnosił coraz wyżej nad głowę, 
aby ją jeszcze i jeszcze uchronić. 
Wreszcie począł się męczyć, a Czech bił w niego coraz 
potężniej. Równie jak z rosłego chojara odszczepiąją 
się pod toporem chłopa wióry ogromne, tak i pod 
razami Czecha poczęły kruszyć się i odpadać blachy ze 
zbroi niemieckiego giermka. Górny brzeg tarczy 
wygiął się i spękał, naramiennik z prawego barku 
stoczył się wraz z przeciętym i pokrwawionym już 
rzemieniem na ziemię. Van Kristowi włosy stanęły 
dębem na głowie -i chwyciła go trwoga śmiertelna. 
Uderzył jeszcze raz i drugi całą siłą ramienia w puklerz 
Czecha, wreszcie widząc, że wobec okrutnej siły 
przeciwnika nie ma dla niego ratunku i że ocalić go 
tylko może jakiś nadzwyczajny wysiłek, rzucił się nagle 
całym ciężarem zbroi i ciała pod nogi Hlawy. 
Padli obaj na ziemię i zmagali się wzajem, tocząc i 
przewracając się po śniegu. Lecz Czech wnet wydostał 
się na wierzch, przez chwilę tłumił jeszcze rozpaczliwe 
ruchy przeciwnika, wreszcie przycisnął kolanem 
żelazną siatkę pokrywającą jego brzuch i wydobył zza 
pasa krótką, trójgranną mizerykordię. 
 
VON KRIST: (giermek Krzyżaka) Oszczędź!  
Lecz ów zamiast odpowiedzieć rozciągnął się na nim, 
by łatwiej rękoma dostać jego szyi, i przeciąwszy 
rzemienną zapinkę hełmu pod brodą, pchnął 
nieszczęśnika dwukrotnie w gardło, kierując ostrze w 
dół, ku środkowi piersi. 
Wówczas źrenice van Krista uciekły w głąb czaszki, 
ręce i nogi poczęły trzepać śnieg, jakby chciały go 
oczyścić z popiołu, po chwili jednak wyprężył się - i 
pozostał nieruchomy, wydymając tylko jeszcze 
pokryte czerwoną pianą wargi i krwawiąc nadzwyczaj 
obficie. 
A Czech wstał, obtarł o suknię Niemca mizerykordię, 
następnie podniósł topór i wsparłszy się na nim, 
począł spoglądać na cięższą i upartszą bitkę swego 
rycerza z bratem Rotgierem. 
Rycerze zachodni przywykli już byli do wygód i 
zbytków, podczas gdy "dziedzice" w Małopolsce i 
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Wielkopolsce oraz na Mazowszu wiedli jeszcze życie 
surowe i twarde, wskutek czego nawet w obcych i 
niechętnych budzili podziw krzepkością ciała i 
wytrzymałością na wszelki trud bądź ciągły, bądź 
doraźny. Pokazało się też i teraz, że Zbyszko góruje 
nad Krzyżakiem siłą rąk i nóg nie mniej, niż jego 
giermek górował nad van Kristem, ale pokazało się 
także, że jako młody ustępuje mu w ćwiczeniu 
rycerskim. 
Było to dla Zbyszka rzeczą poniekąd pomyślną, iż 
wybrał walkę na topory, albowiem fechtunek tego 
rodzaju bronią był niemożliwy. Na krótkie lub długie 
miecze, przy których trzeba było znać cięcia, sztychy i 
umieć ciosy odbijać, miałby Niemiec znaczną 
przewagę. Lecz i tak zarówno sam Zbyszko, jak i 
widzowie po mchach i władaniu tarczą poznali, iż 
mają przed sobą męża doświadczonego i groźnego, 
który widocznie nie pierwszy raz staje do tego rodzaju 
walki. Za każdym ciosem Zbyszka Rotgier podstawiał 
tarczę i w chwili uderzenia cofał ją nieco, przez co 
rozmach, choćby największy, tracił na sile i nie mógł 
przeciąć ani też pokruszyć gładkiej powierzchni. 
Chwilami cofał się, chwilami nacierał, czyniąc to 
spokojnie, lubo tak szybko, że ledwie można było 
pochwycić oczyma jego ruchy. Zląkł się książę o 
Zbyszka, a twarze mężów zasępiły się, wydało im się 
bowiem, że Niemiec igra jakby umyślnie z 
przeciwnikiem. Nieraz nie podstawiał nawet tarczy, 
ale w chwili gdy Zbyszko uderzał, czynił pół obrotu w 
bok w ten sposób, że ostrze topora przecinało puste 
powietrze. Było to najstraszniejsze, gdyż Zbyszko 
mógł przy tym stracić równowagę i upaść, a wówczas 
zguba jego stałaby się nieuchronna. Widząc to, Czech 
stojący nad zarżniętym Kristem trwożył się także i 
mówił sobie w duszy: "Boga mi, jeśli pan padnie, 
huknę Niemca obuchem między łopatki, aby się też 
wykopyrtnął". 
Zbyszko jednak nie padał, gdyż mając w nogach siłę 
ogromną i rozstawiając je szeroko, mógł utrzymać na 
każdej cały ciężar ciała i rozmachu. 
Rotgier zauważył to natychmiast i widzowie mylili się, 
przypuszczając, że lekceważy przeciwnika. Owszem, 
po pierwszych uderzeniach, gdy pomimo całej 
umiejętności cofania tarczy ręka prawie zdrętwiała 
mu pod nią, zrozumiał, że czeka go z tym 
młodziankiem ciężki trud i że jeśli go nie zwali dobrym 
pomysłem, to walka może być długą i niebezpieczną. 
Liczył, że po cięciu w próżnię Zbyszko runie na śnieg, a 
gdy to się nie stało, począł się wprost niepokoić. Spod 
stalowego okapu widział zaciśnięte nozdrza i usta 
przeciwnika, a chwilami błyszczące oczy, i mówił 
sobie, że zapalczywość powinna go unieść, że się 
zapamięta, straci głowę i w zaślepieniu więcej będzie 
myślał o zadawaniu razów niż obronie. Ale pomylił się 
i w tym. Zbyszko nie umiał uchylać się od ciosów 
półobrotem, ale nie zapomniał o tarczy i wznosząc 

topór, nie odsłaniał się więcej, niż należało. Widocznie 
uwaga jego zdwoiła się, a poznawszy doświadczenie i 
sprawność przeciwnika, nie tylko się nie zapamiętał, 
ale skupił się w sobie, stał się ostrożniejszym i w 
uderzeniach jego coraz straszniejszych był jakiś 
rozmysł, na który nie gorąca, ale tylko zimna 
zawziętość zdobyć się może. 
Rotgier, który niemało wojen odbył i niemało staczał 
bitew bądź kupą, bądź w pojedynkę, wiedział z 
doświadczenia, że bywają ludzie jako ptaki drapieżne 
stworzeni do walki i szczególnie obdarowani przez 
naturę, którzy jakby odgadują to wszystko, do czego 
inni dochodzą przez całe lata ćwiczeń, i wraz 
pomiarkował, że ma z jednym z takich do czynienia. 
Od pierwszych uderzeń zrozumiał, że w tym młodziku 
jest coś takiego, co jest w jastrzębiu, który w 
przeciwniku widzi jedynie łup swój i nie myśli o niczym 
więcej, tylko aby go dosięgnąć szponami. Pomimo 
swej siły spostrzegł się również, że nie dorównywa w 
niej Zbyszkowi i że jeśli wyczerpie się przedtem, niż 
zdoła zadać cios stanowczy, to walka z tym 
strasznym, choć mniej doświadczonym wyrostkiem 
może się stać dla niego zgubną. Pomyślawszy to, 
postanowił walczyć z najmniejszym możliwie 
wysiłkiem, przyciągnął ku sobie tarczę, ni zbyt 
następował, ni zbyt się cofał, ograniczył ruchy, zebrał 
całą moc duszy i ramienia na jeden cios stanowczy i 
czekał pory. 
Okrutna walka przeciągała się dłużej nad zwykłą 
miarę. Na krużgankach zaległa cisza śmiertelna. 
Słychać było tylko czasem dźwiękliwe, a czasem 
głuche uderzenie ostrzy i obuchów o tarcze. I 
księstwu, i rycerzom, i dwórkom nieobce były 
podobne widowiska, a jednakże jakieś uczucie 
podobne do przerażenia ścisnęło jakby kleszczami 
wszystkie serca. Rozumiano, że tu nie chodzi o 
wykazanie siły, sprawności, męstwa i że większa jest 
w tej walce zaciekłość, większa rozpacz, większa i 
bardziej nieubłagana zawziętość, głębsza zemsta. Z 
jednej strony: straszne krzywdy, miłość i żal bez dna, z 
drugiej: cześć całego Zakonu i głęboka nienawiść szły 
na tym pobojowisku na sąd Boży. 
Tymczasem pojaśniał nieco zimowy, blady ranek, 
przetarła się szara opona mgły i promień słońca 
rozświecił błękitny pancerz Krzyżaka i srebrnawą 
mediolańską zbroję Zbyszka. W kaplicy zadzwoniono 
na tercję, a razem z odgłosem dzwonu całe stada 
kawek zerwały się z dachów zamkowych, łopocąc 
skrzydłami i kracząc zgiełkliwie jakby z radości na 
widok krwi i tego trupa, który leżał już nieruchomo na 
śniegu. Rotgier rzucił na niego w czasie walki raz i 
drugi oczyma i nagle uczuł się ogromnie samotnym. 
Wszystkie oczy, które na niego patrzyły, były to oczy 
wrogów. Wszystkie modły, życzenia i ciche wota, 
które czyniły niewiasty, były po stronie Zbyszka. Prócz 
tego, jakkolwiek Krzyżak był zupełnie pewien, że 



77 

giermek Zbyszków nie rzuci się na niego z tyłu i nie 
sięgnie go zdradliwie, jednakże obecność i bliskość tej 
groźnej postaci przejmowała go takim mimowolnym 
niepokojem, jakim przejmuje ludzi widok wilka, 
niedźwiedzia lub bawołu, od którego nie przedziela 
ich krata. I nie mógł się temu uczuciu obronić, tym 
bardziej że Czech, chcąc śledzić przebieg walki, 
poruszał się i zmieniał miejsce, zachodząc walczącym 
to z boku, to z tyłu, to od czoła - pochylając przy tym 
głowę i przypatrując się mu złowrogo przez szpary w 
żelaznej przyłbicy hełmu, a czasem podnosząc nieco, 
jakby mimo woli, zakrwawione ostrze. 
Zmęczenie poczęło wreszcie Krzyżaka ogarniać. Raz 
po razu zadał dwa ciosy krótkie, ale straszne, kierując 
je na prawe ramię Zbyszka, ten jednakże odepchnął je 
tarczą z taką siłą, że toporzysko zachwiało się w dłoni 
Rotgiera, sam zaś musiał się cofnąć nagle, aby nie 
upaść. I od tej pory cofał się ciągle. Wyczerpywały się 
zresztą nie tylko jego siły, ale zimna krew i 
cierpliwość. Z piersi widzów na widok jego cofania się 
wyrwało się kilka okrzyków jakby tryumfu, które 
wzbudziły w nim złość i rozpacz. Uderzenia toporów 
stały się coraz gęstsze. Pot zlewał czoła obu 
walczących, a przez zwarte zęby dobywał im się z 
piersi chrapliwy oddech. Patrzący przestali 
zachowywać się spokojnie i co chwila teraz odzywały 
się wołania to męskie, to niewieście: 
 
GŁOS KOBIECY 1:  "Bij! W niego!... 
 
GŁOS KOBIECY 2: Bóg ci pomagaj!  
Książę skinął kilka razy dłonią, by je uciszyć, ale nie 
mógł ich powstrzymać. Czyniło się coraz głośniej, gdyż 
dzieci poczęły tu i ówdzie płakać na krużgankach, a 
wreszcie przy samym boku księżny jakiś młody, 
łkający głos niewieści zawołał: 
 
GŁOS KOBIECY: Za Danuśkę, Zbyszku! za Danuśkę! 
Zbyszko wiedział przecie, że idzie o Danusię. Był 
pewny, że ten Krzyżak przyłożył ręki do jej porwania, i 
walcząc z nim - walczył za jej krzywdy. Ale jako młody 
i chciwy bitew, w chwili walki myślał o samej walce. 
Nagle ów krzyk uprzytomnił mu jej stratę i jej niedolę. 
Miłość, żal i zemsta nalały mu ognia do żył. Serce 
zaskowyczało w nim z rozbudzonego bólu i chwycił go 
po prostu szał bojowy. Strasznych, podobnych do 
uderzeń burzy jego ciosów nie mógł już Krzyżak 
pochwycić ni im wydążyć. Zbyszko uderzył tarczą w 
jego tarczę z tak nadludzką siłą, że ramię Niemca 
zdrętwiało nagle i opadło bezwładnie. Ów zaś cofnął 
się w trwodze i przerażeniu i przechylił się w tył, 
(wygasić światło) 
 a wtem w oczach mignął mu błysk topora i ostrze 
spadło mu jak piorun na prawy bark. 
 
ROTGIER: (rozdzierający okrzyk) Jesus!...  

Rozdział VIII 
SCENA 19 

Maćko, Hlawa, Jagienka 
Czech kłania się Maćkowi, a ten poznawszy go z 
przerażeniem: 
 
MAĆKO: Dla Boga! zabili mi go! Gadaj, co wiesz! 
 
HLAWA: Nie zabit. Do Malborka pojechał, a mnie z 
nowinami tu przysłał. 
MAĆKO: Chwała Chrystusowi Panu! A po co do 
Malborka? 
 
HLAWA: Po żonę. 
 
MAĆKO: Po jaką żonę? 
 
HLAWA: Po Jurandową córkę. Że ślub był, wydało się 
przed ludźmi dopiero po przyjeździe Krzyżaka 
Rotgiera, z którym Zbyszko, pozwawszy go na sąd 
Boży, potykał się wobec całego mazowieckiego 
dworu. 
 
MAĆKO: Aa! Potykał ci się? ( z zaciekawieniem) No i 
co? 
 
HLAWA: Na dwie połowie Niemca rozwalił, a i mnie 
też Bóg z giermkiem poszczęścił. Wzięliśmy zbroje, 
konie i chłopa dziesięciu. Ale to jeszcze nie wszystko. 
Ksiądz Kaleb czytał testament Juranda i zapowiedział 
wszystkim, że dziedzicem Spychowa ma być młody 
pan.  
Maćko jął chodzić po izbie, wymachiwać rękoma i 
mówić sam do siebie ze zdumieniem: 
 
MAĆKO: Uszom nie wierzyć... Jurandowa córka... 
Zbyszko żonaty... 
 
HLAWA: I żonaty i nieżonaty. Byli po panienkę ludzie, 
niby od Juranda, i oko ludzkie jej od tamtej pory nie 
widziało.  
Nastała chwila milczenia. 
Wpada Jagienka wołając od progu:  
 
JAGIENKA: Co się stało?... na miły Bóg!  
 
MAĆKO: Co się miało stać? - Żyw Zbyszko i zdrowy. 
Czech skoczył ku pani i klęknąwszy na jedno kolano, 
począł całować kraj jej sukni. 
 
JAGIENKA: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 
MAĆKO: Na wieki wieków. 
A ona, spostrzegłszy teraz Czecha u swych kolan, 
pochyliła się ku niemu. 
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JAGIENKA: Radam ci, Hlawo, z duszy, ale czemuś to 
pana ostawił? 
 
HLAWA: Wysłał mnie, panienko miłościwa,  a sam 
między Krzyżaki pojechał do Malborka, I chciałem 
jeszcze rzec, jakom i staremu panu z Bogdańca 
mówił, że tamta już przepadła na wieki i że on jej 
nigdy nie odnajdzie, choćby mu sam mistrz pomagał. 
 
JAGIENKA: To już pewno i wy pojedziecie do 
Malborka? 
 
MAĆKO: Da Bóg, jutro, nie później. 
 
 

Rozdział IX 
JAGIENKA: (do Maćka, odciągając go): Wiecie!... Bóg 
patrzy na moje serce, że codziennie proszę Go za oną 
Danuśkę i o Zbyszkową szczęśliwość! Ale i Hlawa, i wy 
powiadacie, że już ona zginęła i że żywa z krzyżackich 
rąk nie wyjdzie - co jeśli tak ma być, to ja...  
 
MAĆKO: Czegoż ty chcesz? 
 
JAGIENKA: To ja chcę być Zbyszka blisko... Weźcie 
mnie z sobą. 
 
MAĆKO: Bój się Boga, Jagienka! Ale to ci jeno rzekę, 
że w drodze z dziewką okrutny kłopot. 
 
JAGIENKA: Może z inną, ale nie ze mną. Nie nowina 
mi z kuszy dziać i trudy na łowach znosić. Wezmę 
szatki Jaśkowe. Jaśko, choć młodszy, taki ci do mnie 
podobny. Obaczycie, że nie pozna mnie nikt. (całuje 
Maćka w rękę)   
 
MAĆKO: Czegóż mnie boćkasz?  
(Jagienka podekscytowana wybiega z izby, zatrzymuje 
się chwilę w drzwiach, jakby czegoś zapomniała,  po 
czym odwraca się do Maćka ) 
 
JAGIENKA: I Sieciechównę ze sobą wezmę, że we 
dwie raźniej, i pomoc jest, i usługa. (wybiega z izby, 
jakby uciekają przed reakcją Maćka) 
 
MAĆKO: Masz ci babo wesele! Mało jednej, będzie 
dwie.  
(Jagienka całuje Maćka w rękę) (Jagienka wychodzi) 
 
MAĆKO: Głupi ten Zbyszko to ci jest!... Aże pachnie 
po onej dziewce w izbie! 
Maćko szykuje się jeszcze chwilę do drogi, zdejmuje 
pas, zakłada, jakąś broń. 
 
 
 

Rozdział XI 
SCENA 20 

Maćko, Jagienka, Sieciechówna, Hlawa, Jurand-dziad, 
dwóch pachołków 

JAGIENKA: O dla Boga! Patrzcie no, kto to ku nam z 
pagórka idzie. 
 
MAĆKO: Kto, gdzie? A owdzie! Chyba wielkolud czy 
co... 
JAGIENKA: To nie rycerz, bo piechtą idzie i nijakiej 
broni nie ma, jeno kostur w lewej ręce dzierży... 
 
MAĆKO: Pewnie! Ślepy chyba czy co? 
 
JAGIENKA: Ślepy jest, ślepy! jako żywo! 
Ruszyli końmi i po niejakim czasie zatrzymali się 
naprzeciw dziada, który schodząc z pagórka 
niezmiernie powoli, szukał przed sobą kosturem drogi. 
Był to starzec rzeczywiście ogromny, chociaż widziany 
z bliska przestał im się wydawać wielkoludem. 
Sprawdzili też, że był zupełnie ślepy. Zamiast oczu 
miał dwie czerwone jamy. Brakło mu również prawej 
dłoni, na miejscu której nosił węzeł uczyniony z 
brudnej szmaty. Białe włosy spadały mu aż na 
ramiona, a broda sięgała pasa. 
 
JAGIENKA: Nie ma chudzina ni pacholęcia, ni psa i 
sam omackiem drogi szuka. Dla Boga, nie możem go 
przecie bez pomocy ostawić.  
Zatrzymawszy się tuż przed dziadem, poczęła szukać 
pieniędzy w skórzanej kalecie wiszącej u jej pasa. 
Dziad też, usłyszawszy przed sobą gwar, wyciągnął 
przed siebie kostur i podniósł do góry głowę, jak 
czynią ludzie ślepi. 
 
JAGIENKA: Pochwalony Jezus Chrystus! Rozumiecie, 
dziadku, po chrześcijańsku? 
Ów zaś, usłyszawszy jej słodki, młody głos, drgnął, 
przez twarz przeleciał mu jakiś dziwny błysk, jakby 
wzruszenia i rozrzewnienia, nakrył powiekami swe 
puste jamy oczne i nagle, rzuciwszy kostur, padł przed 
nią na kolana z wyciągniętymi w górę ramionami. 
Wstańcie, i tak was wspomogę. Co wam jest?  
Lecz on nie odpowiedział nic, tylko dwie łzy spłynęły 
mu po policzkach a z ust wyszedł podobny do jęku 
głos: 
 
JURAND-DZIAD: Aa! a! 
 
JAGIENKA: Na miłosierdzie boskie! niemowaście czy 
jak?- Aa! a! 
To wygłosiwszy, podniósł dłoń: naprzód uczynił nią 
znak krzyża, potem jął wodzić lewą dłonią wzdłuż ust.  
 
JAGIENKA: Urżnęli wam język?  
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JURAND: (kiwając potwierdzająco głową) A! a! a! a!  
Po czym wskazał palcami na oczy, następnie wysunął 
prawe ramię bez dłoni, a lewą wykonał ruch do cięcia 
podobny. 
 
JAGIENKA: Kto wam to uczynił?  
Dziad zrobił znów kilkakrotnie znak krzyża w 
powietrzu. 
 
MAĆKO: Krzyżacy! Ciężko go pokarali. 
 
JAGIENKA: A tutejsiście? 
 
JURAND: (na migi) Nie. 
 
JAGIENKA: Zaś może z Mazowsza? Spod księcia 
Janusza? 
 
JURAND: Tak. 
 
