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I. Ród KozIorogów Saryuszy Jelita Zamojskich.

Król W?adys?aw, z powodu ma?ego wzrostu

?okietkiem przezwany, cho? s?dziwy ju? wiekiem,
jednak dzielny i waleczny, zbiwszy na g?ow? w 1881 r.

pod P?owcami niemieckich rycerzy krzy?owych, obje?
d?a? pobojowisko, g?sto trupem zas?ane. 1V?ród

zabitych i rannych znajdowa? si? Floryan, z przy

czyny szarych sukien, jakie nosi?, Szarym lub te?

Saryuszem przezwany, m??ny rycerz z ksi?stwa ?o

wickiego, który trzema w?óczniami przeszyty le?a?,
przytrzymuj?c r?koma wyp?ywaj?ce z siebie wn?trz-

/
.

nosci.

- j'O, jak wielki ból cierpie? musi ten niebo

rak!" wykrzykn?? król, zdj?ty lito?ci?.
- Wi?kszy, o królu, ból jest mie? zlego s?sia

da! odpowiedzia? cierpliwy szlachcic.

Jak mila ojczyzna od chytrych Krzy?aków, tak

on te? cierpial od k?ótliwego s?siada, który mu

gruntu kawa? nies?usznie przyw?aszczy?.
?askawy król sprawiedliwie ca?? spraw? roz

patrzy?, nieprawnie zagarni?te Saryuszowi grunta
oddal, a w nagrod? m?stwa do dawnego herbu

Koz?orogów, trzy w?ócznie doda? rozkaza?.
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Herb ten od wspinaj?cego si? u góry koz?a

nosi? nazw? KozIoróg, a nast?pnie nazywano g?
Jelita na pami?tk? owych zranionych pod P?owcami

wn?trzno?ci Floryana, st?d Saryusze byli tez prze

zywani KozIorogami lub Jelitczy karni.

Gdy za ?okietkówego syna, Kazimierza Wiel

kiego, zwanego te? królem ch?opów, Ru? Czerwon?
czyli Galicy? i cz??? dzisiejszej gubernii Lubelskiej
do Polski przy??czono, Tomasz, jeden z potomków
Floryana Szarego, przeniós? si? do tej ?wie?o za

garni?tej ziemi, bogatej i ma?o zaludnionej. Pomi

mo ?yzno?ci gleby by?a Ru? bezludn? dlatego, ze

dzicy Turcy i Tatarzy coraz wpadali, ogniem i mie

czem niszcz?c ca?? krain?, któr? nazywali dlatego
"otwartym ogrodem".

I rzeczywi?cie, nieszcz??liwa ta ziemia by?a dla

nich bogatym spichrzem, przez nikogo nie strze?e

nym ogrodem, do którego' czasem po par? razy do
roku wpadali po ?up obfity i licznego niewolnika.

Przypuszczaj? nawet niektórzy historycy, ?e sama

nazwa Rusi Czerwonej pochodzi od tej ogromnej
ilo?ci krwi,' która przelan? zosta?a na jej bujnych
polach. ?eby w takiej osiedli? si? okolicy, trzeba

by?o da? dowody nie tylko m??nego serca i rycer
skiej odwagi, ale nale?a?o poczyna? sobie roztropnie,
przewiduj?c cz?st? zamian? sochy i p?uga na miecz
i k?ucic?.

.

Tomasz osiedli? si? w ziemi Che?mskiej, w po
wiecie Krasnystawskim, obieraj?c sobie za siedzib?
miejscowo?? oko?o rzeczki Topornicy, zwan? dzi?

Starym Zamo?ciem, dla odró?nienia od Zamo?cia,
za?o?onego znacznie pó?niej przez Jana Zamojskiego.

N azwa ta powsta?a w ten sposób, ?e ludzie

cz?s?o mówili jedziemy ??
-

most, co w' pr?dkiej
mOWIe wychodzi?o Zamosc; z czasem dziedzictwo
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. Saryuszy zacz?li przezywa? Zamo?ciem, a ich sa

mych Zamojskim.
Tomasz, cz?owiek przedsi?biorczy widocznie i pe

?en si?y, zy? przesz?o 100 lat. Energi? sw? przeka
za? potomkom, którzy znalaz?szy na obszarach Rusi

dogodne warunki dla dzia?alno?ci rycerskiej i kolo

nizatorskiej, rozwin?li i uwydatnili ró?nor odne zdol-
, . .

nosci,

Tymczasem po ?mierci
.

Kazimierza Wielkiego,
ostatniego króla z rodziny Piastów, i krótkiem pa
nowaniu Ludwika W?gierskiego, tron przeszed? do

m?odziutkiej Jadwigi. N ar ód, który wymówi? sobie

prawo wybrania ma??onka dla swej królowej, przy

chyli? si? ku Jagielle, wielkiemu ksi?ciu poga?skiej
jeszcze Litwy. Szlachetna córka Piastów, chocia?

przez rodziców zar?czona z Wilhelmem ks. Raku

skim i od dzieci?stwa przyzwyczajona uwa?a? go
za przysz?ego m??a, po?wi?ca uczucia serca dla do

bra ludu i-zgadzaj?c si? z wol? przedniejszych
w narodzie-oddaje r?k? nieznanemu sobie, ba?wo

chwalskiemu ksi?ciu (1386 r.).

Przez tak
? ofiar? chrze?cia?stwo, rzadkim w dzie

jach ludzko?ci przyk?adem, bez krwi rozlewu, zjed
na?o dla ko?cio?a i o?wiaty ostatni kraj poga?ski
w Europie-Litw?. Wraz z Litw? przy??czone zo

sta?y do Polski ogromne obszary Podola i Wo?ynia,
ochrzczone ju? obrz?dkiem wschodnim. Przez tak

wielkie rozszerzenie granic pa?stwo spot??nia?o,
rozros?o si?, a ziemia che?mska z pogranicznej sta?a

si? prawie ?rodkow? cz??ci? kraju, a wi?c mniej
narazon? na chciwo?? dzikich nieprzyjació?.; L _ <??.:;

?-:=--t"·
-

Odt?d przez dwa prawie wieki, jak szcz??liwe
mi by?y dla Polski rz?dy licznych królów z rodziny
Jagiellonów, tak tez i Saryusze Zamojscy, na Rusi

zamieszkali, przez bogate o?enienia, zyskowne urz?dy



-8-

i ?aski hojnych zawsze w nagrodzaniu zas?ug kr616?
polskich ro?li w dostatki, zaszczyty i znaczenie

w kraju. "

J eden z potomk6w Tomasza, pierwszego osie

dle?ca na Rusi, Stanis?aw Zamojski, zas?yn?? za

ostatniego z J agiellon6w, Zygmunta Augusta, boha

terskiemi potyczkami w wojnie z Moskw?, za co

król mianowa? go wodzem nadwornego swego woj
ska, nast?pnie zosta? starost? Be?zkim, a dost?piwszy
kasztelanii Che?mskiej, zasiad? w senacie.

Ca?e spo?ecze?stwo polskie sk?ada?o si? w6w

czas ze szlachty, kt6ra ogromne mia?a swobody,
prawa i rz?dzi?a ca?ym krajem, i z poddanego jej
ludu, kt6ry, jak w ca?ej w6wczas Europie tak

i w Polsce, ?y? w zupe?nej zale?no?ci od szlachty.
Przy og6lnej jednak zamo?no?ci kmie? prowadzi?
?ycie zno?ne i nie by? tak srodze uciskany, jak
o tern opisuj? "historycy s?siednich krajów.

W Polsce sta?ego wojska nie by?o, ?atwiej wi?c
m6g? uci?niony m?ci? si? i powstawa?, jak to czy
niono w innych krajach; tymczasem w dziejach
Polski zupe?nie o podobnych rozruchach nie s?ycha?.
Wprawdzie rozleg?o?? kraju, g?sto?? puszcz i nie

przyst?pno?? niekt6rych miejscowo?ci u?atwia?a ucie

czk? w razach, gdy jarzmo podda?stwa stawa?o si?
zbyt ci??kie do zniesienia.

Szlachta, chocia? szczyci?a si? równo?ci? praw
i z dum? powtarza?a sobie przys?owie, ?e w Polsce

?,szlachcic na zagrodzie r6wny wojewodzie", jednak
od najdawniejszych czas6w rodziny spokrewnione
z domem panuj?cym, nast?pnie urz?dnicy kr6lewscy,
zasiadaj?cy w senacie, czyli radzie przybocznej kró

la i wogóle znaczniejsi zajmowanym urz?dem lub

bogactwem-o mieli przewa?ny wp?yw w kraju.
Wszystkie sprawy, dotycz?ce zarz?du woje

w6dztw i ca?ego kraju rozstrzyga?y si? na zebra-
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ni ach, zwanych sejmami. Ka?dy szlachcic mia? rów

ne prawo g?osu i wszystko decydowano jednomy?lno
?ci?. Najcz??ciej jednak tak si? zdarza?o, ze bied

niejsza szlachta sz?a za zdaniem mo?niejszych, którzy
przewodniczyli i kierowali reszt?.

Do jednej z takich mo?now?adczych rodzin po

<czynali nale?e? Saryusze Zamojscy, zajmuj?cy od

niedawna w ziemi Che?mskiej lub przyleg?em woje
wództwie Be?zkiem najpierwsze urz?dy, przez daw

niejsze jednak rody uwa?ani jeszcze byli za dorob

kiewiczów.

:2. Wychowanie Jana Zamojskiego i jego pierwszy urz?d.

Stanis?aw Zamojski wraz z zon? Ann? z Her-.

burtów mieszkali we wsi Skokówce, po?o?onej na

wysepce mi?dzy rzeczkami Wieprzyo? i Kalis?,
w starym drewnianym dworze i tam przyszed? im

na ?wiat syn Jan dnia l Kwietnia 1541 roku.

Matka wkrótce go odumar?a, ale ojciec zato naj
tro?kliwiej zaj?? si? wychowaniem jedynaka, gdy?
starszego syna dzieckiem straci?.

Za ostatnich Jagiellonów Polska wzros?a w bo

gactwa i ludno??, a zatem rozszerzy?a si? te?

i o?wiata. S?awny gwia?dziarz Miko?aj Kopernik,
który doszed?, ?e kula ziemska i wszystkie planety
<obracaj? si? ko?a s?o?ca, da? pozna c ?wiatu polsk?
nauk?. Klemens Janicki, Klonowicz, Miko?aj Rej
z Nag?owic i Jan Kochanowski z Czarnegolasu uk?a

dali tak pi?kne wiersze, ?e je dzi? z zachwytem
i podziwem czytamy. Wapowski, Bielski i Orzecho

wski spisywali dzieje ojczyste, ks. Wujek prze?o?y?
Pismo ?wi?te. Uczonych ludzi by?o wielu, pisali oni

po ?acinie, ale coraz oz??ciej u?ywali polszczyzny
i to tak pi?knej i czystej, ze j? dzi? za wzór bra?
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mo?na. Wiele psalmów, kantyczek i pie?ni nabo?

nych, które ?piewamy po dzi? dzie? w ko?cio?ach,

wtedy by?y u?o?one.
.?.

.

Ni ektóre te? ma?e, brudne dZIS miasteczka Ii-

czy?y wówczas liczn? ludno??. i wznosi?y si? jako
du?e warowne miasta. Przewa?nie zamieszkane by

?y one przez niemców i ?ydów, gdy? szlachta, po

gardzaj?c zaj?ciem si? handlem i rzemios?ami, odda?a

je w r?ce cudzoziemców. Takie sprowadzenie do

kraju zupe?nie obcych narodowo?ci, które rz?dzi?y
si? nawet zupe?nie odr?hnem niemieckiem prawem,

sta?o si? z czasem prawdziw? zgub? dla Polski.

J ednem z takich miast by? Krasnystaw, nieda

leko Zamo?cia po?o?ony, posiadaj?cy doskona?? po

cz?tkow? szkol?, do której okoliczna szlachta posy
?a?a swe dzieci. Tam te? pi-erwsze nauki pobiera?
Jan Zamojski.

Nast?pnie, nie poprzestaj?c na nauce w kraju,
wyprawi? go ojciec do Pary?a, na dwór króla fran

cuskiego. Zwyczajem ówczesnym by?o uwa?a? dla

m?odzie?y za najlepsz? szko?? znakomity dwór, na

którym m?odzieniec zaprawia? si? w rycerskich zwy

czajach, uczy? si? dworno?ci, wymowy i umiej?tno?ci
wychodzenia z lud?mi. Zamojski jednak, posiadaj?c
widocznie od m?odo?ci umys? powa?niejszy, sk?on

niejazy do ksi??ki, ni? do hucznych zabaw, cz??ciej
przebywa? w szkole wy?szej, przestaj?c z uczony
mi lud?mi, ni? na dworze.

W owe czasy niewiara bujne zapuszcza?a korze

nie, cale narody przyjmowa?y wiar? odszczepie?ca
Lutra, lub te? Kalwina, i w Polsce te nowe nauki

zyskiwa?y w szlachcie ch?tnych wyznawców. Ojciec
Jana Zamojskiego by? inowierc? czyli dyssydentem,
jak ich w Polsce nazywano. Ko?ció? N. M. P. w sta

rym Zamo?ciu przerobi? na zbór Kalwi?ski, który
syn odnowiwszy odda? znowu do u?ytku katolików.
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Z Pary?a wys?a? tez syna do Strasburga, mia

sta, w którem ró?nowiercy szczepili sw? nauk?,
przeciwn? ko?cio?owi katolickiemu. Nie podzia?ale
to jednak ?a m??dego Za!ll0.]s?iego, kt6?J i:raz wcie

lony do wiary sw. katolickiej z tak? J? wyznawa?
sta?o?ci? i tak si? jej do ?mierci gorliwie trzyma?,
?e nietylko si? od spe?nienia codziennych dobrego
chrze?cianina powinno?ci nie uchyla?, ale prawie
nigdy s?u?by Bo?ej nie opu?ci?".

W?ród mrocznych murów Strasburga m?ody Jan

marzy? o pi?knych, s?onecznych W?oszech. Kraj ten

po?udniowy, od najstaro?ytniejszych czasów s?yn?cy
naukami, posiada? wówczas znakomit? akademi?
w Padwie, gdz.ie po nauk? d??y?a m?odzie? ró?nych
krajów i narodowo?ci. Do tej s?awnej na ca?y ?wiat

akademii, w której Jan Kochanowski nauki tez ko?

czy?, przyby? i Zamojski, uzyskawszy, chocia? z tru

dem. pozwolenie ojca, który rad by? ju? syna widzie?

z powrotem.
Tu, zajmuj?c si? i innemi naukami, po?wi?ci? si?

przewa?nie badaniu urz?dze? pa?stwowych i praw,
któremi rz?dzi?y si? ro?ne ludy, przygotowuj?c si?
w ten sposób do dok?adnego poznania przez porów
nanie urz?dze? swego kraju i uzdalniaj?c si? do

piastowania w ojczyznie najwyzszych urz?dów.
Zadziwiaj?ccm by?o, ?e jako 19-to letni m?odzie

niec napisa? po ?acinie dzie?o ,,0 senacie rzymskim",
który by? wzorem rz?du dla wielu ludów. ° tej
ksi??ce wspó?cze?ni mówi?, 'J??e nie wiedz?, co w niej
wi?cej podziwia?, czy g??bok? nauk?, czy w dawniej
szych pisarzach czerpany rozum, czy tez wytwor
no?? rriepospolit? wybornej ?aciny". Koledzy, ce

ni?c wysoko nauk?, charakter i rozum Zamojskiego,
dali mu wysoki dowód uznania, obieraj?c go rekto

rem Padewskiej akademii. By?o zwyczajem w owej
wy?szej szkole, ?e co rok obierano kolejno z ka? ..
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dego narodu rektora, który mia? ogromne pra?a
nad innymi kolegami. Do niego nale?a?o s?dz?e
sprawy akademickie, wykraczaj?cych kara?, urz?dni
ków szkolnych obiera? i nowe przepisy dla a?ade
mii ustanawia?. Powaga rektora by?a tak wielk?,
?e wszyscy urz?dnicy miasta, nawet duchowni po
winni mu byli ust?powa? pierwszego miejsca na

wszelkich zebraniach. Przytem mia? zawsze przy

sobie wyznaczonych dla powagi urz?dników akade

mickich i s?u??cych, którym wolno by?o nosie szpa

dy. Zamojski usprawiedliwi? w zupe?no?ci okazane

mu przez kolegów zaufanie, gdy? wiele praw aka

demickich poprawi?, wiele nowych nada? i wszystkie
w jednej wyda? ksi?dze.

Nabyta ju? na obczyznie s?awa poprzedzi?a przy

bycie Zamojskiego do kraju.
Król Zygmunt August, nietyle wiekiem, co zgry

.zotami i chorobami zn?kany, mile powita? m?odego
uczonego, a do tego syna jednego znajulubie?szych
senatorów, zaraz go te? sekretarzem mianowa?, po

lecaj?c opiece podkanclerzego Piotra Myszkowskie
go. Urz?d sekretarza, czyli pisarza, szczególniej
w tych czasach, o których tu mowa, by? niepospo
litym zaszczytem; potrzebowano do tego ludzi wy

kszta?conych gruntownie, odznaczaj?cych si? zdol

no?ciami; kancelarya królewska by?a szko?? dla przy

sz?ych dostojników, pierwszym stopniem do wy?szych
urz?dów. Zamojski skorzysta? z urz?du tego wi?cej,
ni? ktokolwiek inny, gdy? jemu polecono uporz?d
kowanie archiwum królewskiego. Archiwum nazy
wano sk?ad, w którym przechowywa?y si? od naj
dawniejszych czasów wszelkie prawa, statuty, nada

nia, okre?lenia granic pa?stwa, mapy, sprawozdania
sejmowe, umowy z innemi pa?stwami, listy--jednem
s?owem wszelkiego rodzaju, papiery i dokumenty,
które znajdowa?y ?6?&g? w kancelaryi krolew-

o
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Przy p?'
\\.?'

s\.· __ o rw\\ll?. flymich tych stosach bibu?y od d?u?-

szego ju? czasu panowa? nieopisany nie?ad, tak ?e

odszukanie potrzebnego dokumentu przedstawia?o
nieraz powa?n? trudno??. Powiadaj?, ?e sam widok

panuj?cego tam nieporz?dku móg? zrazi? mniej wy

trwa?ego m?odzie?ca, nie odstraszy?o to jednak Za

mojskiego, który z nadzwyczajn? sumienno?ci? za

bra? si? do powierzonej mu pracy. Ka?dy.najmniej

szy ?wistek odczyta?, zanumerowa?, u?o?y? i w ten

sposób po 3-ch letniem zmudnem zaj?ciu odda? kr6-

lowi archiwum we wzorowym porz?dku, tak ?e ka?

dy móg? z ?atwo?ci? trafi? do potrzebnych papierów.

Niema?? te? korzy?? odniós? i sam Zamojski z tego

tak dok?adnego poznania dziejów ojczystych, po·

dokonaniu te? tego dzie?a m6g? si? nazwa? najbie

glejszym znawc? praw narodowych.

Zygmunt August, nie pozostawiaj ?c ?adnej pra

cy dla dobra kraju bez nagrody, nada? mu królew-

szczyzn? Zamechska-
W tym czasie ojciec Jana, czuj?c si? podesz?ym

w latach, o?eni? syna swego z synowic? przyjaciela

swego kasztelana 0C1s?i?skiego, nale??cego do jednej

z najznakomitszyclt rodzin w Polsce. Nied?ugo jed

nak cieszy? si? Zamojski swem szcz??cielO.; przysz?y
dla niego smutne ?wi?ta Wielkanocne, podczas któ

rych straci? ojca, a w par? dni potem i' m?od? ma?

?onk?. Gdy bole?nie dotkni?ty spad?ym na? ciosem

szed? na pokoje królewskie podzieli? si? ?a?obn?

wie?ci? z dobrotliwym manarch?, Zygmunt August,

w?asn? r?k? ocieraj ?c mu oczy ?zami zalane, chc?c

111U okaza?. wspó?czucie, oddal mu osierocone po'

ojcu starostwo Belzkie, zalecaj?c tylko, ?eby nie

rozg?asza? o zgonie ojca. W ten sposób chcia? król

chocia? na jaki? czas uwolni? si? od natr?tów, któ

rzy z pewno?ci? byliby si? zaraz do króla rzucili,

napraszaj?c si? o to starostwo. Niestety, zacz??y si?
. ... ..... ;' ??.

:....
.
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ju? czasy, o których ksi?dz Skarga m6wi? proroczo:

?,Polska za Zygmunta Augusta b?T?a lamp?, ?szysc?
z niej fortun? szczypcarm ?apali, a ?aden l. kro'pl?
oleju nie przyda?: dlatego lampa coraz CIemniej

?wieci, a? nakoniec zga?nie".

3. Dzia?alno?? Zamojskiego podczas bezkrólewia i pa
nowania Henryka Walezego.

Nagle zaszed? wypadek, kt6ry kraj ca?y nape?
ni? nies?ychanym smutkiem i trwog?.. Oto Zygmunt
August, ostatni potomek m?ski ukochanego w Polsce

szczepu J agiellon6w, tak d?ugo i szcz??liwie panu

j?cego, zmar? w Knyszynie 7 lipca 1572 roku.

Blizko przez dwa wieki prawo szlachty wybie
rania sobie kr6la by?o martwym wyrazem, gdy? syn

nast?powa? po ojcu za panowania J agiellon6w.
?mier? wi?c dopiero Zygmunta Augusta wysta

wi?a Polsk? na pastw? bezkrólewia, którem przera
?ona szlachta rzuca?a si? do broni, konia, woj enne

go rynsztunku i ?pieszy?a na sejmiki wojewódzkie,
gdy? ca?y kraj dzieli? si? wówczas na województwa,
a województwa na powiaty i ziemie.

Wspó?czesny historyk powiada, ?e be?zianie ?,da
li pi?kny przy k?ad szybko?ci, sta?o?ci i szczero?ci,
gdy niezw?ocznie H) lipca zebrali si? na sejm do

Be?za". Zwola? go ówczesny starosta be?ski Jan Za

mojski. Lecz zaraz przy tej pierwszej publicznej
czynno?ci znajduje ju? zawistnych, kt6rzy roszcz?
sobie do tego jeszcze wi?ksze prawo, Zamojski,
któremu nie o pierwsze?stwo, lecz o sam? spraw?
chodzi, ust?puje ch?tnie innym honor zwo?ania sej
mu, ale sam przeprowadza wnioski, kt6re zmierzaj?
do zaprowadzenia porz?dku w czasach rozlu?nienia
wszelkich praw i sprawiedliwo?ci. By?o dawnym
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zwyczajem, ze po ?mierci króla ustawa?y wszelkie

??dy, a st?d szerzy?y si? w kraju wielkie bezprawia
l gwa?ty.