JAGIENKA: A cóżeście u Krzyżaków robili? 
Starzec nie umiał odpowiedzieć, lecz twarz jego 
przybrała w jednej chwili wyraz tak niezmiernego 
bólu, że litościwe serce Jagienki zadrgało tym 
większym współczuciem, a nawet Maćko, chociaż nie 
byle co wzruszyć go mogło, rzekł: 
 
MAĆKO: Pewnikiem skrzywdzili go, psubraty, może i 
bez jego winy. 
Jagienka zaś wetknęła w dłoń nędzarza kilka 
drobnych pieniążków. 
Lecz Czech, który już przedtem był z Sieciechówną 
nadjechał i od pewnego czasu wpatrywał się 
uporczywie w dziada, zwrócił się nagle do Maćka ze 
zmienioną twarzą i dziwnym jakimś głosem: 
 
HLAWA: Na rany boskie! pozwólcie, panie, bym do 
niego przemówił, bo ani wiecie, kto on może być! (do 
Juranda) Ze Szczytna idziecie? 
Jurand skinął głową. 
 
HLAWA: A nie szukaliście tam dziecka?... 
Głuchy jęk był jedyną odpowiedzią na to pytanie. 
 
HLAWA: (wpatrując się jeszcze przez chwilę a potem z 
wolna i dobitnie) To wyście Jurand ze Spychowa! 
 
MAĆKO: Jurand!  
 
JAGIENKA: Słuchajcie. Nie opuścim was. Pojedziecie z 
nami na Mazowsze. (wyprowadza go) 
Lecz Jurand zachwiał się w tej chwili i omdlał. 
Przebyte męki, brak pożywienia, trudy podróży obaliły 
go z nóg. Oto dziesiąty już dzień upływał, jak szedł tak 
omackiem, błądząc i szukając przed sobą kijem drogi, 
o głodzie, w utrudzeniu i niepewności, dokąd idzie. 

Nie mogąc pytać o drogę, w dzień kierował się tylko 
ciepłem promieni słonecznych, noce spędzał w 
rowach przy gościńcu. Gdy zdarzyło mu się 
przechodzić przez wieś, osadę lub gdy spotykał ludzi 
naprzeciw idących, dłonią i głosem żebrał jałmużny, 
lecz rzadko kiedy wspomogła go litościwa ręka, 
powszechnie bowiem brano go za zbrodniarza, 
którego dosięgła pomsta prawa i sprawiedliwości. Od 
dwóch dni żywił się korą drzewną i liśćmi i już był 
zwątpił, czy trafi kiedykolwiek na Mazowsze - aż tu 
nagle otoczyły go litościwe swojackie serca i swojskie 
głosy, z których jeden przypomniał mu słodki głos 
córki - a gdy w końcu wymieniono jeszcze i jego imię, 
przebrała się wreszcie miara wzruszeń, serce ścisnęło 
mu się w piersi, myśli zakręciły się wichrem w głowie i 
byłby zwalił się twarzą w proch gościńca, gdyby nie 
podtrzymały go krzepkie ramiona Czecha. 
Maćko zeskoczył z konia, po czym obaj wzięli go, 
ponieśli ku taborkowi, a następnie ułożyli na 
wymoszczonym sianem wozie. Tam Jagienka z 
Sieciechówną, ocuciwszy go, nakarmiły i napoiły 
winem, przy czym Jagienka, widząc, że nie może 
utrzymać kubka, sama podawała mu napój. Zaraz 
potem chwycił go nieprzeparty kamienny sen, z 
którego dopiero na trzeci dzień miał się rozbudzić. 
 
MAĆKO: Nie poznałem go, ale i nie dziwota. Chłop był 
jak tur! Powiadali o nim Mazurowie, że on jeden 
między nimi mógłby się był z samym Zawiszą potykać, 
a teraz iście kościotrup. 
 
HLAWA: Chodziły słuchy, że go mękami zmożyli, ale 
poniektóry i wierzyć nie chciał, by zaś chrześcijanie 
tak mieli postąpić z pasowanym rycerzem. 
 
JAGIENKA:  Bóg ich pokarze 
 
MAĆKO: Większa była złość w tym wypuszczeniu, niż 
żeby mu byli po prostu gardło wzięli. Chciało im się, 
żeby pocierpiał przed śmiercią tyle, ba! i więcej, niż 
człowiek jego stanu wytrzymać może. Ślepy, 
niemowa i bez prawicy - bójcie że się Boga!... Ni do 
domu trafić, ni o drogę alboli o chleb poprosić... 
Myśleli, że zamrze gdzie pod płotem z głodu. Co mu 
ostawili? Nic, tylko pamięć, kim był, i rozeznanie 
nędzy. A to przecie męka nad męki...  
Wychodzą 
 
 

Rozdział XII 
SCENA 21 

Ks. Kaleb (głos), Jagienka, Hlawa 
(Za sceną) Lecz ksiądz Kaleb chwycił go w ramiona i 
płacząc z rozrzewnienia, począł mówić: 
Po chwili wchodzi Jagienka. 
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JAGIENKA: (do Hlawy) Gdzie Maćko? 
 
HLAWA: Pojechał do kniazia Witolda, a wam tu kazał 
ostać. 
 
JAGIENKA: Dlaczego mamy w Spychowie ostawać i 
dlaczegoście wy wrócili? 
HLAWA: Wróciłem, bo mi rycerz Maćko kazali, abym 
panienki pilnował i na nowiny od niego czekał. Być 
może przyjdzie ją do Zgorzelic odprowadzić. 
 
JAGIENKA: Po co nas tu w Spychowie strzec? A tam 
byście się Zbyszkowi przydali. Wracajcie. W razie 
czego przyjedziecie tu przed nimi z nowiną i mnie do 
Zgorzelic odwieziecie. 
Hlawa pocałował ją w rękę i zapytał wzruszonym 
głosem: 
 
HLAWA: Tacyście właśnie jako anieli w niebiesiech. 
(wychodzą) 
Wygaszenie światła, Jagienka pozostaje na scenie, 
zajmuje się jakąś robótką. Światło przygasa. 
 
 

Rozdział XX 
SCENA 22 

Sanderus, Zbyszko 
(Za sceną) Wtem z głębi zawołał jakiś donośny, pełen 
przerażenia głos: 
 
SANDERUS: Panie mój i obrońco, ratuj mnie! 
 
ZBYSZKO: Sanderus! 
 
SANDERUS: Miłosierdzia!... wiem, gdzie jest córka 
Juranda!... ratujcie mnie! 
 
 

Rozdział XXI 
ZBYSZKO: (wprowadzając Sanderusa w stronę środka 
sceny) Odpowiadaj, powsinogo, na to, o co pytam, i 
bacz, aby cię coś gorszego nie spotkało! Widziałeś ją?  
 
SANDERUS: Oblicza jej nie widziałem, panie, ale 
widziałem między dwoma końmi kolebkę z wikliny. 
Kolebki onej pilnie strzeże Zygfryd i ta służka zakonna, 
tak że młodej pani nikt nigdy dojrzeć nie może.  
 
ZBYSZKO: Nie znęcają się nad nią?  
 
SANDERUS: Szczerą prawdę waszej miłości powiem, 
żem bicia i krzyków nie słyszał, ale śpiewanie żałosne 
tom słyszał… 
 
ZBYSZKO: Gorze! Hlawa! niech konie i pachołcy będą 
gotowi, bo wraz ruszamy w drogę. 

Rozdział XXV 
SCENA 23 

Jagienka, Hlawa, Tolima (/pachołek), Jurand-dziad, ks. 
Kaleb 

Jagienka siedzi w izbie. Wchodzi Hlawa. 
JAGIENKA: Co za nowiny? Żywi są? Zdrowi? 
 
HLAWA: Żywi! Zdrowi! 
 
JAGIENKA: A ona znalazła się? 
 
HLAWA: Jest. Odbili ją. 
 
JAGIENKA: Pochwalony Jezus Chrystus! 
Ale mimo tych słów twarz jej stała się jakby skrzepła, 
bo od razu wszystkie jej nadzieje rozsypały się w 
proch; po chwili opanowała się zupełnie i poczęła 
znów pytać: 
 
JAGIENKA: Kiedy zaś tu staną? 
 
HLAWA: Za kilka dni! Ciężka to droga - z chorą. 
 
JAGIENKA: Chora ci jest? 
 
HLAWA: Umysł się jej od męki pomieszał. 
 
JAGIENKA: Jezu miłosierny! 
 
HLAWA: Zygfryda przywiozłem ze sobą. Albowiem 
młody rycerz chciał go dać w podarunku i dla pomsty 
Jurandowi. 
 
JAGIENKA: Bóg ci zapłać. Trzeba mi teraz do Juranda!  
Jagienka wychodzi, po chwili wraca:  
 
JAGIENKA: Oznajmiłam mu nowinę ostrożnie, aby go 
nagła radość nie zabiła, a on zaraz padł krzyżem i 
modli się. Chce widzieć jeńca. 
Wyprowadzono wówczas z podziemia Zygfryda ze 
skrępowanymi w krzyż na piersiach rękoma i wszyscy 
razem z Tolimą udali się do starca. Olbrzymi mąż 
zmienił się w olbrzymiego kościeja. Twarz miał tak 
białą, że nie różniła się wiele od mlecznej barwy 
włosów i brody, a gdy przechyliwszy się na poręcz 
krzesła, przymknął powieki, wydał się Hlawie po 
prostu trupem. Przy krześle stał stół, a na nim 
krucyfiks, dzban z wodą i bochen czarnego chleba z 
utkwioną w nim mizerykordią, czyli groźnym nożem, 
którego rycerze używali do dobijania rannych. Innego 
pokarmu prócz chleba i wody od dawna już Jurand nie 
używał. Za odzież służyła mu gruba włosiennica, 
przepasana powrósłem, którą nosił na gołym ciele.  
Posłyszawszy wchodzących, podał się w tył. Wtedy to 
właśnie wydał się Czechowi jak umarły. Nastała 
chwila oczekiwania, spodziewano się bowiem, że 
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uczyni jaki znak, aby kto zaczął mówić, ale on siedział 
nieruchomy, biały, spokojny, z otwartymi nieco 
ustami, jakoby istotnie pogrążon w wieczystym 
uśpieniu śmierci. Na koniec stary Tolima, prawa 
Jurandowa przez całe życie ręka, towarzysz we 
wszystkich bitwach i główny stróż Spychowa, rzekł: 
 
TOLIMA/HLAWA: Stoi przed wami, panie, ten 
piekielnik, ten wilkołak krzyżacki, który katował was i 
dziecko wasze; dajcie znak, co mam z nim uczynić i 
jako go pokarać? 
Na te słowa Jurand skinął, aby mu przywiedziono tuż 
więźnia. Dwaj pachołkowie chwycili go w mgnieniu 
oka za barki i przywiedli przed starca, a ów wyciągnął 
rękę, przesunął naprzód dłoń po twarzy Zygfryda, 
jakby chciał sobie przypomnieć lub wrazić w pamięć 
po raz ostatni jego rysy, następnie opuścił ją na piersi 
Krzyżaka, zmacał skrzyżowane na nich ramiona, 
dotknął powrozów - i przymknąwszy znów oczy, 
przechylił głowę. 
Obecni mniemali, że się namyślał. Ale cokolwiek bądź 
czynił, nie trwało to długo, gdyż po chwili ocknął się - i 
skierował dłoń w stronę bochenka chleba, w którym 
utkwiona była złowroga mizerykordia. 
Wówczas Jagienka, Czech, nawet stary Tolima i 
wszyscy pachołkowie zatrzymali dech w piersiach. 
Kara była stokroć zasłużona, pomsta słuszna, 
jednakże na myśl, że ów na wpół żywy starzec będzie 
rzezał omackiem skrępowanego jeńca, wzdrygnęły się 
w nich serca. Ale on, ująwszy w połowie nóż, 
wyciągnął wskazujący palec do końca ostrza, tak aby 
mógł wiedzieć, czego dotyka, i począł przecinać 
sznury na ramionach Krzyżaka. Zdumienie ogarnęło 
wszystkich, zrozumieli bowiem jego chęć - i oczom nie 
chcieli wierzyć. Tego jednak było im zanadto. Hlawa 
jął pierwszy szemrać, za nim Tolima, za tymi 
pachołkowie. Tylko ksiądz Kaleb począł pytać 
przerywanym przez niepohamowany płacz głosem: 
 
KSIĄDZ KALEB: Bracie Jurandzie, czego chcecie? Czy 
chcecie darować jeńca wolnością? 
 
JURAND: (skinieniem głowy) Tak!  
 
KSIĄDZ: Chcecie, by odszedł bez pomsty i kary? 
 
JURAND: (skinieniem głowy)Tak! 
Pomruk gniewu i oburzenia zwiększył się jeszcze, ale 
ksiądz Kaleb, nie chcąc, by zmarniał tak niesłychany 
uczynek miłosierdzia, zwrócił się ku szemrzącym i 
zawołał: 
 
KSIĄDZ: Kto się świętemu śmie sprzeciwić? „I odpuść 
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom.” 
 

TOLIMA/PACHOŁEK: Panie, jeśli wasza wola ma się 
spełnić, to trzeba jeńca do granicy odprowadzić. 
 
JURAND: Tak!  
Coraz częstsze błyskawice rozświecały okna; burza 
była bliżej i bliżej. 

 
 

SCENA 25 
Jagienka, Hlawa, Sieciechówna  

Nazajutrz tą samą drogą posuwał się dość liczny 
orszak. Na przedzie jechała Jagienka z Sieciechówną i 
Czechem.  
 
HLAWA: Człowiek przed wami wisi nade drogą!  
 
JAGIENKA: Obacz, co to jest. 
Hlawa skoczył przed siebie, a po chwili powrócił 
jeszcze szybciej. 
 
HLAWA: Zygfryd wisi! 
 
SIECIECHÓWNA: W imię Ojca i Syna, i Ducha!  
 
JAGIENKA: Zygfryd? Krzyżak? 
 
SIECIECHÓWNA: Jakoże przejedziem? 
 
HLAWA: Jeśli się boicie, to można borem objechać. 
 
JAGIENKA: Ej! nie godzi się umarłego nie pogrześć! 
Chrześcijański to uczynek, od Pana Jezusa nakazany, a 
to przecie człowiek. 
 
HLAWA: Ba, ale Krzyżak, wisielec i kat! Kruki i wilcy się 
nim zajmą. 
 
JAGIENKA: Nie powiedaj byle czego! Za winy Bóg go 
będzie sądził, my zaś uczyńmy swoje. HLAWA: Ha! to 
niech się i stanie wedle waszej woli (wychodzą 
drzwiami nr 3) 

 
 

Rozdział XXXIV 
SCENA 27 

Maćko, Powała z Taczewa, Zydram, mistrz krzyżacki 
Konrad von Jungingen 

Uczta w Malborku 
Polscy rycerze rozmawiają między sobą. 
 
MAĆKO: I teraz widzę, żeś ty był praw, nie ja. Niech 
ręka boska broni, co to za moc, co to za potęga! 
Swędzą naszych rycerzy ręce i chce im się jak 
najprędzej k'Niemcom, a nie wiedzą, że Krzyżaków 
wszystkie narody i wszyscy królowie wspomagają, że 
pieniędzy u nich więcej, że ćwiczenie lepsze, że zamki 
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warowniejsze i sprzęt wojenny godniejszy. Niech ręka 
boska broni!... Gdy przyjdzie wielkiej wojny, to 
niechże Bóg zmiłuje się nad naszym Królestwem i 
naszym narodem! 
 
POWAŁA: Takich murów i kula kamienna, chociażby 
największa, nie ugryzie.  
 
ZYNDRAM: Utwierdzenie to jest nic, bo co ręką ludzką 
stawiane, to ręka ludzka zburzyć zdoła. Wiecie, co 
trzyma w kupie cegły? -wapno! - A wiecie, co ludzi? - 
miłość. 
 
MAĆKO: Rany boskie! miód wam, panie, z gęby 
płynie. 
 
ZYNDRAM: Bo wiedzcie, że tu już cały naród, gdy 
mówi: "Przyjdź Królestwo Twoje", to o waszym królu 
myśli. Nienawidzą w całych Prusiech Krzyżaków i 
księża, i szlachta, i mieszczanie, i kmiecie. Kto musi 
służyć, służy - ale zaraza każdemu milsza niż Krzyżak.  
 
MAĆKO: Ba, ale co się to ma do krzyżackiej mocy. 
 
ZYNDRAM: (po chwili zastanowienia) Potykaliście się 
kiedy w szrankach? 
 
MAĆKO: Jużci i nieraz. 
 
ZYNDRAM: To jakże myślicie? Nie zwali ci się z konia 
przy pierwszym starciu rycerz, choćby najmocniejszy, 
ale taki, któren ma poderżnięty poprąg u siodła i 
strzemiona? 
 
MAĆKO: Jako żywo! 
 
ZYNDRAM: No, widzicie: Zakon to taki rycerz. 
 
MAĆKO: Bóg wam zapłać. Wy to macie rozum, panie. 

 
 

Rozdział XXXV 
ZYNDRAM z MASZKOWIC: (do wielkiego mistrza, 
udając że o niczym nie wie) Wielki Mistrzu, czy 
poddani we wszystkich ziemiach bardzo miłują 
Zakon? 
 
KONRAD VON JUNGINGEN: Kto miłuje Krzyż, ten i 
Zakon powinien miłować. Kto nam przyjaciel, temu 
pod nami dobrze, a kto nieprzyjaciel, na tego mamy 
dwa sposoby, 
 
ZYNDRAM: Jakież to? 
 
MISTRZ: Mamy tu taką komnatę pełną złota.  
 

ZYNDRAM: Niegdyś - hej! okrutnie już temu dawno, 
pokazał pewien cesarz niemiecki naszemu posłowi, 
Skarbkowi, taką komorę i rzekł: "Mam ja twojego 
pana czym pobić!" A Skarbek dorzucił ci mu pierścień 
kosztowny i powiada: "Idź złoto do złota, my Polacy 
barziej w żelezie się kochamy..." I wiecie, wasze 
czeście, co potem było? -potem było Hundsfeld... 
 
RYCERZE: (jeden przez drugiego, prawie naraz) Co to 
takiego Hundsfeld?  
 
ZYNDRAM: To takie pole, na którym nikt nie mógł 
nadążyć grześć Niemców i grzebli ich w końcu psi. 
Złotem przeciw żelazu nie wskórasz. 
 
MISTRZ: Ba! Wżdy to nasz drugi sposób-żelazo. Takich 
mieczów, jak nasze na świecie nie masz. 
Lecz na to znów Powała z Taczewa wyciągnął rękę ku 
środkowi stołu, wziął długi na łokieć i szeroki więcej 
niż na pół piędzi tasak służący do rąbania mięsa, 
zwinął go lekko w trąbkę jak pergamin, podniósł w 
górę, tak aby wszyscy mogli go widzieć, a potem 
podał mistrzowi. 
 
POWAŁA Z TACZEWA: Jeśli takie i w mieczach żelazo 
to niewiela nimi dokażecie. 
 
MISTRZ KRZYŻACKI: Żelazne, panie, macie ręce.  
 
GRAFBURGUNDZKI/MAĆKO: I z lepszego niż to żelaza. 
Tak ci zwinął ten tasak, jakby był z wosku. 
 
POWAŁA: Bo prosty jest nasz naród, nie znający 
takich dostatków i wygód, jakie tu widzę, ale 
czerstwy. 
 
 

Rozdział XLII 
Maćko, Zbyszko, Jagienka, pachołek. 

W izbie 
MAĆKO: Co ci jest? może byś czego chciał?  
 
ZBYSZKO: Niczego nie chcę - i wszystko mi jedno. 
 
MAĆKO: Powiedz mi tak szczerze, jakeś już tam 
owymi czubami trumienkę Danusi nakrył - musiało ci 
okrutnie ulżyć?... Człek zawsze rad, gdy ślub spełni... 
Radeś był? co? 
 
ZBYSZKO: Nie. 
 
MAĆKO: Nie? Bójże się Boga! To po cóżeś na tę wojnę 
chodził?  
 
ZBYSZKO: Bo myślałem, że mi ulży!  
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MAĆKO: Czemu się ze smutków nie otrząchniesz? 
Czego ci trzeba? 
 
ZBYSZKO: Bo ja wiem... 
 
MAĆKO: To ja ci powiem, czego ci brak: tobie się 
jedno skończyło, a drugie się jeszcze nie zaczęło. 
 
ZBYSZKO: Nie bardzo, ale może być! Chyba na jaką 
daleką wyprawę pójdę… 
 
MAĆKO: (do siebie) Ja już wiem, czego Zbyszkowi 
brakuje. (do Zbyszka) Twoja wola. Żal mi tylko 
okrutnie rodu , który by razem z tobą zaginął, ale i na 
to może się znajdzie rada. 
 
ZBYSZKO: Jaka?  
 
MAĆKO: No nie ma co gadać, lata już swoje mam, ale 
też mocy w kościach mi nie brak. Jużci Jagienka 
wolałaby młodszego, ale żem jej nieboszczykowi ojcu 
był przyjacielem – to kto wie…  
 
ZBYSZKO: Dla mnie nigdyście nie mieli życzliwości, 
nigdy, nigdy!... 
 
MAĆKO: Ba! Skoro koniecznie chcesz ginąć – to cóż 
mam robić? 
 
ZBYSZKO: Dobrze róbcie sobie, co chcecie – ja jeszcze 
dziś w świat pojadę! 
 
MAĆKO: Głupiś! 
 
 

. Rozdział XLIV 
Wchodzi Jagienka. 
JAGIENKA: Pochwalony Jezus Chrystus!  
 
ZBYSZKO: (z rozpromienioną twarzą) Na wieki 
wieków!  
 
JAGIENKA: Jak ty wyglądasz? W konopiach by cię albo 
w sadzie na strach ptactwu postawić! 
 
ZBYSZKO: Możesz sobie ze mnie dworować, ile 
chcesz, co zawsze rada czynisz. 
 
JAGIENKA: Ja rada to czynię? Ej, mocny Boże! Toż 
przyjechałam prosić was na wieczerzę, a z twoją 
czupryną wnet bym sobie dała rady. 
 
MAĆKO: Jest taki obyczaj, że gdy rycerz siostry albo 
żony nie ma, to mu dziewki szlacheckie służą, nawet i 
całkiem obce. 
 

JAGIENKA: (spuszczając oczy) Zali istotnie jest taki 
obyczaj?  
 
MAĆKO: Ba! nawet na królewskim dworze. 
 
JAGIENKA: To potrzeba mi tylko grzebienia i grzanej 
wody. 
 
MAĆKO: Zaraz każę przynieść. (wychodzi)  
Zbyszko siada na krześle. Wchodzi pachołek z 
grzebieniem i wodą, zostawia i wychodzi. Jagienka i 
Zbyszko zostają sami. Jagienka, zamoczywszy naprzód 
nałęczkę, poczęła nią zwilżać silnie włosy Zbyszkowe, 
gdy zaś przestały się wichrzyć i opadły ciężarem 
wilgoci, wzięła grzebień i siadła na ławie obok 
młodzianka, aby zabrać się do dalszej roboty. I tak 
siedzieli tuż koło siebie, oboje nad miarę śliczni i nad 
miarę w sobie rozkochani, ale stropieni i milczący. 
Jagienka poczęła wreszcie układać jego złote włosy, a 
on czuł bliskość jej wzniesionych ramion, jej dłoni i 
drżał od stóp do głowy, hamując się całą siłą woli, aby 
nie porwać jej wpół i nie przycisnąć ze wszystkich sił do 
piersi. W ciszy słychać było  
przyspieszone ich oddechy. 
 
JAGIENKA: Możeś ty chory? Co ci jest? 
 
ZBYSZKO: Nic!  
 
JAGIENKA: Bo jakoś tak dychasz. 
 
ZBYSZKO: I ty dychasz... 
Znów zapadła cisza. Policzki Jagienki zakwitły jak 
róże, czuła bowiem, że Zbyszko oczu nie odrywa ani 
na chwilę od jej twarzy, więc chcąc zagadać własne 
zakłopotanie, znów zapytała: 
 
JAGIENKA: Czego się tak patrzysz? 
 
ZBYSZKO: Wadzi ci? 
 
JAGIENKA: Nie wadzi mi, jeno się pytam. 
 
ZBYSZKO: Jagienka? 
 
JAGIENKA: Co... 
Zbyszko nabrał w piersi powietrza, westchnął, 
poruszył ustami, jakby zabierając się do dłuższej 
rozmowy, ale widać nie starczyło mu jeszcze odwagi, 
bo tylko powtórzył znów: 
 
ZBYSZKO: Jagienka?... 
 
JAGIENKA: Co? 
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ZBYSZKO: Kiedy się boję coś rzec... 
 
JAGIENKA: Nie bój się. Prosta ja dziewczyna, nie 
żaden smok. 
ZBYSZKO: Jużci, nie smok! Ale że stryj Maćko 
powiada, że cię chce brać!... 
 
JAGIENKA: Bo chce, jeno nie dla siebie. 
I zamilkła, jakby przestraszona własnymi słowy. 
 
ZBYSZKO: Przemiły Bóg! Jaguś moja... A ty co na to, 
Jaguś?  
Lecz jej niespodzianie oczy wezbrały łzami, śliczne 
usta poczęły drgać, a głos stał się tak cichy, że 
Zbyszko ledwo mógł dosłyszeć, gdy rzekła: 
 
JAGIENKA: Tatuś i opat chcieli... a ja - to... ty wiesz!...  
Na te słowa radość buchnęła mu w sercu jak nagły 
płomień - więc porwał dziewczynę na ręce, podniósł ją 
w górę jak piórko i począł krzyczeć w zapamiętaniu: 
 
ZBYSZKO: Jaguś! Jaguś! złoto ty moje! słonko ty moje 
- hej! hej!...  
I krzyczał tak, że stary Maćko, myśląc, że stało się coś 
niezwykłego, wpadł do izby. Dopieroż, ujrzawszy 
Jagienkę na ręku 
 
MAĆKO: (ze zdumieniem, prędko) W imię Ojca i Syna! 
Miarkuj się, chłopie!  
A Zbyszko przypadł do niego, postawił Jagienkę na 
ziemi i oboje chcieli przyklęknąć, lecz nim zdołali to 
uczynić, chwycił ich stary w kościste ramiona i 
przycisnął ze wszystkich sił do piersi. 
 
MAĆKO: Pochwalony! Wiedziałem ci ja, że tak się 
skończy, ale mi przecie radość! Boże wam błogosław! 
Lżej będzie umierać... Dziewucha jako złoto 
najszczersze... Bóg doświadczył, ale i Bóg pocieszył. 
Trzeba jechać do Zgorzelic, Jaśkowi oznajmić. Hej, 
żeby stary Zych żył!... i opat... Aleja wam za obu 
wystarczę, bo żeby tak prawdę rzec, to was tak oboje 
miłuję, że i wstyd gadać. 
Całuje jeszcze Zbyszka, a potem w oba policzki 
Jagienkę i wychodzi.  
 
ZBYSZKO: Stryjku!  
 
MAĆKO: Wszystko się darzy i gdyby Pan Jezus jeszcze 
jedno zdarzył szczęśliwie - tobym już umarł spokojny. 
 
ZBYSZKO: Chyba o wojnie z Krzyżaki mówicie, bo 
czegóż by wam więcej trzeba?  
 
 

Rozdział XLVIII 

MAĆKO: (wchodząc do izby po powrocie z Krakowa 
drzwi - nr 1 i zwracając się do zebranych w sali) A 
groty u kopij macie wyostrzone?  
(w tym czasie Zbyszko i Jagienka wchodzą i 
przysiadają się za stołem z drugiej strony) 
GŁOS 1 zza stołów: Na rany Boskie! Jakie nowiny?  
 
GŁOS 2 za stołów: Kogoście widzieli? 
 
MAĆKO: Kogo widziałem? (siadając za stołem) 
Zyndrama z Maszkowic! A jakie nowiny? takie, że 
pono wraz konie siodłać przyjdzie. 
 
GŁOS 3 zza stołów: Jakże to? Powiadajcie. 
 
MAĆKO: Słyszeliście o Drezdenku? 
 
GŁOS 1: Jużci, żeśmy słyszeli.  
 
MAĆKO: Marna to wojny przyczyna, co? 
 
GŁOS 2: Pewnie, że marna; bywały i większe, a 
przecie nic potem nie nastąpiło. 
 
GŁOS 3: A jak się król w ostatniej godzinie zgodzi? 
Mówią, że nie chce wojny. 
 
MAĆKO: Bo nie chce, ale któż jak nie on zakrzyknął: 
"Chybabym nie był królem, gdybym Drezdenko 
zabrać pozwolił”. Drezdenko to jeno kamień, przez 
który się ślepy przewalił. 
 
GŁOS 1/4: Gdyby zaś Niemce oddali Drezdenko, to co 
będzie? 
 
MAĆKO: To znajdzie się inny kamień. Ale nie odda ci 
Krzyżak tego, co raz połknął, chyba mu brzuch 
rozpłatasz, co daj Bóg, abyśmy prędko uczynili. 
 
ZBYSZKO: Nie! Poprzedni mistrz Kondrat może by 
oddał, Ulryk nie odda. Prawy to rycerz, ale okrutnie 
zapalczywy.  
 
POSŁANIEC: (wpada) Wici! wici! Książe Witold, 
którego Krzyżacy poprosili o rozjemstwo w sprawie 
Drezdenka, przyznał je Polakom i ponownie podniósł 
Żmudź przeciw zakonowi. Zakon wypowiedział wojnę. 
A oni zerwali się na równe nogi w wielkim wzruszeniu. 
Twarz Maćka stała się groźna i uroczysta.  
 
ZBYSZKO: Wojna! Wreszcie Bóg dał! Wojna!  
 
MAĆKO: I taka jakiejśmy przedtem nie widzieli! Dąć w 
rogi z czatowni na cztery strony świata! a inni niech 
skoczą na wsie po sołtysów. Konie ze stajen wywieść i 
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wozy zaprzęgać! Duchem! 
 
ZBYSZKO: A wy nie ostaniecie w domu? 
 
MAĆKO: Ja? Co ci w głowie? Do białego włosa 
czekałem na tę godzinę. 
Jagienka też widocznie nie obawiała się sama zostać, 
gdyż usłyszawszy słowa męża, wstała i ucałowawszy 
go w rękę, rzekła: 
 
JAGIENKA: Nie frasuj się ty o mnie, miły Zbyszku, bo 
wiesz, że ja tam niezbyt płochliwa. Nie czas o nas 
myśleć, gdy trza Królestwo ratować. Hej! żeby nie 
nasze dzieci, poty by ja ci u nóg leżała, póki byś mnie 
nie wziął na tę wojnę! 
 
ZBYSZKO: Jaguś!  
Zawołał Zbyszko, chwytając ją w ramiona. A ona 
objęła mu też szyję i jęła powtarzać, tuląc się do niego 

z całej siły: 
 
JAGIENKA: Jeno mi ty wróć, mój złoty, mój jedyny, 
mój najmilejszy! 
 
 

Rozdział LII 
Maćko i Zbyszko wrócili do Bogdańca. Stary rycerz żył 
jeszcze długo, a Zbyszko doczekał się w zdrowiu i sile 
tej szczęsnej chwili, w której jedną bramą wyjeżdżał z 
Malborka ze łzami w oczach mistrz krzyżacki, drugą 
wjeżdżał na czele wojsk polski wojewoda, aby w 
imieniu króla i Królestwa objąć w posiadanie miasto i 
całą krainę aż po siwe fale Bałtyku. 
 

KONIEC 
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Stanisław Wyspiański, Wesele 
Adaptacja scenariusza: Magdalena Laskowska 
 
 

OBSADA: 
PAN MŁODY  
PANNA MŁODA  
GOSPODARZ  
CZEPIEC  
DZIENNIKARZ  
ZOSIA  
HANECZKA  
JASIEK 
KUBA  
POETA  
RACHEL  
KSIĄDZ  
ŻYD  
DZIAD  
WERNYCHORA  
GOSPODYNI 
MARYNA  
OJCIEC  
CHOCHOŁ  
ISIA  

 
 

AKT 1 
 

DEKORACJA: 
Noc listopadowa; w chacie, w świetlicy. Izba 
wybielona siwo, prawie błękitna, jednym szarawym 
tonem półbłękitu obejmująca i sprzęty, i ludzi, którzy 
się przez nią przesuną. 
Przez drzwi otwarte z boku, ku sieni, słychać huczne 
weselisko, buczące basy, piskanie skrzypiec, niesforny 
klarnet, hukania chłopów i bab i przygłuszający 
wszystką nutę jeden melodyjny szum i rumot 
tupotających tancerzy, co się tam kręcą w zbitej 
masie w takt jakiejś ginącej we wrzawie piosenki... 
I cała uwaga osób, które przez tę izbę-scenę przejdą, 
zwrócona jest tam, ciągle tam; zasłuchani, zapatrzeni 
ustawicznie w ten tan, na polską nutę... wirujący 
dookoła; w półświetle kuchennej lampy, taniec 
kolorów, krasych wstążek, pawich piór, kierezyj, 
barwnych kaftanów i kabatów, nasza dzisiejsza 
wiejska Polska. 
A na ścianie głębnej: drzwi do alkierzyka, gdzie łóżka 
gospodarstwa i kołyska, i pośpione na łóżkach dzieci, 
a górą zszeregowani Święci obrazkowi. Na drugiej 
bocznej ścianie izby: okienko przysłonione białą 
muślinową firaneczką; nad oknem wieniec dożynkowy 
z kłosów; - za oknem ciemno, mrok - za oknem sad, a 
na deszczu i słocie krzew, otulony w słomę, w zimową 
ochronę okryty. 

Na środku izby stół okrągły, pod białym, sutym 
obrusem, gdzie przy jarzących brązowych 
świecznikach żydowskich suta zastawa, talerze 
poniechane tak, jak dopiero co od nich cała weselna 
drużba wstała, w nieładzie, gdzie nikt o sprzątaniu nie 
myśli. Około stołu proste drewniane stołki kuchenne z 
białego drzewa; przy tym na izbie biurko, zarzucone 
mnóstwem papierów; ponad biurkiem fotografia 
Matejkowskiego "Wernyhory" i litograficzne odbicie 
Matejkowskich "Racławic". Przy ścianie w głębi sofa 
wyszarzana; ponad nią złożone w krzyż szable, flinty, 
pasy podróżne, torba skórzana. W innym kącie piec 
bielony, do maści z izbą; obok pieca stolik empire, 
zdobny świecącymi resztami brązów, na którym zegar 
stary, alabastrowymi kolumienkami dźwigający 
złocony krąg godzin; nad zegarem portret pięknej 
damy w stroju z lat 1840 w lekkim muślinowym 
zawoju przy twarzy młodej w lokach i na ciemnej 
sukni. 
U boku drzwi weselnych skrzynia ogromna wyprawna 
wiejska, malowana w kwiatki pstre i pstre desenie; 
wytarta już i wyblakła. Pod oknem stary grat, fotel z 
wysokim oparciem. Nad drzwiami weselnymi 
ogromny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej z jej 
sukienką srebrną i złotym otokiem promieni na tle 
głębokiego szafiru; a nad drzwiami alkierza takiż 
ogromny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, w 
utkanej wzorzystej szacie, w koralach i koronie 
polskiej Królowej, z Dzieciątkiem, które rączkę ku 
błogosławieniu wzniosło. Strop drewniany w długie 
belki proste z wypisanym na nich Słowem Bożym i 
rokiem pobudowania. 

 
 

SCENA 1 
 

PAN MŁODY 
Kochasz ty mnie? 
 
PANNA MŁODA 
Moze, moze - 
cięgiem ino godos o tem. 
 
PAN MŁODY 
Bo mi serce wali młotem, 
bo mi w głowie huczy, szumi... 
moja Jaguś, toś ty moja?! 
 
PANNA MŁODA 
Twoja, jak trza, juści twoja; 
bo cóż cie ta znów tak dumi? 
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Cięgiem ino godos o tem. 
PAN MŁODY 
A ty z twoim sercem złotem 
nie zgadniesz, dziewczyno-żono, 
jak mi serce wali młotem, 
jak cię widzę z tą koroną, 
z tą koroną świecidełek, 
w tym rozmaitym gorsecie, 
jak lalkę dobytą z pudełek 
że to moje, że to własne, 
że tak światłem gorą lica! 
 
PANNA MŁODA 
Buciki mom troche ciasne. 
 
PAN MŁODY 
A to zezuj, moja złota. 
 
PANNA MŁODA 
Ze sewcem tako robota. 
 
PAN MŁODY 
Tańcuj boso. 
 
PANNA MŁODA 
Panna młodo?! 
Cóz ta znowu?! To ni mozno. 
 
PAN MŁODY 
Co się męczyć? W jakim celu? 
 
PANNA MŁODA 
Trza być w butach na weselu. 

 
 

SCENA 2 
 
KSIĄDZ 
Zwracam się do panny młodej, 
pijąc do pana młodego... 
 
PANNA MŁODA 
Cóz takiego, cóz takiego? 
 
KSIĄDZ 
Wyście młodzi, wyście młodzi, 
choć się dzisiaj wszystko godzi, 
przyjdzie czas, co was ochłodzi. 
 
PAN MŁODY 
Dzięki, niech się ksiądz nie trudzi, 
niech nie trudzi się dobrodziej, 
wdał się Pan Bóg już w tę sprawę 
i ten wszystko załagodzi; 
byliśmy rano w kościele, 
braliśmy ślub u ołtarza. 

KSIĄDZ 
No, ale to tak się zdarza; 
ogromnie przypadków wiele, 
i przypomnieć pożytecznie. 

 
 

SCENA 3 
 

JASIEK 
I  
Zdobyłem se pawich piór, 
nastroiłem pawich piór: 
pawie pióra ładne, 
pawie pióra kradne: 
postawie se pański dwór! 
II  
Zdobęde se pański dwór, 
wywleke se złoty wór: 
złoty wór wysypie 
ludziskom przed ślipie: 
nakupie se pawich piór! 

 
 

SCENA 4 
 

HANECZKA 
Jakby Jasiek chciał tańcować, 
tobym z Jaśkiem tańcowała - ? 
 
JASIEK 
A mogę sie ofiarować, 
by ino panienka chciała - ? 
 
HANECZKA 
Proszę, proszę, chwilkę w koło, 
jak wesoło, to wesoło. 
Jasiek dzisiaj pierwszy drużba. 
 
JASIEK 
Najmilso mi tako służba. 

 
 

SCENA 5 
 

PANNA MŁODA 
Cięgiem ino rad byś godać, 
jakie to kochanie będzie. 
 
PAN MŁODY 
A ty wolisz całowanie ? 
będziesz kochać, a powiedzże ?  
 
PANNA MŁODA 
Przeciem ci już wygodała. 
Przecież ci mnie nikt nie wydrze. 
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PAN MŁODY 
Serce do kochania radsze. 
Toś już moja! Radość, szczęście! 
Nie myślałem, że tak wiele. 
 
PANNA MŁODA 
Ano chciałeś, masz wesele. 
 
PAN MŁODY 
Pocałujże, jeszcze, jeszcze, 
niechże tobą się napieszczę: 
usta, oczy, czoło, wieniec... 
 
PANNA MŁODA 
Takiś ta nienasyceniec. 
 
PAN MŁODY 
Nigdy syty, nigdy zadość; 
taka to już dla mnie radość; 
całowałbym cię bez końca. 
 
PANNA MŁODA 
A to męcąco robota; 
nie dziwota, nie dziwota, 
żeś tak zbladnoł, taki wrzący. 
 
PAN MŁODY 
Nie chwalący, nie chwalący, 
spokoju mi nie dawały. 
 
PANNA MŁODA 
A bo chciałeś. 
 
PAN MŁODY 
Same chciały. 
 
PANNA MŁODA 
Cóz ta za śkaradne śtuki? 
 
PAN MŁODY 
Myśmy takie samouki; 
kochałem się po różnemu, 
a ciebie chcę po swojemu, 
po naszemu. 
 
PANNA MŁODA 
A no z duszy, 
jak ci dobrze, niech ta będzie. 
 
PAN MŁODY 
Teraz ci mnie nic nie zwiedzie. 
Takem pragnął, zboża, słońca... 
 
PANNA MŁODA 
Mos wesele! - Podź do tońca! 
 

WSPÓLNY TANIEC 
 
 

SCENA 6 
 

HANECZKA 
A dziękuję, Jaśku. 
 
JASIEK 
Dobrze? 
 
HANECZKA 
Dobrze, dobrze – później jeszcze. 
 
JASIEK 
Ja bo się panienką pieszczę 
jak jakim świętym obrazkiem, 
jak pisanką, malowanką. 
 
HANECZKA 
Jeszcze będę tańczyć z Jaśkiem. 
 
Haneczka podchodzi do Zosi. 

 
 

SCENA 7 
 
ZOSIA 
Chciałabym kochać, ale bardzo, 
ale tak bardzo, bardzo, mocno. 
(…) 
Że to tak losy szczęściem gardzą, 
że tak nie sypią szczęściem w oczy, 
tylko tak zaraz błyski gasną, 
ledwo się w oczach świt roztoczy? 
 
HANECZKA 
Musisz przejść wprzódy cierpień koło; 
przejść musisz wprzódy nędzę, bole, 
a potem kiedyś będzie wesoło, 
jak ci ból serce dość nakole. 
 
ZOSIA 
Ja, gdybym była losów panią, 
na przykład taką, wiesz: Fortuną, 
tobym odarła złote runo, 
żeby dać wszystko ludziom tanio; 
żeby się tak nie umęczali, 
w takiem gonieniu ciężkiem, długiem: 
każden, jak więzień, za swym pługiem; 
żeby się syto nakochali, 
żeby się wszystko im kręciło: 
jakby się złote nitki wiło. 
(…) 
A chyba to za jaką karę 
Miłość jest taką nieszczęśliwą. 
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Za czyjąż winę, czyjąż karę 
rwać chcą przędziwo Parki stare...? 
Ach, tak bym chciała kochać bardzo 
 
HANECZKA 
Musisz się wprzódy dość naszlochać, 
napłakać, zbeczeć, razy wiele, 
aże postawią cię w kościele, 
a potem sobie możesz kochać. 
 
ZOSIA 
Ach, tym uczucia moje gardzą - 
nie to, nie jeszcze miałam w myśli: 
chciałabym, żeby się kto zjawił, 
kto by mi nagle się spodobał, 
żebym się jemu też udała 
i byśmy równo na to przyśli. 
Widzisz, takiego bym kochała, 
i to tak bardzo, bardzo, bardzo. 

 
 

SCENA 8 
 

RACHEL 
ach, ta chata rozśpiewana, 
jakby w niej słowiki dźwięczą, 
i te stroje ukąpane tęczą, 
(…) 
ta roztańczona gromada, 
zobaczy pan, proszę pana, 
że się do poezji nada, 
jak pan trochę zmieni, doda. 
 
PAN MŁODY 
Tak to czuję, tak to słyszę: 
i ten spokój, i tę ciszę, 
sady, strzechy, łąki, gaje, 
orki, żniwa, słoty, maje. 
Żyłem dotąd w takiej cieśni, 
pośród murów szarej pleśni: 
wszystko było szare, stare, 
a tu naraz wszystko młode, 
znalazłem żywą urodę, 
więc wdecham to życie młode; 
teraz patrzę się i patrzę 
w ten lud krasy, kolorowy, 
taki rześki, taki zdrowy - 
choćby szorstki, choć surowy. 
chadzam boso, z gołą głową; 
pod spód więcej nic nie wdziewam, 
od razu się lepiej miewam. 
 