Odt?d postanowiono, ze zaprowadzone b?d? na

ten czas s?dy, nazwane kapturowemi, od kapturów,
.które na znak ?aloby po ?mierci króla wszyscy no

sili na g?owach. Kary na gwa?cicieli porz?dku mia

?y by? podczas bezkrólewia podwojone. Przytem
.. zjednoczyli si? belzianie przysi?g? przeciwko ka?de

mu, ktoby sprzyja? królowi, nieobranemu przez

wszystkie stany, ktoby wszed? w zwi?zek luh przy-

j?? urz?d u cudzoziemca; uchwalono, ze takiego
cz?owieka wszyscy b?d? ?ciga?. Postanowiono tez,
ze w razie niebezpiecze?stwa, na dany znak przez

starszyzn? wszyscy stawi? si? zbrojno dla obrony
zagro?onych granic. Za przyk?adem Be?zkiego nie

tylko posz?y inne województwa, ale nawet Wo?y?
-i Kijów potwierdzi?y u siebie te same prawa. Tym-
-czasem Jakób Ucba?ski, arcybiskup gnie?nie?ski,
nazywany prymasem, od ?aci?skiego wyrazu pier
wszy, bo tez by? najpierwsz? osob? podczas bez

królewia, zwo?a? do Warszawy sejm konwokacyjny.
Na sejmie tym miano ustanowi?, jaki ma hyc

porz?dek i sposób obioru nowego króla, czyli elek

-cyi. Gdy zasz?o pytanie, czy tylko senatorowie, czy
tez ogó? szlachty ma prawo do obioru króla, Jan

Zamojski, natenczas pose? z województwa Be?zkiego,
tak si? odezwa?:

- "W wolnej Rzeczpospolitej ohok praw dla

wszystkich równych, nic niema s?uszniejszego i za

sadniejszego nad równo?? g?osów; kiedy na wojnie

ka?dy osobi?cie bro? d?wiga, s?usznie tez, aby ka?

dy osobi?cie g?os dawa?".

Mowa ta zjedna?a Zamojskiemu serca biedniej
szej szlachty, która odt?d zawsze sz?a za Jego

zdaniem.
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Rada ta jednak, w zasadzie pi?kna,.okaza?{1 si?:
w zastosowaniu nader zgubn? dla Polski, bo na ?a

sk? pierwszego lepszego szlachcica oddawa?a losy
kraju. Gdzie kilkadziesi?t tysi?cy zbiera?o SI? na

obiór króla, tam nie trudno by?o o wichrzycieli, któ

rzy przerywali obrady i g?osowali za tym, kto lepiej'
nakarmi? i napoi?.

Zamojski obawia? si?, ?eby Maksymiljan, arcy

ksi??? niemiecki, nie przekupi? senatorów i ?eby
w ten sposób, wbrew woli narodu, nie dosta? si?:
na tron monarcha, który Czechy i W?gry ju? za

garn?? i stara? si? zupe?nie je zniemczy?, Oprócz
Maksymiljana, kandydatami do tronu byli: Henryk
Wale?yusz, brat króla francuskiego, i Iwan Gro?ny,
car rosyjski. Tego ostatniego z pocz?tku mia? za

miar popierac Zamojski, wnosz?c st?d dla Polski

takie korzy?ci, jakie niegdy? wyp?yn??y z po??czenia
Litwy. Stan??a jednak temu na przeszkodzie duma.

cara, który nie przys?a? nawet pos?ów, ??daj?c, ?eby
Rzeczpospolita sama go na tron zaprasza?a. Prze

szkod? te? wa?n? by?a ró?nica religii i przyzwycza

jenie tego monarchy do samow?adnych rz?dów, któ

rych obawia?a si? szlachta, przyzwyczajona do ule

g?ych jej woli królów i licznych swobód. Tymcza
sem pose? ksi?cia francuskiego, Monluk. odznacza?

si? wymow? i by? niewyczerpany w przedstawianiu
korzy?ci, jakie z obioru Henryka mia?y spa?? na

Polsk?. Zr?czny francuz wydrukowa? nawet wezwa

nie do .szlachty, które rozrzuci? w wielu ilo?ciach

egzemplarzy, a i Zamojskiego przyci?gn?? na swoj?
stron?. Polsce zagra?a?a zawsze wojna z 'I'urcy?,
Francya zostawa?a w dobrych stosunkach z tem

pa?stwem, okoliczno?? ta g?ównie sk?ania?a szlacht?
do wyboru Henryka.

Na dzie? 5 Kwietnia 15'73 roku zwo?any zosta?
w Warszawie sejm elekcyjny. Zjecha?o si? na ten
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czas do ,Yar8zawy z Korony, Prus, Litwy i Rusi

?itakie mnóstwo senatorów i ludzi rycerskiego stanu,
jakiego nigdy dot?d razem na jednem miejscu nie

widzir no w tym kraju."
Ci?gn?? tam i mo?nowladca, w pyszne szaty

przyodziany, z licznym d" oreui, pod??a? i szlachcic
•

zagonowy na lichej, szkapie z szabelk? na 8z1111rku

przytroczon?. 1\ a przednówku glód mo? e pozosta
'wia? w domu, ale prawa wybrania sobie króla nie

chcia l opu?ci?.
Na rozleg?em polu za \Yis]?, w pobli?u wsi

Kamienia, wzniesiono po?rodku du?y, okr?g?y gmach,
który pi?knie przystrojono w bogate sprz?ty, pozo
sta?e po Zygmuncie A u gu?cie. W tym namiocie mieli

zgromadza? si? senatorowie i poslowie zagraniczni.
Woko?o tego najokazalszego budynku pobudowano
namioty wojewódzkie. Jeszcze n siebie w domu

umówiono si?, ze ka?dy wojewoda dla swojej szlachty
postawi oddzielny namiot i w nim b?dzie z ni?
naradza? 8i? o sprawach sejmowych. Po xa tern

rozci?ga? si? tlum szlachty, dla której w namiotach

miejsca nie starczy?o i która runsia?a sypia? i jada?
na wozach, pod go?em niebem. To pole elekcyjne
mia?o pozór olbrzymiego, szeroko roz?o?onego obozu,

któreg? b.ogactwo i wielko?? podziwiali pos?owie
zagramczur.

Poniewa? niepodobie?stwem 1>.r10 obradowa?

w tukiem mnóstwie, wi?c po niszy i zagajeniu sejmu
szlachta z ka?dego województwa obiera?a sobie po
10 deputatów, którzy mieli s?ucha? mów poselskich

i zdawa? z nich reszcie spraw?.
Do wymienionych wy?ej kandydatów do ironu

dodano jeszcze Piastów, :l j oniewa? ni ejedna rodzina

szlachecka rórl swó] ch?tnie wywodzi?a od tego

staro?ytnego królewskiego szczepu, wi?c wymieniono
kilkunastu polskich prctcndcnt?w do tronu.

2
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Poniewa? ta my?l wezwania na tron Piastów

rozdwaja?a glosy, które ju? zgodnie zacz??y si? pr?y
chyla? ku obiorowi Henryka Walezyusza, WI?C

Jan Zamojski zauwa?y?, ?e je?eli inni kandydaci s?

nieobecni na elekcyj, wi?c i ci z Piastów, którzy

maj? pretcnsy? 00 tronu, powinni albo z sejmu
u st?pi?, albo zrzeo si? tego ?a?zczytu.-??Albowiem,
gdy o ka?dym z nich b?dzie mowa - mówi? -

a pójd? pod rozpatrzenie ka?dego z nich zalety
i wady, to b?d? musieli wszystkiego tego s?ucha?,
i albo przyklaskiwa?, albo si? ura?a?". - Do tego,
gdy podczas rokowa? o Piastach, ujrzano pewnego

razu, ?e po?ród mnóstwa wozów i koni zapali? si?
i sp?on?? nagle powóz jednego ze zwolenników Pia

stów, wielu zawo?a?o ?artem, ?e oto gore wóz

z piastami "-"), trzeba da? im pokój. Wiadomo, ?e nic

nie sprawia ludziom wi?ksze] przykro?oi, jak mo?no??

nara?enia si? na ?mieszno??, ot-i? po tym wypadku
i przemówieniu Zamojskiego, ka?dy, obawiaj?c si?
?artów zrzek? si? starania o ten wielki zaszczyt.
Gdy nie sta?o Piastow, glosy jednozgodnie przychy
li?y si? ku obiorowi Henryka, którego te? prymas
zamianowa? królem polskim. Na wie?? o tem za

grzmia?y tr?by, rykn??y dzia?a i na calem polu roz

leg?y si? has?a powinszowa? i rado?ci, a w ko?ciele

S-go Jana dzi?kowano Bogu za dokonan? szcz??liwie
elekcy?.

Nast?pnie zostali obrani pos?owie, któezy mieli

jecha? do Francyi po nowego pana. Poslów tych
by?o U?-tu,. o?miu s;:mat?rów, a pi?ciu z rycerskiego
stanu, pomi?dzy którymi obrano l Jana Zamojskiego.
Wybór pad? na ludzi najrozumniejszych i najbogat
szych, którzy jak naj wspanialej mogliby przedstawi?
swój naród. Jako? wjazd poselstwa polskiego do

") Piasta=-csada kola, w której umocowane s? szprychy,
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Pary?a sprawi? jak najlepsze wra?enie. Wspó?czesny
historyk tak powiada: ??Francuzi podziwiali szy
kowno?? ludzi, futrzane ko?paki, drogiemi kamie

niami sadzone pa?asze, porz?dek koni i wozów,
?elazne buty, ko?czany, zaros?e brody, golone g?owy,

a nadewszystko znajomo?? j?zyków: ?aci?skiego,
francuskiego, w?oskiego i niemieckiego tak wielk?,
i? wielu z Francuzów i obcych zagadni?tych po ?acinie,
musia?o si? rumieni ? swej nieumiej ?tno?ci.': (

Na drodze do mieszkania pos?owie zastali poroz
stawiane bramy tryumfalne, pos?gi, sztuczne ognie,
a pewien poeta napisa? na powitanie ich wiersz,
rozpoczynaj?cy si? od s?ów, pe?nych pochlebstwa:
-

?,My Francuzi dziwimy si? waszym postaciom,
waszej powierzchowno?ci, jakby jakim pó?bogom'".-

Zamojski na powitanie króla przygotowa? bardzo

pi?kn? mow?, w której dowodzi?, dlaczego Henryka
nad innych wspó?zawodników przeniesiono, potem
rozwodzi? si?, nad jakiem to królestwem rz?dzi?
b?dzie, a na ostatku mówi?, czego stany od niego
oczekuj?. W ca?ej za? mowie zr?cznie poucza? przy

sz?ego monarch?, obja?nia? mu prawa Rzeczpospo
litej i wskazywa?, jakim ma by? królem, ?eby na

wdzi?czno?? poddanych zas?u?y?. N a ostatku doda?,
ze gdy by si? na nim omylono, to ci, których nad

niego przeniesiono, s?usznie b?d? mieli Polsk? nie

tylko za biedn?, ale i za g?upi?, na gorzkie wyrzuty,
a nie na lito?? zas?uguj ?c?. Ta ko?cowa uwaga

Zamojskiego a? nadto pr?dko okaza?a si? smutn?,
ale prawdziw? dla kraju przepowiedni?. Nie przy-

z?o jednak do odczytania tej mowy w obecno?ci

króla; pó?niej dopiero zosta?a ona wydrukowan?
i w kraju zjedna?a Zamojskiemu wielu zwolen

ników.

N ust?pnie przyst?piono do przejrzenia warun

ków i zobowi?za?, które szlachta pol.L, do zaprzy-
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si??eni? królom swoim podawa?a, zyskuj?c zwykle
dla siebie nowe ulgi i przywileje i ka??c zwykle
swemu monarsze p?aci? w ten sposób za wyniesienie
go na tron. Warunki te, czyli umow? mi?dzy naro

dern i królem, nazywano pacta conventa.

Nie podoba?o si? Henrykowi ??danie Polaków,
?eby o?eni? si? z Ann? J agielonk?, siostr? Zygmunta
A ugusta, bardzo ju? wówczas niem?od? osob?. J ec1nym
te? z najtrudniejszych dla niego do zaprzysi??enia
by? warunek, którym Henryk mia? zobowi?za? si?
nie prze?ladowa? ró?nowierców i pozwoli? ka?demu

wyznawa? wiar?, jak? si? komu podoba?o.

1'T tym czasie ogromn ego zaostrzenia mi?dzy
wyznaniami, kiedy prowadzono ca?emi latami wojny
o religi?, taka swoboda wydawala si? dziwn?, We

Francyi w?a?nie zaszed? ?wie?o straszny fakt: oto

jednej nocy zamordowano 100 tysi?cy ró?nowierców;
wypadek ten ncsi w dzieja: h nazw? nocy ?w. Bart

?omieja. Król francuski i Henryk w najpierwszym
ko?ciele paryskim Naj?wi?tszej Panny Maryi dzi?ko
wali Bogu za tak? pora?k? nieprzyjació? ko?ciola.

Tymczasem Firlej i Zamojski sk?onili Henryka, ?e

jako król 'poJ ski. musia? ??w tym samym ko?ciele
i przed tym samym Bogiem" zaprzysi?dz pokój
ludziom innej wiary. By? to pi?kny tryumf, w któ

rym Polska dawa?a dowód, ?e lepiej i sprawiedli
wiej pojmuje istot? nauki Chrystusa, opaltej na

mi?o?ci i przebaczaniu, a nie na okrucie?stwie
i mordach.

Henryk zna? Zamojskiego jeszcze za pierwszego
jego pobytu w Pary?u, a obecne pozna? i oceni?

lepiej tego uczonego ni??a., kt-iremu w znacznej
mierze zawd;zi?cza? swoje wyniesienie na tron polski.
Za przyhyclem tez GO nowego królestwa nada?

Zamojskiemu starostwo Knyszy?skic, znajduj?ce si?
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Ha Podlasiu, a ?wie?o upami?tnione ?mierci? ostat

niego Jagiellona.
Po przyje?dzie króla do Polski pocz??y toczy?

si? narady o ostateczne rozstrzygni?cie niektórych
opornych punktów w pactach conventach, które

zatwierdzi? mia? król jeszcze przed koronacy?, obe

cnie za? Francuzi domagali si?, aby je znowu odlo

?ye, obiecuj?c, ?e król wszystko dope?ni i potwierdzi
po koronacyi, nietylko atramentem, ale i krwi? w?a

sn?. To wykr?tne post?powanie króla tak dalece

oburzy?o szlacht?, ?e zagrozi?o one Henrykowi ode

braniem korony. Zamojski, widz?c ojczyzn? w nie

bezpiecze?stwie, dowodzi?, ?e mniejszo?? nie ma

prawa odbiera? tego, co mu wi?kszo?? ofiarowa?a,
radzi? te? niezw?ocznie przyst?pi e do koronacyj,
z zastrze?eniem, ?e król na najbli?szym sejmie za

przysi??e wszystkie przyobiecane warunki.

Nareszcie po uroczystym pogrzebie Zygmunta
Augusta, :??I}lyk Walezynsz zosta? koronowany dnia

21 Lntego? ?e to by? w?a?nie czas zapust, wi?c
hucznemi zabawami i rycerskierui gonitwami obcho

dzono t? uroczysto??.
Zabawy te jednak smutnym upami?tnione zo

sta?y wypadkiem. Pomi?dzy licznie, z ró?nych stron

przyby??. szlacht?, zjecha? te?, ?eby przedstawie si?
królowi, Samuel Zborowski, m?odzieniec niezmiernie

burzliwy, pochodz?cy z jednej z naj znakomitszych
i najbogatszych rodzin w kraj u.

Przemówi? si? on z Janem T?czy?skim i gdy
na niego zbrojno chcia? napa??, wpad? pomi?dzy
nich, chc?c ich pojedna?, Andrzej Wapowski, ka

sztelan przemyski. Zapami?ta?y Samuel rzuci? w nie

go czekanem i tak ci??ko go rani?, ?e Wapowski
w par? dni ?ycia dokona?. Sta?o si? to na dzie

dzi?cu zamkowym, pod oknami obraduj?cego w?a?nie

senatu. Oburzenie by?o ogromne, tembardziej, ?e
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liczna i mo?na, ale niezmiernie dumna rodzina Zbo

rowskich ogólnie by?a nielubion?. Król tymczasem,
sprzyjaj?cy Zborowskim, wyda? nader ?agodny wyrok,
zwa?ywszy wielko?? przewinienia, gdy? skazywa?
Zborowskiego li tylko na wygnanie, i to nawet nie

pozbawiaj?c go czci. Dobra, odebrane Samuelowi,
przesz?y w r?ce jego brata, a nawet kasztelani?
przemysk?, opustosza?? po ?mierci V\r apowskiego,
oddano krewnemu Zborowskicb.·

??N"ie do?? by?o
- mówiono - ?e zamordowali

bezkarnie jednego ze znaczniejszych senatorów,
jeszcze ?upy z niego zdarte do domu swego wnie?li",

Niesprawiedliwe to post?pienie rozj?trzy?o wszystkie
umys?y przeciw Henrykowi, którzy ca?em swern

zachowaniem si?, otaczaniem si? Francuzami, ci?g?emi
zabawami i nies?ychan? rozrzutno?ci? zra?a? naj
przychy lniej szy ch.

N a szcz??cie, niedlugiem by?o jego panowanie,
gdy? po 4-1'0 miesi?cznych zaledwo rz?dach dosz?a

go wie?? o ?mierci brata Karola IX, po którym
korona francuska prawem dziedzictwa spada?a na

niego, gdy? tam nie obierano sobie królów, tak jak
w Polsce. Henryk wola? panowa? w kraju ojczystym,
gdzie królowie mieli nieograniczn? w?adz?, tajemnie
wi?c, nic nikomu nie mówi?c, zaledwie z kilku s?u

gami uciek? do Francyi.

Wypadek ten wystawi? znowu kraj na pastw?
niezgód bezkrólewia.

4. Drugie bezkrólewie i wst?pienie na tron

Stefana Batorego.

.

J ak zwyk?e P?dczas nieszcz??cia, pocz?to skwa

pli WIe wyszukiwa? tych, na których mo?na by?oby



- 23 -

przyczyn? niepowodzenia z?o?y?. Najwi?ksze oskar

?enia posypa?y si? w stron? Zborowskich
, jako

g?ównych sprawców elekcyi Francuza. Zamojski nie

by? tez wolny od tej nienawi?ci. Szczególniej za

zdroszczono mu otrzymanego od Henryka starostwa

Knyszy?skiego, ju? to wymawiano mu, ze przyczy
ni? si? do koronacyi króla, nie wymóg?szy na nim

poprzednio spe?nienia wszystkich zaprzysi??onych
warunków.

.

Gdy Henryk nie stawi? si? na ostateczny ter

min, podany mu przez stany, prymas zwo?a? sejm
w Ste?ycy, w województwie Sandomierskiem. Tam

zebra?a si? bardzo licznie partya austryacka, która

cesarza niemieckir go M aksymiljana rada by?a wi

dzie? królem polskim.
Stronnictwo to z?o?one by?o przewa?nie z mo

?now?adców i przez reszt? szlachty szyderczo prze

zywane cesarczykami. Zamojski, który za zgubne
dla ojczyzny uwa?a? rz?dy Niemca, nie chc?c w ?a

den sposób do obioru jego dopu?cie, oznajmi? ze

branym, ze wie od pos?ów cesarskich, ?e Maksymil
.i an nie przyjmie korony, dopóki Henryk nie zrzeknie

si? jej uroczy?cie, gdy? maj? zawart? mi?dzy sob?
umow? nie odbierania sobie wzajemnego posiada
nych królestw. Potem cofn?? si? z ca?em, jakby pod

jego dowództwem zostaj?ceru rycerstwem i od sejmu
si? usun??, waruj?c jednak, ?eby bez ich zgody nic

nie stanowiono. Tym sposobem zjazd w St??ycy
spe?z? na niczem.

Tymczasem, korzystaj?c z bezkrólewia, Tatarzyn,
wszystkie si?y zebrawszy, ruszy? ku Wo?yniowi,
ogniem i mieczem pustosz?c kraj niemi?osiernie.

Nie spodziewaj?cy si? napa?ci mieszka?cy bezbron

ni setkami dostawali si? w niewol? poga?sk?. Nie

którzy znik?d ?adnej nie widz?c pomocy ?mier? so

bie zadawali. Napad ten takim przestrachem na-
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pe?ni? kraj ca?y, ?e uciekaj?c)', trwog? przej?li na

wet mieszka?ców odleg?ego Krakowa.

W?ród kl?sk tych og?oszono sejm elekcyjny, na

który zjecha?a si? szlachta mniej licznie, ni? na

poprzedni, stronnictwa jednak zosta?y te same, a za

wzi?to?? pomi?dzy partyami jeszcze wi?ksza. Na

mioty rozpi?to tym razem na polach Wolskich, pod
vVal's?aw?, i odt?d ju? tam zawsze odbywa?y si?
narady elekeyjn e. l'

Zamojski, nie maj?c kogo przeciwstawi? Maksy
miljanowi, przemówi? za obraniem Piasta. 'I'o, ?e

w przeci?gu paru lat zmieni? zdanie i dowodzi?

wr?cz czego innego, tak tlómaczy? w swej mowie:

?iJ c?elibv komu z was dziwnem
.

si? wyda?o, ?em na

pierwszej elekcyi najsilniej broni? imienia i maje
statu królewskiego, a teraz na tron rodaka popie
ram, niech naprzód przypomni sobie, jakie wtedy
by?y czasy i usposobienie umys?ów ludzkich, a po

tem, je?eliby twardszym chcia? by? dla mnie, ni?

dla tylu innych i starszych i m?drszych odemnie,
niech daruje to wiekowi mojemu, który ?atwo zbl?
dzi? mo?e i da si? omyli?,

Komu? z nas, chocia? urodzonemu w wolnem

królestwie, nie sta?a na oczach ca?a jeszcze powaga
królów po ?mierci Zygmunta Augusta? Kornu?by
z nas, obok tak ?wie?ej jeszcze pami?ci nieod?a?o

wanej straty dobrego króla, my?l o prywatnem do

g?owy przyj?? mog?a? Któ? z nas w?tpi? wtedy na

chwil? jedn?, ?e siedzie? na tronie tylko urodzony
na tronie powinien? Gdy jednak sam bieg wypad
ków i po?o?enie niebezpieczne Rz.eczpospolitej nau

czy?y i starszych i mnie tak m?odego, co najbardziej
kr.ajowi naszemu po?yteczne m by? mo?e, dla czegó?
mia?bym si? wstydzi?, ?e zmieniam zdanie, zniewo

lony do tego si?? okoliczno?ci, ?e chwytam si?
my?li starszych i m?drszych odemnie ! Mial?ebyrn,
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szukaj?c p]'i??ne.j chwa?y w opieraniu si? przy mo

jem zdaniu, stronnictwo moje i ojczyzn? moj? na

widoczne narazi? niebezpiecze?stwo?
Wyznaj? otwarcie, ?e jak wielu innych, tak

i moj e oczy i mój umys? ol?nione by?y wtedy bla

skiem majestatu królewskiego, ?e i ja my?la?em, i?

przeciwnem b?dzie godno?ci narodu naszego, je?eli
na miejsce króla nie wybierzemy takiego, co sam

.z królewskiego, lub przynajmniej z ksi???cego po

chodzitby domu. Teraz za?, kiedy rozwa?y?em i po

cz?tek królewsko?ci i obowi?zki króla, nie widz?
w tem nic niedorzecznego, gdyby kto z pomi?dzy
stanu rycerskiego przeniesionym nad tamtych zosta?,

byle tylko mial cnoty tego stanu godne. Nie b?d?
ju? o tem mówi?, ?e wed?ug biegu rzeczy ludzkich,

rodziny wielu królów i ksi???t z daleko jeszcze ni?

szego stanu tak wysoko si? wynios?y, ze wielu kró

lów z pasterzów i rolników si? rodzi, ?e najwi?ksze
pa?stwa najlichsze prawie zawsze mia?y pocz?tki".

Nast?pnie, zwracaj?c si? do zwolenników Ma

.ksymiljana, tak si? odezwa?:
- "S?ysz?, ze niektórzy pod niebiosa wysta

wiaj ? dostatki i pot?g? domu austryackicgo, ale to,
co ich poci?ga i czego tak chciwie wygl?daj?, mnie

najwi?cej straszy i z tej strony najbardziej si? oba

wiam o wolno?? i godno?? nasz? publiczn?, Boj?
.si?, aby si? z nami to samo nie sta?o, co si? staje
z ma?erui rzeczkami, ?e wpad?szy w wi?ksze rzeki,
nazwiska swoje trac?. Zreszt? w?a?ciwem to jest
zachodnim ludom, ?e nas ku pó?nocy posuni?tych
za prostaków nieokrzesanych uwa?aj?. Przypu??my
.rz?dy niemieckie, a wnet imi? polskie w niemieckie

sp?ynie,bo chwa?a króla s?aw? narodu za sob?

ci?gnie, a tak wszystko, czego tylko wewn?trz
i zewn?trz ?wietnie dokonamy, Niemiec sobie przy

,pisze. B?dziemy tedy dla Niemca miasta i zamki
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stawia?, b?dziemy bi? si? dla Niemca, za s?aw?
Niemców krew i ?ycie nasze oddamy, s?owem sta-

niemy si? koloni? albo prow incy? niemieck?, a mo

ze nied?ugo i dziedziczn?, N apró?no bowiem obie

cuj einy so bie inny skutek z tej ele kcyi. To samo

si? stanie z nami, co i z innerni narodami, R.az

przyj?wszy w?adz? cesarza ju? jej z siebie zrzucie

nie potrafimy. Mo?e my?licie, ze si? nam lepiej
powiedzie, ni? Czechom, W?grom i samym Niem

com? Nie gwa?tami oni zwykle swe rz?dy rozpo

czynaj?, ale có? to znaczy, czy si??, czy sztuk?, czy

podej?ciem wolno?? utracimy, zawsze s?u?y? i w?

dzid?o na siebie w?o?y? musimy". Przechodz?c za?

do obioru Piasta, tak m6wi?:
- ?'JKt6? by by? tak nierozs?dnym, ?eby nie

poj??, ile dobrego w obywatelu królu, a ile z?ego
w cudzoziemcu kr61u si? mie?ci. Nie patrzmy ju?
na. to, jaki to b?dzie cz?owiek, ale ze urodzi? si?
w tern królestwie, ze zna dobrze sprawy krajowe
i interesa mieszka?c6w, ju? tern samem stosowniej

szym jest do rz?d6w, ni? cudzoziemiec jaki, dla

którego to wszystko obce".

Mowa ta z nadzwyczajnym zapa?em i oklaskami

przyj?t? zosta?a przez przeciwników cesarza.

Mi?dzy zagranicznemi poselstwami byli tez wy

s?annicy Stefana Batorego, ksi?cia Siedmiogrodzkie
go, którzy, wychwalaj?c przymioty cia?a i umys?u
swego ksi?cia, nie?mia?o zalecali go sejmowi, jako
kr6la. Szlachcie nie podoba?o si? to, ze Batory
haracz Turkom p?aci? i przez Turków g?ównie by?
zalecany do tronu. Tymczasem stronnictwo Maksy
miljanowe widz?c, ze sprawa si? przewleka i do

porozumienia doj?? nie mo?e, samo na swoj? r?k?
og?osi?o królem Maksyrniljana. Zamojski i wszyscy
do jego partyi nale??cy, zdumieni t? ?mia?o?ci?, na

razie nie wiedzieli, co pocz??, Nast?pnie przysz?a
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im nagle my?l obrania Anny Jagiellonki, która, jako,
ostatnia ju? z drogiej narodowi rodziny, posiada?a.
mi?o?? ogóln?. A gdy w tej w?a?nie stanowczej
chwili znale?li si? tacy, którzy chcieli przej?? na

stron? Niemca, Zamojski ostro wyrzuca? im ow?

zmienno??, odst?pstwo godne pot?pienia i o?wiad

czy?, ?e je?eli obywatele innych ziem sami o sobie

radzi? nie chc?, to Rusini sami dadz? rad?.' Po

czem imieniem sze?ciu ruskich województw Ann?
Jagiellonk? królow? og?osi?, a?eby korona ?adn?.
miar? na Austryaka spa?? nie mog?a, przydano jej
za ma??onka i królem mianowano Stefana Batorego,
ksi?cia Siedmiogrodu. Tym sposobem wielki w przy
sz?o?ci ów król, dot?d nikomu nieznany, raczej ?mia

?o?ci? jednego stronnictwa, ni? powag? senatu

i ogóln? zgod? królem zosta? obrany.
Z Warszawy dwa sz?y poselstwa dwóch królów

zaprasza? na tron. Jad?cym ró?ne mi drogami do

Siedmiogrodu pos?om, Zamojski tak pisa? w danej
im instrukcyi :

.

- ?,Pos?owie koronni postaraj? si? zjecha? do·

Drohobycza na dzie? 6 przysz?ego Stycznia, sk?d'

po?piesz? co najpr?dzej w to miejsce, gdzie us?y
sz?, ze si? znajduje Najja?niejszy król Elekt. Pole

gamy na ich mi?o?ci ku ojczy?nie, ?e w tej podró?y
wi?cej b?d? wa?yli potrzeb? publiczn?, ni?- swoj?

wygod?, ?e b?d? jechali dniem i noc?, ?e nie b?d?

ogl?dali si? J na trudy, na drogi niebezpieczne do

przebycia, a? przyb?d? w to miejsce, dok?d b?d?

pos?ani i sprawi? si? z tak wa?nego i wielkiego'

poselstwa z chwa?? i po?ytkiem dla Rzeczpospolitej".
Zrozumia? to i Batory, ?e wszystko zale?a?o na

po?piechu, bo kto pierwej przyb?dzie i ukoronuje
si?, ten przez ogó? uznanym b?dzie za prawego mo-o

narche. · ... Urz?dzi wszy jako ta ko interesa swego kra-

ju, przez Wo?oszczyzn? pod??y? do Polski. Na gra-
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n icy ze znakomitych osób powita?o go zaledwo

cl wóch Sieniawskich, niektóre miasteczka woale mu

bram swoich nie otworzy?y; Batory zacz?? upada?
na duchu i w?tpic o tein, 00 mu przyobiecywano,
grly pod Lwowem powita?a go przedni?j::;za szlach

ta.-N a d?u?szy odpoczynek zatrzyma? SI? w klaszto

rze Mogi?a pod Krakowem. iiDopiero 22 kwietnia,
na drugi dzie? Wielkiejnocy, król Stefan wybra? si?
z Mogi?y do Krakowa. Po wielu dniach pochumr
nych, nasta? wreszcie dzie? bardzo jasny i gor?cy.
O czwartej godzinie król wyjecha? z klasztoru, na

pi?knym koniu, w purpurowej w?gierskiej odzie?y,
sobolem futrem podbitej, a prowadzono przed nim,
z jego rozkazu, troje wierzchowców dziwnej pi?kno
?ci i mocy. Skoro ruszy? z klasztoru, wnet spotka?y
go ogromne konne hufce senatorów, mo?now?adców,
rycerstwa, w ?wietnych ubiorach i zbrojach, tak?e

prawie ca?e pole mi?dzy miastem a :Mogi?? pokryte
by?o or??nemi rotami. Promienie sloueczne l?ni?y
na zbrojach. powiewa?y kity piór, a d?wi?ki tr?b
i kot?ów wstrz?sa?y powietrze". 1'0 d?ugo oczeki

wane wiosenne s?o?ce, okazuj?ce si? na powitanie
nowego pana. zdawa?o si? zapowiedzi? szcz??liwego
panowania. Bystre oko Batorego dostrzegalo jed
nak liczne, gro?ne CJll11Ul'y, gromadz?ce sic na tym
pozornie jasnym horyzoncie. Lekkomy?lnie nie

przyjmowal korony, .. bo Litwinów nie widzia? tam

woale, Prusaków bardzo ma?o, Wielkopolan te? nie

wielu". -

.?Nie chc? odk?ada? koronacyl - mówi? -

z prywatnych wzgl?dów, lecz wymagam rozs?dnego
namys?u. Inne by?o po?o?enie królów 1110ioh po:"
przedników, którzy spokojnie królestwo obejmowali,
a inne moje, bom przyj?? królestwo rozerwane".
O siebie sil? nie obawia? zbo gotów by? ?ycie za

Rzplit? po?o?y?", lecz wola? czeka? na pojednanie,
ni? po?piech em i przed wczesn? koronacy? wznieci?



- 29 -

wojn? domow?. Rozumiej ?c doskona le trudne swe

po?o?enie, czu? jednocze?nie w sobie dostateczn?
ilo?? si?y, odwagi, rozumu i umiej?tno?ci do poko
nania tych wszystki ch, pi?trz?cych si? przed nim

. /.

przeci wnOSCI.

Dla wielkich ludzi i silnych charakterów prze

szkody bywaj? t Y 111 po??danym bod?cem, który ich

pobudza do spe?nienia s?awnych, wiekopomnych czy
nów. Mo?e przed przybyciem do Polski, nie znaj?c
jeszcze Zamojskiego, pó?niejszego swego najlepszego
urz?dnika i doradcy, my?la? o tym ust?pie z mowy
do niego napisanej przez Zamojskiego, a któr?
uslyszn] zapewne od pierwszych pos?ów, przywo??
cych mu koron? polsk?.

- ?,Ojczyzna nasza,
-

pisa? Zamojski - przed
stawia V?T. Ks. Mo?ci takie niezmierne pole do oka

zania wewn?trz jej i zewn?trz wielko?ci cnót kró

lewskich, ?e ,V. Ks. 1\10?? mo?e "wierzy?, i? pozyska
wiekuist? i najzacniejsz? s?aw?".

.Iako? w istocie spe?ni?y si? ?yczenia Zamojskie
go? król Stefan Batory zas?u?y! sobie niew?tpliwie
w dziejach Polski na ?'1wiekuist? i najzacniej
sz? slaw?".

5. Zamojski, jako kanclerz.

Kilkakrotnie odk?adano dzie? koronacyj, gdy},
prymas nie chcia? odst?pi? Maksymiljana, nakonice

postanowiono. ?e biskup kujawski dope?ni tego uro-

o czystego obrz?du. Ostatecznie wyznaczono korona

cy? na dzie? l maja, Uroczy?cie rozwarto podwo
je katedry na Wawelu, król .przeszed? pomi?dzy
szeregami swoich gwardzistów i wst?pi? do ?wi?tyni.

Przed nim nie?li wojewodowie tuk nazwane re

galja królewskie
,

to Jest: koron?, jab?ko, ber?o
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j miecz· za nim post?powa?a królowa, w pi?kn?
bia?? sz?t? przybrana. We ?rodku ko?cio?a straz

trzymali ?o?nierze gwardyi,
Za królow? sta?y dwa kar?y, otacza?o j? grono

prze?wietnych matron, ma??onek senatorów, a za

niemi w?gierscy panowie, którzy przyj echali z kró

lem. Z drugiej strony naprzeciw znajdowali si?
pos?owie ziemscy. Sam król w bogatej dalmatyce,
haftowanej z?otem, u?ywanej jeszcze przez dawnych
królów polskich, zasiad? u o?tarza, otoczony bisku

pami i opatami infu?atami. , ?piewano hymny, przy

grywa?a muzyka, a biskup kujawski zanosi? do Bo

ga uroczyste mod?y. Król z?o?y? przysi?g? wed?ug
zwyczaju. Wtedy hrabia Górka dono?nie zawo?a?:

"J u? J. Kr. Mo?? przysi?dze uczyni?a zado??!"

Marsza?ek zapyta? przytomnych, czy chc?, aby kró

lowi w?o?ona by?a na skronie korona. - ?,Chcemy!?'
zawo?ali wszyscy. N ast?pnie biskup nama?ci? króla,
a marsza?ek dwa razy powtórzy? poprzednie pyta
nie, poczern biskup w?o?y? na g?ow? królowi koron?,
da? mu w lew? r?k? jab?ko, a w praw? ber?o i przy

pasa? mu miecz do boku. Marsza?ek podniós? w gó
r? tr?b?, któr? przez ca?e bezkrólewie do ziemi skie

rowan? trzymano. Nast?pnie odprowadzono króla

na podniesienie w ?rodku chóru urz?dzone i posa
dzono go na tronie. W podobny sposób koronowa
no tez i Ann? Jagiellonk?. -

Zaraz po koronacyi najwa?niejsze narady wypa
d?y nad tern, jak post?pi? z ca?em stronnictwem,

.opieraj?cem si? wyborowi Stefana.

Wielu radzi?o królowi, zapewne przez chciwo??,
aby opieraj?cych si? ukara? surowo odebraniem ma

j?tków i urz?dów. Batory mial ju? pój?c za t? ra

.d?, g?y Zamojski, znaj?c lepiej charakter rodaków,
sk?oni? króla, ?eby ostatecznie ?askawo?ci?przyci?ga?
miech?tnyoh, a nie zra?a? surowo?ci?. v,r skutkach
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.spnsób ten okaza? si? zbawiennym, gdy? poma?u
najzaci?tsze umys?y zwraca?y si? ku nowemu monar

sze, pe?nemu rozumu, m?skiej si?y j stanowczo?ci.

Mi?dzy Zamojskim a nowym królem odrazu, od

pierwszego spotkania wywi?za? si? stosunek szcze

rej ?yczliwo?ci, który z czasem przeszed? w trwa??
i serdeczn? przyja??. Gdy na sejmie koronacyjnym
przysz?o do rozdawnictwa najpierwszych urz?dów, Ba

tory mianowa? Zamojskiego podkanclerzym, a wkrót

ce potem wyniós? go na kanclerstwo wielkie koron

ne. Gdy król nadawa? mu urz?d podkanclerze
go, stan rycerski tak si? tern ucieszy?; ze pos?owie,
czego nigdy przedtem nie bywa?o, z?o?yli u tronu po

dzi?kowanie za t? nominacy?.
Podkanclerzy i kanclerz ró?nili si? tylko stop

niem, w?adz? jednak i prac? mieli zupe?nie tak? ?a

m?. Do nich nale?ale wszelkie pisma, nadania, listy
i rozkazy królewskie czy tac, stwierdza? i piec??to
wa?; oni tez przyjmowali i byli przytomni czytaniu
pism, przys?anych do króla. W ich r?ku zto?one

by?y piecz?cie; u kanclerza wielka, u podkancle
rza - mniejsza. W tern najwi?ksza ich liczy?a si?
powaga, ze wiele mogli piecz?towa?, bez poradzenia
si? króla, co za? za przeciwne prawu uznali, cho?by
i król rozkaza?, mogli odmówi? piecz?ci. Tak je
dna w?adza kr?powa?a w Polsce drug? i dlatego ni

,gdy u nas nie moglo by? silnego rz?du. Kanclerze

tez dawali odpowiedzi od tronu, ustanawiali porz?

dek obrad sejmowych, rozsy?ali rozkazy, czyli uni

wersa?y królewskie, po kraju .. Oni mieli opieko
wa? si? mieszczanami i kmieciami, wchodzi? w ich

krzywdy, skargi i s?dy.
J ednem s?owem w Polsce, gdzie w?adza królów

by?a nadzwyczaj ograniczon?, kaclerz mia? tak? sa

m?, jak i panuj?cy, mo?no?? kierowania sprawami
lU'1jL.. Obra? tez sobie Batory takiego pomocnika,
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który sta? przy nim zawsze wiernie, przychodz?c mu

z pomoc? podczas pokoju rozumn? rad?, a wale-
.. .. ..

- /

czneru ramremem wspieraj?c go w czasie wojny.
"-

Jak niegdys w archiwum, tak obecnie w kan

celaryi królewskiej znalaz? Zamojski ogromny nie

?ad, sprawiony niedba?em wykonywaniem obowi?z
k ów poprzedników i pomnozony ?wie?o dwoma bez

królewiami. Nieporz?dek d: szed? do tego stopnia,
ze znajdowano czasem dwa wr?cz przeciwne wyro
ki jednej i tej?e sprawy. M?ody dostojnik zabra?

si? z w?a?ciw? sobie energi? do gruntownego upo

rz?dkowania kancelaryi.królewskiej. Przytern oprócz
przyprowadzenia do ?adu dawnych spraw, czeka?o

te? nil. Zamojskiego du?o nowego zaj?cia. Trzeba

by?o w ró?ne strony ?wiata rozsy?a? go?ców, oznaj
miaj?c o koronacyi, rozpisywa? liczne listy, skla

niaj?ce jednych pro?b?, drugicli gro?b? do uznania

Batorego królem.
.

_ Z Krakowa uda? si? Batory do Warszawy, do

k?d przyby? arcybiskup i wielu senatorów z partyi
austryackiej: tu przeprosili oni króla za swój opór
i wykonali przysi?g? wierno?ci. Nast?pnie Litwa

uzna?a nowrgo monarch?, Prusy opiera?y si? najdlu
?ej, ale w ko?cu i one, nie otrzymuj?c ?adnego

poparcia od Maksymiljana, pospieszy?y ze z102enic111
ho?du Stefanowi. (Jedno tylko staro?ytne minsto

Gda?sk, pi?knie zabudowane, nad uj?ciem Wis?y do

morza Baltyckiego, z wielk? przystani?, licznerui
sk?adami towarów, prowadz?ce znaczny handel, bo

gate i zasobne, ani pos?ów do króla nie przys?a?o,
ani ?adnych oznak pos?usze?stwa nie okaza?o wzgl?
dem Batorego.

J eSZC7.e za panowania Zygmunta Augusta wiele

wtem mie?cie pr czynano przeciwko prawom i go
dno?ci królewskiej. Król A ugnst wys?a? do Gda?f31m,

kouiisarzv, którzy mieli wejrze? w sprawy tego
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miasta i ?ci?le oznaczy? ich prawa. Magistrat, bo

j?c si? kary za swe sprawki, pos?ów królewskich

wcale do miasta nie wpu?ci?. Ten post?pek bez

przyk?adny sw? zuchwa?o?ci? wywo?a? w kraju sro

gie ·oburzenie. ?eby zmy? t? zniewag?, zawezwano

przed s?d królewski, jako winnych obrazy majestatu,
niektórych cz?onków magistratu i zatrzymano ich

jako zak?adników. Tymczasem wys?ano drugich po·
s?ów. Przyj?ci, wydali wiele ustaw, tycz?cych si?
zarz?du i cale miasto zmusili do b?agania o przeba
czenie. Ukarano Gda?sk w ten sposób, ?e oprócz
podatku portowego, zdawien dawna pobieranego,
mia?o ono drugie tyle wyp?aca? królowi. Wkótce

potem umar? Zygmunt August. Mieszka?cy Gda?

ska, my?l?c, ?e przez ?mier? króla sprawa ta pójdzie
w zapomnienie, zacz?li si? upomina? o zniesienie

kary, a sami odrzucili wszystko, cokolwiek pos?owie
Augusta zaprowadzili. Maj?c takie grzechy za sob?
i czuj?c si? dobrze zaopatrzonymi w ludzi i wojen
ny rynsztunek, postanowili z broni? w r?ku obsta

wa? przy swych domniemanych prawach.
(Wobec gro??cej wojny, Batory wezwa sejm do

Torunia. Tu po raz pierwszy przysz?o do powa?ne
go starcia mi?dzy królem a szlacht?. Batory jeszcze
w Siedmiogrodzie, przyjmuj?c koron?, zauwa?y?, ?e

sposób prowadzenia wojny w Polsce by? nader tru

dny i uci??liwy. Szlachta za liczne swe prawa
i swobody, rzucaj?c prawie wszystkie podatki na

barki mieszczan i ludu, pozostawi?a sobie, jako je
dyny ci??ar, obron? kraju. Przez d?ugie jednak lata

pokoju, za panowania ostatnich Jagiellonów, or??
rdzewia? w ukryciu, a szlachta gnu?nia?a w dobro

bycie, zapominaj?c o tym jedynym obowi?zku, jaki
mia?a wzgl?dem ojczyzny. Wojn? postanawia? sejm
i dopiero po jego zezwoleniu i zatwierdzeniu obwo

?ywano po kraju trzykrotne wici dla zebrania or?-
3
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?nego ludu z ca?ej. Rzcczpcspolitej. Takie zwo}anie
wojska nazywa?o :-31? pospolitem ruszeniem. " na

g?ej potrzebie taki sposób musia? okaza? si? zanad

to przewlek?ym, i dlatego Batory, znaj?cy si? do

skonale na sprawach wojskowych, wymaga?, aby
w ówczesnem niepcwnem po?o?eniu kraju, jemu do

zwolone by?o zwo?ywanie pospolitego ruszenia i to

bez owych trzykrotnych wici, ogromnie przedlu?a
j?cych ca?? spraw?.