 

SCENA 9 
 
CZEPIEC 

Cóż tam, panie, w polityce? 
Chińcyki trzymają się mocno!? 
 
DZIENNIKARZ 
A, mój miły gospodarzu, 
mam przez cały dzień dosyć Chińczyków. 
 
CZEPIEC 
Pan polityk! 
 
DZIENNIKARZ 
Otóż właśnie polityków 
mam dość, po uszy, dzień cały. 
 
CZEPIEC 
Kiedy to ciekawe sprawy. 
 
DZIENNIKARZ 
A to czytaj, kto ciekawy; 
wiecie choć, gdzie Chiny leżą? 
CZEPIEC 
No daleko, kajsi gdzieś daleko; 
a panowie to nijak nie wiedzą, 
że chłop chłopskim rozumem trafi, 
choćby było i daleko. 
A i my tu cytomy gazety 
i syćko wiemy. 
 
DZIENNIKARZ 
A po co - ? 
 
CZEPIEC 
Sami się do światu garniemy. 
 
DZIENNIKARZ 
Ja myślę, że na waszej parafii 
świat dla was aż dosyć szeroki. 
 
CZEPIEC 
A tu ano i u nas bywają, 
co byli aże dwa roki 
w Japonii; jak była wojna. 
 
DZIENNIKARZ 
Ale tu wieś spokojna. - 
Niech na całym świecie wojna, 
byle polska wieś zaciszna, 
byle polska wieś spokojna. 
 
CZEPIEC 
Pon się boją we wsi ruchu. 
Pon nos obśmiwajom w duchu. - 
A jak my, to my się rwiemy 
ino do jakiej bijacki. 
Z takich, jak my, był Głowacki. 
A, jak myślę, ze panowie 
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duza by juz mogli mieć, 
ino oni nie chcom chcieć! 
 
 

SCENA 10 
 
CZEPIEC 
Pan brat - z miasta - do nas znowu. 
Jak się panu na wsi widzi? 
 
POETA 
Jak u siebie za pazuchą. 
 
CZEPIEC 
Tu ta ładniej, tam to brzydzij; 
z miastowymi to dziś krucho; 
ino na wsi jesce dusa, 
co się z fantazyją rusa. 
 
 

SCENA 11 
 
POETA 
w oczach naszych chłop urasta 
do potęgi króla Piasta! 
 
GOSPODARZ 
A bo chłop i ma coś z Piasta, 
coś z tych królów Piastów -  wiele! 
- Już lat dziesięć pośród siedzę, 
sąsiadujemy o miedzę. 
Kiedy sieje, orze, miele, 
taka godność, takie wzięcie; 
co czyni, to czyni święcie, 
godność, rozwaga, pojęcie. 
A jak modli się w kościele, 
taka godność, to przejęcie; 
bardzo wiele, wiele z Piasta; 
chłop potęgą jest i basta. 
 
 

SCENA 12 
 
DZIAD 
Patrzcie, kumie, patrzcie, kumie, 
jak się wam to przydarzyło. 
(…) Piękne pany, szumne pany, 
i cóż wy na to mówicie, 
że to niby różne stany - ? 
 
OJCIEC 
Co tam po kim szuakć stanu. 
Ot, spodobała się panu. 
Jednakowo wszyscy ludzie. 
Ot, pany się nudzą sami, 
to się pięknie bawiom z nami. 

(…) Ot, wy dziadu, jakby kruk, 
włóczycie się przy weselu. 
 
DZIAD 
Hej hej, stary przyjacielu, 
będzie pan twój wnuk. 
… 
Tu tańcują, tam hulają... 
(…) 
 
ŻYD 
Patrz dobrodzij, co się dzieje, 
przy stołach się chłopy biją! 
Czepiec Maćka gruchnoł w łeb. 
 
KSIĄDZ 
Maciek ta ma mocną głowe. 
 
ŻYD 
Może mu i nic nie zrobił, 
może rozbił na połowe. 
 
KSIĄDZ 
A niech się ta chłopy biją. 
To Mosiek w nich wódkę leje, 
Żyd, chłop, wódka, stare dzieje. 
 

 
SCENA 13 

 
PAN MŁODY 
Jak się kłócą, jak się łają! 
 
GOSPODARZ 
Ha! temperamenta grają! 
Temperament gra, zwycięża; 
tylko im przystawić oręża, 
zapalni jak sucha słoma; 
tylko im zabłysnąć nożem, 
a zapomną o imieniu Bożem - 
taki rok czterdziesty szósty -  
przecież to chłop polski także. 
 
PAN MŁODY 
A jakże to okropne, jakże... 
Znam to tylko z opowiadań, 
ale strzegę się tych badań, 
bo mi trują myśl o polskiej wsi: 
to byli jacyś psi, 
co wody oddechem zatruli, 
a krew im przyrosła do koszuli. 
Patrzę się na chłopów dziś... 
 
GOSPODARZ 
To, co było, może przyjś –  
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PAN MŁODY 
Myśmy wszystko zapomnieli; 
mego dziadka piłą rżnęli... 
Myśmy wszystko zapomnieli. 
 
GOSPODARZ 
Mego ojca gdzieś zadźgali, 
gdzieś zatłukli, spopychali; 
kijakami, motykami 
krwawiącego przez lód gnali... 
Myśmy wszystko zapomnieli. 
 
PAN MŁODY 
Jak się to zmieniają ludzie, 
jak się wszystko dziwnie plecie; 
myśmy wszystko zapomnieli: 
o tych mękach, nędzach, brudzie; stroimy sie w pawie 
pióra. 

 
 

SCENA 14 
 
POETA 
Ach! pan młody! - ty pan młody! 
Słuchaj, przecie ty poeta 
i ty dzisiaj sprawiasz Gody! 
 
 
PAN MŁODY 
Ja szczęśliwy, do gospody 
sprosiłbym tu cały świat: 
takim rad, takim rad. 
 
POETA 
Zaprośże tego chochoła; 
tam za oknem skrył się w sad. 
 
PAN MŁODY 
Cha cha cha - cha cha cha, 
przyjdź, chochole, 
na Wesele, 
zapraszam cię ja, pan młody, 
wraz na gody 
do gospody! 
 
PANNA MŁODA 
Jest na tyle jeść i pić, 
mozes sobie z nami kpić! 
 
PAN MŁODY 
Dla nas samych dość za wiele; 
przyjdź, chochole, 
na Wesele! 
 
PANNA MŁODA 
Przyjdze, przyjdze, jak mos wole! 

(…) Skoro północ zacznie bić, 
do nas tu na izbę przydź. 
Cy on nos tyz posłucha, 
bo to głucho psiajucha. 
 
PAN MŁODY 
Sprowadź jeszcze, kogo chcesz, 
ciesz się z nami, 
ciesz Godami! 
 
PANNA MŁODA 
Ciesz się, ciesz! 
 
 

AKT 2  
SCENA 1 

 
CHOCHOŁ 
I  
Kto mnie wołał 
czego chciał ? 
zebrałem się, 
w com ta miał: 
jestem, jestem 
na Wesele (…). 
Co się komu w duszy gra, 
co kto w swoich widzi snach: 
(…) czy to kapcan, czy to pan, 
na wesele przyjdzie w tan. 
 
ISIA 
Aj, aj, aj –aj, aj, aj,  
a cóż to za śmieć?! 
 
CHOCHOŁ 
Tatusiowi powiadaj, 
że tu gości będzie miał, 
jako chciał, jako chciał. 
 
ISIA 
Huś ha, na pole, 
głupi śmieciu, chochole! 
 
CHOCHOŁ 
Szepnij w ucho mamusie… 
 
ISIA 
Wynocha, paralusie! 
(…) Idź precz, idź precz, na pole, 
huś ha, hulaj, chochole! 
 
CHOCHOŁ 
Kto mnie wołał, 
czego chciał… 
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SCENA 2 
 

POETA 
To pani, o, proszę wejść. 
 
RACHEL 
Idę za panem jak cień; 
pan się może śmiać, 
ale mnie się wymarzyło, 
że się tu zaczyna coś dziać - ? 
 
POETA 
Ktoś wyrwał krzew różany. 
 
RACHEL 
Czy ten, co był w słomę odziany? 
 
POETA 
No ten chochoł. 
 
RACHEL 
W powietrzu atmosferyczna zmiana: 
chata stała się rozkochana 
w polskości (…) 
Przedziwna, przedziwna Moc, 
te potęgi walczące, ten wiatr, 
jakieś prastare siły. 
(…) 
Dzisiejsze sny, 
po tej nocy nieprzespanej, 
będą cudne… 
 
POETA 
Chodźmy patrzeć ! 
 
 

SCENA 3 
 
KUBA 
Jakiś pon, jakiś pon 
zsiadają z siwka w podwórzu; 
koń ogromniec... 
 
GOSPODARZ 
Weźcie konia 
razem ze Staszkiem ku szopie; 
podrzućcie co żryć. 
 
KUBA 
A pon musi wielgi być: 
ubiory na nim czerwone, 
siwa broda a lira u siodła, 
(…) 
Jak zyje, 
jeszczem takiego Polaka 
nie ujzoł – 

GOSPODARZ 
Bo żyjesz mało; 
jeszcze duża takich Polaków ostało, 
co są piękni. 
 
 

SCENA 4 
 
WEHNYHORA 
Sława, panie Włodzimierzu, 
zjechałem tu gość. 
 
GOSPODARZ 
Spocznij, Wasza Mość; 
 
WERNYHORA 
Ja z daleka - hen od kresów, 
konia zgnałem. 
Z daleka, a miałem blisko 
i wybrałem Weselisko, 
boście som tu jakoś wraz, 
i wybrałem Ichmość Mości 
dom, gdzie ludzie sercem prości. 
 (…) że to chwila osobliwa, 
możemy na osobności 
porozmawiać. 
GOSPODARZ 
Słucham Mości; 
a to chwila osobliwa. 
Wolnoć spytać o nazwisko... - ? 
 
WERNYHORA 
Nie poznałeś - ? 
 
GOSPODARZ 
Ktoś mi znany, 
ktoś serdeczny, ktoś kochany, 
ktoś, co groźny - dawny, stary, 
jak wiek cały... 
 
WERNYHORA 
Dawnej wiary. 
 
GOSPODARZ 
(…) ktoś, o którym jeszcze wczora 
tylko we śnie, tylko w marze: 
Pan-Dziad z lirą... 
 
WERNYHORA 
Wernyhora. 
 
GOSPODARZ 
Pan-Dziad z lirą - Wernyhora! 
Wy mnie znany - spodziewany, 
Wy, o którym jeszcze wczora 
tylko we śnié, tylko w marze: 
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jak owi dawni mocarze, 
Wy na koniu, siwym koniu, 
poprzed dom mój, z wieścią. 
 
WERNYHORA 
Ja z Rozkazem. 
(…) 
Słuchaj, panie Włodzimierzu: 
oto chwila osobliwa, 
pomówimy o Przymierzu. 
 
GOSPODARZ 
To jak ze snu prawda żywa, 
chwila dziwnie osobliwa. 
Jakiż rozkaz? 
 
WERNYHORA 
Trzy zlecenia. 
(…) 
Roześlesz wici przed świtem, 
powołasz gromadzkie stany. 
(…) Bądź gotów, nim wstanie słońce. 
Skoro porozsełasz gońce, 
zgromadzisz lud przed kościołem, 
Bogiem powitasz ich kołem, 
(…) a skoro rzesza uklęknie, 
niech wszyscy natężą słuch: 
czy tętentu nie posłyszą 
od Krakowskiego gościńca - ? 
(…) czy już jadę z Archaniołem - ? 
 
GOSPODARZ 
Wstaną kosy w słońca świcie; 
będę gotów! 
 
WERNYHORA 
Przysiąż Słowo. 
 
GOSPODARZ 
Rzekłem. 
 
WERNYHORA 
Waszmość rękę miej szczęśliwą: 
Daję Waści złoty róg. 
(…) Na jego rycerny głos 
spotężni się Duch, 
podejmie Los. 
 
Jutro: wielką tajemnicą, 
jutro skoro się zgromadzą, 
niech nie radzą, nic nie radzą, 
jednoś niechaj w ciszy staną. 
(…) A ty wstawszy bardzo rano, 
skoro zejdzie pierwsze słońce, 
ku drogom natężaj słuch. 
 

GOSPODARZ 
Jutro?! 
 
WERNYHORA 
Jutro!!! 
 
GOSPODARZ  
Wszelki duch!!! 
 
 

SCENA 5 
 
GOSPODARZ 
Trza się zbierać, pasy, torby, 
moja flinta, pistolety 
i te szable wezmę obie - - ! 
(…) Od tej pory 
żyć zaczniemy - coś wielkiego! 
(…) Z daleka jechał, miał blisko; 
goniec, zwiastun, Wernyhora! 
(…) Jego siła mnie urzekła: 
Duch narodu! 
(…) Duch ponosi! 
 
 

SCENA 6 
 
GOSPODARZ 
Jasiek!! 
 
JASIEK 
Pon co!? 
 
GOSPODARZ 
Sam tu! 
 
JASIEK 
Juści! 
 
GOSPODARZ 
Siodłać koniá, dosiądź szkapy, 
pojedziesz zwoływać chłopy! 
 
JASIEK 
Jechać, teraz, trzeba - -  ? 
 
GOSPODARZ 
Musi! 
 
JASIEK 
Zagubię się w tej celuści, 
wszędy straszne błotne chlapy. 
 
GOSPODARZ 
Musi! Ważne rzeczy. 
(…) Przeleć, przeleć w cztery strony; 
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pukaj w okna, zakrzycz "musi"; 
niech tu staną przede świtem, 
chłopy z ostrzem rozmaitem. 
JASIEK 
Chłopy z kosą - dobra nasza! 
 
GOSPODARZ 
Dobędzie się i pałasza (…)  
 
GOSPODARZ 
Niech przed świtem staną. 
(…) A leć z mocą! 
 
JASIEK 
Hej! 
 
GOSPODARZ 
(wręcza Jaśkowi złoty róg, który otrzymał był od 
Wernyhory) 
Masz w łapę, to jest dar. 
 
JASIEK 
Szczyre złoto, cóż to ? 
 
GOSPODARZ 
Czar! 
Owiń se o szyję sznur 
i dzierż mocno cięgiem róg. 
Bacuj u rozstajnych dróg, 
by cię jaki czart nie zmóg. 
Nie chylaj się nigdzie po nic, 
ino leć. 
 
JASIEK 
Do samych granic! 
 
GOSPODARZ 
Wróć, nim trzeci pieje kur; 
wrócisz, to se staniesz tu; 
wtedy zadmij tęgo w róg, 
to się taki wzmoże Duch, 
jaki nie był od lat stu - 
bo wszyscy wytężą słuch. 
Ino nie zgub, bo róg złoty, 
bo go zseła Jasny Bóg. 
 
JASIEK 
Wolę goreć w Piekle poty. 
 
GOSPODARZ 
Bez tego złotego dźwięku 
Wniwecz pójdzie cały ruch. 
 
JASIEK 
Opasę sie. 
 

GOSPODARZ  
Leć, krakowski zuch! 
 
JASIEK 
(który był wybiegł, wraca, chylając się za czapką, 
porzuconą na podłodze) 
Moja copka z pawim piórem. 
 
GOSPODARZ 
Stawaj tu przed trzecim kurem. 

 
 

AKT 3 
SCENA 1 

 
POETA 
Coraz piękniej - pani sama. 
 
MARYNA 
Pięknieję w tej samotności; 
pan już, widzę, przypiął skrzydła, 
pan już upoetyzował chwilę 
i dom cały, wesele i gości. 
 
POETA 
Tak - już wszelakie straszydła, 
cały raj fantastyczności 
zimaginowałem żywy. 
 
MARYNA 
Tam poza mną, jak stałam 
przy skrzypaku - wysłuchałam: 
mówili o Polsce chłopi 
i mówili wcale rozsądnie i szczerze: 
że tego, tamtego trzeba bić, 
że się nie trzeba dać, że trzeba jakoś żyć, 
że dłużej tak nie może trwać, 
i, wie pan - jakoś temu wierzę, 
że to było rozsądnie i szczerze. 
(…) Tam - tu! - w całej polskiej naturze 
przemiana. 
 
 

SCENA 2  
 

POETA 
Panna młoda - ze snu, z nocy? 
 
PANNA MŁODA 
A sen to miałam, 
choć nie spałam, 
ino w taki ległam niemocy... 
 
POETA 
Od miłości panna młoda osłabła. 
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PANNA MŁODA 
Śniło mi się, że siadam do karety, 
a oczy mi sie kleją - o rety. - 
Śniło mi się, że siedze w karecie 
i pytam sie, bo mnie wiezą przez lasy, 
przez jakiesi murowane miasta - - 
"a gdziez mnie, biesy, wieziecie?" 
a oni mówią: "do Polski" - 
A kaz tyz ta Polska, a kaz ta" 
Pon wiedzą" 
 
POETA 
Po całym świecie 
możesz szukać Polski, panno młoda, 
i nigdzie jej nie najdziecie. 
 
PANNA MŁODA 
To może i szukać szkoda. 
 
POETA 
A jest jedna mała klatka - 
o, niech tak Jagusia przymknie 
rękę pod pierś. 
 
POETA 
- - - A tam puka? 
 
PANNA MŁODA 
I cóz za tako nauka? 
Serce - ! - ? 
 
POETA 
A to Polska właśnie. 
 
 

SCENA 3 
 
CZEPIEC 
Pódzies, smyku! pódzies, zdybiu! 
(…) Nie kręć się tu pod nogami, 
tu starszeństwo ino sami. 
 
KUBA 
A jo coś wim i pedziołbym, 
żebyście się nie ciskali. 
 
CZEPIEC 
Co...? 
 
KUBA 
Wy macie pójść kajś z nim. 
(tu wskazuje na Gospodarza). 
 
CZEPIEC 
(wskazując) 
Z tym... 

KUBA 
(wskazując) 
Co śpi. 
 
CZEPIEC 
Ka? 
 
KUBA 
Na Moskali! 
CZEPIEC 
Co, ja z nim, z tym, co śpi - - ?! 
 
KUBA 
był u niego jakiś pon, 
bary mioł jak chlebny piec. 
(..)  
Gość z Ukrainy, 
jakiś okropnie bogaty, 
straśnie polskie robił miny. 
 
CZEPIEC 
Stary - ? 
 
KUBA 
Pono setne laty. - 
Mówili o jakisi rzezi, krwi - 
że trza objezdzywać dwory; 
pon był do szyćkiego skory, 
 
CZEPIEC 
Jo już wim, 
trza, żebyśmy poszli z nim. 
Słuchaj, Kuba, podź ty ze mną, 
bo jest ciemno. 
Bedzies świciuł, zbierema się! 
(z gestem w stronę Gospodarza) 
Czekajcie! Rozmówiewa się! 
 
 

SCENA 4 
 
CZEPIEC 
(podszedł ku śpiącemu i szarpie go za ramię) 
Hej, hej, panie - - ! 
Cóz to pon śpią, trzeba wstać, 
trzeba się do czego brać. 
 
GOSPODARZ 
(rozbudzony) 
(z fotelu i z krzeseł, na których leży) 
Cóż mi kum do ucha skrzeczy, 
o czym- - cóż z tą kosą, po co? 
 
CZEPIEC 
A tam ludzie sie szamocą 
we wsi - tam sie garną, kupią; 
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może idą już - pon śpią!! 
Zaspane ślipia. 
 
GOSPODARZ 
Co ty mnie tu - co wy, co to? 
 
CZEPIEC 
A spieszy mi sie z robotą, 
juzem sie wycniół ze spania 
i jestem gotów, i czekam 
dalszego rozkazowania, 
a pon sie nie wycniół i śpi. 
Zbierajcie się, póki czas, 
(…) co kto ma, do ręki brać, 
na podwórze wyjść i stać; 
tam już ludzie som, 
co sie sami rwiom: 
chłopi, tak! A chłopi, tak! 
Panowie, jakeście som, 
jeźli nie pójdziecie z nami 
to my na was - i z kosami! 
 
GOSPODARZ 
Nas czekają? - Was czekają? 
Zaraz - coś to - coś tu było, 
co już o tym mnie mówiło - 
lecz kto, jaki... 
 
CZEPIEC 
Ktoś tu był, 
co przejechał duze światy, 
ponoś kajsi z Ukrainy; 
przywiózł hasło cy papiry; 
rozesłać kazał wiciny - 
a są tu za progiem ludzie, 
mogą świadczyć, jak z północka 
słyszeli brząkanie liry. 
 
 

SCENA 5 
 

GOSPODARZ 
Czekaj, czekaj, coś mi świta; 
ktoś był u mnie, mówisz kum - - 
taki w głowie słyszę szum - 
nie pamiętam, myśl ukryta 
nie może się dobyć z głębi –  
 
 

SCENA 6 
GOSPODYNI 
(wchodząc żywo) 
Słyszcie, chłopy, podźcie patrzeć, 
jakieś wojsko w ogniu stoi. 
Całe pole pod Krakowem 
od tych kosisków się roi. 

GOSPODARZ 
Ha! - już stoją! 
 

 
SCENA 7 

GOSPODARZ 
Trza nam iść. 
Coś mi świta;  
Niechże wymiarkuję rzecz: 
ktoś był - kazał - co -? 