Za wa?ny jednak by? to przywilej', aby go
szlachta zechcia?a dobrowolnie ust?pi? królowi.

Przed wst?pieniem wi?c jeszcze na tron musia? Ba

tory tej my?li zaniecha?. Obecnie za? na sejmie
toru?skim spotka? si? znowu z niech?ci? i sobko

stwem swyoh poddanych. 'I'ylko pospolite ruszenie

przeciw Gda?szczanom i Tatarom nakazano, ale by
?a to wi?cej pozorna ni? rzeczywista pomoc, gdy?'
oprócz tego nie obmy?lano ani podatku, ani ?adne

go innego zasi?ku. .Do tego jeszcze pos?owie za??
dali od króla, aby im zda? spraw? ze swych czyn

no?ci, wówczas rozgniewany monarcha w te pami?tne
odezwa? si? do' nich wyrazy:

-

?.Przy by lem tu wskutek waszych pró?b i na

lega?. '\Yy sami w?o?yli?cie mi koron? na .g?ow?.
Jestem wi?c waszym rzeczvwistyrn, 3, nie malowa

nym monarch?. Chc? panowa? i rozkazywa? i nie

?cierpi?, ?eby kto nade mn? panowa?. B?d?cie stró
?ami wolno?ci waszej-to dobrze. Ue nie pozwol?,
?eby?cie byli baka?arzami moimi i senatorów moich.

'I'ak strze?cie wolno?ci waszej, aby sic w swawol?
nie wyrodzi?a!".

.

Z?'ozulllia? dzielny monarcha, ?e siln? d?oni?
nale?y uj?? ster pa?stwa i ukróci? but? nadto roz

panoszonej szlachty, Przez ca?e te? swe panowanie
d??y?. do "te.go .wytl:wale, nie zra?aj?c si? ?adneroi

pt'zcciwnosciann. PIerwszym WOjennym czn'v?1.?ktÓ·
. .
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ry rozpocz?? szereg s?awnych zwyci?stw króla Ste

fana by? o zmuszenie do poddania si? zuchwa?ego
Gda?ska. Bogaci mieszczanie uzbroili miasto, spro
wadzili sobie zaci??ne wojsko niemieckie i pod wo

dz? Jana z Kolonii, znanego wojownika, rozpocz?li
obron?. Niezw?ocznie Batory tez podst?pi? pod mia

sto. Zamojski uzbroi? swoim kosztem ca?? chor?
giew na t? wojn? i odda? j? pod dowództwo Stani

s?awa Zó?kiewskiego, znanego pó?niej w dziejach
Polski hetmana. W wojnie tej Batory odkry? nowe

przymioty w Zamojskim. Dot?d zna? go jako m??a
bieg?ego w naukach i sprawach pa?stwowych, tu

za? przyjrza? si? jego odwadze i bieg?o?ci w rzeczach

rycerskich. Zamojski, zaprawiony przez ojca od mlo

do?ci w sztuce wojennej, da? w o.czach króla n;"

jednokrotny dowód wielkiego m?stwa, a pewnego

razu, gdy w wirze walki zap?dzi? si? zanadto, sam

król zaledwo móg? go wyprowadzi? z jawnego nie

bezpiecze?stwa. Tym sposobem w?z?y ?yczliwo?ci,
??cz?ce tych dwóch niezwyk?ych ludzi. zacie?nia?y
si? coraz silniej, u?atwiaj?c im wspóln? prac? dla

dobra ojczyzny.

e ci?nieni wojn? Gda?szczanie, zacz?li stara?

si? o pokój, do, zawarcia którego i król by? sk?onny,
gdy? zujinowala go ju? wówczas my?l wojny z Mo

I .kw?. Przytern ksi???ta niemieccy wstawili si? do

kICa za zbuntowanem miastem, a Zamojski w u?o

?orrem na pi?mie przymierzu doda?, ?jze si? oni

przyczynili za Gda?skiem, jako polskiem miastem

i do nich nienale??cem". 1\T ten sposób chcia?

zaznaczy?, ze TieJncy nie maj? ?adnego prawa do

Prus i Gda?ska, jak to nieraz' usi?owali dowie??

w swvch niczem nieuzasadnionych prenten iyach.
pócz pro?by o przebaczenie, Gda?szczanie skaza

"i zostali Tl<.IJ kary pieni??ne, otrzymuj?c wzamian
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od króla wrócenie miasta do czci; wolno?? maj?t
ków, religii i przywrócenie praw.

Uspokoiwszy Gda?sk, Stefan Batory zwo?a? wal

ny sejm do Warszawy.
Zamojski, b?d?c jeszcze w Prusach, po?lubi?

Krystyn? Radzillówn?, córk? wojewody Wile?skiego,
jednego z najwi?kszych magnatów na Litwie. W War

szawie, korzystaj?c ze zjazdu szlachty na sejm, prze
d?u?ono uroczysto?ci weselne i suto podejmowano
licznych go?ci. Mi?dzy innemi rozrywkami naj zna

komitsza m?odzie? wyuczy?a si? pi?knej sztuki Jana

Kochanowskiego, pod tytu?em ?,Odprawa pos?ów
greckich"-i odegra?a j? w obecno?ci króla, królo

wej i ?wietnego dworu.

6. Ustanowienie trybuna?ów.

Gdy Stefan Batory Gda?sk zmusza? do pos?u
sze?stwa, car rosyjski Iwan skorzysta? z tej sposo
bno?ci do zagarni?cia Inflant. W tej bogatej nad

morskiej prowincyi, niedawno do Polski przy??czo
nej, w?adz? wielkorz?dcy sprawowa? Jan Chodkie

wicz. Po za?ogach by?o wsz?dzie wi?cej Litwinów

ni? Polaków. Inflantczycy, gn?bieni przez nich,
z niecierpliwo?ci? oczekiwali jakiejkolwiek odmiany.
Wiedz?c o tern Iwan pos?a? do Inflant Magnusa,
którego przyci?gn?? do siebie wielkiemi obietnicami
i oddaniem mu w?asnej synowicy za ?on?. Przy
rzek?, ?e je?eli Inflanty poddadz? si?, nada im

wszelkie prawa i swobody zapewni. Z?udzeni tern

krajowcy wi?kszo?? zamków i miast Rosyanom od

dali, a Magnusa obwo?ali swym królem. Wkrótce
sam car, na czele ogromnego wojska przyby? i krok

sweg.o pochodu nies?ychanem znaczy? okrucie?stwem.
W pIerwszym zdobytym zamku wszystkich bro? no-
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sz?cych pozabija?, a kobiety na ?up tatarów rzucie

rozkaza?. Gdy zbli?y? si? do miasta, w kt6rem znaj
dowa? si? Magnus, mieszka?cy przera?eni zamkn?li
bramy. Magnus tylko wyszed? z miasta, chc?c pro
sie cara za nimi. Pokorny, nawet na kolanach

o lito?? b?aga?, lecz Iwan, niedarmo Gro?nym prze

zwany, skrzycza? go i policzkiem na tak uni?on?
pro?b? odpowiedzia?. Wówczas mieszka?cy boja?ni?
do rozpaczy doprowadzeni, pod?o?yli sami proch
pod miasto. Straszny nast?pi? wybuch, zgin??o mnó

stwo ludzi ró?nego wieku, p?ci i stanu, oraz sam

kwiat szlachty inflanckiej, która si? tam schroni?a.

Wkrótce potem Magnus przera?ony srogo?ci ? cara

I wana, który zamierza? go wys?a? na kra?ce swego

pa?stwa i Intlanty odebra?, widz?c w jakie wpad?
r?ce, przeszed? do Batorego i jemu ofiarowa? swoje
us?ugi. Za po?rednictwem Miko?aja Radziwil?a, wo

jewody wile?skiego, król Magnusa, jako poddarmego
ksi?cia pod w?adz? sw? przyj?? i stosown? przysi?
g? od niego odebra?. Oprócz Inflant przybywa?y
jeszcze zaj?cia z Litw? o niektóre zamki ruskie,
wi?c ustawicznie ?arzy?y si? przyczyny do ci?g?ej
wojny mi?dzy Polsk? i Moskw?.

Król te? ca?? sw? uwag? w t? stron? wyt??y?.
Uwa?a? za konieczne pom?cie krzywdy doznane,

Inflanty odzyska?, rozg?o?nemi czynami ws?awi? imi?
swoje i swego królestwa. Szlacht?, nadto zaskle

pion? w swych sprawach i osobistych korzy?ciach,
chcia? natchn?? wi?ksz? mi?o?ci? ojczyzny i o?ywi?
szlachetn? ambicy? wielkiej narodowej s?awy. Tak

wa?ne sprawy mia? rozstrzygn?? sejm warszawski,
zwo?any w styczniu 1578 roku.

Pierwszy dzie? hymnem do Ducha ?w. rozpo

cz?to. Nazajutrz dopiero król spraw? z Moskw?
i Tatarami, którzy znowu Hus naje?d?ali, sejmowi
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przed?o?y?, pytaj?c, czy wojn? czy pokojem ma by?
za?atwion?.

Szlachta tymczasem nie chcia?a ani na' wojn?,
ani na podatki przysta?, dopóki wprzódy s?dy dla

niej ustolonemi nie zostan?.

Dawniej s?dy tak si? odbywa?y, ?e od ziemskich

sz?o si? do wojewódzkich, a od tych zwracano si?
jako do najwy?szego s?du do króla na sejmie. Zyg
munt August z powodu s?abego zdrowia rzadko s?

dy sprawowa?, to te? szlachta wówczas jeszcze pro

si?a, aby jej wolno by?o z pomi?dzy siebie s?dziów
wybiera?. Dopóki ?y? August, opiera? si? temu. Pod

czas bezkrólewia sama zaprowadzi?a sobie szlachta

s?dy tymczasowe, Henrykowi za? kaza?a zaprzysi?dz,
?e zrzeknie si? w?adzy s?downiczej. Po wyje?dzie
Henryka w ka?dem województwie wybrano sobie

z pomi?dzy siebie s?dziów do s?dzenia spraw ape

lacyjnych.
Widz?c król, jakie zamieszanie st?d powsta?o

i chc?c porz?dek i jednostajno?? utrzyma?, posta
nowi?, aby nie w kaidem województwie by? osobny.
trybuna?, ale ?eby ka?de wi?ksze województwo po

dwóch, a mniejsze po jednym delegowanym ze

szlachty corocznie wybiera?o; ci s?dziowie, zjecha
wszy si? naprzód od ?w. Marcina do ?wi?t Wielka

nocnych dla Wielkopolski w Piotrkowie, a potem
dla Ma?opolski w Lublinie od Wielkiejnocy do ?niwa

zasiada? i s?dzi? maj?. Tak wi?c s?dy w sprawach
osobistych b?d? przy szlachcie, a w sprawach kró
lewskich i skarbowych przy królu pozostan?.

Szlachta domaga?a si?, ?eby senatorowie wy??
czeni zostali od zasiadania w tych s?dach, ci zas
bronili si?, utrzymuj?c, ?e niegodziwo?ci? by?oby,
gdyby ich godno??, zamiast korzy?ci wi?kszych. usz

czerbek im jaki przynosi?a. Czy?by to sluszncm

by?o, ?eby przoduj?c ca?ej szlachcie wy??czeni byli
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od przywileju ca?ej szlachcie nadanego? Zgodzono
si? wi?c nareszcie na to, ?e i z pomi?dzy senatorów

b?dzie mogla szlachta na delegatów do trybuna?u
wybiera?. Duchowie?stwo przeciwnie nie chcia?o pod
da? si? w?adzy s?dów szlacheckich, patrz?c na nie

podejrzliwie z tej przyczyny, ?e i ró?nowierców

przypuszczono do trybuna?u. Dowiód? im jednak
Zamojski, ?e nie wi?ksze zagra?a im niebezpiecze?
stwo, je?eli poddadz? si? OWyUl s?dom, ni? jak do

t?d ulegaj?c. s?dom wojewódzkim. Fostanowiono

wreszcie, ?e kiedy jaka sprawa ko?cielna b?dzie
prowadzona, to obok 6-u szlacheckich s?dziów za

si?dzie tylu? duchownych. W razie równo?ci g?o
sów apelacya mia?a i?? na sejm do króla. Tym
sposobem ca?a sprawa s?downicza w kilka dni roz

strzygni?t? i zako?czon? zosta?a.

Rozumia? jednak Zamojski doskonale, ?e wa?

niejsz? rzecz? by?o wykonanie, ni? ustanowienie ja
kiego prawa. Sprawiedliwo?ci zawsze przestrzega?
surowo, a przedajno?? urz?dów pi?tnowa? z najwy?
szem oburzeniem. B?d?c ju? hetmanem, a chc?c

si? o uczciwo?ci deputatów i sprawiedliwo?ci nie

dawno zaprowadzonych trybuna?ów przekona?, Za

mójski tak sobie post?pi?. v

Do granic Starego Zamo?cia przypiera?y w?o?ci

szlachty w s?siedztwie mieszkaj?cej. Zamojski, jak
to, niestety, cz?sto czynili wielcy panowie, te grun

ta cudze sobie przyw?aszczy?, a niby to chc?c zbu

dowa? m?yn, kaza? usypa? wielki wa?, który wstrzy
ma? tak wod?, ?e zatopi?a cz??? znaczn? owych

gruntów i ??k ubogiej szlachty.
Pozwany do ziemstwa zyskuje dekret pomy?lny.

Rusza skrzywdzona szlachta do trybuna?u lubelskie

go. Jan Zamojski w wili? rozstrzygn?? si? maj?cej

sprawy, obje?d?a wszystkich s?dziów, ka?demu zo

stawia szub? z soboli, jednakiego koloru i tym?e
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samym krojem uszyt?-Nazajutrz w szubach Zamoj
skiego, pusz?c si?, wal? deputaty do s?dowej izby.
Wypada dekret przys?dzaj?cy Zamojskiemu przylegle
wsie, a zniszczon? szlacht? jeszcze grzywnarm karze.

Do ?ywego dotkni?ty t? niesprawiedliwo?ci?
Zamoj ski zawo?a?:

- "Jak?? okropn? przysz?o?? wystawia mi ten

przyk?ad ... ", a potem zwracaj?c si? do rozpaczaj?cej
szlachty, tak ci?gn??: ?,13racia, nie czy?cie mi dalej
krzywdy w rozumieniu waszem, jakobym teraz zbo

czy? z drogi uczciwego cz?owieka chcia?em, by? bra

tem waszym, ale zosta?em waszym s?ug? z temi

?cis?emi obowi?zki, i? dla ca?o?ci waszych maj?tków,
krwi i ?ycia mojego oszcz?dza? nie jest mi wolno.

Ten dekret jest niesprawiedliwy. Do maj?tku wasze

go nie mam ?adnego prawa. Grunta wasze ju? osu

szone zastaniecie. Szkody i wydatki poniesione ja
w trójnasób wam powracam i ca?e moje ?ycie wyp?a
ca? si? wam b?d? mia? obowi?zek. A teraz, prosz?,
darujcie mi, kochani bracia, t? niespokojno?? umy

s?u, któr? z mojej przyczyny cierpieli?cie. Ofiaruj
my to na przys?ug? nast?pnych braci naszych.
W szak to jedynie mia?em w zamiarze uczynku tego.
Niechaj ten przyk?ad, ?ywo w pami?ci ka?dego wy

stawiaj?c si?, straszy tych wszystkich niegodziwych
s?dziów, ?e jak oni teraz te sobole, tak publiczno??
zawsze ka?dy zbiór niegodziwy palcem wytyka.
A nietylko skrzywdzonych narzekanie, p?acz i prze
kle?stwo na ich osoby spada, ale ci nawet, którym
oni swój honor i dusze sprzedali, z tak? wzgard?
na nich patrzec i z rakiem na?miewiskiern o nich
mówi? b?d?, z jakiem ja teraz i patrz?, i mówie:

moje to sobole".
.

Jeszcze dotychczas pomi?dzy Starym Zamo?ciem
a Chom?ciskami, przy samej drodze, znajduje si?
ten wa?, który wod? wstrzymywa?.
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7. Wojna z Moskw?.

Po dokonanej reformie s?dowej, której g?ówna
zas?uga nale?y si? Zamojskiemu, sejm Warszawski

uchwali? wojn? z Moskw?, za?atwienie sprawy z Ta

tarami odk?adaj?c na pó?niej. Ten pomy?lny wyrok
sejmu przypisywano tez g?ównie Zamojskiemu, który
i senatorów gorliwemi mowami i szlacht? najusilniej
do tej wojny zagrzewa?.

Po sejmie zaj?? si? Stefan Batory z pomoc?

Zamojskiego przygotowaniami do wielkiej wyprawy
i urz?dzeniem wewn?trz swego pa?stwa. Wed?ug
praw krajowych .nie wolno by?o namiestnika wyzna

cza?, to te? król chocia? zdaleka, bo a? z nieprzy
jacielskiej ziemi, mia? ci?gle porozumiewa? si? z se

natorami. Tymczasem urz?dnikom miejscowym s po
k ojno?? publiczn? Rurowo zastrzega? i pilne wyko
nani» sprawiedliwo?ci zaleca?.

Zaniechawszy zupe?nie pospolitego ruszenia, król

.z ró?nych stron ?ci?gn?? wojsko, oko?o 30:000 ?o?

nierza licz?ce.
Pewn? jego cze?? tworzy?y zbrojne hufce wy

stawione przez pojedynczych mo?nych panów, któ

rych król umia? do tego zach?ci?, wskazuj?c na za

s?ug? wzgl?dem kraju i z-a tern p?yn?ce widoki na

gród i dostoje?stw. Mo?now?adztwu polskiemu nie

dali si? w tern prze?cign?? panowie litewscy, którzy
w?asnym kosztem uzbroili do 10 tysi?cy ?o?nierza,
a z tych szczególn? pi?kno?ci? odznacza?y si? hufce

ksi???t Radziwi??ów i Jana Kiszki, budowniczego
królewskiego. Ernest Wejher, który odznaczy? si?
ju? chwalebnie przy obl??eniu Gda?ska. werbowa?

wojska w Niemczech. S?ab? stron? wojska polskie
go by?a zawsze piechota, gdy? szlachta uwa?a?a So

bie za poni?enie wyrusza? na wojn? nie na koniu.

Dlatego musiano posilkowa? si? piechot? niemieck?
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i w?giersk?, na. czele której st?? d?ielny/ Kasper

Bekiesz, znakomitv pan w?gierski. Niegdy? walczy?
on z Batorym () ksi?stwo Sicdnriogrndzkie, lecz nie

mog?c podola? bo ha terskiemu przeciwnikowi, i dzi?

widz?c 0'0 wyniesionym na n?ljW}ZbZ? dostojno??
ofiarowa? mu swe us?ugi i z zaci?tego wroga sta?

si? wiernym towarzyszem bojów.
Po raz pierwszy te? w owej wojnie, obok ci??

ko uzbrojonych polskich hussarzew i towarzyszy

pancernych, stan??a lekka, zwinna i niemniej od

wa?na konnica kozacka.

Pocz?tek kozaczyzny by? taki. Znaczna cz???
ludno?ci ruskiej i polskiej, zamieszkuj?cej wschodnie

granice, napastowana nieustannie przez Tatarów,
porzuci?a p?ug, a chwyciwszy za bro?, utworzy?a
sobie samowolne wojsko, nazwane kozakami. Smia?e

te, niebezpieczne dla spokojnych mieszka?ców, ban

dy szuka?y utrzymania w ci?g?ych wojowniczych
wyprawach, ?y?y z ?upie?y i ustawianych napadów
na Tatarów i Turków. Zycie kozacze z dnia na

dzie?, w?ród junackich towarzyszy, niebezpiecznych
wypraw i niczem niekr?powanej swobody, podo
ba?o si? m?odzie?y chciwej s?awy. Przytem n?ci?
te? wielu i ?up obfity. Biegli wi?c do kozaków

uciemi??eni ch?opi z Polski i Rusi, garn??a si? tak?e

najburz1i wsza szlachecka m?odzie?, uciekali, chro

ni?c si? pod opiek? kozaczyzny, ludzie bez czci

i wiary ?cigani wyrokami s?dowerui. Obierali oni·

z pomi?dzy siebie wodzów, których zwali atamana

mi, daj?c im nieograniczon? nad sob? w?adz?. Ko

zacy, zamieszkali nad Dnieprem, w Siczy zaporo

skiej, cieszyli si? najwi?ksz? s?aw?. Oni to w swych
lekkich czó?enkach, zwanych czajkami, puszczali si?
na morze Czarne, niszczyli bogate nadbrze?ne tu

reckie miasta, docieraj?c nawet do murów Caro

grodu.
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Batory pierwszy zu?ytkowa? dla dobra pa?stwa
ich duch rycerski i zami?owanie s?awy. Rozkazu]

spisa? ich w rejestr, nada? prawo wyboru atamana

i pod rozkazami starosty Czerkaskiego u?y] ich do

'wojny z Moskw?.
.

N ad ca?em tem wojskiem hetmanem uczyni?
Miko?aja Mieleckiego, Wojewod? Podolskiego, m??a
s?yn?cego w Polsce z bieg?o?ci w sztuce wojennej.
Wymawia? si? on królowi zdrowiem i innemi tru

dno?ciami, ale tylko na t? jedn? wojn?.
Tymczasem przygotowania do wyprawy post?

powa?y szybkim krokiem.

VV Wilnie lano armaty wed?ug iuodelu, który
król z do?wiadczenia w?asnego uznawal za najlepszy.
W Kownie budowano most przeno?ny. Sk?ada? si?
on z pojedy?czych ?y?ew, które potem balami by?y
wi?zane, a podczas pochodów ka?da ?y?wa jecha?a
na jednym wozie, ci?gnionym przez par? wo?ów.

X et radzie wojennej, zwo?anej przez króla, uradzono

i?? na Polock i najpierw zdoby? t? pierwszorz?dn?
wówczas i warown? fortec?. Wprawdzie wielu

uwa?a?o to przedsi?wzi?cie Z(l, zbyt trudne. Stefan

Batory nie chcia? jednak od tego zamiaru odst?pi?.
Utrzymywa? bowiem, ?e im trudniejsza sprawa

i lepiej wykonana wypadnie ?o?nierzowi, tem wi?k
szego obudzi w nim ducha.

Pod?ug przepisów sztuki wojennej wys?ano na

przód Miko?aja Radziwi??a i Kacpra Bekiesz?, aby
g?ównym si?om drog? torowali i aby pilnowali nie

przyjaciela zamhrii?tego w fortecy. Te przednie
poczty przeprawi?y si? przez D?win?, na owych
mostach przeno?nych, budowanych w Kownie. Za

D?win? g?ste krzaki wstrzymaly pochód wojsk :na

szych. Car, zaj?wszy Polock 17 lat ternu, ca??

przestrze? mi?dzy t? rzek? i Polockiem zostawi?

od?ogiem, tak ze zaros?a szybko g?stellli krza karni,
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Ale piechota w?gierska zr?cznie l pr?dko toporami

drog? oczy§cila. ?

Uprz?tni?tym wi?c ju? go?ci?cem d??y?y si?y

g?ówne. Do?wiadczony ?etm.an .Miele?ki mówi? o te?
wojsku: ?e lepszego me widzia? ani w kraju, ani

zagramc?.
W szyku bojowym, doskonale ustawione prze

ci?ga?y roty i chor?gwie przed królem, na wol?
wiatrów rozpu?ciwszy sztandary. Artylerya ca?a za

'kuta w stalowe szyszaki i pancerze, mia?a, oprócz
w?óczni i pa?asza, po dwie r?czne strzelby przytro
czone do siod?a, tak?e w pochodzie równie silny
szum czyni?a, jak i piechota w same strzelby tylko
uzbrojona.

Podst?piwszy pod Polock, król wzi?? z sob?

tylko Zamojskiego i Bekiesza i objecha? miasto,
upatruj?c naj stosowniejszych miejsc i rozlokowania

obozu.

?rodkowy g?ówny zamek sta? na wynios?ej gó
rze, na po?udnie maj?c D?win?, na pó?noc i wschód

Po?ot?, rzeczk?, od której miasto wzi??o sw? nazw?,
i miasteczko Zapolocie, a na zachód zamek Strzel

ców. Góra, na której sta?, strasznie urwista, umo

cniona zosta?a gl?bokiemi fosami i wo?ami. Rosya
nie, nie lubi?c wojny w otwartem polu, w owe czasy

naj ch?tniej w obronnych chowali si? twierdzach.

Zamki te, obok wielkiej obfito?ci drzewa, budowane

by?y z ogromnych belek i drzewa, pokryte darni?
i otoczone walami. U?ywano ziemi i drzewa, bo

kule armatnie nie robi? w nich takich wy?omów,
jak w muracb.-U podnó?a miasta wojska, polskie
roztasowa?y si? porz?dnie. W samym ?rodku obozu

sta?y senatorskie namioty, tem bli?ej króla, im przed
niejsz? godno?? senator piastowa?. N amiot Jana Za

mojskiego, jako naczelnika kancelaryi królewskiej,
musia? znajdowa? si? pod bokiem monarchy.
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,y trzy rz?dy rozstawione namioty stanowi?y
rodzaj ulic,. d wie bramy w ?rodek ich prowadzi?y
i tyle? bram do samego obozu. Zewn?trz zabez

pieczono si? wozami, spojonemi za pomoc? ?a?cu

chów, wedle zwyczaju Polaków, którzy zabezpie
czaj? si? zawsze rowami, okopami, a za niemi sta

wiaj? w.ozy, co nadaje obozowi posta? najsilniejszej
warowrn.

Po?oczanie, na przywitanie wojsk naszych Li

twinów i Polaków, je?ców oddawna trzymanych
w wi?zieniach pomordowali, do bali poprzywi?zywali
i na D?win? pu?cili, chc?c tym sposobem przerazie
nieprzyjaciela.

'

Tymczasem, gdy si? ju? do szturmu gotowano,
przyby?y jeszcze posi?ki od margrabi brandeburskie

go i ochotnicy z odleglejszych stron Królestwa, któ

rzy nie zd??yli przyby? wcze?niej.
Pierwszy szturm przypu?ci? Bekiesz do Zapo?o

cia. Dzielnie si? popisa?, bo Rosyanie zw?tpiwszy
o obronie miasta, wszystko wprzód wynie?li, miasto

spalili i cofn?li si? do zamku. Wówczas posuni?to
przekopy pod zamek i z dzia? wali? pocz?to. Gdy
jednak kule dziurawi?y tylko drewniane ?ciany, nie

obalaj?c ich, król rozkaza? ciska? pal?ce kule.

By? to rodzaj pocisków przez samego Stefana Bato

rego wynaleziony. Takie ogniste kule nabijano w ar

maty, pakuj?c mi?dzy nie i proch, piasek lub po

pió?, a na wierzch jeszcze traw?, ?eby proch odrazu

od kul zapali? si? nie móg?. Takie kule, wpad?szy
mi?dzy drzewo, ukrywaj? si? d?ugo, wybuchaj? naj
niespodziewaniej, trudniejszym czyni?c ratunek. Tym
sposobem spali? król latarni? Gda?sk?. W Po?ocku

i kule ogniste na niewiele si? przyda?y. Rzucane

wysoko dziurawi?y tylko zasieki, a rzucone nizko

w ziemi? wpada?y i gas?y. Widz?c, ?e armaty i ku

le pal?ce nic zrobie nie mog?, zwrócono si? do
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?o?nierzy, zach?caj?c wielkierui nagrodami, ?eby

pochodniami zasieki podpalili. Polacy i Litwini

wytrwale biegli na gór? zamkow?, w:'3z?dzie j :dn?k
najwi?ksze m?stwo napotyka?o na dzielny OpOI' nIe

przyjaciela. Obl??eni spuszczali z murów olbrzymie
belki, które' raz zepchni?te, tocz?c si? po pochy?o
?ci góry., przyprawia?y ka?dego napotkanego o ?mier?

lub kalectwo. Do gaszenia ognia wraz z m?zczy

znami stawa?y kobiety i dzieci. Nie?atwo przycho
dzi?o zdoby? fortec?, szczególniej ?e nieustanne

deszcze popsu?y drogi i utrudnia?y dowóz ?ywno?ci.
Grunt t?usty, wilgotny, tak przesi?k? wod?, ?e na

wet pod namiotami senatorskiemi, ze skóry robio

nemi, nie mo?na by?o spocz?? na ziemi. Rycerstwo
zacz??o upada? na duchu i tracie nadziej? zdobycia
warownego Po?ocka.

Zafrasowany król takiemi trudno?ciami, zwo?a?

rad?. Wszyscy zawo?ali, ?e trzeba i?? na miasto

ob?aw?, to jest ze wszystkich stron, ca?emi si?ami

uderzy?, Król nie przysta? na to, bo obawia? si?,
ze jak si? szturm taki nie uda, na którym ca?a na

dzieja polega?a,. to pozosta?oby tylko odst?pie od

obl??enia, Chwyci? si? wi?c innego ?rodka. Wyda?
do wojska odezw?, wyznaczaj?c ogromne nagrody,

?

eby tylko miasto nanowo starano si? podpali?,
namawia? te? i jazd?, aby rzuciwszy konie sz?a na

mury. ?,Zaszczytniej-wo?a?-pod murami od strza

?ów nieprzyjacielskich ze s?aw? zgin??, ni? z ha?b?
od obl??enia odst?pi?". Odczu? ?o?nierz t? odezw?,
rozp?on?? odwag? i pobieg? pod wilgotne mury,

nios?c z sob? wszystko, co do zapalenia zasieków

by?o potrzebne.
Jakby na ukoronowanie tego m?stwa <leszcz

troch? ustal, a ogie? w fortecy, trudny do uzasze

n?a, bucha? przez ca?y dzie?. S?dz?c, ze dni; tego
niczego si? ju? nie dokona, król do obozu si? cof-
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u?l. \J'rymczasem w ?grzy, naradziwszy si? mi?dzy
sob?, chciwi bogatych ?upów, jakie w Polocku obie

cywali sobie zdoby?, wprost przez straszne p?omie
nie, nawpó? popaleni, wpadli do zamku. Za ich

przyk?adem posz?a piechota polska. Tu jednak ogie?
z dzia? armatnich przyj ?? od wa?nych ?o?nierzy.

Nieszcz?sni, t? sam? drog? przez p?omienie co

fa? si? musieli, a nieprzyjaciel ducha nabrawszy,
zblizka za nimi pogoni?. Wówczas 200 piechoty,
przez Zamojskiego uzbrojonej na t? wojn?, ujrzawszy
niebezpiecze?stwo, z impetem wpad?o na nieprzyja
ciela. Król z obozu ju? spostrzeg?szy ten ruch,
natychmiast z pomoc? przybieg? na pole walki.

Mielecki tez zsiad?szy z konia, wezwa? za sob?
wielu ze szlac::l i z dobytym mieczem bieg? ku

walcz?cym. Ze wszystkich wie?, a szczególniej ze

?rodkowego zamku, jako najwy?szego, grad kul, ni

by deszcz ognisty spada? na nasze wojska. Król

rozmawiaj?c z Zamojskim nara?ony by? na wielkie

niebezpiecze?stwo, bo kiedy Zamojski dla przemie
nienia wierzchowca, z miejsca, na którem stal, usu

n?? si?, je?dziec, który na jego miejscu stan??, tu?

obok króla zgin?? od kuli.

vV kilka dni potem obl??eni, straciwszy wszelk?
nadziej? obrony, wys?ali do Batorego poslów, od

daj?c mu zamek, z warunkiem, ?e daruj e ?ycie
i pozwoli odej?? swobodnie pozosta?emu wojsku.
Sam tylko biskup ruski, którego w?adyk? nazywaj?,
i wojewodzie zamkn?li si? w cerkwi S-tej Zofii i nie

chcieli si? podda?. Król zatrzyma? pos?ów i rozka

za? w?adyk? i wojewodów sprowadzi?. Juko? i ci,
stan?wszy przed królem, oby czajem swego narodu,

powitali Batorego" bij?c czo?em w ziemi?. Zaj?to
zaraz zamek, a wyznaczony oddzia? ?o?nierzy, za

s?aniaj?c mieszka?ców od wszelkiej zniewagi, roz-
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dzieli? ich na dwie cz??ci: jedni poddali f:li? królowi,
inni wrócili do Moskwy.

Nazajutrz król dzi?ki zaniós? do Boga i pos?a?
do Polski rozkaz, aby takie? nabo?e?stwa dzi?k

czynne odprawione tam zosta?y. Wie?? wi?c o zdo

byciu warownego Po?ocka szeroko rozbrzmiewa?a

po kraju. Wprawdzie mniej znaleziono bogactwa
w tern mie?cie, ni? si? spodziewano, bo wi?kszo??
Rosyanie uwie?li ze' sob? do Moskwy, jednak zna

leziono dosy? ?ywno?ci i fura?u, tak?e wojsko po

krzepi?o si? na si?ach. Zato przy zdobyciu nast?p-
fi

nej fortecy Sokola ?o?nierz wzbogaci? si? wielk?
ilo?ci? sreber, które wielcy panowie ruscy, tak na

zwani bojarzy, ukryli tam w czasie wojny. Potrze

buj?e nowych zasi?ków i pieni?dzy na prowadzenie
dalszej wojny, Stefan Batory urz?dzi? ziemi? po?o
ck? w ten sposób, aby na przysz?o??, id?c w g??b
Moskwy, nie mie? za sob? ludzi rozdra?nionych na

siebie. Da? wi?c im zupe?n? swobod? religii i za

pewni? opiek? prawa, sam za?, wsiad?szy w Dzi

?nie na statek, p?yn?? z biegiem D?winy, napawaj?c
si? pi?knym widokiem jej brzegów. W Wilnie po

wracaj?cy orszak królewski dozna? bolesnej straty
przez ?mier? dzielnego Kacpra Bekieszy, który umie

raj?c ?on? i ma?e dzieci poleci? opiece króla i Za

mojskiego, z którym serdecznie zaprzyja?ni? si?
. podczas obl??enia Po?ocka.

Tymczasem w Polsce, zamiast rado?ci z odnie

sionych zwyci?stw, czeka?y króla zwa?nione, nie

ch?tne umys?y. By?o wielu takich, którzy spodzie
wali si? du?ych nagród dla siebie, a gdy Batory,
pomijaj?c mo?ne, s?awne rody, nagradza? tylko i wy
nosi? prawdziw? zas?ug?, nierozs?dnie chciwi od

strychn?li si? od niego. Zarzucano królowi, ?e
I

zaci??nem wojskiem prowadzi wojn?, i naj?wietniej
sze czyny i najlepsze zamiary króla na z?e t?oma-
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CZOllO. Wszystkie te gadaniny i zel?ywe podejrze
nia zniweczy? Jan Zamojski w gor?cej obronie króla.

W mowie, któr? jako kanclerz wypowiedzia? pierw
szego dnia na obradach sejmu warszawskiego, tak

rzecz t? przedstawi?:
-

j} e?eli kiedy powinni?cie dzi?kowa? Bogu
za jego dobrodziejstwa, na kraj nasz zlane, to teraz

najbardziej, kiedy tak ?wietne zwyci?stwo odniós?

król nad owym nieprzyjacielem, którego dot?d wszy

scy za niezwyci??onego mieli. Opatrzno?? ?askawa

sprawi?a to, ze nietylko nieprzyjaciel zwyci??onym,
ale i województwo Po?ockie odzyskanem zosta?o.

B?dzie ono na zawsze ?wiadkiem zwyci?stwa tego,
które dawne tryumfy. Iwana wniwecz obróci?o.

W szystkie jego zwyci?stwa odnoszone nad Inflant

czykami. Tatarami i Turkami, usi?uj?ce po??czy?
Don z Wo?g?, morze Czarne z Kaspijskiera i wszyst
kie nad tylu barbarzy?skiemi ludami odniesione,

wyrwali?my tym jednym zamachem. Pami?tajmy?
teraz, aby?my tak wielkiej ?aski Pana na z?e nie

u?yli, a?eby?my przez niedo??stwo nasze korzy?ci
z niej nie stracili, owszem, aby?my m?drze i roz

tropnie na dobre tego u?yli".
Nast?pnie, zwracaj?c si? do niech?tnych, tak

mówi?:
- "S? tacy, którzy si? obawiaj? zarz?dza?

wielkiem pa?stwem, którzy mniemaj?, ?e nie nale?y
si? ugania? za rozprzestrzenieniem granic Rzplitej,
bo na nic jej si? nie przydadz? ziemie, które j?
wiele trudów i nak?adów kosztowa?y. Dziwna rzecz,

troszcz? si? oto niektórzy, i z?em to widz? w oj
czyznie, a w swoich w?asnych sprawach inaczej
my?l?. Któ? z was nie wola?by mie? dziesi?? po

siad?o?ci zamiast j ednej? Prawda, ?e trudniej rz?

dzi? wielkiemi dobrami, ale wynagradza si? to wi?k
szemi dochodami; ja za? my?l?, ?e Rzplita nasza

4
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jest obecnie w takietri polo?eniu, ?e koniecznie jak?
now? posiad?o?? zdoby? sobie musi, je?eli chce?y
?ywotne jej spr??yny w ?ywszy ruch wprowadzi?
i stan jej zdrowyn? zupe?ni? utrzyma?";

.. ,

W dalszym CI?gU, my?l t? szerzej rozwijaj?c,

mow? t? zako?czy? zwrotem do chciwych ?akomców,
którym tak powiedzia?:

-

.. S? i tacy, którzy si? za niedostatecznie
-

wynagrodzonych uwa?aj?. Maj? teraz pole do oka

zania swego m?stwa i do zarobienia na ?aski króla

i ojczyzny. Niech id? na wojn?, niech po?o?? wi

doczue zas?ugi krajowi swemu, wtedy s?usznie od

najdro?szego naszego króla b?d? mogli domaga? si?
nagrody. Je?eli za? zdrowie albo maj?tek nie po
zwala komu tego uczyni?, niech pracuje jako urz?

dnik, jako obywatel, a tym sposobem na wzgl?dy
króla zas?u?y. Ale niech si? nikt nie spodziewa, ?e

obelgami nierozs?dnerni, co gorsza, zawichrzeniem

Rzplitej potrafi przyw?aszczy? sobie nagrody i zasz

czyty, które si? jedynie m??nym, zacnym i dobrym
obywatelom nale??".

Po tej mowie Zamojskiego ucichli wszyscy, a po
bli?szem rozpatrzeniu przyznali nawet, ?e i piecho
ta cudzoziemska jest koniecznie potrzebn?, Za przy
k?adem bohatera kiego króla, który z w?asnej szka

tu?y wojn? wspiera?, maj?tek i ?ycie na us?ugi
Rzplitej oddaj?c. posz?a i szlachta, postanawiaj ?c
z eszloroczny' podatek na now? wypraw?.

8. D r u g a w·y p r a w a.

Król wezwa? Mieleckiego, ale ten stanowczo
tvm razem odmówi? hetmani? naszym wojskom.
Sk?din?d zacny ten m??, nie móg? si? obroni?

brzydkiemu uczuciu zuzdro?ci i niech?tnem okiem
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patrza? na wzgl?dy, któremi cieszyli si? u króla

Zamojski i inni m?odsi a dzielni. wodzowie. "r ów

czas Stefan Batory Bam 'osobi?cie obj?? naczelne

hetma?skie dowództwo nad wojskami, przybieraj?c
sobie do pomocy Jana Zamojskiego. Znowu nale

?a?o wzi?? si? do zbierania or??nego ludu dla wzmo

.cnienia dawnych si?. Wówczas król postanowi?
z dóbr w?asnych, regularnym poborem, pi?ciu ze

stu do wojska zabiera?, a ktoby tak wojskowo s?u

?y], mia? by? sarn osobi?cie wraz ze swoimi potom
kami od wszelkich ci??arów zwolniony. W ten spo
sób obok cudzoziemskiej stan??a po raz pierwszy
piechota z ludu polskiego z?o?ona. K osi?a ona

nazw? ?anowej, albo wybranieckiej i zaraz w tej
pierwszej wojnie da?a dowody niepospolitego m?stwa.
Bo o ile szlachta w bitwach w otwartem polu zdo

bywa?a s?aw?, o tyle ch?op polski z bezprzyk?adn?
odwag? wdziera? si? na mury, podpala? fortece

i w nagrod? rycerskich czynów dostawa? szlachectwo.

Zamojski tez nie pró?nowa?. Mial on przy so

bie Miko?aja Urowicckiego, krewnego. który je .zcze

przy jego ojcu wv?wiczy? si? dobrze w sztuce wo-

. jennej. Podczas obl??enia Po?ocka dowodzi? jedn?
chor?gwi? i niejednokrotne dal dowody m?stwa.

Jego wyprawi? Zamojski. zalecaj?c, aby werbowa?

szlacht? do piechoty i jazdy. To? sarno zaleci?

Wybranowekiemu. Mroczkowi i ?ukaszowi Syrnemu.
W przesz?ej' wyprawie mial Zamojski piechot? ze

bran? z w?gierskiej krainy. Ona to rozg?osi?a hoj
no?? Zamojskiego dla wojska, tak, ze mnóstwo ludzi

zbiega?o si? pod jego chor?gwie. Zaci?gali si? w te

poczty ludzie senatorskiego stanu, szli i urz?dnicy,
i starostowie, niema?o tez przystawa?o ludzi ubogich,
którzy odwag? i waleczno?ci? chcieli zarobi? sobie

na s?aw? i dostatki. "\V ten sposób starania Zamoj

skiego pomy?lnym uwie?czone zosta?y skutkiem,
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gdy? ka?dy z wy?ej wspomnianych rotmistrz6w oko

?o 500 szlachty przyprowadzi?.
W tym czasie, gdy Zamojski zbiera? ?olnierzy,

umar?a ma??onka jego z domu Radziwi??ówna. VV krót

ce i c6rka jego jedynaczka posz?a za matk? do

grobu. Wówczas wojsko, pod chor?gwiami Zamoj
skiego s?u??ce, da?o dow6d serdecznego przywi?za
nia do swego wodza: tak jazda, jak i piechota, wi

dz?c ci??ki smutek ukochanego wodza, chc?c mu

okaza? swe wsp6?czucie, przybra?a si? dobrowolnie

w ?a?ob?. T? barw? odznacza?y si? jego chor?gwie
od innych i otrzyma?y st?d nazw? czarnych pu?ków.

Po wielkich naradach, król postanowi? i?? na

Wielkie ?uki, warown? twierdz?, broni?c? wst?pu
do Moskwy. Nie chc?c jednak, by Iwan zamiary
jego przenikn??, w listach pisanych do cara, obok

innych tytu?ów nazywa? si? ksi?ciem Smole?skim,
do której to ziemi mia? dawne prawo. Czyni? to

dlatego, ?eby nieprzyjaciel, obawiaj?c si? o Smo

le?sk, tam ca?? uwag? skierowa?, a drog? Wielko

?uck?, dok?d król rzeczywi?cie rusza?, zostawi? bez

bronn?. Z dalszych narad wynik?o, ?e wyda?o si?
królowi rzecz? niebezpieczn? zostawia? poza sob?
obronne zamki Wieli? nad D?win? i U?wiat?. Po

s?a? wi?c Zamojskiego, ka??c mu zdoby? Wicli?. ja
ko mocniejszy i wa?niejszy, a poniewa? nie?atwe

hylo to zadanie, dodal wi?c mu do pomocy Jana

Farensbacha, dzielnego Inflantczyka, b?d?cego mar

szandem króla du?skiego. Zazdro?ni zarzucili zno

wu królowi, ?e nieprawnie Zamojskiemu oddal to

dowództwo, trzeba bowiem by?o powierzy? je litew

skiemu hetmanowi polnemu, jako pod niebytno??
hetmana wielkiego najpierwszej po królu w?adzy.
Batory przeci?? szybko te wym6wki tern. ?e Litwi
ni. którzy mogliby t? wypraw? dowodzie, dot?d
jeszcze nie przybyli, a Zamojski wojsko ma ju? go-
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towe i wszystkie potrzebne do tego przygotowani?
poczyni?. I rzeczywi?cie, Zamojski tem sobie naj

wi?cej króla ujmowa?, ?e zawsze wszelkie jego roz

kazy najszybciej i najdok?adniej wype?nia?.