 
 

SCENA 8 
GOSPODARZ 
Przypominam, przypominam: 
człowiek stary, z brodą siwą, 
przyszedł tu. 
był u mnie Duch: Wernyhora! 
(…) Oblatywał nocą dwory, 
dawał mi rozkazy, hasła, 
miał objechać liczne dwory 
i miał wrócić do tej pory. 
 
WSZYSCY 
Tego rana?! 
 
GOSPODARZ 
Tego rana. 
I cóż rozkaz - -?! 
(…) Wić posłana. 
(…) Wernyhora! - Wernyhora! 
kazał broń - broń kazał brać! 
 
POETA 
Lecieć?! 
 
GOSPODARZ 
Nie - tu w miejscu stać. 
Czekać, jak zapieje kur, 
wytężać, wytężać słuch, 
aż się pocznie słyszeć ruch 
od Krakowa na gościńcu. 
 
GOSPODYNI 
(z drugiej izby) 
Tyle luda na dziedzińcu. 
 
PANNA MŁODA 
(we drzwiach) 
Sami swoi! 
 
GOSPODYNI 
(z drugiej izby) 
Cała pod Krakowem błoń 
pełna ludu, pełna kos! 
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POETA 
Słuchać, słuchać, co to być ma - - ? 
 
GOSPODARZ 
Ma być słychać tętent, pęd. 
 
POETA 
Tętent konia 
 
HANECZKA 
Kto przyjedzie? 
 
GOSPODARZ 
Nie tu, ale na gościniec 
wjedzie stary lirnik siwy. 
HANECZKA 
Wjedzie stary Wernyhora!?! 
 
GOSPODARZ 
Nie wiem - potem co - tajemno - 
potem świt... 
(…) ma przyjechać z ARCHANIOŁEM, 
od gościńca, od Krakowa... 
 
GOSPODARZ 
Natężać, natężać słuch. 
 
HANECZKA 
Rany Boskie, słyszę! 
 
GOSPODYNI 
Kaj? 
 
PANNA MŁODA 
Hań, daleko, słysze. 
Cicho! 
 
HANECZKA 
Cyt! 
 
GOSPODYNI 
(śród milczenia) 
Może i słychać co - ? 
 
POETA 
(rękę stulił przy uchu, głowę pochylił ku piersiom 
brata) 
Świt! 
 
GOSPODARZ 
Słychać, słychać... 
POETA 
Wielki Duch! 
Wytężać, wytężać słuch. 
Słychać. 
 

PAN MŁODY 
(z uchem przy szybie okienka) 
Pędzi ktoś. 
 
ZOSIA 
Tętni! 
 
GOSPODARZ 
Jedzie! 
 
POETA 
Goni! 
 
CZEPIEC 
(cały w słuchu) 
Bedzie ze sta, do sta koni. 
 
GOSPODARZ 
Cicho - świta, świta, zorze! 
Prawie widno - to On - Boże! 
On, On - cicho - Wernyhora. - 
(Wszyscy w nasłuchiwaniu, pochyleni ku drzwiom i 
oknu - w ogromnej ciszy, w przejęciu). 
 
POETA 
Klęknąć!! 
 
CZEPIEC 
- - - Stanął, wrył. 
 
GOSPODARZ 
Strzymał, widać, z całych sił. 
 
HANECZKA 
(w zachwyceniu) 
Gdyby to Archanioł był 
 
(Wszyscy pochyleni, półklęczący, zasłuchani, silnie 
dzierżąc w prawicach kosy; to imając szable, ze ściany 
pochwycone; to znów jakieś flinty i pistolety w tym 
zasłuchaniu jak w zachwycie duszy; dłoń do ucha 
przychylona. - Słychać było rzeczywiście tętent, który 
nagle bliski, coraz bliższy - tuż ustał - słychać po chwili 
ciężkie kroki szybkie, gwałtowne, w sień, w drugą 
izbę, aże we drzwiach w głębi staje pierwszy drużba:) 
 
 

SCENA 9 
 

JASIEK 
Maryś, panie, panie - Jezu! 
koń w podwórcu padł. 
(rozglądając się) 
Cóż wy -Hanka - Jaga - hej, 
cóż wy - cóż to, Jaga - - ej 
- - - - - - - - - - - - - - -  
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Cóż to, co to, czy zaklęci: 
stoją syscy jak pośnięci; 
słysta, Hanuś, Błazek, matuś, 
panie młody, Czepiec, tatuś, 
panie, cóż to - czy zaklęci; 
stoją syscy jak pośnięci; 
- - - - - - - - - - - - - -  
Aha; prawda, żywy Bóg, 
przecie miałem trąbić w róg; 
kaz ta, zaś ta, cyli zginoł, 
czyli mi sie ka odwinoł - 
kajsim zabył złoty róg, 
ostał mi się ino sznur. 
(Z izby głębnej, od chwili, wszedł był, w tropy za 
Jaśkiem, kołyszący się słomiany Chochoł). 

 
 

SCENA 10 
 
CHOCHOŁ 
 
Jak ci spadła czapka z piór. 
 
JASIEK 
Tom sie chyloł po te copke, 
to mi może sie odwinoł. 
 
CHOCHOŁ 
Miałeś, chłopie, złoty róg, 
miałeś, chłopie, czapkę z piór: 
czapkę ze łba wicher zmiótł. 
 
JASIEK 
Bez tom wieche z pawich piór. 
 
CHOCHOŁ 
Ostał ci sie ino sznur. 
 
JASIEK 
Najdę ka gdzie przy figurze. 
 
CHOCHOŁ 
Pod figurą ktosik stał. 
 
 
JASIEK 
cy to pioł, cy nie pioł kur? 
 
(Wybiega przez drzwi weselne, przeciskając się przez 
gromadę znieruchomioną; - słychać tupot jego kroków 
w sieni - to raz się zastanowi, to dalej biegnie;... w trop 
za nim kołysze się Chochoł, szeleszcząc słomą po 
potrącanych ludziach). (Od sadu, od pola, we świetle 
szafiru, co idzie jak łuna błękitna - głosy się cisną 
przedrannych ptasich świergotań; niebieskie to Światło 
wypełnia jakby Czarem izbę i gra kolorami na ludziach 

pochylonych w pół-śnie, pół-zachwycie. - Przeze drzwi 
w głębi wraca Jasiek i patrzy dokoła, i oczom nie 
wierzy, i coraz się słania od grozy). 
 

 
SCENA 11 

 
JASIEK 
Juz świtanie, juz świtanie - 
tu trza bydłu paszę nieść, 
trza rżnąć sieczki, warzyć jeść;- 
jakże ja se rade dam, 
oni w śnie - ja ino sam -? 
- - - - - - - - - - - - - -  
dech im zaparło w dusach; 
jako drzewa wrośli w ziem, 
jak tu, co tu radzić jem - ? 
 
Kajsim zabył złoty róg, 
u rozstajnych może dróg, 
copke strasny wicher zwiał 
bez tom wieche z pawich piór; 
żebym chocia róg ten miał - 
ostał mi sie ino sznur. 
 
 

SCENA 12 
 

(Przez drzwi głębne od chwili wsunał się był za 
Jaśkiem tropiący Chochoł; a teraz na skrzynię 
malowaną się wygramolił i ze skrzyni tak do drużby 
poczyna:) 
 
JASlEK 
Tak sie męcą, pot z nich ścieko, 
bladość lica przyobleko; - 
jak ich zwolnić od tych mąk? 
 
CHOCHOŁ 
Powyjmuj im kosy z rąk, 
poodpasuj szable z pęt, 
zaraz ich odejdzie Smęt. 
ja muzykę zacznę sam, 
tęgo gram, tęgo gram. 
 
CHOCHOŁ 
Lewą nogę wyciąg w zad, 
zakreśl butem wielki krąg; 
ręce im pozałóż tak: 
niech się po dwóch chycą w bok; 
odmów pacierz, ale wspak. 
Ja muzykę zacznę sam, 
tęgo gram, tęgo gram: 
będą tańczyć cały rok. 
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JASIEK 
(który był uczynił wszystką rzecz) 
Już ni majom kos. 
 
CHOCHOŁ 
Rozśmiej im się w nos. 
 
JASIEK 
Już ich odszedł Smęt. 
 
CHOCHOŁ 
Już nie mają pęt. 
 
JASIEK 
Chwytajom sie w tan. 
 
CHOCHOŁ 
Już nie czują ran. 
 
JASIEK 
Zniknoł czar! 
 
CHOCHOŁ 
To drugi CZAR! 
 
(A zaklęte słomiane straszydło, ująwszy w niezgrabne 
racie podane przez drużbę patyki - poczyna sobie jak 
grajek-skrzypak - i - słyszeć się daje jakby z atmosfery 
błękitnej idąca muzyka weselna, cicha a skoczna, 
swoja a pociągająca serce i duszę usypiająca, leniwa, 
w omdleniu a jak źródło krwi żywa, taktem w pulsach 
nierówna, krwawiąca jak rana świeża: - melodyjny 
dźwięk z polskiej gleby bólem i rozkoszą wykołysany). 
 
JASIEK 
(jest teraz kontent a dziwuje się) 
Tyle par, tyle par! 
 
CHOCHOŁ 
(w takt się chyla a przygrywa) 
Miałeś, chamie, złoty róg, 
miałeś, chamie, czapkę z piór: 
czapkę wicher niesie, 
róg huka po lesie, 
ostał ci sie ino sznur, 
ostał ci sie ino sznur. 
(Kogut pieje). 
 
 

JASIEK 
(jakby tknięty przytomniejąc) 
Jezu! Jezu! zapioł kur! - - 
Hej, hej, bracia, chyćcie koni! 
chyćcie broni, chyćcie broni!! 
Czeka was WAWELSKI DWÓR!!! 
 
CHOCHOŁ 
(w takt się chyla a przygrywa) 
Ostał ci sie ino sznur. 
 
Miałeś, chamie, złoty róg. 
 
JASIEK 
(aże ochrypły od krzyku) 
Chyćcie broni, chyćcie koni!!! 
(A za dziwnym dźwiękiem weselnej muzyki wodzą się 
liczne, przeliczne pary, w tan powolny, poważny, 
spokojny, pogodny, półcichy - że ledwo szumią 
spodnice sztywno krochmalne, szeleszczą długie 
wstęgi i stroiki ze świecidełek podzwaniają - głucho 
tupocą buty ciężkie - taniec ich tłumny, że zwartym 
kołem stół okrążają, ocierając o się w ścisku, 
natłoczeni). 
 
JASIEK 
Nic nie słysom, nic nie słysom, 
ino granie, ino granie, 
jakieś ich chyciło spanie...?! 
 
(Dech mu zapiera Rozpacz, a przestrach i groza 
obejmują go martwotą; słania się, chyla ku ziemi, 
potrącany przez zbity krąg taneczników, który 
daremno chciał rozerwać; - a za głuchym dźwiękiem 
wodzą się sztywno pary taneczne we wieniec 
uroczysty, powolny, pogodny - zwartym kołem, 
weselnym -) 
(Kogut pieje). 
 
JASIEK 
(nieprzytomny) 
Pieje kur; ha, pieje kur... 
 
CHOCHOŁ 
(nieustawną muzyką przemożny) 
Miałeś, chamie, złoty róg... 
 

KONIEC 
 

  
  
 

 
 
 
 



100 

Julian Ursyn Niemcewicż, Powrót Posła 
Adaptacja scenariusza: Magdalena Laskowska 
 
 

OSOBY: 
JAKUB   
AGATKA 
STAROSTA 
PODKOMORZYNA 
PODKOMORZY 
LOKAJ STAROSTY   
TERESA 
SZARMANCKI   
WALERY  
KOZAK 
STAROŚCINA    
 
 

AKT PIERWSZY 
SCENA I 

Jakub i Agatka 
 

JAKUB   
nakrywając stolik 
Jejmość panna Agatka niech się trochę krząta. 
Już to będzie podobno godzina dziesiąta, 
Śniadanie czy gotowe? 
 
AGATKA 
Od samego ranka 
Kłócę się; zwarzyła się dwa razy śmietanka. 
 
JAKUB 
Żal mi ciebie, Agatko... Jakże się masz? zdrowa? 
 
AGATKA 
Dziękuję ci; herbata i kawa gotowa, 
Lecz cóż - Imość śpi, Pan się dopiero przebudził. 
 
JAKUB 
Pan Starosta ich wczoraj tak do późna znudził. 
Jak zaczął to o sejmie, to o wojnach bajać , 
Ze wszystkimi się sprzeczać, wszystkich kłócić, łajać, 
Gęba się nie zamknęła przez całą wieczerzę, 
Powywracał butelki, szklanki i talerze, 
Na ostatek, chociaż mu nikt nie odpowiadał, 
On jednak, zaperzony, jak gadał, tak gadał; 
I dopiero, jak postrzegł, że już wszyscy spali, 
Ze świece gasły, przecież mrucząc, wyszedł z sali 
I na schodach dokończył ostatka swej mowy. 
Prawdziwyż to gaduła! 
 
AGATKA 
Potrzeba zajść w głowy 
Z takimi natrętami! czyli Boska kara! 

Prawda, że się wybornie dobrała ta para. 
Bo i żona Starosty przednia w swym gatunku. 
Wszystkich znudziła, wzdycha, w ustawnym frasunku, 
Zawsze narzeka; nie wiem, co siedzi w tej głowie! 
Bóg dał piękny majątek, honory i zdrowie, 
A zawsze nieszczęśliwa; we dnie spać się kładzie, 
A całą noc się tłucze w dzikiej promenadzie  
Płacze, patrzy na miesiąc, gada do obłoków, 
Wzywa jakichściś cieniów, jakichściś wyroków. 
Starosta się z nią żeniąc musiał być szalony. 
Ach, co to za różnica od nieboszczkiej żony! 
Już teraz takich nie ma: to, to pani rzadka, 
Co to za gospodyni, jaka dobra matka! 
Jak córkę swą kochała! 
 
JAKUB 
Pewnie, że dzisiejsza 
Mniej od pierwszej rozsądna, lecz za to modniejsza 
 
AGATKA 
Ale co to za hałas, co to za trąbienie? 
 
JAKUB 
To zapewne Szarmancki wyjeżdża na łowy. 
 
AGATKA 
Ten sowizdrzał dom cały przewrócić gotowy. 
Co też on nie wyrabia! gada bez pamięci, 
Lata z kąta do kąta, wierci się i kręci, 
Każdą zaczepi. Ja mu nie mogę darować, 
Wczoraj na schodach chciał mię gwałtem pocałować; 
Jam się od tej napaści, jak mogła, broniła, 
Nareszciem go ze złości za włosy chwyciła, 
Lecz śmiech mię jeszcze bierze: uciekł przelękniony, 
A w ręku mym się został warkocz przyprawiony. 
Chcesz, to ja ci daruję tę zdobycz ogromnę. 
 
JAKUB 
Nie chcę, ja mu wybryku tego nie zapomnę. 
 
AGATKA 
Nie wiem, dlaczego trzpiot ten u naś przesiaduje. 
Widzę, że Starościnie bardzo nadskakuje 
I samemu Staroście; jeśli nie mylę się, 
To podobno zamyśla o pannie Teresie. 
 
JAKUB 
Kto? on? niechże Bóg, broni: takowe zamęście 
Przyniosłoby tej pannie ostatnie nieszczęście. 
Któż by ją znowu oddał trzpiotowi takiemu? 
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AGATKA 
On jej nigdy niegodzien. 
 
JAKUB 
Dajmy pokój temu, 
Mówmy raczej o sobie: Agatko kochana! 
Ja cię kocham, tyś do mnie trochę przywiązana, 
Prawda, że się w podległym stanie urodziłem, 
Zawsze jednak poczciwym, rządnym, wiernym byłem. 
 
AGATKA 
Nie łudziłam się nigdy chciwością majątku, 
Chcę słuchać mego serca i mego rozsądku;; 
Bierze go pod brodę 
A tak wiesz, jeźli do mej ręki masz już prawo. 
Oglądając się 
Państwo nadchodzi, czas już pośpieszyć się z kawą, 
Bądź zdrów! 
 
 

SCENA II 
Pani Podkomorzyna, Pan Podkomorzy i Starosta 

 
STAROSTA 
prowadząc Podkomorzynę pod rękę 
Com mówił wczoraj, powtarzam dziś rano. 
Cóż, waćpani nie jesteś jeszcze przekonaną? 
 
PODKOMORZYNA 
z tonem sprzykrzonym 
Jestem prawdziwie, milczę i wszystkiemu wierzę. 
Siadajmy, proszę. 
Siadają, Podkomorzyna nalewa kawę, wszyscy piją, 
jeden Starosta, trzymając w ręku, mruczy pod nosem, 
na boku 
Ach, jakie ja też nudy z tym człekiem ponoszę! 
 
STAROSTA 
Waćpani nie pamiętasz wojny siedmioletniej; 
Kiedy przyszła wiadomość, że pokój zawarty. 
Ja właśnie u Marszałka grałem wtenczas w karty; 
Kazaliśmy dać wina, walnieśmy się spili 
Za zdrowie Niemców, co się w owych bitwach bili. 
Wojna potrwa i nikt mi tego nie zaprzeczy; 
Jedne państwo upadnie, a drugie się dźwignie 
 
PODKOMORZYNA 
Ale, Starosto, kawa tymczasem ostygnie 
 
PODKOMORZY 
Przyznać należy, że to systema jest nowe; 
Względem mojej ojczyzny spokojną mam głowę, 
Zawarliśmy z potężnym sąsiadem przymierze, 
Jużeśmy dziś pewniejsi. 
Wchodzi Jakub z listem 
 

PODKOMORZY 
Cóż tam? 
 
JAKUB 
Z poczty listy. 
 
PODKOMORZY 
odpieczętowawszy 
A to od mego syna! Chwalebna ich praca 
Zawieszona na chwilę i syn mój powraca. 
Ciesz się kochana żono, dzisiaj go ujrzymy. 
 
PODKOMORZYNA 
Jakżem szczęśliwa! dawno już po nim tęsknimy. 
 
PODKOMORZY 
Jam nie tęsknił, gdy zadośćczynił urzędowi; 
Dom zawsze ustępować powinien krajowi. 
W nieprzytomności jego cieszyły mię wieści, 
Że się wśród tych cnotliwych mężów syn mój mieści, 
Co z przemocy i hańby kraj nasz wydobyli. 
 
STAROSTA 
Dlaczego ten rząd? po co te wszystkie odmiany? 
Alboż źle było dotąd? a nasi przodkowie 
Nie mieliż to rozumu i oleju w głowie? 
Byliśmy potężnymi pod ich ustawami. 
Tak to Polak szczęśliwie żył pod Augustami. 
Człek jadł, pił, nic nie robił i suto w kieszeni. 
Dziś się wszystko zmieniło i bardziej się zmieni: 
Zepsuli wszystko, tknąć się śmieli okrutnicy 
Liberum veto, tej to wolności źrzenicy. 
płacze 
Przedtem bez żadnych intryg, bez najmniejszej zdrady 
Jeden poseł mógł wstrzymać sejmowe obrady.  
Dzisiaj co kto dostanie? Nowomodne głowy 
Chcą robić jakieś straże, jakiś sejm gotowy  
 
PODKOMORZY 
Wskrzeszają mądrą wolność, skracają swywole. 
Ten to nieszczęsny nierząd, to sejmów zrywanie 
Kraj zgubiło, ściągnęło obce panowanie, 
Te zaborów, te srogich klęsk naszych przyczyną. 
I my sami byliśmy nieszczęść naszych winą! 
Gnijąc w zbytkach, lenistwie i biesiad zwyczaju, 
Myśleliśmy o sobie, a nigdy o kraju; 
Stokroć szczęśliwy, że choć przy późnej siwiźnie 
Ujźrę, że Polska rządna i że poważana 
 
STAROSTA 
Za naszych czasów na to wszystko nie zważano, 
Wszyscy byli kontenci, robiono co chciano, 
Poseł gadać powinien. 
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PODKOMORZY 
Powinien wprzód myślić. Człek rozumny, 
Długu waży, niźli się odezwie z swym zdaniem: 
Obstaje przy nim nie przez wrzaski przeraźliwe,  
Nie dlatego, że jego, lecz że sprawiedliwe 
Człek cnotliwy jest stałym, człek próżny upartym. 
 
STAROSTA 
Ja, co mówię i myślę sposobem otwartym, 
Powiedam, że uparty człek zawsze wygrywa. 
Świeży mam tego przykład: rok ledwie upływa, 
Kiedy byłem na dziele Chorążego synów; 
Najstarszy jak się uparł o kilka tam młynów, 
Niesłusznie; prawda; cośmy się go naprosili, 
I nie, i nie! Nareszcie bracia ustąpili- 
Powiedzże waćpan teraz, że uparty traci. 
 
PODKOMORZY 
Wielki zaiste zaszczyt, że ukrzywdził braci. 
Także waćpan takiego dopuściłeś działu? 
 
STAROSTA 
Mówiłem młodszym, żeby szli do trybunału, 
Nie chcieli: Wolim cierpieć, niż z bratem się kłócić! 
Niechże cierpią. Lecz chcąc się do pierwszego wrócić,, 
Jakież waćpana zdanie o sejmie gotowym? 
Czyli się to z rozumem może zgodzić zdrowym, 
Żeby poseł w urzędzie był dwa lata trwale? 
Sejm powinien być tylko o świętym Michale, 
Nie więcej jak sześć niedziel, jak przedtem bywało 
 
PODKOMORZY 
I to wszystkich klęsk naszych przyczyną się stało; 
W nierządzie i letargu naród zanurzony, 
Raz we dwa lata sejmem bywał przebudzony, 
Nie dlatego by radził, lecz żeby się kłócił: 
W nieładzie wszystko zastał, w nieładzie porzucił. 
 
STAROSTA 
Dzisiejszy przez dwa lata nie przestał się biedzić, 
I cóż ci prawodawcy dobrego zrobili? 
Wszystko pozaczynali, a nic nie skończyli. 
 
PODKOMORZY 
Nie zrobił tyle, co mógł, nikomu nie tajno. 
Ale zważając, jakie znajdował trudności, 
Za to, co zrobił, wiele winniśmy wdzięczności. 
Nie podlegamy nigdy panowi obcemu. 
Zważmy, czymeśmy byli lat tylko dwie temu: 
Wewnątrz słabi, niezgodni, srodze uciśnieni, 
U postronnych nie znani albo też wzgardzeni. 
Dziś się sława narodu i powaga wraca,  
Będą jeszcze dla Polski dni świetne wrócone, 
Niech każdy ma szczęśliwość powszechną w pamięci 
I miłość własną - kraju miłości poświęci! 
 

STAROSTA 
Wszystko to piękne słowa i piękne nadzieje, 
Ja się na nic nie zgodzę, zaraz protestuję! 
z pasją 
A gdy zdanie waćpana sprzeczne z moim wszędzie, 
Syn jego mojej córki pewnie mieć nie będzie. 
 
PODKOMORZY 
Cóż, sprzeczka nasza ma się tykać mego syna? 
Żeśmy innego zdania, to nie jego wina. 
Porywczo losem córki nie zechcesz rozrządzić, 
Raczysz wprzód zięcia poznać i zdatność osądzić, 
Najbardziej młodych osób zważyć gust, skłonności... 
 
STAROSTA 
Znam je już, dobrodzieju 

 
 

SCENA III 
Ciż sami i Lokaj Starosty 

 
LOKAJ STAROSTY  oddaje bilet Podkomorzynie 
Bilet od Imości 
 
PODKOMORZYNA  czyta: 
Bardzo jestem rozgniewana, że nie mogę udać się na 
przyjemne. Ich śniadanie: głowa źle mi robiła przez 
noc całą i koszmar ! przeszkadzał mi zamknąć oko; 
jestem w strasznej feblesie, skoro będę lepiej, polecę 
w ręce kochanej kuzynki. 
 
PODKOMORZY 
Rozumie kto z waćpaństwa, co ten bilet znaczy? 
 
PODKOMORZYNA 
Kuzynka z francuskiego myśli swe tłumaczy. 
 
PODKOMORZY 
"Głowa źle mi robiła"? - co za wyraz nowy?! 
 
PODKOMORZYNA 
Znaczy la tete m'a fait mal francuskimi słowy 
 
PODKOMORZY 
Dziwić się nie należy, jeżli Starościna 
Nie rozumie po polsku, nie jej to jest wina, 
Ale tych raczej, co jej dali wychowanie, 
Co wytworności dzikie powziąwszy mniemanie, 
Gardząc własnym językiem i rodem, i krajem, 
Chowają dzieci polskie francuskim zwyczajem 
Młodzieniec zapomniawszy własnego języka 
Obcym nawet źle mówi i gdy wiek ubieży, 
A wskazywane mając dotąd obce wzory, 
Wie dobrze, kto jest Vestris, nie wie, kto Batory. 
Powszechniejsza jest we płci niewieściej ta wada: 
Wychowanie ich z zalet pozornych się składa. 



103 

Wlały w nie wiele nauk ich nauczycielki, 
Prócz powinności żony i obywatelki. 
Tak wszystkim trzymając się obcego zwyczaju 
Widziemy cudzoziemki we własnym naszym kraju 
 
PODKOMORZYNA 
Wyznajże, przyjacielu, żeś nazbyt surowy. 
Znajdują się w naszym kraju białogłowy, 
Co umieją szanować święte stadła związki 
I pełnią dobrych matek i żon obowiązki. 
 
PODKOMORZY 
Wiem, że są takie; samaś waćpani dowodem. 
Wiem, że są znakomite i cnotą, i rodem, 
Co żyją skromnie, kraj swój nad wszystko kochają, 
Obywatelskie cnoty w synów swych wpajają. 
Lecz ganić nie przestanę nierozsądne matki, 
Co, łożąc na swe córki majątku ostatki, 
Dają im wychowanie wykwintne i modne, 
Lecz z życiem, co wieść mają, bynajmniej niezgodne 
Cóż dalej? Zamiast czuwać nad rządem domowym. 
Głowę nabitą mając dymem romansowy, 
Dzikie jakieś pojęcie nabywszy o szczęściu, 
Nie znajdują go w ciszy i słodkim zamęściu; 
Idą za tym rozwody, skargi, narzekanie: 
A wszystkiego przyczyną - zdrożne wychowanie. 
 
PODKOMORZY 
Zresztą sam, żeś waćpan przyjacielem mody. 
Oto własnym wyborem pojmując za żonę 
Damę zacną, lecz która modnym wychowaniem 
Nie zgadza się z humorem waćpana ni zdaniem... 
 
STAROSTA 
Miałem w tym tę przyczynę... 
 
PODKOMORZY 
Musiała być ważna 
 
STAROSTA 
Pewnie. że... dość powiedzieć. że była posażna 
Mospanie, gdzie się suma z dobrami zjednoczy, 
Tam na resztę bezpiecznie można zamknąć oczy 
Prawda, ma swe śmieszności, ma swe widzimisię, 
Lubi czasem chorować; i ca mi to szkodzi, 
Że w myślach zatopiona, przy świetle księżyca chodzi 
Że lubi lasy, zdroje, słowiki, murawy? 
Niech sobie lubi; ja znów mam swoje zabawy, 
Bo gdy ona w ustroniu rozwodzi swe żale, 
Ja sobie gram w warcaby albo tytuń palę, 
A tak każde kontente . 
 
 
 
 

SCENA IV 
Ciż samiż i Teresa 

Teresa pocałowawszy ojca w rękę kłania się 
Podkomorzemu i Podkomorzynie. 
 
STAROSTA 
Jak się miewasz, Teresiu? dobrze ci się spało? 
 
TERESA 
Niezbyt dobrze, bo Imość cierpiała noc całą 
 
PODKOMORZYNA 
A miałażeś wygodę? 
 
TERESA 
W tym tak zacnym domu 
Na wygodzie, staraniu nie zbywa nikomu; 
Znam go od dawna, pod ich schowana dozorem, 
Wasze życie i cnota były dla mnie wzorem, 
Czułych ich starań tkliwe zachowam wspomnienia 
 
PODKOMORZYNA 
do Starosty 
Co za miłe, wdzięczne i skromne stworzenie! 
Słodycz, dobre skłonności natura w nią wlała, 
W oczach naszych w urodę i cnoty wzrastała. 
Kocham ją jak mą córkę. 
 
STAROSTA 
Dobra z niej dziewczyna, 
Lecz prawdę mówiąc, zawsze wolałbym mieć: syna: 
Ta wziąwszy posag, Bóg wie dostanie się komu; 
Z syna przecie i pomoc, i wygoda w domu, 
Bo czy to w trybunale sprawę przeforsować, 
Czy ekonoma dochód ściśle obrachować, 
zawsze dobrze użyć syna. 
Właśnie mi się historia dobra przypomina: 
Raz mój ojciec... 
 
PODKOMORZYNA 
Starosto! powiesz przy obiedzie. 
Pójdziem do chorej; może tymczasem nadejdzie. 
Syn mój i koniec długiej przyniesie tęsknocie. 
Teresiu, możesz tutaj zostać. przy robocie. 
Wychodzą 
 
 

SCENA V 
Teresa sama 

 
TERESA 
Dziś go tedy ujzremy, dzisiaj ma się wrócić! 
Nie wiem, czyli się cieszyć, czyli mam się smucić 
Z skłonnością moją walczą rodziców rozkazy: 
Ach, dla tkliwego serca jak okrutne razy 
Wszystko mię zdradza; niech kto imię jego wspomni, 
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Zapłonienie na twarzy, postrzegą przytomni. 
Lecz czegóż mam się płonić? publiczny szacunek 
Upoważnia mój wybór i słodzi frasunek. 
Dzisiaj go więc zobaczę! 

 
 

SCENA VI 
Teresa, Szarmancki 

 
SZARMANCKI  wpada nie postrzegając Teresy 
Latać godzin kilka 
I jednego nie ruszyć zająca ni wilka, 
To ostatnie nieszczęście 
postrzegając Teresę 
Niech pani daruje, 
Że się przed nią w zbryzganym fraku prezentuję. 
Wraz stad lecę i włożę ciemny wigoniowy  
Oczy jej już mi słodzą niepomyślne łowy 
Ale biedny kasztanek! 
 
TERESA 
I cóż mu się stało? 
 
SZARMANCKI 
Nieszczęście: wzdłuż i w poprzek zbiegłem knieję 
całą. 
Lecę przez pole i już wypadam na drogę, 
Raptem utkwił w zagonie i wywichnął nogę. 
 
TERESA 
Żałość waćpana równie jest słuszna, jak szczera. 
 
SZARMANCKI 
Od pierwszego go w Anglii kupiłem pikiera , 
Był to pierwszy koń w świecie; co nie ma przykładów, 
Ach! gdybym tu już serca nie uwięził mego, 
Wraz bym leciał do Anglii szukać podobnego. 
 
TERESA 
W tak chwalebnym zamyśle, nie mogę zgadywać, 
Kto by tutaj waćpana śmiał dziś zatrzymywać? 
 
SZARMANCKI 
Zezwolić na to byłabyś waćpanna skłonną? 
Waćpanna dobrodziejka lubisz jeździć konno? 
 
TERESA 
Jeszczem nie próbowała. 
 
SZARMANCKI 
Gdyby, pani ofiarą nie wzgardziła sługi, 
Cała ma stajnia na jej byłaby usługi - 
  
TERESA 
Wdzięczna waćpanu jestem, lecz taka zabawa, 
Chociaż nic: jest naganną, jednak mnie nie łudzi. 

SZARMANCKI 
Co za rozkosz, ach! byłbym najszczęśliwszy z ludzi, 
Gdybym się mógł znajdować przy miej bez ustanku, 
Gdybym obok niej jadąc jasnego poranku, 
Gdzie gwar ptasząt przyjemny, gdzie źrzódeł 
mruczenie, 
Mógł jej najżywsze moje malować płomienie 
I łzy moje mieszając z rosą niebios wonną. 
 
TERESA 
Waćpan, widzę, koniecznie, chcesz się kochać konno. 
Inna ofiarę jego przyjąć- będzie zdolną; 
Ja odchodzę. 
odsuwa krosienka i chce odchodzić, Szarmancki ją 
zatrzymuje 
 
SZARMANCKI 
Życzeniom bądź moim powolną, 
Chciej mię słuchać! Na silne przysięgam jej wdzięki, 
Że jeśli mi nie zechcesz ubliżyć twej ręki, 
Będzie moim staraniem, byś przez te zamęście 
Znalazła, czegoś warta, znalazła twe szczęście. 
Zimę i lato siedzieć będziemy w Warszawie, 
Jeśli ten dowód mojej miłości jest słaby... 
TERESA 
Przyznaję, że ma w sobie łudzące powaby, 
Lecz ja spokojne życie nad przepych przekładam 
I w modach, i w Warszawie szczęścia nie zakładam. 
Kłaniam waćpanu. 
odchodzi 
 
 

SCENAVII 
Szarmancki sam 

SZARMANCKI 
Zimne niby pożegnanie. 
Ale jak mię to gniewa takie udawanie! 
Bo to niby odmawia i niby się chwieje, 
A wewnątrz, wiem, że dla mnie z miłości szaleje. 
Nie takie panny człowiek wyprowadzał z głowy. 
Ach! żeby tylko mógł być kasztanek mój zdrowy! 
Reszta pomyślnie idzie: Teresa mię kocha, 
Ojciec mię życzy, całkiem za mną jest macocha, 
Parę milijoników dobrze jest zacapić! 
Przynajmniej długi człeka nie będą już trapić. 
słychać hałas za teatrum; Szarmancki ogląda się 
Cała, widzę, czereda wali się z hałasem, 
Ja uciekam i frak mój odmienię tymczasem. 
 
 

SCENA VIII 
Podkomorzy, Podkomorzyna, Starosta, Lokaj potem 

 
PODKOMORZY 
No, chwała Bogu, przecież nasza Starościna 
Nie ma gorączki, lepiej mieć się już zaczyna. 
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STAROSTA  cicho do Podkomorzego 
Są to chimery; na dzień w łóżku leżeć rada; 
Kiedy chce tylko, to ją ta słabość napada. 
 
JAKUB  wpada z radością 
Panicz nasz starszy jedzie! I barwę, i człeka  
Wszyscyśmy rozeznali, choć jeszcze z daleka. 
 
PODKOMORZY 
Wszakżem mówił waćpani, że na obiad stanie. 
 
PODKOMORZYNA  z radością 
O Boże! Jakże tkliwe będzie powitanie! 
A czy on tylko zapewne? Ach, dla matki tkliwej 
Co za radość! Ach, jakiż tu moment szczęśliwy! 
Bieży do okna i patrzy 
Ach on, ale daleko. 
 
PODKOMORZY   idzie także do okna, Teresa z daleka 
za nim patrzy 
Już mostek na rzece 
Minął; ach, jak się śpieszy! już wjeżdża w ulicę. 
 
STAROSTA 
Właśnie sobie wspominam, kiedym z dyrektorem  
Wracał ze szkół do domu nad samym wieczorem: 
Byłem jedynak i mnie rodzice kochali, 
Ale nigdy podobnych scen nie wyrabiali. 
 
PODKOMORZYNA  z radością 
Już wjeżdża w bramę, bieżmy naprzeciwko niemu 
 
 

SCENA IX 
Ciż sami; Walery wpada z radością; matka bieży 
przeciw niemu i padającego na kolana chwyta za 

szyję 
 

PODKOMORZYNA 
Ach, mój ty kochany, 
Wracasz na łono matki, tak dawno czekany! 
Jakże jestem szczęśliwa, że ciebie oglądam! 
Nie, już na świecie więcej... niczego nie żądam. 
Ty nie wiesz, co dla syna serce matki czuje! 
 
WALERY całując ręce matki z rozrzewnieniem 
Czuję, matko; ach, radość głos mi odejmuje! 
wydziera się od matki i idzie do ojca 
 
PODKOMORZY  ściskając go 
Synu mój, miło ciebie nazwać tym imieniem, 
Uczciłeś je przykładnym urzędu sprawieniem, 
Patrząc na cię, największy mam powód wesela. 
Że w synu moim widzę już obywatela, 
Że los wam dla ojczyzny dał wtenczas pracować,  

Gdzieście śmiałym działaniem mogli ją ratować. 
 
WALERY 
Ojcze, bodajby Bóg cię najdłużej zachował! 
Jeźlim się nienagannie w urzędzie sprawował, 
Winienem to przestrogom, które mi dawałeś, 
Prawidłom, co z dzieciństwa w serce mi wpajałeś, 
Żebym kochał ojczyznę i trzymał się cnoty. 
Byleśmy byli zgodni i cierpliwi,  
Ujrzemy dobre skutki nowego porządku. 
 
PODKOMORZYNA 
Bodajbyśmy się więcej nigdy nie dzielili! 
 
PODKOMORZYNA   patrząc na zegarek 
Już się też obiadowa przybliża godzina, 
Może, że też już wstała z łóżka Starościna. 
 
STAROSTA 
U stołu będziem sobie gadać należycie 
I kielich za pomyślne spełniemy przybycie 
 
 

AKT DRUGI 
SCENA II 

Teresa, Walery  
 

WALERY z uczuciem całując ręce Teresy 
O! Boże, co za radość, jak słodkie przejęcie! 
 
TERESA 
Jesteś z nami, twój widok troski me osładza 
I długiej niebytności tęsknotę nadgradza. 
 
WALERY 
Ta nieprzytomność, co nas tak długu dzieliła, 
Tereso, serca twego dla mnie nie zmieniła? 
 
TERESA 
Mógłżeś wątpić? Uczucia, w dzieciństwie powzięte, 
Dochowałam ci mimo przeszkody zawzięte. 
 
WALERY 
Wśrzód tylu roztargnienia nie stałem się zmiennym; 
Czas wszystek poświęcałem pierwszej powinności, 
Odpoczynek wspomnieniom i czułej miłości. 
Ani rozumiej, żem jest tak płochy, tak słaby, 
Żebym się przez łudzące dał uwieść powaby. 
Te piękności, tak bardzo podobać się chciwe, 
Widziałem bardziej próżne aniżeli tkliwe: 
Wolą być przez czcicielów roje otaczane, 
Niż szczyrze kochać i być nawzajem kochane. 
Tymeś się szacowniejszą w oczach mych stawała. 
 
TERESA 
Jeźlim się godną twego szacunku zdawała, 
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Jeźli nie wszystko we mnie podległe naganie, 
Taką mnie uczyniło matki twej staranie. 
Ty mię kochasz, to dosyć. W układach swych dziwni, 
Ojciec mój i macocha dotąd nam przeciwni,  
Człeka pustego, trzpiota, chcą mi dać za męża.  
Ach! względy posłuszeństwa wstręt we mnie 
zwycięża. 
Z rozrzewnieniem 
Z tobą żyć tylko pragnę, ciebie kochać stale! 
 
WALERY 
Duszę mi przenikają, Tereso, twe żale: 
Lżejszymi być powinny, bo wspólnie cierpiemy 
Może, że tyle przeszkód stałością zmożemy. 
Ojciec twój, co bogactwa nad wszystko przenosi, 
Sądzi, że zbiorów, jego żądza mię unosi. 
Jak się myli, jak krzywdzi me szczere płomienie! 
Od wszystkich jego bogactw uczynię zrzeczenie, 
Niech je zatrzyma, ale niech mi odda ciebie. 
Część moja szczupła, przecież wystarczy potrzebie, 
Z tcibą milsze mi będzie nad posagi hojne 
Słodkie pożycie, szczęście, godziny spokojne: 
To me serce nad wszystkie dostatki przenosi 
 
LOKAJ 
Jejmość panny prosi. 
 
TERESA 
Powiedz, że zaraz przyjdę. Masz tedy dowody: 
Momentu być nie możem z sobą bez przeszkody 
Bądź mi zdrów, mój kochany. 
 

SCENA IV 
Walery i Szarmancki 

 
SZARMANCKI 
ufryzowany, z wielkim halsztukiem i w fraku 
eleganckim rzuca się na Walerego i całuje go 
Pozwól się, przyjacielu, na łono twe rzucić, 
Ucałować, przypomnieć tej przyjaźni świętej, 
W młodych leciech w bursie szkolnej tak czule 
powziętej 
Wiek minął, jakeśmy się z sobą rozdzielili, 
Panowie tu na nowo Polskę przerobili, 
Ledwiem ją poznał, kiedym wrócił z zagranicy. 
Lecz jak to? lato całe strawiłem w stolicy: 
Nigdzie nie spotkać? 
 
WALERY 
Mocno tego żałowałem; 
Prawdziwie, że się tego nieskończenie wstydzę; 
Lecz słodzę stratę, kiedy dziś waćpana widzę. 
Jak długo odwiedzałeś waćpan cudze kraje? 
 
SZARMANCKI 
Rok tylko, alem przejął wszystkie ich zwyczaje. 

Prawdziwie, już nie mogłem w ojczyźnie usiedzieć: 
Najprzód ojciec mi kazał w sprawach się swych 
biedzić, 
Jeździć po trybunałach, to śliczne zabawy! 
Wolałem przegrać dobra niż pilnować sprawy. 
Chciałem Paryż odwiedzić; 
 
WALERY 
Toś się waćpan podówczas w Paryżu znajdował? 
Gdy rewolucja , gdy się ów zapał zajmował? 
 
SZARMANCKI 
To mię też zamieszanie z Francji wypędziło. 
 
WALERY 
Właśnie wtenczas w tym kraju zostać się godziło, 
Patrzyć na naród dzielny, długo uciskany, 
Który poznawał siebie i rwał swe kajdany, 
Zważałeś ich ustawy, a nawet i błędy? 
 
SZARMANCKI 
Wyznam waćpanu: nie wiem, co się z nimi stało, 
Bo mię wszystkie ich czyny obchodziły mało. 
Dziękuję za tę sławną i wolność, i trudy: 
Nie uwierzysz, w Paryżu jakie teraz nudy. 
Nic na świecie tak wielkiej nie nadgrodzi szkody. 
Panienek ani ujrzeć, teatra, ogrody. 
Tak mię to rozgniewało, 
 
WALERY 
Odtąd inny winieneś zatrudnić się celem: 
Pamiętać, żeś Polakiem, żeś obywatelem, 
Żeś najpierwsze winien Ojczyźnie usługi. 
 
SZARMANCKI 
Mam się znów dosługiwać? To sposób zbyt długi! 
Urzędy, dostojeństwa, słowem wszystkie żądze 
Łatwe do dostąpienia, gdy człek ma pieniądze: 
Będą się kłaniać, chociaż nie będę pracować. 
 
WALERY 
Będą się kłaniać, ale nie będą szacować; 
 
SZARMANCKI 
Chcesz, bym bardziej się jeszcze znudził, 
A dobrodzieju! wolę nade wszystko zdrowie. 
z pudrem i z pomadą włos sczesawszy wonną, 
wsiąść w mój powóz alboli też konno, 
Oblecieć Mokotów, Wolę, Królikarnię. 
wypić z przyjaciółmi pończu dużą czarę, 
Zjeść brzoskwiń, morelów za dukatów parę. 
 
WALERY 
Gdyby każdy tak żyć chciał; czym by Polska była? 
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SZARMANCKI 
Nie wiem, co by z nią było, leczby się bawiła! 
Ale słyszałem, że pan myśli stan odmienić, 
Ze się okrutnie kocha, ma się wkrótce żenić 
Z piękną, posażną, grzeczną, słowem - zacną damą. 
 