Bystre oko Batorego nie myli?o si? w wyborze
ludzi. Bo i kornu? godniejszemu móg? powierzy?
trudn? Wieli?sk? wypraw?, jak nie wielkiemu Za

mojskiemu, który dobra? sobie 00 tego za namie

stnika m?odziutkiego Stanis?awa ?ólkiewskiego, wie

kopomnie pó?niej zas?u?onego ojczy?nie. Przewidu-
. j?c du?e trudno?ci, Zamojski wzi?? ze sob? cie?li

i innych rzemie?lników, zaopatrzy? si? nale?ycie
w proch, ?ywno?? i armaty polowe.

Liczne jednak furgony utrudnia?y pochód i mo

g?y wojsku w obrotach jego przeszkadza?. Zapo
bieg? temu Zamojski, rozdzieliwszy wszystkie furgo
ny na trzy oddzia?y, a ka?dy z nich ci?gn?? za woj
skiem, do którego nale?a?. U my?lnie przydana stra?

najpilniej przestrzega?a porz?dku. W tyle za woza

mi post?powa?a wyborna piechota, a jazda zamyka
?a pochód. Z pocz?tku post?powano w?ród pi?k
nych ?anów dojrza?ego zbo?a.

Zamojski wiedz?c, ?e król t? sam? drog? pój
dzie, rozkaza? jedn? cz??? zbo?a i siana sprz?tn??,
a drug? nietkni?t? zostawi? nast?puj?cemu wojsku.
Rozkaz ten naj?ci?lej ?o?nierz wype?ni?. Wst?pienie
w granice pa?stwa rosyjskiego zapowiada?a' ziemia

zupe?nie pusta, niezaludniona. Wówczas Rosyanie
taki mieli zwyczaj, ?e granice nieprzyjacielskie na

kilka tysi?cy kroków zostawiali nieuprawne i puste,

tworz?c tym sposobem z lasów, krzaków i zielska

rodzaj naturalnego okopu. Dalej obra? sobie Za

mojski drog? przez olbrzymie, odwieczne bory, któ

re przeci?te by?y nie go?ci?cem, ale ?cie?k? raczej,

gdy? zaledwie pojedy?czo ludzie mogli j? przeby?.
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Powiadano, ze lat temu lGO Witold tamt?dy wojska
swe prowadzi?, potem ju? nikt nie odwa?y? si? na t?

Wysforowano naprzód piechot? dl? torowania

drogi. Co za olbrzymia praca powalac olbrzymich
królów lasu, potem z drogi ich usuwa? i tak ka?d?

pi?d? ziemi mozolnym trudem i krwawym potem

zdobywa?. Czasem gdy ja?niejsza polanka rado?ci?
serce ?o?nierza nape?nia?a, przekonywano si?, ?e to

grz?skie bagna, na których trzeba by?o mosty rzu

ca? lub drzewem wy?ciela?, co niemniejsz? te?

przedstawia?o prac?. Zwyci??a?a jednak to wszystko
ochoczo?? ?o?nierzy i przezorno?? Urowieckiego.
Zbli?aj?c si? do 'Yieli?a Zamojski post?powa? ci

chaczem, maj?c zamiar niespodziewanie zamek

obied?, w otwarte bramy wpa?? i za?og? przemódz.
Zaledwo jednak z lasu si? wydosta?, strza?y arma

tnie da?y zna?, ze nieprzyjacie l odkry? naszych.
Strwo?ona jednak za?oga tak nagleni naj?ciem,
a szczególniej przebyciem tak szybkiem lasów, któ

re za Il ajwi?ksz? swoj? obron? uwa?a?a, widz?c

przytem wszczynaj?cy si? po?ar od kul ognistych,
podda?a si? po kilku dniach obrony .

?ywno?ci, fura?u, prochu i ró?nego rynsztunku
tyle znaleziono, ?e wojsko najzupe?niej pokrzepi?o
si? na si?ach po tak forsownym marszu. Zamojski
zaraz o wszystkicm doniós? królowi, odsy?aj?c mu

wojewodów moskiewskich.'

Król najbardziej tem si? ucieszy?, ?e zamek

zupe?nie nie uszkodzony dosta? si? \v jego r?ce.

Tymczasem wojsko Batorego posuwa?o si? poma?u
ku Wielkim ?ukom, napotykaj?c po drodze takie

ame, jak Zamojski, trudno?ci do zwalczenia. Przez

odwieczne, g?ste
. lasy, bagniska i b?ota wojsko,

a szczególniej zaprz?gi, posuwa?y si? nadzwyczaj
wolno. Co gorsze, ci, co szli naprzód, zu?ywali
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ca?? pasz?, a nast?puj?ce wojsko by?o jej zupe?nie
pozbawione.

Ra?niej odetchn?? zm?czony ?o?nierz, gdy wre

szcie wydosta? si? ca?y pochód na piasczysty, twar

dy go?ciniec, prowadz?cy w ?rodek Moskwy i ku

Wielkim ?ukom. Zamojski, osadziwszy stosown?
za?og? w Wieli?u, po??czy? si? z królem. Zaraz tez

zosta? przez Batorego wys?any do obejrzenia po?o
?enia i budowy fortecy. Wielkie ?uki, czyli vY. ??

ki, tak nazwane od rozleg?ych i ?yznych ??k na

oko?o miasta. Zamek stoi na wzgórzu, zewsz?d je
ziorem otoczony i rzek?. Na oko?o 'zamku by? wal,
tak wysoki, ze domy i ko?cio?y, których tam by?o
bardzo wiele, zas?ania?, i tylko same wierzcho?ki

by?o wida?, Do tego wa?u jaki? Niemiec dobudowa?

wie?e i baszty, m?drze roz?o?one. Naj mocniej sza

by?a mi?dzy jeziorem i rzek?, gdzie znajdowa?o si?
w?zkie suche przej?cie, U podnó?a zamku, nad

brzegami rzeki, le?a?o obwarowane miasto. Ale za

?oga, jak zwykle, na pi?c dni przed roz?o?eniem si?
królewskiego obozu, zebrawszy wszystko do zamku,
miasto spali?a.

Król w szyku bojowym, z rozwini?terui chor?g
wiami, podst?pi? pod zamek z po?udnia. Zamojski

.szed? z drugiej strony, równie szeroko wojsko roz-

stawiwszy.
.

Widok ten dzielnych wojsk, z dwóch stron pod
chodz?cych, strasznym musia? si? wyda? nieprzyja
cielowi. Po pierwszym tez szturmie wyprawiono
pos?ów do króla z warunkami pokoju, Senatorzy
litewscy radzili odst?pi? od obl??enia i przyj?? po

dan? przez casarza urnow?.

Król pos?a? do Zamojskiego, ci?gle zaj?tego
przy robotach obl??niczych, pytaj?c o jego zdanie.

Zamojski odpowiedzia?, ze los wojny zawsze nie

pewny, ale obecnie jest najstosowniejsza pora do
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obl??enia, przytern szczerze l?f<1 w roztropno?? k1'6?a
i m?stwo wojsk naszych. -U cieszony t? odpowiedzi?
król. który za nic od obl??enia odst?pi? nie chcia?,
kaza? szybko most zarzucie tam, gdzie jezioro by?o
najw??sze. Przebiegli W?grzy pod wa?y podkopali
si? i prochy pod?o?yli. Kilka wie? w powietrze
wysadzili, przytern kule dziurawi?y ?ciany z darni

ogo?ocone. Wszcz?? si? po?ar, a gdy za?oga usilnie

go gasi?a, nasi z armat ci?gle j? razili. Gdy król

tak od po?udnia zamek zdobywa, Zamojski usi?uje
podkopa? si? pod najwi?ksz? baszt?. Wielu radzi?o

te? prochy pod ni? pod?o?y?, ale Zamojski miejsce
to mi?dzy jeziorem i rzek? za nadto wilgotne uwa

?al. Kaza? kopa? fos? ku owej baszcie. ?ukasz

Syrna dzielnie wzi?? si? z ?a?obnemi hufcami do

roboty, ale pale ogromnej wielko?ci stan??y mu na

przeszkodzie i nie móg? i?? dalej. Mimo to wielu

ochotników, bez ?adnego rozkazu, przystawiwszy
drabiny, zacz??o si? na wa? wdziera?. Ale nieprzy

jaciel napad?. odp?dzi? i wielu rani?.

Zamojski, dowiedziawszy si? o tej wycieczce,
nadbieg? z innego miejsca, a zobaczywszy rannych
rozda? im kilka sztuk z?ota, które zawsze mia? przy

sobie, ?eby rekrutów nagrod? do wytrwa?o?ci za

ch?ci?. Wyznaczy? te? i tym nagrod?, którzy ran

nych do obozu przenios?. 'rym sposobem mia? za

wsze ludzi, gotowych na wszystko, i teraz w?a?nie,
wybrawszy jednego ochotnika, da? mu motyk?, na

grod? znaczn? przyrzek? i rozkaza? mu pod wa?

podbiegn??, tam si? zatrzyma? i czeka? na nowy
rozkaz.-l'rzeciwko wycieczkom nieprzyjaciela po
stawi? z oddzia?ami Wybranowskiego i Weihera.

Ochotnik rowem mi?dzy okopiskami, potem nie

zwa?aj?c na g?ste strza?y armatnie pu?ci? si? pod
wa?. Dopad? wreszcie do niego i swobodny ju? od

wszelkiego niebezpiecze?stwa, zacz?? motyk? ze
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?cian darnin? odrywa?. Za tym pierwszym bohate

rem, którego nazwisko szkoda, ze nic przesz?o do

historyi, znalaz?o ?i? ochotników nicuia?o, którzy,
oga?acaj?c wa? z darniny, dostali si? do samej wie

?y. Kaza? te? Zamojski zebra? bardzo wiele mate

ryalu palnego, obla? go smol? i siark? i w to miejsce
mi?dzy drzewa forteczne zapu?ci?. Oczeki wano po

?aru, lecz przez d?u?szy czas z owych nagromadzo
nych mas materya?ów palnych ?aden nie pokaza?
si? plomie?. Ró?ni ró?ne dawali rady. Zamojski,
chocia? bardzo zak?opotany, nie traci? jednak na

dziei, ?e po?ar 'wybuchnie. Wszak?e i ma?a iskier

ka p?omieniem strzela. Domy?li? si?, ?e ogie? nie

mo?e dosy? szybko obj?? drzewa szczelnie zbitego,
Jako? dopiero drugiej" nocy ogromnym buchn?? p?o
mieniem. Obl??eni gasi? go nawet nie mogli, bo

kto wszed? do wie?y gasi? po?ar, gin?? marnie od

kopciu i dymu. Widz?c nieuchronn? zgub?, wys?ali
swego w?adyk? do Zamojskiego, chc?c si? podda?,
ale pod bardzo wygórowanerui warunkami. Tym
czasem ogie? szerzy? si? z tak? szybko?ci?, ?e gro
zi? wkrótce zaj?ciem prochowni. Starano si? temu

zapobiedz, ale zapó?no. Gdy si? proch zapali? wy

buch nast?pi? okropny, mnóstwo naszych i nieprzy
jació? w powietrze wysadzi?. Przytern ca?a zdobycz
z dymem posz?a, a forteca uleg?a du?emu zniszcze

niu. Król postanowi? odbudowa? j? i umocni?.

Po zdobyciu Wielkich ?uk Stefan Batory uda?

si? do Newla, Zamojskiemu powierzaj?c zdobycie
Zawolocia. Obl??enie tej twierdzy w?ród jeziora,

bagnisk i moczarów po?o?onej, przedstawia?o nie

s?ychane trudno?ci. Przytern nadchodzi?a pOl'? zi

mna, deszcze, a potem i mrozy dokucza?y wojsku.

Najgorsze cierpi?c tam niepowodzenia, pisa? do

króla, ?eby si?. nie trapi? jego po?o?eniem i nie

odwetywal go? dopóki nie we?mie Zawolocia. Osta-
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tecznie zmóg? te? i t? twierdz?, daj?c dowody nie-

s?ychanej \'1 Y trwa?o?ci i m?stwa. A odda} j? królo

wi niezniszczon? i doskonale w proch l' or?? zao

patrzon?. Dosta?y si? tez' Zamojskiemu do niewolj

znakomite panie rosyjskie, które z Wielkich Luk

w Zawolociu schronienia szuka?y. Zamojski obcho

dzi? si? z niemi z najwi?kszym szacunkiem i odda?

je pod stra? komendanta Zawo?ockiego, aby od;

wojska nie dozna?y jakiej przykro?ci. Kiedy si?
o teru dowiedzia?a Moskwa, nie mog?a si? dosy?
temu czynowi wydziwi?.

9. Zamojski hetmanem.

I po tej drugiej wyprawie nast?pi? znowu sejm
w Warszawie. Nie by? on ju? tak burzliwym, jak
poprzedni. Naród pocz?? rozumie? wielkie zamiary
walecznego monarchy i tym razem ch?tnie przysta?
na nowy podatek. Wprawdzie zaklinano króla, ze

by to by?a ostatnia ju? wyprawa na nieprzyjaciela,
jednak gdy jeszcze podatku nie zabrano, wszyscy

ch?tni szli na t? wojn?. vYielu ?adnego zasi?ku nie

dostawszy, jednak na dzie? oznaczony przyby?o,
i dopiero w obozie odebra?o na le?ny ?o?d. Niema-

?o pieni?dzy Batory z w?asnych wydawa? funduszów,
ale najwi?cej przysz?a mu z pornoc? szlachta? za

ch?cona do tego przez Zamojskiego. Przesz?oro
czne wojsko Zamojskiego, z rozkazu króla, zosta?o

na ?mudzi dla strze?enia Inflant. Tego za? roku

zebra? on kilka tysi?cy nowej, ?licznej jazdy, która

jak przesz?ego roku czarne, tak teraz granatowe ko

lory przywdzia?a. Piechota wyrównywa?a je?dzie,
a szczególniej oddzia? zebrany przez Urowieckiego.
Litwini zato wyst?pili mniej ?wietnie, ni? poprze d- .

nich wypraw.



Gdy si? ju? wojsko znajdowa?o na' nicprzyjaciel
skiej ?wie?o zdobytej ziemi, król. wezwa? do siebie

Zamojskiego. Tu oznajmi?' mu" ?e pami?taj?c, ile

cierpia?a karno?? obozowa na podzia? w?adzy wojsko
wej w zesz?ym roku, ze go drobiasgam! ci?gle zanzu

cano i ró?ne inne st?d niedogodno?ci wynika?y wi?c
ma zamiar przywróci? urz?d' hetmana., A poniewa?
Zamojski by? mu hardzo pomocnym w poprzedzaj?
cych wyprawach i dal dowody wielkich zdolno?ci

w dowodzeniu wojskami, jemu, wi?c chce powierzy?
to dostoje?stwo. Zamojski,. nie b?d?c wcale do te""

go przygotowanym, zacz?? prosie króla, ?eby kornui

innemu ten urz?d powierzy?. G-odnem jest zazna

czenia, ze nigdy nie ubiega? si? on o dost?pienie
wysokich urz?dów, a gdy ofiarowano mu jak? now?.

godno?? najpierw zastanawia?' si? nad trudno?ci?.
w wykonaniu przyjmowanych na siebie obowi?zków,
a nie nad korzy?ciami, wynikaj?cerui z wy?szego
stanowiska. Gdy król ust?pi? nie chcia?, przyj??"
ten urz?d, ?eby si? Bogu i królowi nie sprzeciwia?,
którzy go tym sposobem do wielkie} chwa?y i do

wielkich niebezpiecze?stw powo?ywali. Chocia? nie'

brak?o zazdrosnych, jednak wszyscy wol? królewsk?,
przyj?li i. zaraz Andrzej Zborowski, marsza?ek, og?o
si? Zamojskiego hetmanem Wielkim. Koronnym z naj
rozleglejsz? w?adz?, jak? kiedy posiadali hetmani.

Tym razem skierowano wypraw? na Psków,.
jedno z najstaro?ytniejszycb inajpi?kniejszych miast

w pa?stwie Rosyjskienl. Rozleg?e to miasto, zbudo

wane nad rzek? Wielik? dzieli?o si? na trzy cz??ci;

jedna od drugiej murem oddaielone. Naoko?o wzno

si?y si? wysokie okopy, palisady i mocne kamienne

baszty. Pi?kna okolica otacza?a miasto; zewsz?d

rozleg?y roztaczal si? widok na, otwarte pola, dwie'

rzeczki i pagórki g?stemi luzakami' ja?owcu pokryte ..

N ad zamkiem glównym prze?o?ouyru by? vr asyll
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Szuj ski i Dyn je.go Jan.-C?r pewnym" b?d?c,. ze
pozdobvciu \Viellnch ?uk, kroI pod Pskow nadCl?gme

wszelkierni ?rodkami miasto wzmocni? i we WS%}?tk?
jak najstaranniej zaopatrzy?.

Zamojski chc?c jak najpr?dzej miasto obejrzec,tylko z Uro?ieckinf samowtór wojsko wyprzedzi?i pod mury podst?pi?. Za?oga, ujrzawszy to, wypad?a szybko. Tak widoczne ni?bezpiecze?stwo nie
zmiesza?o Zamojskiego i to go mo?e uratowa?o, bo
nieprzyjaciel, ()ha,?iaj?c Ri?. zaDadz!d, zatrz}:ma? si?dosy? d?ugo. Zamm" natayh n.:'1dllIe??. oddZH?? 1 za.s?oni? wodza. Wkrotce 1 król nadci?gn?] I wraz
z Zamojskin, obejrzeli miasto doko?a. Kiepocieszaj?ce by?y to ogl?dziny. Pskow by? w daleko lepszym stanie, ni? to królowi wystawiano. Przekona?
si?, ?e nie bez zasady nie chcia? i?? pod t? twier
dz?, chocia? go wszyscy do tego .narnawiali, Zmartwieni wodzowie przekonali si?, ?e do zdobyciaPskowa nale?a?o mie? trzy razy tyle piechoty. Hejej tu przyprowadzono, i znacznie wi?cej prochu.Nie by?o jednak we zwyczaju wielkiego Batoregoodst?powanie od raz powzi?tego zamiaru. Niezw?o-cznie tez kaza? ZamojRkiemu do szturmu uderzy?,VV jednem miejscu Polacy, a w drugiem "\tV ?grzystarali si?" zrobie. wy?om w murze. A gdy który?z

.sen.at?row r?9z.1?, ?eby ?zturm W.stl?zY1l1ar? dl?umkm?cIa zawisci mi?dzy I'olakami I W?gramI,Zamojski odpowiedzia?, ze dobrze jest gdy Lka?dykot dla siebie poluje,
. 'b

Po wielu dniach i licznych trudach ?mia?ym.szturmsm sp?dzono zo?nierzy z murów i znaki polskie zatkni?t0 na ·kilku basztach. Przera?ona za?oga pocz??a. ??cieka6, wówczas Szujski. przelatuj?ckonno z
.1ll1e:J??a n!1 Huejsce, próbami j gl'O?ba?l.zatr?ymywa?uClek?,Ji?cych, pomaga?. mu wtem bIS-
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kup wyniós?szy ?wi?to?ci. Pocz?? si? bój krwawy,
w którym wielu poleg?o, a Trowiecki zosta? raniony.

Ostatecznie przekonano si?, ?e warowny Psków,
mo?na by?o tylko g?odem zmusi? do poddania ?i?,
do tego jednak trzeba by?o uzbroi? si? w olbrzymi?
wytrwa?o??, której zawsze brakowa?o naszym woj
skom.c-W tym czasie zacz?? te? car Iwan ?udzi?

Batorego obietnicami pokoju. Zr?czny polityk zjed
na? sobie papie?a, przyrzekaj?c, ?e przyjmie kato

licyzm; papie?, z?udzony tak ?wietn? obietnic?, wy
s?a? pos?a swego kardyna?a Possewin?, który mia?

po?redniczy? w pojednaniu cara Iwana z królem

Stefanem.-N a razie uk?ady te do niczego nie do

prowadzi?y, wzbudzi?y tylko niech?? wojska do kró

la,
.

?e opuszcza dogodn? sposobno?? zako?czenia

wojny.
N ajwi?cej jednak nienawi?ci ?ci?gn?? na siebie

Zamojski. Zarzucano mu, ?e uporem swoim i ra

dami wszystkich zgubi, ?e ma zamiar zostawi? woj
sko w kraju nieprzyjacielskim. a sam, wolny od

wszelkiego niebezpiecze?stwa, wróci na sejm dla

sprawowania, urz?du kanclerza. Obra?ono si? na

niego, ?e pilnie przestrzega? karno?ci wojskowej,
a najsurowszym okazywa? ?i? dla bogatych, twier

dz?c, ?e kto wy?ej stoi, ci??ej grzeszy i ci??sze te?

kary ponosi? powinien. Nie pomog?y tez ?adne'

narzekania ani skargi, gdy? Zamojski surowo ale

sprawiedli wie sprawowa? swój urz?d. Has?a ?o?nie

rzom zwyk? takie dawa?, ktoremi przypomina? im

gnu?no??, boja??, sk?pstwo i ch?? powrotu do do

mu, z drugiej za? strony prawdziwie m??nych i za

cnych do wytrwania kilku s?owami zach?ca?.
K a pocz?tku tych rozruchów zacz?li te? i sta

rzy ?o?nierze, co to pod Gda?skiem jeszcze s?u?yli,
. schadzki robi?, radzi? i o zaleg?ym ?o?dzie rozpra

wia?. Zamojski og?osi? zaraz, ?e kto schadzki ta-
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kie robi? 'b?dzie, -przewini przeciw karno?ci woj
skowej, i jako .taki 'b?dzie s?dzony. J e?eli ma kto

.co do nadmienienia, powinien do niego si? uda?,
lub w jego .przytomno?ci o tem radzi?. Zeszli si?
wi?c do aego .namiotu owi niech?tni. Przemówi? do

nich Zamojski, dowodz?c im, ze skarb jest teraz

.ubogi, ze mi?o?? ojczyzny i wytrwa?o?? jest naj
wi?ksz? zalet? ?olnierza, ze zast?pcy nie my?li zo

-stawia?, sam do ko?ca obl??enia w obozie zostanie

i ich do tego samego zach?ca, V\T ówczas zebrani,
jako jego przyjaciele, ostrzegali, ?eby rozwa?y?, na

-co si? puszcza. Mówili, ze sprawa jest bardzo nie

bezpieczna i je?eli Hi? nie uda, zabije s?aw? Za

mojskiego, w poprzednich latach nabyt?. Pi?kn?
i godn? najwy?szego uznania byla wówczas odpo
wied? hetmana.