WALERY 
Ja właśnie o waćpanu słyszałem to samo. 
 
SZARMANCKI 
Dalibóg, że nie, ale krewne uprzykrzone 
Pokoju mi nie dają, żebym pojął żonę. 
Co to za kłopot, co za bieda nieustanna: 
Tutaj ciągną rodzice, tu kocha się panna, 
Prawie chcąc mię już gwałcić; no i cóż mam robić 
Już z biedy na małżonka trzeba się sposobić 
Tylu prośbom, wzdychaniom dać się ułagodzić  
Prawdziwie, że tu bieda pięknym się urodzić. 
 
WALERY 
Te skargi oznaczają skromnego człowieka; 
Najszczęśliwszyś podobno ze wszystkiej młodzieży. 
Ze bez najmniejszych starań, prawie przez niechcenie 
Umiesz wzbudzać, w kobietach najtkliwsze płomienie. 
 
SZARMANCKI 
Szczęście się przywiązało do mojej osoby. 
Ale wyznać należy, mam swoje sposoby, 
Na dowód, że na próżno pochwał mych nie liczę. 
Wraz waćpanu pokażę wszystkie me zdobycze, 
Listy, portrety, włosy, obrączki, pierścionki: 
Te panienek, te wdowy, te od cudzej żonki. 
 
WALERY 
Proszę, nie dowódź tego przez czyn nieuczciwy, 
Tych, co mu zawierzyły, nie zdradzaj czułości. 
 
SZARMANCKI 
Chciej się tylko w mej szkole cokolwiek przećwiczyć, 
Tysiącami kochanek, jak ja, będziesz liczyć. 
Muszę ci me portrety pokazać koniecznie. 
 
SZARMANCKI 
Hej, kozak! 
 
WALERY 
Ale wcale nie jestem ciekawy! 
 
SZARMANCKI 
Ale co ci to szkodzi? choćby dla zabawy. 
Kozak!  
 
 
 
 

SCENA V 
Ciż sami i Kozak 

 
SZARMANCKI 
Czy masz portery; co to na kominku 
Leżały, i te listy, co porozrzucane 
Na stole, te pierścionki z włosów? 
 
KOZAK 
Maju, panie  
 
SZARMANCKI 
Pokaż no! Zważaj, waćpan, proszę: 
Patrzyć na te zdobycze, co to za rozkosze! 
Walery spoziera wzrokiem pogardy pełnym 
 
WALERY 
Przynajmniej nie chciej waćpan imion ich powiadać. 
 
SZARMANCKI 
Czemuż nie? tych skrupułów czas by już postradać. 
Krzyczy 
Portret Szambelanowej: patrz, jak wdzięków wiele! 
Kochałem ją serdecznie całe dwie niedziele. 
Wyjmuje duży pierścień włosów i przypatruje się 
Już zapomniałem, czyje te włosów pierścienie 
Ha, ha, Pułkownikowej, oj, ta się szalenie 
Kochała we mnie, ja jej nie lubiłem wcale; 
Co to były za szlochy, narzekania, żale! 
Pokazuje drugi portret 
 
WALERY 
Schowaj waćpan i listy, i te upominki. 
 
SZARMANCKI 
Patrzaj, te wszystkie piękne brunetki, blondynki 
Płaczą dziś po mnie, jęczą, chorują i mdleją. 
Każda, że się powrócę, cieszy się nadzieją; 
Myli się, będę srogim i nieprzebłaganym.. 
 
WALERY z grozą 
I waćpan z tak haniebnym zdaniem śmiesz się 
chlubić! 
Masz za żart zdradzać czułość i kobietę zgubić! 
Osławiać tę płeć słabą jest niegodziwością.. 
Jest to połączyć razem występek z podłością. , 
Jeźli przez skłonność lub też przez świetne zalety , 
Potrafisz zyskać ufność i serce kobiety, 
Jeźli ci czucia swoje powierzy, zbyt tkliwa: 
Niech ten sekret na zawżdy w piersiach twych 
spoczywa, 
Niech narzekać na ciebie nie znajdzie przyczyny; 
Umiej pokryć jej słabość, a nawet i winy. 
 
SZARMANCKI  
Zbyt surową naukę chcesz mi waćpan dawać. 
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Kto z nas szczęśliwszy? czyli ja z niegodziwością, 
Czy waćpan z swą dyskrecją, swą delikatnością? 
Patrz! 
Pokazuje mu portret 
 
WALERY 
z największym zadziwieniem 
Portret Starościanki! ach, przysięgnę śmiele; 
Nie masz go z rąk jej: Powiedz, przez jakie fortele 
Do zbioru uwiedzionych przez sztuczne obroty 
Przydałeś obraz wdzięków, czułości i cnoty? 
Powiedz, oddaj go zaraz, albo … 
 
SZARMANCKI 
Ale po co te gniewy, dlaczego ta żywość? 
Gniewasz się, że kochanka ciebie oszukuje? 
Śmiać się należy. 

 
 

SCENA VI 
Ciż sami i Starościna 

 
STAROŚCINA   w dezabilu i z miną omdlewającą 
Jakiż ja hałas znajduję! 
patrząc na Walerego, który w pomieszaniu 
Cóż to? Waćpan wyrabiasz tak okropne krzyki? 
Parlez plus bas,  
 
SZARMANCKI 
Właśnie, mów ciszej. 
 
STAROŚCINA 
wszakże to nie wasze sejmiki 
La téte me fait mal ,  
 
SZARMANCKI (z udawaną troską i współczuciem) 
Głowa 
 
STAROŚCINA 
wszystkie nerwy mi wstrząsnąłeś; 
Z odmianą stroju widzę i tony przejąłeś. 
Wolę wyjść, bo to takie zachowanie już wasza, 
 
WALERY 
Waćpani dobrodziki żądaniom dogodzę: 
Chciej zostać, nie lękaj się, ja z miejsc tych odchodzę. 
Wychodzi 

 
 

SCENA VII  
Szarmancki i Starościna  

 
STAROŚCINA 
Quel ton! po cóż tak krzyczał sposobem nieznośnym? 
 

SZARMANCKI 
Nie wiem, skąd mu się wzięło być ze mną 
zazdrośnym. 
 
STAROŚCINA 
C'est assez drôle prawdziwie;  
 
SZARMANCKI 
Tak, to śmieszne. 
 
STAROŚCINA 
to on kochać umie? 
 
SZARMANCKI 
A skąd znowu? on tego wcale nie rozumie. 
Jego rzecz mowy pisać, prawo zacytować, 
Lecz tej tkliwej czułości nie umie pojmować, 
Tych rzutów serc do siebie, tego rozrzewnienia... 
 
STAROŚCINA 
Tych łez słodkich, tych nocy bezsennie trawienia. 
 
SZARMANCKI 
Bezsennie? on noc całą chrapie jak zabity. 
 
STAROŚCINA 
Ach! bo mu serca ogień nie pali ukryty 
Ni okrutne wspomnienia! 
Płacze 
 
SZARMANCKI 
Te łzy, te rozpacze 
Porzuć, proszę, bo ja się prawdziwie rozpłaczę. 
STAROŚCINA 
Comme vous etes bon, honnete, 
 
SZARMANCKI (z fałszywą skromnością) 
Zaraz tam dobry 
 
STAROŚCINA 
jak masz duszę tkliwę! 
Ty jeden cieszyć możesz serca nieszczęśliwe. 
 
SZARMANCKI 
Wszystkiego mi się zwierzyć możesz poufale; 
Z dawna widzę, że smutek, ciężkie jakieś żale 
Struły życia waćpani; ustawnieś stroskana. 
 
STAROŚCINA 
Twarz waćpana otwarta, dyskrecja tak znana 
Ufność we mnie wzbudzają; wszystko mu odkryję. 
Widzisz, w jakich suspirach i tęsknocie żyję. 
Une perte cruelle , o Boże! W kwiecie mej młodości 
Kochałam Szambelana, cud doskonałości. 
Quelle figure et quels talentsz, jak cudnie walcował 
Jakie fraki, halsztuki, ach! jak się fryzował, 
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Ja, co zawsze nad względy miłość mą przekładam, 
Mimo rodziców chciałam z nim uciec od madam, 
Złączyć się z mym idolem . . Kiedy Parki srogie 
Przecięły nożyczkami dni jego tak drogie . 
Płacze 
 
SZARMANCKI 
O żale! o rozpacze! o dniu nader smutny! 
 
STAROŚCINA 
Nie wiesz jeszcze, przez jaki przypadek okrutny! 
Wyjmuje z kieszeni pulares atłasowy i z niego papier 
Oto wierszopis jeden, znany z swej czułości, 
Podał go rymy swymi do nieśmiertelności 
Ja nie mam siły sama mówić o tej zgubie. 
 
SZARMANCKI 
Przeczytam, bo ja bardzo smutne wiersze lubię 
Szarmancki czyta: 
 
ELEGIA NA ŚMIERC SZAMBELANA 
Płaczcie, małe amorki! płaczcie, alcyjony! 
Szambelan już nie żyje, Szambelan zgubiony! 
A z nim zginęły wdzięki, młodość i rozkosze, 
Uciszcie się, zefiry... Zgon jego ja głoszę. 
 
STAROŚCINA 
Jak to czule pisano... O, gorzkie wspomnienie! 
 
SZARMANCKI   czyta dalej: 
Sięgając prawie głową latarni i dachów - 
Już był biegu swojego dopełniał połowy, 
Kiedy o ostry kamień koło rozpędzone 
Uderza, pęka: powóz schylony na stronę 
Wyrzuca Szambelana: pada i umiera. 
Na próżno zbroczonego stangryt z krwie obciera, 
Już nie żył; 
O, strato równie ciężka, jak nienadgrodzona! 
Nigdy więcej na świecie drugi nie powstanie 
Równie piękny młodzieniec jak ty, Szambelanie! 
W cóż się teraz obrócą piękne twoje sprzączki, 
Konie, fraki, łańcuszki i złote obrączki? 
Ach, w cóż się twoja czuła kochanka obróci? 
Płaczcie, małe amorki! płaczcie, alcyjony! 
Szambelan już nie żyje, Szambelan zgubiony! 
Z rozrzewnieniem 
Ach, co za czułe wiersze! żal mi serce ściska, 
I chociaż ten przypadek nie tyka mię z bliska, 
Smutny będę przez tydzień. 
 
STAROŚCINA 
Ja zaś całe życie 
 
STAROŚCINA 
Rodziców rozkazy 
Nowe sercu mojemu przyczyniły razy, 

Łącząc mię malgre moi z dziwacznym człowiekiem, 
Co się nie zgadza ze mną ni gustem, ni wiekiem, 
Który nawet wyrazów moich nie rozumie, 
Co się attandrysować ni jęczeć nie umie. 
A kiedy ja w najtkliwszym jestem rozkwileniu. 
On przychodzi mi gadać o życie, jęczmieniu, 
O fryjorze do Gdańska... 
 
SZARMANCKI 
A to rzecz nieznośna! 
I cierpi na to dusza prawdziwie miłośna. 
Delikatnej czułości waćpaniś jest wzorem. 
Ach, czemuż Starościanka nie idzie jej torem! 
 
STAROŚCINA 
Jakże panna Teresa waćpana znajduje? 
 
SZARMANCKI 
Kocha mię, ale tego nie dość pokazuje, 
Podkomorzyc ją także pono bałamuci. 
 
STAROŚCINA 
Bądź waćpan pewien, że się konkurencja skróci: 
En vain Podkomorzyna krząta się i swata, 
Córki naszej nie damy nigdy za sensata. 
 
SZARMANCKI 
Zamiast romansów, w których czułość i zabawa, 
On by jej kazał czytać wolumina prawa. 
 
STAROŚCINA 
Zanudziłby ją na śmierć. Tego nie ścierpniemy! 
I ja, i mąż mój nawet, waćpana życzemy. 
 
SZARMANCKI   klękając z zmyślonym zapałem 
Wszechmocne Nieba, coście dały jedną duszę, 
Bym nieszczęsnej czułości ponosił katusze, 
Dajcie drugą; bym znieść mógł rozkosz niepojętę! 
 
STAROŚCINA 
Ach, wszak to słowa z Nowej Heloizy wzięte! 
Jak szczęśliwieś przytoczył! Takiego kochanka 
En vérité niewarta zimna Starościanka. 
Mais bientôt  ma tu nadejść mąż mój uprzykrzony, 
Chcę z nim pomówić; waćpan bądź już zapewniony, 
Ze koniec położymy czułej jego męce, 
Że Teresa już jego. 
 
SZARMANCKI 
W waćpani ja ręce 
Składam me losy, czucia i ogień ukryty 
Odchodzi 
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SCENA VIII 
Starościna sama 

 
STAROŚCINA 
O ciel! to będzie za mąż wyśmienity! 
Je suis fiére de mon choix i wielbię niebiosy. 
Zaraz mu Starościanka musi dać swe włosy: 
W czułych tandresach słodkie te serca daniny 
Więcej są warte niż te głupie zaręczyny. 

 
 

SCENA IX 
Starosta i Starościna 

 
STAROSTA 
Cóż się waćpani dzieje? Sądziłem, że gore 
Albo że które w domu zemdlało lub chore, 
Skądże te krzyki? 
 
STAROŚCINA (chwytając się za serce) 
Mon coeur, źle się trochę czuję, 
Głowa mię boli, (wzdrygając się lub wskazując, że jej 
zimno) jakiś frisson  mię przejmuje. 
 
STAROSTA 
Jaki u licha frison? Ciało pewnie zdrowe, 
Lecz te diabelskie książki bałamucą głowę, 
Te was przenoszą w jakieś dziwaczne krainy 
I każą płakać, wzdychać, choć nie ma przyczyny. 
Nie w takim matki nasze bałamuctwie żyły: 
Przędły, piekły pierniki lub w krosienkach szyły, 
Były przy tym wesołe, szczęśliwe i zdrowe, 
Nie durzyły im głowy dymy romansowe. 
 
STAROŚCINA  płacze 
Chcieć waćpanu dogodzić jest rzecz, widzę, prożna, 
Kiedy się nie podobam, to się rozwieść można. 
 
STAROSTA  na boku 
Tam do kata! gdyby iść chciała do rozwodu, 
Utraciłbym połowę rocznego dochodu. 
To nie żart, żonę taką trzeba menażować . 
Do Starościny śmiejąc się i biorąc ją za rękę 
Nie, robaczku, ja tylko chciałem tak żartować: 
To się ciebie nie tyczy, bądź uspokojoną. 
Ach, drugiej takiej żony nie znalazłbym pono! 
Nie rozdzielim się nigdy. 
 
STAROŚCINA 
Lubię sobie przez okno patrzeć na naturę - 
Szarmantcki robił ze mną maleńką lekturę; 
Vraiment bardziej nad innych wart panny Teresy; 
Nie refiuzuj mu dłużej. 
 
STAROSTA 
Trudno trochę człeku 

Wybrać między młodzieżą zepsutego wieku. 
Mamy dwóch konkurentów, każdego ktoś swata: 
Potrzeba wziąć na zięcia trzpiota lub sensata. 
Sensat bez majątku, bez dóbr i pieniędzy, 
Morałami swoimi nie opędzi nędzy, 
(po chwili zamyślenia) 
Ja za życia mojego nie dam i szeląga. 
 
STAROŚCINA 
Votre argent Szarmanckiego zapewne nie zwabia, 
Au dessus des trésors z, nad drogie kamienie 
Woli widok Teresy albo jej westchnienie. 
 
STAROSTA 
I jakże to, o posag przykrzyć się nie będzie?. 
 
STAROŚCINA 
Jamais! on sobie w małej kabance  osiędzie, 
Na zielonym ryważu  jasnego strumyka, 
Słuchać będzie z Teresą tkliwego słowika. , 
Des fruits, du lait , to ich będzie pożywienie, 
Łzy radosne napojem, pokarmem westchnienie. 
 
STAROSTA 
Owoce? mleko? to on posagu nie żąda? 
 
STAROŚCINA 
Parole d'honneur! wcale się na to nie ogląda; 
Nie myśli o posagu, gdy kto kocha szczerze. 
 
STAROSTA 
Skoro dajesz słowo honoru - To dobrze, niechże sobie 
córkę moją bierze. 
 
STAROŚCINA 
Mon coeur! jesteś podobno w niedobrym humorze; 
Mam cię prosić o łaskę. 
Głaszcze go pod brodę 
 
STAROSTA  całując ją 
Powiedz tylko śmiele, 
Powiedz mi, życie, mój ty kochany aniele! 
 
STAROŚCINA 
Oto Gdzie sobie przesiaduję na wiosnę i w lecie, 
Jest karczma z młynem, a w niej szynkuje Żyd 
brzydki... 
 
STAROSTA 
Cóż, że niepiękny? ale mam z niego użytki: 
Z karczmy tej dwa tysiące płaci mi arendy  
 
STAROŚCINA 
Eh! Vous me sacrifierez z tak maleńkie względy: 
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STAROSTA 
Mam poświęcić? 
 
STAROŚCINA 
Znieś karczmę, prospektowiczyni mi zawadę,  
A gdzie młyn, pozwól, niech ja zrobię tam kaskadę. 
Ach, co to za delicje ! wśrzód wód tych mruczenia, 
Wśrzód kwiatów słodkie będę przywodzić 
wspomnienia; 
 
STAROSTA 
Jak też waćpani możesz takich rzeczy prosić! 
Mam znów Zyda wypędzać, młyn i karczmę znosié. 
Żeby zasadzać kwiaty i robić kaskady! 
 
STAROŚCINA 
Toujours je vois en vous  twardej duszy ślady. 
Wszak posag mój wystarczy pono na kaskadę, 
Si vous étes si cruel, to ja precz odjadę. 
 
STAROSTA 
Ja? Okrutny? 
Pozwól waćpani niechaj pomówię wprzód z Zydem, 
Może się to ułoży. 
 
STAROŚCINA 
To dla mnie jest wstydem, 
Że tego na waćpanu wyprosić nie mogę. 
rzuca się na krzesła i omdlewa 
Je suis mal, je me meurs!  
 
STAROSTA  krzyczy 
Ratujcie niebogę! 
Przybiega Agatka i lokaj, dają jej wąchać wódkę i 
ratują 
Trzeba prędko,zapobiec tej nagłej chorobie 
Krzyczy jej do ucha 
Jutro Żyda wypędzę i kaskadę zrobię! 
Niechaj się uspokoi me drogie serduszko. 
Nie przychodzi do siebie! nieście ją na łóżko! 
Wynoszą Starościnę z krzesłem 
 
 

AKT TRZECI 
SCENA I 

Teresa i Agatka (z drugiej strony sali) 
 
TERESA 
Powiedasz, że człek, co to przebywał kryjomo, 
Był to malarz z Warszawy? 
 
AGATKA 
Tu wszystkim znajomo. 
Ja sama nie wiedziałam (powiem dzisiaj szczyrze), 
Czemu ten Niemczyk wszystko kreślił po papirze, 
I gdzie mógł, na waćpannę spozierał ukradkiem; 

Alić się dowiaduje mój Jakub przypadkiem, 
Że kochany Szarmancki sprowadził go skrycie 
I przyrzekłszy zapłacić pracę należycie, 
Tajnie portret waćpanny kazał odmalować, 
Pewnie żeby się potem mógł z nim popisować. 
Żeby się chwalić. 
 
TERESA  na boku 
Otóż cała moja wina! 
Otóż, Walery, twoich podejrzeń przyczyna! 
 
AGATKA 
Nieborak malarz! musiał dni tu kilka stracić, 
A przy końcu Szarmancki nie chciał mu zapłacić; 
Rozgniewany, rzecz całą przed ludźmi powiedział. 
 
TERESA 
O, niesłuszny Walery! Gdybyś błąd twój wiedział, 
Anibyś niestałości śmiał mojej wyrzucać, 
Ani serca czułego na chwilę zasmucać 
 
AGATKA 
Panna jest, widzę, smutna! Ach, cóż bym nie dała, 
Gdybym ją choć raz w życiu szczęśliwą widziała! 
 
TERESA 
Wiem, Agatko, że serce twe dla mnie przychylne, 
Ale szczęście w tym życiu tak zwodne, tak mylne, 
Tyle przeszkód dla niego! 

 
SCENA II 

Ciż sami i Walery 
 

WALERY  w głębi teatru (zza drzwi, z korytarza) 
Żalem obciążony, 
Jakże stanę w jej oczach, smutny, obwiniony! 
Ach, czymże jej zmartwienie potrafię nadgrodzić? 
 
AGATKA  na boku 
Ma przytomność mogłaby ich zgodzie przeszkodzić. 
do Teresy 
Panna pozwoli, że tu dłużej nie zostanę, 
Mam jeszcze dla jejmości obszywać falbanę. 
Odchodzi 
 

SCENA III 
Walery, Teresa 

 
TERESA 
Walery! wieszże błędu twojego przyczynę, 
Chceszże dłużej unikać? 
 
WALERY   z ogniem 
Wyznaję mą winę. 
O, Tereso! miej litość nad smutnym mym stanem: 
Nie byłem w pierwszym razie czucia mego panem, 
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Gdy mi zdrajca pokazał ten obraz, tak święty. 
Zadziwieniem, zazdrością i żalem przejęty, 
Nieszczęśliwy! nie mogłem atoli winować 
Ciebie; przywykły tylko kochać i szanować,  
Tłumiąc żal w sercu moim, który mię przenikał,  
Niespokojny, wejrzeniam twojego unikał. 
Dziś jedno twoje słowo spokojność mi wraca,  
 
TERESA 
Wierz mi, człowiek ten: próżny, zepsuty i hardy, 
Za to, co zrobił, godzien jesteś pogardy. 
Corazem nieszczęśliwsza: z ojcem moim w zmownie  
Macocha rękę moją dała nieodzownie. 
W tym okropnym przymusie jak sobie poradzę? 
Lub posłuszeństwo, lub też miłość moja zdradzę.  
 