-

.. vVedlug mego zdania - odrzek? Zamojski-s
dobry wódz i ,dobry obywatel nie o sobie, ale

o kraju swoim my?le? powinien. J e?eli trzeba b?-,
dzie odst?pi? od obl??enia, daleko lepiej, ze na

mnie st?d spadnie wina, ni? na króla lub ca??
l?,zplitr{ .

\ficlz:?c, ze obl??enie Pskowa mo?e si? jeszcze
d?ugo przeci?gn??, Stefan Batory by? zmuszony wró
ci? do kraju, aby uzyska? ocl sejmu nowe podatki
i wszystko obmy?li? do chwalebnego zako?czenia

wojny. vYyjezdiaj?c, król naradzi? si? z Zamojskim,
-da? mu zupe?ne pelnomocnictwn do zawarcia po ko

ju, wy?o?vl mu czego pragnie i co w Polsce przed
si?we?mie. 'rym sposobem uspokojony, pe?en na

dziei odj echa?, ale ci, co mu towarzyszy? mieli,
wró??c. z doznanych dot?d w obl??eniu trudno?ci
i ze Sl'ogo?cizimy. smutn? dla zostaj?cych pod
Pskowern przysz?o?? i s?dz?o. ze car skorzysta
l srcdz o si? na nich pom?ci, zegnali si? z pozosta

j?cy.mi tak, jak gdvhyostatni raz z nimi si? widzieli.
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Zamojski tymczasem pozosta? z stanowozem

postanowieniem, ze nie odst?pi, a? go do tego chy
ba zmusi brak ?ywno?ci i mrozy. ?eby za? nie

przyjaciel nie s?dzi?, ze z odjazdem króla nie ma

si? ju? czego obawia?, Zamojski ci?gle go napasto
wa? i wsz?dzie mu, jak móg?, szkodzi?.

Przyst?piono te? do uk?adów o pokój nieprzy
jaciel przewleka? jednak bieg tej sprawy. s?dz?c,
.?e Zamojski, doznawszy srogo?ci zimy, odst?pi od

Pskowa i na dogodniejsze dla Rosyi przystanie wa

runki, I z pewno?ci? dopi?liby tego, czego 'pra
gn?li, gdyby na mniej dzielnego, ni? Zamojski. wo

-dza natrafili, Wkrótce do?wiadczyli nasi na sobie,
'ze nie. by?o w tem wcale ?adnej przesady, 'co

w domu jeszcze niektórzy s?yszeli, i? w Moskwie

w mocne mrozy woda lana w powietrzu zamarza.

?o?nierz znosi? wszystko z dziwn? wytrwa?o?ci?,
a Zamojski, jak móg?, dodawa? mu odwagi. \r obo

zie, pod namiotami z drzewa i ziemi porobionemi,
dla ochronienia si? od mrozu, pckolei. jakby na

placówce sta? zawsze silny oddzia?, gotowy na pier
wszy znak do wsiadania na ko? i do walki. Cz?sto

.Zamcjski w dzie? i w nocy kaza? czyni? fa.?szywe
alarmy, ?eby w ten sposób zaostrzy? czujno?? ?ol

nierzy. Wkrótce przekonano si?, j ak chwalebn?

by?a ta przezorno?? Zamojskiego.
Szujski dowiedzia? si? od zbiegów, ze silne

mrozy spowodowa?y w obozie naszym choroby, ze

stra?e nie s? j n? tak silne i czujne. Zapragn??
wi?c do chwa?y, ze miasto obroni?, dorla? jeszcze
i ten wielki czyn, ze wojsko i obóz zniós? zupe?nie.

Pewnego razu najniespodziewaniej napad? nie

przyj aciel na nasze stra?e, mia? on zamiar odci??

je od obozu i w pieli wyci??. Lecz u Zamojskiego

wszystko by?o naprzód przewidziane i urz?dzone.
Dowódzen oddzia?u na wypadek napadu mia? roz-
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kaz nie bi? si?, ale ust?powa? bli?ej obozu, ?eby
swoim pornódz i nieprzyjaciela dalej od miasta ort

ci?gn?c. Tu dopiero Zamojski da? 'odpór tak. gwa?
towny, ?e 300 trupem po?o?y?. (50 za bra? do niewoli,
a wielu ci??ko porani?. Szujski z murów przygl?
dal si?, jaki mie? b?dzie skutek jego wycieczka.
Widz?c t?k? kl?sk? i ucieczk? swoich, do miasta

cofn?? si? im rozkaza?. Nast?pnych nocy Rosyanie,
niezmiernie dbali o chowanie cia?, pojedy?czo wy

mykali si? dla zakopania poleg?ych. Widz?c to,

Zamojski, powodowany ludzko?ci?, sam nieprzyja
cielowi doniós?, ?e pozwala im pochowa? zw?oki

poleg?ej braci. Za?oga ten krok Zamojskiego nie

zmiernie wychwala?a, jako godny m??a i hetmana

chrze?cija?skiego. Stanis?aw Zólkiewski i kilku in

nych znakomitych m?odzie?ców na dzielnych turec

kich koniach, ozdobnie przybrani, podjechali pod
miasto, oczekuj?c na ceremonie pogrzebu. Szuj
skiemu wskazano ?ó?kiewskiego, jaku m?odzie?ca

?wietnych przymiotów, cz?sto u?ywanego przez Za

mojskiego do zawiadamiania króla o najtajniejszych.
nawet sprawach. Szujski. dowiedziawszy si? o tern,
natychmiast zmieni? zamiar, kilka wielkich armat

kaza? zaci?gn?? i okolo 600 strzelców rozstawie na

murach. Zó?kiewski ze zw?oki niekontent przy?pie
szy? pogrzeb. N" agle z fortecy dano ognia, nasi co

pr?dzej uciekali, i dziwnym przypadkiem w?ród ol

brzymiego gradu kul, cali do obozu powrócili.
Wprzód jeszcze Jan Ostrom?cki, prze?o?ony nad:

armatami, wymy?li? machin? piekieln?,. która mia?a

kszta?t skrzyni, a za podniesieniem wieka wybucha
?a,-l proponowa?, ?e u?yje jej przeciw nieprzyja
cielowi. Zamojski odrzuci? z pocz?tku t? propozy
ey?, .ale sam doznawszy zdradliwego podst?pu, po
zwoli? Ostrom?ckiemu u?y? wymy?lonego przezen
fortelu. Ten wybra? sobie jakiego? niewolnika, d?ugo.
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?ago?nie s?? z niD:l obchodzi?, wreszcie pod przysi?
g? niby wielk? tajemnic? mu powierzy?.

Udar przed nim, ze jest cudzoziemcem ze kie

dy? carowi s?u?y? i dzi? chcia?by do niego powróci?.
Wprzód j?dnak chce zabi? Zamojskiego, a tymcza-

. sem prosi go, ?eby do miasta zaniós? wiadom?
skrzyni?, nape?nion? jakoby wielkierui kosztowno

?ciami i wr?czy? j? do r?k w?asnych Szujskiego.
Niewolnik ów podwójnie uradowany, ?e wolno??

odzyska i tak wielk? nowin? przyniesie Szujskiemu,
przeprowadzony przez Ostrom?ckiego przez nasze

stra?e, uda? si? do fortecy. Szujski. zaj?ty czem

innem, rozkaza? kilku :6 rady swoj ej natychmiast
skrzyni? otworzy?, Zbie glo si? te? wielu .ciekawych.
Jeden z dow?dzcow, wspó?zawodnik Szujskiego,
skrzyni? otworzy?, prochy si? zapali?y i straszny

wybuch nast?pi?. Wielu ?mier? znalaz?o, a si?a

ognia wyrwa?a cz??? dachu. Poc1ejrzywano, ze i

Szuj ski co? oberwa? przy tym wypadku, bo jak
dawniej ci?gle na murach siedzia? i stanowiska

przegl?da?, tak teraz nigdzie ani si? pokaza?. 1'" a

pisa? pó?niej obel?ywy list do Zamojskiego i wyz

wa? go na pojedynek. Zamojski na dzie? nazna

czony stan??, ale Szujski nie przyby?.
W ko?cu widz?c, ?e pomimo zimna i niedosta

tku nasi od obl??enia nie odst?puj?, przytern ?e ju?

?agodniejsza nadchodzi?a pora, przystali na wszystko.

Z?mojski, pokojem Zapolskim, odzyska] dla Polski

ca?e Inflanty. By?a to najpi?kniejsza zdobycz 5eJ
wojny, a najbolesniejs:6a strata dla Moskwy, k?ora
krwaw? dwudziestoletni? W()jm1. Inflanty zdoby?a l za

w?asny swój kraj uwa?a?a, daj?cy JeJ przyst?p do

morza i handlu z zachodnI? Europ?.

.

Do Po?sk.i tez pl'zy??c?on? c.a?? kraj ?o?o?b
l zamek Wieli?. Zato Wielkie ?uki, Zawolocie l N e-

wel wrócono cesarzowi. Pokój ten zawarto tylko
5
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na lat 10. Obie strony nie ?yczy?y sobie d?ugiego
pokoju. Iwan ca?y ?alem przepe?niony z utratJ:"
tylu krajów, mia? ju? t? my?l, ze przy zdarzonej
sposobno?ci, szczególniej w czasie zamies?ek be?
królewia, potrafi odzyska?, co teraz straci?, a król

znowu, widz?c wielk? kl?sk? i spustoszenie Moskwy,
my?la?, ze przez 10 lat potrafi doskonale urz?dzi?
Inflanty i nie bal si? nowej wojny. Nies?ychan?
by?a rado?? pskowskiej za?ogi; gdy jej doniesiono

o zawarciu pokoju. W pierwszych dniach lutego
Zamojski z pod Pskowa wyruszy?. Nieprzyjaciel
z podziwem patrzy? z murów na ?wietno?? jego
orszaku, bo ani ?ladu zna? na tern wojsku nie by?o,
?e od mrozów i niedostatku tyle wycierpia?o.

10. Domowe sprawy Zamojskiego.

Pomimo tak ?wietnych zwyci?stw i korzystnego
pokoju, sejm, zwo?any do Warszawy po sko?czonej
wojnie w 1582 r. rozpocz?? si? niezgod? i zako?

czy? na niczem. Zamojski, jako kanclerz w imieniu
króla obrady zagai?. Przypomia? on stanom, ?e

przy ko?cu przesz?ego sejmu serdecznie ?yczy?y
królowi, ?eby zdrów i ca?y do domu powróci?, 'zeby
mogli rado?nie nawzajem si? u?ciska?.

Czego tak gor?co pragn?li, to si? spe?ni?o. Nie

tylko bowiem widz? króla zdrowego, ale nawet
wróci? jako zwyci?zca i s?aw? swoj? i narodu da
leko rozniós?. W ich mocy by?o braci swoich ser

decznie przyj??, ale ?li ludzie powa?nili braci: dla

czego? nie chce król teraz dochodzi?. A jednak
król najlepszemi ch?ciami zawsze o?ywionyjest dla

kraju. Chocia? lubi chwa?? wojenn?, jednak i o do
brem urz?dzeniu pa?stwa nie zapomina, bo rozumie
ze bez tego i ch wa?a wojenna d?ugotrwa?? by? nie mo?e:
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Truchleje na wspomnienie niebezpiecze?stw wyp?y
waj?cych z niezgód bezkrólewia i pragnie' to z?o

usun? e sta?em okre?leniem elekcyi. Jako' drugi
punkt do obrad wnosi? zgod? religijn?. Wszystkie
kraje

/.

zaburzeniom religijnym ul?g?y Polska jedna
spokój utrzyma?a, nale?a?o go l nadal zachowa?.

W owym. czasie pieniactwo ogromnie si? wkorzeni
?o, m?odzie? rzuca?a inne nauki, bior?c si? ch?tnie
do prawa, w którem wykr?tów tylko szuka?a ?eby
nimi innych opl?ta?, I temu wi?c naleza?o' zara

dzi?. Z kolei rozwodzi? si? Zamojski nad potrzeb?
urz?dzenia Inflant i mówi? o groz?cym napadzie
Tatarów. Na ostatku wspomnia? o zap?aceniu woj
sku zaleg?ego ?o?du i w tem nie spodziewa? si? tru

dno?ci,

?,Bo czyli? obcym jakim-mówil-a nie braciom,

krewnym i powinowatym nagrod? przyzna? i wyp?a
ci? maj?? Takie wa?ne i jedynie dobro ojczyzny
maj?ce na celu sprawy król na obrady sejmu wno

si?, niech?e teraz same stany rozwa??, il e rozsiewa

ne potwarze maj? w sobie prawdy i s?uszno?ci".

Na ostatek upomina? poslów, ?eby honor i pozy tek

kraju mieli tylko przed oczami, bo wspó?bracia, nie

mog?c wszyscy z domu wyruszy?, im przecie? po

wierzyli swoje losy i pomy?lno?? ojczyzny.
Mowa ta tak wzruszy?a sejmuj?cych, ze zaraz

wys?ali ?wi?tos?awa Orzelskiego, a?eby w imieniu

wszystkiej szlachty podzi?kowa? k.rólowi za ?hwa
lebne i korzystne rz?dy l przeprosi? go. za me?pa
trznie rozsiewane, krzywdz?ce pog?oski. Pomimo

jednak tej skruchy nic stanowczego nie urad,zono.
Zamojski tylko wyjedna? szlachectwo dla, ?o?nierzy,

którzy si? w przesz?ej wojnie o?znaczyh,. a, chc?c

sobie ich bardziej zjedna? przyj?] wszystkich d?
swego herbu, przytem, wid}/?c ICh. n?dz?" wy?obI?
im pewne grunta na wlasnosc. Z nIewypowIedzIan?
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rado?ci? przyj?li t? nowin? ci waleczni .In?zow?e
i l)],zybieg?:-;zy elo kochanego wodza, zdrowie l ?ycie

swoje ofiarowali na us?ugi jego i ojczyzny.
,y po?ród niedba?o?ci stanów i powa?nienia sej

mu wojskowi jednak najwi?cej cierpieli. Bez ?oldu,

pozbawieni niezb?dnych po?rzeb, uj?zeli odrazu, ?e

kraj i st?ny o nich
...z apo mnI.a?y, @:??sno WI?C na ?-?

dz? SWOJ? wyrzekac pocz?li, wo?aj?c, ze woleliby
co do jednego zgin?? pod Pskowem, ni? takie

ubóstwo we w?asnym cierpie? kraju .. Król, ile móg?,
ratowa? wojskowych, i rozda? mi?dzy nich wszystkie
pieni?dze, jakie tylko móg? zebra?. Takie post?po
wanie króla i starania Zamojskiego doda?y wiele

odwagi i ochoty wojsku. Przysta?o zaraz na to, ?e

b?dzie czeka? do przysz?ego roku i gdyby Tatarzy
na Polsk? napadli, gotowi s? ich gromi?, bo pójd?
wsz?dzie, gdzie ich Zamojski poprowadzi, byle. tyl
ko ?ywno?ci i1).1 dostarczono.

Stan?? z tern wojskiem Zamojski pod Lwowem,
ale nie doczeka? si? Tatarów, którzy na wiadomo??

o gotowo?ci wojsk naszych z nic?em do domów si?
cofn?li. Po powrocie do Krakowa odda? król w ma?

?e?stwo Zamojskieurn Gryzeld?, córk? swego brata

Krzysztowa Batorego, ksi?cia Siedmiogrodu, który
umieraj?c IV testamencie wyrazi? ?yczenie, ?eby het

manowi po?lubion? zosta?a. Gryzelda Batorówna

wnios?a Zamojskiemu niema?e skarby, doda?a mu tez

du?o powagi. jako kuzynowi króla, ale to ma??e?

stwo ?ci?gn??o na niego sporo zawi?ci ze strony
zazdrosnych i niewdzi?cznych ludzi.

,Yesele to, ? wielkim odprawiane przepychem,
trwa?o prawie tydzie?, a w drugim tygodniu pan

m?ody urz?dza? przenosiny z niemniejsz? okaza?o

?ci?. Co ?ylo w Krakowie wysypa?o si? na ulice

miasta, szcz??liwym by? ten, kto móg? zbli?y? si?
do rynku, na którym mia?y si? odbywa? przeró?ne,
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niezwyk?e. zabawy. Ganki i okna, wychodz?ce na

ryn?k? zaj?te b)??'y pr?ez Stefana Batorego, Ann?
JagIellonk?, dwór królewski, senatorów i pos?ów
zagranicznych. -. Najpierw. wyst?powa?o po dwóch

rycerzy, wspaniale uzbrojonych, na przepysznych
koniach, którzy walczyl? ze sob? w ten sposób, ze

by me godz?c na ?ycie, wykaza? jak najwi?ksz?
umiej?tno?? we w? a c1.ani u,. broni?. Zwyci?zca, oprócz
s?awy, otrzyma? tez jak?? nagrod? w upominku.

Gdy si? sko?czy?y te rycerskie zabawy, zacz??
wyje?d?a? ca?y szereg wozów, prze?licznie przybr»
nych, z których puszczano sztuczne ognie i rac«.

VV pierwszym poz?ocistym powozie jecha? Hi by
ksi??? murzy?ski, bo ca?? twarz i r?ce na czarno
mia? pomalowane. obok mia? takich?e czarnych ó?miu

tr?baczy, a za nim szed? s?o?, do którego grzbietu
przymocowano wie??, tak jak to jest w zwyczaju
li dzikich ludów.-lVIiko?aj Zebrzydowski, marszalek

koronny, jecha? na 'wozie, który wyobra?a? czas.

Sztucznie za rim wyrobione by?o s?o?ce, ksi??yc
i gwiazdy. Dwana?cioro dziatek bia?o ubranych
z zegarkami na g?owie przedstawia?o l:? godzin dnia,

a tyle? dzieci czarno ubranych mia?o oznacza? 12

godzin nocnych .. Ca?y ten w6z pogania? starzec

z siw? brod?, z kos? w r?ku, który mia? sob? wyo

bra?a? nieub?agany czas, przecinaj?cy w?zrstko na

?wiecie sw? ostr?; kos?, Potem ukaza?a SI? .bram?
tryumfalna prze?licznie przybrana, przez m? szli

tr?bacze, dhor?zowie nie?li l'ozp??te sztandary i ch o,:
r?gwie, za nimi jecha?a wspania?a J?zda, u której
nie wiadomo co by?o wi?cej podziwia? kos?towny
l'Z?d czy pi?kn? zbroj? i dalej d?zy?a piechota
z poz?ocistemi szlifami. Za nimi przeQI?gn?l?- trzy

wozy, na których zr?cznie przedstawione by?o 120-
dobie?stwo wszystkich tych spraw wojennych, ?tor?
przez trzy lata toczy?y si? w Moskiewskiej ziemi.
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vVidnialy, jakby prawdziwe, tylko zn8:cznie .z?DleJ
szone miasta. zamki zdobyte, a dalej rzeki l lasy,

przez które przedziera?y si? nasze wojska. Nieje
den przypatruj?c si? temu przypomnia? sobie .do
znane tam trudy i niewygody, ale wnet zapomina?
o wszvstkiern, patrz?c na kilka wozów, wioz?cych

zdobycz, ?upy i na ko?cowy pojazd tryumfalny, naj

wy?szy ze. wszystkich, w cztery bia?e konie zaprz?

?ony, w tyle kt6rego znajdowa? si? niewolnik, ?a?

cuchem przywi?zany. Rado?ci? za? wezbra?y serca

dzielnych wojaków, gdy wjecha? wóz, przedstawia
j?cy pi?kne, ich trudem zdobyte Inflanty. Obok

WO?;ÓW Hz?y niewiasty z lampami, z których wycho
dzi ?y kosztowne wonno?ci, mi?ym zapachem napel
uiaj?c powietrze. Na ko?cu w wie?ce przybrana
muzyka rado?nemi d?wi?kami zamyka?a pochód.
Poteiu rzucano na rynku talary srebrne, na których
z jednej strony wyobra?ona by?a twarz królewska,
a z drugiej dwie osoby pod drzewem.

Zamojski w wolnych chwilach od za:j?c kancler

skich i wojskowych, zajmowa? si? z wielkiem zami

?owaniem urz?dzeniem i zagospodarowaniem wiel

kich maj?tno?ci do niego nale??cych.
VV miejsce dawnego drewnianego pa?acu w Sko

kówce, wymurowa? on wielki, obronny zamek, u pod
nó?a zamy?la? za?ozyc porz?dne i ludne miasto.

?ehy zach?ci? kolonistów do osiedlania si?, wyda?
on przywilej, którym nadawa? miastu prawo nie

mieckie, zwalnia? wieczy?cie mieszczan od wszelkich

robocizn. a od podatków na lat 25.

Tak wielki, swobody ?ci?gn??y tu licznych osa

dnik ów i- wielu zamo?nych kupców i przemys?ow
ców.' Obwarowanie miasta zapewnia?o bezpiecze?
stwo, st?d wyrasta?y szybko, jak grzyby na wiosn?,

. murowane domy i sklepy. Dla ró?nopleruiennej lud-
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no?ci, ?ci?gni?tej przez swobody miejskie, pow italy
liczne ?wi?tyni e.

.

Zamojski dba?y zawsze o rozszerzenie o?wiaty,
zak?ada pocz?tkowo szkol?, której kierunek powie
J';{;cL zJ?-anernn po.ecle Klonowiozowi. Nast?pni e, spro

,\"adzlws?)' profesorów l'; ak3o(l:111ii krakowskiej, tw.o
rzy w Zamo?ciu szkol? wy?sz?, czyli akademi?.
Jednym z profesorów i pomocników Zamojskiego
przy zak?adaniu akademii by? Szymonowicz, tez

s?awny w Polsce poeta, który g??bogo odczuwa?

niedol? poddanego ludu i vw pi?knych opiewa? to

,?ierszach . Szko?? ta jednak nie mog?a rozwin??
SI? nale?ycie, zarowno dla braku zdolnych profoso
rów, szczup?ych funduszów, jak i dla ma?ej ilo?ci

kszta?c?cej si? m?odzie?y. Obok akademii istnia?a

te?' drukarnia, w której Szymonowicz, Zamojski
uczony Burski i wielu innych drukowa?o HWC dzie?a,

Dla kupców ufundowa? tu Zamojski gie?d?, a dla

wspierania ubogich rzemie?lników za?o?y? lombard,

gdzie w razie potrzeby znajdowali dogodn? po?yczk?,
Kupcy, d???cy ze Lwowa i Wo?ynia do Gda?ska

pocz?li zatrzymywa? si? w Zamo?ciu, urz?dziwszy
tu sk?ady swych towarów.