WALERY 
Miłość z nami, Tereso! ta niech koi trwogę: 
Mogąż rodziców twoich zakazy zbyt srogie 
Przymuszać, byś niecnocie oddała twą rękę? 
Dłużej znosić nie mogąc tak okropną mękę, 
Pójdę do ojca twego z moimi prośbami, 
Pójdę i u nóg jego wyznam mu ze łzami 
Mój stan i moją miłość, i me niepokoje; 
Powiem, że ciebie kocham, żeś ty bóstwo moje, 
 
TERESA 
Bodajbyś mógł go zmiękczyć i mógł go uprosić! 
Tyś stalszy, mężniej możesz przeciwności znosié 
Ja pod nimi upadam, biedna i trwożliwa, 
Wiem tylko, że cię kocham i żem nieszczęśliwa. 

 
 

SCENA IV 
Ciż sami i Podkomorzyna 

 
PODKOMORZYNA 
Smutnymi was, me dzieci kochane, znajduję, 
I zmartwienia waszego przyczynę zgaduję; 
Starosta już Teresę innemu oddaje, 
Całe moje staranie dziś próżnym się staje. 
Wychowując was sama z dzieciństwa oboje, 
Wierzcie: najsłodsze były te nadzieje moje, 
Ze łącząc was w przyszłości związkami wiecznymi, ; 
Syna i wychowankę ujrzę szczęśliwymi! 
Kochany mój Walery! mam ciebie za świadka, 
Najlepsza, przyjaciółka była twoja matka. 
 
WALERY 
Tyś była zawsze naszą pociechą jedyną 
 
TERESA 
Ach! stań się dzisiaj szczęścia naszego przyczyną.  
Zaklinaj ojca mego na krwi obowiązki. 
 

PODKOMORZYNA 
Niewiele prośby moje na twym ojcu mogą, 
Ale pójdę do niego żalem przejęta 
Powiem mu: niech na swoją powinność pamięta, 
Niech wspomni, że jest ojcem, że w twoim zamęściu 
Winien najprzód pamiętać o przyszłym twym szczęści 
Podaje im ręce, które Walery i Teresa całują z 
przejęciem. 
Słychać za teatrum Starostę mówiącego 
 
STAROSTA 
To próżno: człek z waćpanem nigdy się nie zgodzi 
Ale gdzież ten Walery? 
 
TERESA  ze drżeniem 
Ojciec mój nadchodzi 
Oddalę się i tobie poruczam mą całość. 
 
PODKOMORZYNA 
Patrz, jak się lęka, jaka z swym ojcem nieśmiałość! 
Przykro w swych dzieciach wzbudzić uczucia 
podobne. 

 
 

SCENA V 
Podkomorzyna, Walery, Podkomorzy, Starosta 

 
STAROSTA 
A, waćpaństwo tu macie kolokwia rozmowy osobne! 
Może przeszkadzam? 
 
PODKOMORZYNA 
Owszem, jesteśmy mu radzi 
 
STAROSTA   do Podkomorzyny 
Kłóciłem się z mężulkiem, i cóż to poradzi? 
 
STATOSTA 
Postrzegając Walerego 
A, jakże mi się miewa mój legislatorek? 
Cóż tu waćpan przede mną ustawicznie zmykasz, 
Przechadzasz się w zamysłach, ludzi unikasz! 
Może jeszcze i w domu komponujesz mowy? 
Cóż tam, prędko będziemy mieli sejm gotowy? 
 
WALERY 
Naród jest panem naszym, wie, co pożyteczne, 
Co dla kraju szkodliwe, a co jest bezpieczne. 
 
PODKOMORZY 
Niech naród decyduje w zjazdach sejmikowych;. 
My tu zaś raczej mówmy o sprawach domowych. 
 
PODKOMORZYNA 
O dzieci naszych szczęściu i postanowieniu. 
Jeźli można krewnego wierzyć przyrzeczeniu, 
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Powiedziałeś, że miałbyś za największe szczęście, 
Ażebyś połączone przez wczesne zamęście 
Mógł oglądać te dzieci razem wychowane. 
Dziś w słowie jego nową znajduję odmianę; 
Nie szemrzę na nią ani chciwa jestem zysku, 
Lecz bym nierada widzieć dzieci tych w ucisku: 
Kochali się z dzieciństwa; jakże bez litości 
Czynisz wbrew córki swojej woli i skłonności? 
Przymusem niechętnemu chcesz jej oddać rękę 
I, ojciec, własnej córce chcesz zadawać mękę? 
 
STAROSTA 
Co za męka! Wszak pójdzie za człeka młodego, 
Człeka, co jest swym panem, człeka majętnego. 
szedłem dawniej z waćpaństwem w niejakieś umowy, 
Lecz nie na piśmie, wszak to było tylko słowy. 
Naówczas ich fortuna w lepszym była stanie 
Dziś ją zmniejszyło sprawy ostatniej przegranie, 
A jak się reszta między trzech synów podzieli, 
Pytam się, państwo młodzi z czegóż by żyć mieli? 
 
PODKOMORZY 
Ani mnie waćpan wstydzisz, ani też zasmucasz, 
Kiedy mierność majątku mojego wyrzucasz. 
Mierny jest, lecz za męstwo przodkom mym nadany, 
Nie wydarty ani też podłością zebrany; 
Z cnotą oddam go synom. Córki-m jego życzył 
Nie dlatego, żeby z nią syn mój krocie liczył, 
Ale żem sądził, iż z nią szczęśliwym żyć będzie. 
 
STAROSTA 
U waćpana maksymy w najpierwszym są względzie, 
Co u mnie, to pieniądze. 
 
WALERY 
Jeźli o to chodzi, 
Ach, wiem, że się Teresa na to ze mną zgodzi: 
Wyrzekam się majątku, lecz żądam osoby. 
Miłość, miłość cnotliwa, ta poda sposoby, 
Ze przy zgodzie, przy pracy i przy rządzie dbałym 
Będziemy szczęśliwymi przestając na małym. 
Racz się waćpan dobrodziej prośbom mym nakłonić, 
Nie chciej, u nóg twych proszę, szczęścia mego 
bronić! 
Poświęcę życie moje, by jej stać się godnym, 
By ci dowieść, że synem nie będę odrodnym. 
 
STAROSTA 
Gdybym lawet innego nie miał przedsięwzięcia, 
Jakże bym mógł wziąć człeka takiego za zięcia, 
Co w zdaniach swoich ze mną ustawnie jest 
sprzeczny? 
Dobrodzieju! niepokój miałbym w domu wieczny: 
Dla Szarmanckiego córka moja przyrzeczona 
Otóż z resztą kompanii nadchodzi ma żona 

SCENA VI 
Ciż sami, Starościna, Teresa, Szarmancki  

 
STAROŚCINA 
C'est une chose bien affreuse, to rzecz niesłychana:  
Wszak to Teresa sprzeczna rozkazom waćpana 
Nie chce za męża chłopca najczulszego w świecie.  
 
STAROSTA 
Co tam waćpani słuchasz, co dziewczyna plecie? 
Gdybym chciał jeszcze zważać na te ceregiele! 
Ksiądz kanonik o milę, wraz się może stawić, 
A tak można wesele dziś jeszcze odprawić. 
Obracając się do Szarmanckiego 
No, zawczasu już ściskam kochanego zięcia. 
 
SZARMANCKI 
Pełen radości, pełen czułego przejęcia 
Przyjmuję wyrok z dawna ode mnie życzony. 
Lecz Chciałbym otwarcie wiedzieć na piśmie, nie 
słowy, 
Jak wielki będzie posag i czyli gotowy. 
 
STAROSTA  porywając się za głowę 
Za życia chcesz mi jeszcze wydzierać majątek? 
Obracając się do żony 
I cóż Waćpani na to? Wszakżeś zapewniała, 
Że miłość jego za cel posagu nie miała, 
Że się fruktami, mlekiem karmić tylko będą, 
Że w jakiściś kabance nad rzeką osiędą. 
A, dobrodziko! widzisz, nie o mleko chodzi: 
Jegomość oczywiście na majątek godzi. 
 
STAROŚCINA 
O ciel! quelle bassesse!  
ja jej nie pojmuję! 
W żadnym romansie rzecz się taka nie znajduje! 
Fi donc, Monsieuŕ Szarmancki! Wstyd mię za 
waćpana. 
 
STAROSTA do córki cicho 
Bardzo dobrze robiłaś, Teresiu kochana, 
Żeś się nie chciała wdawać z takim sowizdrzałem: 
Chęć posagu pokrywał miłości zapałem, 
Takiemu paniczowi nie oddam twej ręki 
 
TERESA  z uczuciem 
Ach, ojcze! przyjm najczulsze serca mego dzięki! 
W radość zamieniasz srogą i rozpacz, i trwogę. 
 
STAROSTA  do Szarmanckiego 
Choć ojciec, córki mojej przymuszać nie mogę: 
Wstrętu jej przełożenie żadne nie zwycięża, 
Przez żaden sposób nie chce waćpana za męża. 
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SZARMANCKI 
Z wstrętem walczyć nie można; z miejsc się tych 
oddalę, 
Niejedna rada będzie ukoić me żale. 
Na boku 
Tu mnie nie chcą; człek inną szczęśliwą uczyni. 
 
WALERY   z cicha do odchodzącego Szarmanckiego 
Nie chcę cię tu zawstydzać zdrad twoich odkryciem, 
Oddaj portret Teresy, lub stracisz go z życiem. 
 
SZARMANCKI   oddając portret 
Weź go, nie są to rzeczy tak dla mnie łudzące. 
Wszakżem ci pokazywał, mam tego tysiące 
Odchodzi 
 
STAROSTA  oglądając się 
Śliczny mi gagatek!  
Do córki 
Zobaczysz, że ci znajdę ot, tak świeżego chłopczyka. 
 
TERESA 
Ojcze! nie mogę dłużej uczuć moich tłumić, 
U nóg je twych wyjawiam; szukać nie potrzeba 
Tego, co mi z dzieciństwa przyznaczyły nieba; 
Walery w sercu moim wzbudził miłość tkliwą, 
Z nim jednym tylko w świecie mogę być szczęśliwą. 
Oddaj mię jemu. 
 
STAROSTA 
Niech Walery Waćpannie przestanie się marzyć, 
Na co się śpieszyć? może bogatszy się zdarzyć. 
 
PODKOMORZY 
I jakże, myślą bogactw tylko zatrudniony, 
Łzami nieszczęsnej córki nie jesteś zmiękczony? 
O cóż chodzi? Mówiłem z samego początku, 
Że Walery się zrzeka posagu, majątku; 
Zapisz go waćpan, komu zdawać mu się będzie; 
U mnie szczęście mych dzieci w najpierwszym jest 
względzie. 
 
STAROSTA 
Wszystko to bardzo dobrze, lecz nie moja wina, 
Jeźli będzie narzekać ta biedna dziewczyna. 
 
PODKOMORZYNA 
Z tej strony chciej swą waćpan uspokoić trwogę. 
Ujrzysz córkę szczęśliwą, zapewnić go mogę. 
Znajdzie dobro ważniejsze nad wszystkie dostatki: 
W mężu wzajemność, we mnie tkliwość drugiej 
matki. 
Wierz mi: nie stadło, które wiele bogactw liczy, 
Szczęśliwego pożycia doznaje słodyczy,  
Niesmak w nim i niezgoda najczęściej panuje 
I ta sytość wszystkiego, co nam życie truje;  

Szczęścia szukać należy w spokojnej mierności, 
W tej dobranej umysłów i serca skłonności, 
Kędy radość i troski razem się ponoszą, 
Tam, gdzie cnoty domowe pierwszą są rozkoszą, 
Kędy męża i żony najpierwsze staranie: 
Cnotliwe i rozsądne dzieci wychowanie, 
Dzieci, co postępując przykładną koleją, 
Stają się ich pociechą i kraju nadzieją. 
 
STAROŚCINA 
Mon ange, j'étais contraire na te ich pobranie, 
Mais, mais voyant de plus prés tak czułe kochanie, 
Il serait cruel dłużej sprzeciwiać się temu. 
 
PODKOMORZYNA 
Tak, byłoby to okrucieństwem 
 
STAROŚCINA 
Proszę cię; chciej już oddać córkę Waleremu. 
 
STAROSTA 
I Waćpani już także? to jakaś choroba! 
Cóż ja pocznę, kiedy się tak wszystkim podoba? 
Na boku 
Choć nierad, i w tym muszę mej żonie dogodzić; 
Zaraz zemdleje albo zechce się rozwodzić. 
Z żywością 
Róbcie sobie, co chcecie... 
 
TERESA 
Więc, ojcze kochany, 
Zezwalasz na me szczęście? 
 
WALERY 
Jużeś przebłagany; 
Pozwól, niech u nóg złożę twych najczulsze dzięki. 
 
STAROSTA 
Porzuć Waćpan te wszystkie wzdychania i jęki, 
Żeń się, gdy takie szczęście ma się w tym znajdować. 
 
PODKOMORZYNA 
O! jakżem ja szczęśliwa! 
 
TERESA 
Nieba nas połączą. 
Walery! umartwienia dziś się nasze kończą! 
 
WALERY 
Tereso! szczęście moje zaledwie pojmuję. 
 
STAROŚCINA 
Prawdziwie, że mię widok ich attandrysuje. 
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SCENA VII I OSTANIA 
Jakub i Agatka przychodzą 

 
PODKOMORZYNA 
Cóż tam powiesz, Agatko? 
 
AGATKA 
Ja bym prośbę miała 
Do pani... ale nie wiem... coś jestem nieśmiała... 
Niech Jakub powie pani... 
 
PODKOMORZY 
No, cóż tam, Jakubie? 
 
JAKUB 
Nie wiem, czy mam powiedzieć?... Ja Agatkę lubię 
I Agatka mię lubi. 
 
PODKOMORZY 
Cóż dalej, mów szczerze. 
 
JAKUB 
Oto, gdy panicz pannę Teresę już bierze, 
Niechaj nam państwo także dadzą pozwolenie, 
Niechaj i ja się z moją Agatką ożenię. 
 
PODKOMORZY 
Chceszże ty go, Agatko? 
 
AGATKA 
Chcę i, proszę pani, 
Ja go już dawno lubię 
 
PODKOMORZY 
No, moi kochani, 
Agatka obyczajna, tyś człowiek poczciwy, 
Ja dwakroć w dniu dzisiejszym sądzę się szczęśliwy, 
Że i takiej synowej Pan Bóg dał mi dożyć 
I razem do waszego szczęścia się przyłożyć. 
Wszak wszyscy, co w obrębie mej włości mieszkacie, 
Po dzieciach pierwsze miejsce w sercu moim macie; 
Słodko mi było waszym zatrudniać się stanem, 
Być raczej waszym ojcem aniżeli panem, 
Niech ich podległość ze dniem dzisiejszym ustaje: 
Ciebie i włość mą całą wolnością nadaję . 
 
JAKUB 
Panie dobry, łaskawy, pod rządy twoimi 
My i rodzice nasi byli szczęśliwymi. 

W dobrej i złej przygodzie z tobą razem wspolni, 
Nie porzuciem cię nigdy, choć będziemy wolni. 
 
PODKOMORZY 
Agatko! żona moja los twój zabeśpieczy 
Do Jakuba 
Ja ciebie nie zapomnę. 
 
STAROSTA 
Potrzebne to rzeczy! 
Do czego to znów przypiąć te ich uwolnienie? 
To tylko waćpan robisz dla drugich zgorszenie. 
Jak wszystko, akt ten chcecie odbyć nowomodnie. 
Ja go chcę odbyć dawnym zwyczajom dogodnie: 
Najprzód proszę, niech się to odprawi przy świcy, 
Antał starego wina każ dobyć z piwnicy; 
Niechaj moździerze huczą za każdym wiwatem, 
Niech panna młoda z kumem, a pan młody z swatem, 
Ukłoniwszy się wprzódy, idą w pierwszą parę; 
Jak zaś dobrze zagrzeje głowę wino stare, 
Jak się tylko da słyszeć kochana bandurka , 
Człek choć stary, z gosposią wytnie się mazurka. 
 
STAROŚCINA 
Vraiment, mnie się nie bardzo chce być na tej fecie; 
Wy sobie bourgeoisement tańcować będziecie. 
Ja się koło północy pokażę na chwilę. 
 
STAROSTA 
Ale czemuż tak późno? 
 
STAROŚCINA 
Nie jest to w mej sile, 
Nie lubię tego zgiełku i tego hałasu; 
Wiesz, ce n'est pas du bon ton przyjeżdżać zawczasu. 
 
PODKOMORZY 
Te tak chlubne dla syna mego zjednoczenie 
Najczulsze serca mego dopełnia życzenie; 
W nim wszyscy znajdziem szczęścia naszego 
przyczyny. 
Bodajbyśmy, wraz dzieląc pomyślne godziny 
Między słodkim staraniem krewnym i domowi. 
I tym, co się należy własnemu krajowi, 
Cnotliwie wszyscy w zgodzie i jedności żyli 
I na szczęście ojczyzny i dzieci patrzyli! 
 
 

KONIEC
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Prżykładowy regulamin konkursu recytatorskiego 
i karta ucżestnika 

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY POLSKIEJ 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie… ” 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Cele Konkursu: 

- integracja szkół i placówek wsparcia dziennego z Lublina; 

- promowanie literatury polskiej; 

- szerzenie idei recytacji wśród różnych grup wiekowych; 

- kształtowanie świadomych odbiorców kultury; 

- doskonalenie umiejętności recytatorskich uczestników konkursu; 

- doskonalenie umiejętności scenicznych uczestników konkursu; 

- rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnienie kultury żywego słowa. 
 
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, oraz średnich i dorośli. 
 
3. Organizator: 

Nazwa:……………………………… Adres:…………………………………….  
mail: …………………………………..……………….. 
Osoba odpowiedzialna:………………………………… 

 
4. Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres Organizatora lub drogą mailową do dnia………  
 
5. Termin i miejsce konkursu:  

Konkurs odbędzie się dnia ……..o godz……..w ……………………..ul. …………………  
 

6. Repertuar konkursu: 
Uczestnicy konkursu przygotowują jeden utwór poetycki lub fragment prozy z literatury polskiej. Łączny czas 
prezentacji nie może przekroczyć w kategorii szkoła podstawowa klasy III-VI  3 minuty, a w pozostałych 
kategoriach 5 minut. 
 

7.   Kryteria oceny 
Recytatorów oceniać będzie specjalnie powołane w tym celu Jury Konkursu w czterech kategoriach wiekowych: 

- uczniowie szkół podstawowych – klasy III-VI 

- uczniowie szkół podstawowych -  klas VII – VIII  

- uczniowie szkół średnich i dorośli 
Jury w swojej ocenie będzie brało pod uwagę: 

- dobór repertuaru,  

- interpretację utworów,  

- kulturę słowa,  

- ogólny wyraz artystyczny.  
 
8.   Nagrody  

Spośród uczestników Konkursu wyłonionych zostanie czterech laureatów w każdej kategorii wiekowej (I, II, III 
miejsce oraz wyróżnienie). Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników odbędzie się po 
prezentacjach konkursowych i dokonaniu oceny przez Jury. 

 
9.   Postanowienia końcowe  

Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację zasad zawartych w regulaminie oraz zgodę na wykorzystanie 
danych osobowych na potrzeby Konkursu. W sprawach spornych interpretacja Regulaminu Konkursu należy do 
Organizatora. 
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KARTA  UCZESTNIKA 
KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY POLSKIEJ 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” 
Data: …………………………………… 

 
 

Po zapoznaniu się z Regulaminem zgłaszam swój udział w Konkursie: 

 

Imię i nazwisko:  ............................................................................................................ 

Telefon kontaktowy:  ............................................................................................................ 

Nazwa i adres reprezentowanej instytucji:  ............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

Wiek: ............................................................................................................ 

Kategoria:  szkoła podstawowa klasy III-VI   / szkoła podstawowa VII – VIII   / szkoła średnia i dorośli 

 

Utwór przygotowany na Konkurs (podać tytuł, nazwisko i imię autora, czas prezentacji).  

………………………................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………..…... 

 

Imię, nazwisko i telefon nauczyciela/instruktora: 

………………………................................................................................................... 

………………………................................................................................................... 

 

Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dla 

potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2018 poz. 1000). 

 

 

……………………………………….….                   ……………..……………………………… 

data i podpis uczestnika           data i podpis nauczyciela / instruktora 

 

 

Termin zgłoszenia: do ……………………………….. 
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Niniejszy poradnik jest wynikiem wieloletniego doświadczenia zespołu 

Fundacji w angażowanie społeczności w proces wychowania za 

pomocą form teatralnych. Jest on odpowiedzią na potrzeby zarówno 

dzieci i młodzieży jak i członków społeczności oraz innych instytucji 

prowadzących działania wychowawcze.  

 

Przedstawiamy wykorzystywane przez nas metody aktywizacji przez 

teatr z konkretnymi pomysłami oraz scenariuszami teatralnych 

przedstawień. Poprzez ten poradnik chcemy dzielić się swoją wiedzą, 

umiejętnościami i doświadczeniem z innymi osobami i organizacjami, 

które np. dopiero rozpoczynają swoją działalność lub pracę zawodową 

w tej przestrzeni. Zapraszamy do współtworzenia różnych form 

teatralnych. 