Zamojski, zdobywszy du?e obszary ziemi, a oba

wiaj?c si? rozdrobienia tego mienia i zmniejszenia
znaczenia w kraju swej rodziny, urz?dzi? z dó1?r
swoich ordynacy? czyli majorat. Jest to urz ?dzeuie

sukcesyi w ten sposób, ze tylko jeden he spadko
bierców, zwany ordynatem, dziedziczy? w ca?o?ci

nieruchorne dobra i nie móg? ich ani sprzeda?, ani

d?ugarui o hci??y?. Jest to przywilej naj starszego

syna. .Jan Zamojski w?jedna? sobie u st?nó? po

zwolenie ordynacyi, ktora przechowa?a .Sl? .?z .

do

dzisiejszego dnia, przeszed?szy do bocznej linii WIel

kiego kanclerza.-Otrzymawszy od Stefana Batorego
na Podoln pustki kresowe, Zamo'p;kl l tam postano-
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wi miasto za ozy«, na czycle Je o iwarowac, al1y

moz?o wstrzymywa? cz?ste napady Tatar.iw i tym

spo?obelll okolic? przez nieprzyjació? z mieszka?

ców ogo?ocon?, zaludni?. .Dla zach?cenia za? do

skorsz?go budowania si?, posypa?y si? liczne przy

wileje i nadania

Zamojski miasto nazwa? Szarogr. Idem, a w her

bie nadal 11111 wizerunek ?w. Floryana, którym niia-

10 si? odt?d piecz?towa?. Uczyni? to na pami?tk?
stawnego swego przodka Florrana Szarer:;o. W" Sza:
mgrodzie prowadzono handel z W?oehami, 'I'atarami

i Turkami, nie op?acaj?c ?adnych ce? ani podatków.
Zak?adano tu tez sk?ady soli, wosku, skór i innych
towarów. Podczas wojny za? lub trwogi, dziedzic,
albo w jego nieobecno?ci rz?dca zamku ?abowi?zy
wa? si?, pod uczciwo?ci? i wiar?, przestrzega? po

rz?dku i kierowa? obron? miasta. Nic wi?c dziwne

go, ze i ten gr()d przez Zamojskiego wzniesionv,
rós? w dobrobyt i stal si? jedn? z najwa?niejszych
kresowych warowni.

ol ,

Ko?ció? Sw. Floryaria przez niego znsta] tu zbu-

dowanv i jego kosztein utrzymywnny wikary .,.,aby
jak pisa?-w niedziele i ?wi?ta parafian uczy? wiary
?wi?tej;" zalo?v? tez szko?? przy ko?ciele .. aby dzie
ci w pobo?no?ci i naukach ?wiczone by?y".

Tak podczas pokoju ka?dy czvn tezo zacnezo
•

." J <::> v

?llQza zmierza? do rozszerzenia dobrobytu, handlu

loswiaty w kraju, którego pomy?lno?? b-da zawsze

dla niego pierwszym celem w ?yciu.
.

II. Wielkie plany na przysz?o??, przerwane

?mierci? Batorego.

Stefan Batory, przekonawszy si? na ostatnim

nieudanym sejmie 'warszawskim, ze mo?now?adcy
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1)odlmrzaj?1 ?zlacht? i staj? w, popr.zek najlepszych
lego Zallllal'U,W? postanowi?, Jak: Sl? wyra?a jeden
:t naszych historyków, ,,?uchwycit z?o rozj.rlonem
zelazem?'. Trz?b:: by?o z3:straszy? i przekona? pysz

nych wwhrzyc} eh" ze .mie Z malowanym królem"

maj? d? ?zynlenUt, który pozwoli?by im bezkarnie

wichrzy? l przeprowadza?, sprawy ich osobisty in

teres ma:1W?C ns celu, a
,n18 dobro kraju.

,Jeszcze podcza? wO.Jn?T z Moskw? Grzegorz O?

cik, mo?now?adca litewski. pos?dzony o znoszenie

SI? z carem l jego pos?ami, stawiony l)y? przed
króla. Przy rewizyi znaleziono fa?szowan? monet?
i pisma z podrabianerui podpisami ró?nych sonato

rów, z którymi jakoby by? w porozumieniu, znosz?c

si? z nieprzyjacielem. Z pocz?tku nic nie chcia?

odpowiada?, a obro?ca jego o?wiadczy?, ZP. nikt go
wed?uz prawa szlachcic s?u??cego do odpowiadania
zmusi? nie mo? e, dopóki wina dowiedzion? lllU nie

b?dzie i dopóki prawnie nie zostanie zapozwanym

przed 8:\(1. Kic m6g1 jednak pozwoli? 11a to spra

wiedliwy król, aby najokropniejsza zbrodnia zdrady

natychmiast ukaran? nie zosta?a. A.7.c gotowa? si?
na wojn? i ?y] prawie jak IV obozie, wymóg?, ?eby
O?cika s?dzono nic zwvczajnie, ale s? dcru wojennym.

Utrzymywa?, ze owerui szlacheckieml przywilejami
zaslania? si? mog? ci, których imi?jest bez plamy,
ci za?, którvch zbrodnie s? jawne, przywilejów szla

checkich i samczo szlachectwa nie s? warci, Stalo

si? tak, jak lu6t rozkaza?: glo,?a O?cika, cho? wiel

kiego pana, ale jawnego zdrajcy, pad?a. pod tOl;O
rem kata>- Druz? by?a sprawa Zborowskich, która

niemalo zwichrz}7?a Polsk? i ogromne na przy?z?o§?
mia?a skutki. Ju? poprzednio by?a mowa o ?em,

jaki wyrok Henryk wyda? ?3: Samuela Z/b?rowsklego
za zabicie 'Yapowskiego, l Jak? l?Ie?h?c l oburzellle

mi?dzy wszystkiemi s?d ten rrzmeClL Samuel, f-ika-
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zany na wygnanie, schroni? si? do Siedmiogrodu,
i tam dobrze hy? przyj?t.y przez Stefana Batorego.
Po wiadai? nawet, ?e Samuel doradzi? ówczesnemu

ksi?ciu Siedmiogrodu btal'Cl.e si? o koron?, l.?d?c

pewnym, 7.e zostawszy k]'\llclll, przebaczy mu daw

ne winy i pozwoli wróci? do kraju. Jednak Batory,
cho? Samuelowi ?yczliwy, za nic nie chcia? wyst?

piG. i)l'zeci? sprawiedliwym wyrokom 8?d.u, -prz?ci
wnie upomina? go, ?eby CIcho w ustroniu jakiem
na granicy sicdzia? i do kraju bro? Bo?e nie wra

ca?. Zumoj ski to samo mu doradza?, a szczególniej
zaleca?, ?eby unika? miejscowo?ci, gdzie jego w?a

dza si?ga?a, gdy? jako starosta krakowski by? obo

wi?zany, takiego jak Samuel banit? ?ciga? i gar
d?em ukara?.

Drugim cz?onkiem, nal-??cym do rodziny Zbo

rowskich by? Andrzej, marsza?ek nadworny, który
stara? si?' o kanclerstwo, a gdy takowe król ofia

rowa? Zamojskiemu. Zborowscy uczuli pierwsz? ukry
t? niech?? do Batorego i jego ulubie?ca. Do jaw
nej jednak niech?ci jeszcze nie dosz?o, przeciwnie
z Janem, najuczciwszym z ca?ej rodziny Zborów

skich, Zamojski w ?cis?ej ?y? przyja?ni. Otwart?
dopiero nienawi?? powzi?? ku Zamojskiemu i królowi

Krzysztof Zlrorowski.

Podczas bezkrólewia Krzysztof wzi?? od Bato

rego do?? znaczn? sum? pieni?dzy dla wzmocnienia

jego stronnictwa, tymczasem sam przerzuci? si? do

Maksymiljana. Mówiono nawet, ?e w czasie wjazdu
królewskiego do Krakowa mia? go zg?adzi? podst?
pnie. K ast?pnie zagrani c? j u? bawi? i z cc::;arZ81TI

podobno o wojnie z Polsk? si? naradza?. Obecnie

za?, korzystaj?c z uroczysto?ci weselnych Zamoj
skiego, przyjecha?, ?eby pogodzi? si? z królem i od
razu prosi? o nagrod?. Król bardzo ?le przyj?? t?
pro?b?, bo nie chcia? obdarza? cz?owieka, który
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dopiero co tyle rrzest?pstw prostern przeproszeniem
stara! SH? zatrzec.

.

.

W ty? .samym czasi? kozacy wspadli w gra

nl.c? ?lU'Cy! l tam par? miaet zmbowali. Chodei?y
wie?ci, ze Ich do tego podmawia?, a nawet sam im

w tern dopomóg? Samuel Zborówski. Senatorowie

liczni na weselu zebrani oburzyli si? wielce na Sa

muela, ze tak. wielkie niebezpiecze?stwo ?ci?ga? na

Polsk?. Bracia znowu urazili si? o to, ale naj nie

s?uszniej, bo najgorsz? ju? zdrad? knowali w niz

kich swych duszach. Nad Samuelem wisia?a wci??,
kara wygnania, Andrzej i Krzysztof zmarnowali

maj?tek na zbytki. Od obraz onego króla przeko
nali 8i?, ?e bez prawdziwej zas?ugi ?adnej nie uzy

skaj? ?aski, przyci?ni?ci tedy niedostatkiem, który
zawsze i wsz?dzie m?odzie? w zbytkach wychowan?
do zawichrze? i zbrodni popycha, woleli na naj

wi?ksze pu?ci? si? przest?pstwo, ni? znie?? cierpli
wie los, który sami sobie zgotowali. Spisek. przez

nich knowany i w listach uk?adany, zosta? w ten

sposób wykryty, ?e jeden z tych listów dosta? si?
w r?ce Batorego. Król, obawiaj?c si? rozruchów,

któreby pewno wybuch?y, gdyby tak przemo?n? ro

dzin? przed s?d swój zapozwa?, umy?li? uprzedzi?

raczej zbrodni?, ni? j? ukara?. Odda? te listy Za

mojskiemu, a ten za zezwoleniem kr?lewskiem P?-'
kaza? je Janowi, który w spisku braci ?adnego me;

bra? udzia?u i za to bv? od nich srodze napastowany.

.

Zborowski pozna? charakter pisma: i pi?cz?cie
l b?aga? pocz?? o darowame winy braciom, me sta

raj?c si? nawet ich oczy?ci? z tak gro?nych zarzu

tów. Zamojski u?ciska? kasztelana l przyrzek? mu,

ze wierno?? j ezo wi?cej b?dzie u króla znaczy?a,

ni? przewinieni? braci, je?eli si? tylko opaml?ta.J?.

Upomina? go jednak, ?eby ca?? t? spraw? w taje

mnicy zachowa? i braci na dobr? drog? naprewa-
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dzi?. Obaj zadowoleni rozstali si?, Zb?rowski z
.na:

dziej ?,
ze bracia przebaczenie uzyskaj ?,

a Zamojski

przekonany, ze odt?d spokojnie b?d? si? zac?10w.r
wa?. Wkrutce jednak Zamojski przekona? S1E?, ze

sroco zawiód? si? w swych nadziejach, gdyz nawet

Ja; dotychczas naj spokojniej szy, pocz?? wichrzy?.

Tyn;czasem zbli?y! ?i? czas s?dów staro?ci?skich, na

które Zamojski zje?d?a? do Krakowa sze?? razy do

roku. ,y drodze dowiedzia? si?, ze Samuel ledwie

o mil? od niego si? znajduje, ze w miar? jego po

urózy sam si? posuwa i razem z nim zamierza zje
cha? do Krakowa.

Oburzy?o to do
.

?ywego Zamojskiego, ?e ten

zuchwaty wygnaniec, wszelkich praw pozbawiony,
nieraz przez nieg : przestrzegany, na nic nie maj?c
wzgl?du, tuz zaraz w jego starostwo si? wdar?, ur?

gaj?c prawom i powadze jego urz?du. Z?o?ywszy
rad? z przyjació? i wojskowych, wys?a? znaczny od

dzia? piechoty, a z nim Zó?kiewskiego? Urowieckie

go, Wybranowskiego i Mtoczka. który otoczywszy
wie? Piekary, okolo Proszo wic, gdzie si? Samuel

znajdowa?- uj ?li go i do Krakowa dostawili. Zbo

ruwscy i ich stronnicy roz?alili si? srodze, zacz?li
natrz?sa? si? z Zamojskiego i wy?miewa?, ze .rjtrzy
ma wilka za uszy". Szlachta za? domaga?a si?, ze

by wykonanie wyroku ?mierci od?o?y? do sejmu.
Sumienie podyktowa?o mu surowy, ale sprawiedliwy
wyrok. Nie móg? Samuela zachowa? przy ?yciu
wtedy, gdy inni przest?pcy w podobnych razach

natychmiast byli karani; wykracza?oby to przeciwko
równo?ci, która ka?e i z mo?nym i z biednym ob
chodzi? si? jednakowo i równ? im sprawiedliwo??
wymierza?. W przeddzie? wykonania wyroku Za

mojski z kilkoma przyjació?mi udali si? do Samuela,
aby go si? rozpyta? o wspólników i zamachy na

króla.
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Zborówski z pocz?tku pokornie o' ?ycie b?aga?
ale napró?rio. vYreszcie wyzna?, ze Bóg sam 0'0 tl?

l 'l 'b
-?»

?
b

Spl'owac Z]', ze y pornos kar? za krew niewinnie

przel/,an,? i inne li?zn? przest?pstwa. W ten sposób
dal ?wladectwo /'

mewmnosci s?dziego, który wyrok
na mm w,.rkonac kaza?. Gdy pytany o wspólników
Samuel nikogo wyda? nie chcia?, Zamojski kontent

z tego sam przerwa? mu mow?. Nazajutrz na zam

ku, w miejscu do tracenia zbrodniarzy wyznaczonym,
bardzo rano, Samuel Zborówski zosta? ?ci?ty. Cia?o

krewnym wydano.
Szczególny by? los tego cz?owieka: raz na nim

prawo wykonane nie by?o i st?d zaburzenia si?
wszcz??y, drugi raz jeszcze bardziej 'wzmog?y si?
dlatego, ze prawo to spe?niono.

I'o straceniu Samuela Zborowscy pocz?li jedna?
sobie stronników, podburza? szlacht? i przeciw wy

rokowi s?du powstawa?, Nie dal si? jednak tern

zastraszy? dzielny Batory, Przeciwnie postanowi?
ostatecznie napi?tnowa? i surowo ukara? jawn?

zdrad? i zuchwalstwo tej burzliwej rodziny. Krzy
sztof Zborówski zosta? przed s?d pozwany. Oskar

zony o obraz? majestatu i zdrad? kraju, skazany
zosta? na wieczne wygnanie, przytern on i jego po

tomstwo czci i szlachectwa pozbawieni; ka?dy urz?

dnik, który go ujmie, ma go zaraz, na gardle ukara?,
dobra skonfiskowane. potomstwo Jcgo nigdy po m-

.

kim ?adnego spadku) nie mo?e odziedziczy?. ,

,
Wprawdzie stronnicy .Zborowslnch ?a?ozyh pu

bliczn? prze ci w wyrokowi na Krzysztofa protesta

cr? i chcieli go za niewa?ny uzna?, je.dn?k ,os?at?
cznie, widz?c slabo?? swej part:r?, cofn?li SI? l PI

sma, z którego protestacy? czytali, nie ,oddalI:
.

,
.

Wtedy wyst?pi? ?wi?t?sla',:/,Orzelskl, s?dZIa JSa
liski, a wspommawszy

wiernosc dawnych Polaków

. dla swych króli, wystawiwszy w zywych kolorach
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zas?ugi króla i niebezpiecze?stwa .kraju, jego odw?
g? i roztropno?ci? oddalone, zaklina? go, ze!;>y S.I?
nie da? zrazi? niewdzi?czno?ci? i krn?brno?ci? kil

ku, bo ogó? zawsze i stale wiernym jest i przywi?

zanym do niego. Wj ele by?o. prawdy w tern ode

zwaniu si? Orzeiskiego, bo chocia? sejm ostatni, na

którym wyrok Krzysztofa zosta? og?oszonym, spe?z?
na niczem, gdyz nic nie postanowiono wzgl?dem
wstrzymania najazdów tatarskich, ani wzgl?dem woj

ny z carem, jednak by?o ju? widocznem, ze wichrzy
ciele ponie?li cios ostateczny, a wi?kszo?? zrozumie

i przyjmie dobre zamiary wielkiego króla.

Po sejmie. Batory odda? si? najmilszej i jedynej
swej rozrywce-polowaniu w puszczy Niepolomskiej.
Pod zim? wyjecha? do Grodna i tam rozpocz??
uk?ady z papie?em i ksi???tami w?oskimi. Po ?mier

ci Iwana Gro?nego, okrutnego ale m?drego cesarza,

wst?pi? s?abowity i niedo???ny 'I'eodor na tron mo

skiewski.

Król Stefan chcia? z tego skorzysta?. Przedsta

wia? wsz?dzie obecny stan pa?stwa rosyjskiego i do

wodzi?, ze teraz w?a?nie jest pora do za?o?enia sil

nego pa?stwa na pó?nocy przez po??czenie Moskwy,
z Polsk?, ze si? postawi tym sposobem siln? zapo

r? od Turków; chrze?cija?stwo niczego jaz od hord

poga?skich obawia? si? nie b?dzie, a religia kato

.licka daleko si? rozszerzy. Prosi? tedy, aby mu

pa?stwa chrze?cija?skie pieni??nym zasi?kiem w po
moc przysz?y, zwa?ywszy na korzy?ci, jakie st?d
dla ca?ego chrze?cija?stwa wyp?yn?.

Umar? w?a?nie papie? Grzegorz XIII, a jego
miejsce zaj?? Sykstus V. Obaj papie?e, powiado
mieni o tej sprawie przez Possewin? i kardyna?a
Batorego, królewskiego brata, bardzo ch?tnie na

k?aniali si? do zamiarów króla. Szczególniej Syk
StU8 przymierze przeciw Turkom tak wzi?? do serca,
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?e sam w?asn? r?k? list ?o Batorego napisa? i przez

legata swego przyrzek?, ze b?dzie mu wyp?aca? mie

si?cznie du?? sum? pieni?dzy (:25000 skudów).
Zamojski, chocia? oddalony, jednak wtajemni

czony byJ we wszystkie rozleg?e plany i naj skry t

sze zamiary Batorego. Z rado?ci? dowiedzia? si?
?e pieni?dze od papie?a ju? nadesz?y i z?o?one zo?
sta?y u kupców weneckich: sejm na miesi?c grudzie?
zosta? zwo?any, a sejmiki zwykle sejm walny po

przedzaj?ce ch?tnie zgadza?y si? na wojn?. Ocze

kiwa? wi?c tylko, kiedy zostanie powo?any przez
króla do pomocy w wykonaniu tych wszystkich wiel

kich projektów, maj?cych poprowadzi? ojczyzn? do

wielkiej ?wietno?ci i chwa?y nie?miertelnej.

Nagle wie?? straszna, jak piorun, uderzy?a w Pol

sk?-król umarL-Zszed? on z tego ?wiata 12 gru
dnia 158G LW ulublonem Grodnie. Mial dopiero
54 lar?ku, zdrowie dobre, a cia?o krzepkie, za-

'hartowane ci?g?? prac? i trudami. Choroba trwa?a

zaledwo sze?? dni, nic wi?c dziwnego, ?e ?mier? tak

nag?a wszystkich przerazi?a. N albole?niej za? i naj
g??biej odczu? j? niezawodnie Zamojski, który wi

dzia? w nim nietylko ?askawego dobrodzieja, przy

jaciela i powinowatego, ale i wielkiego przewodnika
narodu, który kraj jego nade wszystko ukochany
mia? doprowadzi? do porz?dku i chwa?y.

Pod wp?ywem wielkiej tej bole?ci, Jan Zamoj
ski wyrazi? swe uczucia w wierszyku ?aci?skim,

który tak brzmi w t?omaczeniu:

Gdyhy? ?yl z królów najwi?kszy, Stefanie,

Polska by 'z 1,V ?ry \y smutku nie j?czala,

Ani by rzesza ehrze?cijan patrza?a,

.Jak si? dzi? niecni raduj? poganie.

Lecz Bóg wszeclunocny, co od wieków ?yje,

Niotrwala rado?? ?aloba okryje.
v

v'
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12. Trzecie bezkrólewie.

Ci??kie brzemi? spad?o na Zamojskiego pt)
przed wczesnym zgonie Stefa?a. Burzliwa Z?\,'WZl?
to?? Zborowskich zwróci?a SI? teraz ca?? sil? na

Zamojsk?eg? :Kie pol??nani osta;ecznie, a. racz?.j
rozdra?nieni, postanowili korzystac z obecnej ChWIlI

i wyt??yli wszystkie swe si?y na to, ?eby dla siebie

lito?? zjedna?, Zamojskiego poda? w powszechn?
nienawi?? i króla pod?ug woli swojej wybra?.

Wed?ug zwy czaju Karnkowski, jako prymas kró

lestwa zwo?a? sejmiki wojewódzkie i naznacza? ?e

natoroni zjazd konwokacyjny do Warszawy. Przed

tem jeszcze Stanis?aw Zólkiewski, ojciec pó?niejsze
go hetmana, jako wojewoda ruski, zwo?a? szlacht?
do Lwowa. Zjechal tam i Zamojski i nie pozwoli?,
aby si? zacz??y obrady, zanim ?alobne nabo?e?stwo,
jako ho?d winny pami?ci zmar?ego króla dope?nione
nie zostanie. Zbieg?o si? mnóstw» wielkie sz lncbty
i mo?now?adców, wszyscy smutni i przera?eni. Ma

teusz Piskorzewski, sekretarz królewski, pochwali?
w ?aci?skiej mowie pogrzebowej ten krok Za

mejskiego.
N a obrady sejmowe zamiast wnie?? sprawy,

zmierzaj?ce ku publicznemu dobru, rzucono si? ku

Zamojskiemu i zasypano go gradem wyrzutów. Jak

móg? stara? si? uspokoi? wzburzone umys?y, ale

napró?no. Bod?y jego nieprzyjació? liczne urz?dy
i bogactwa, jakie posiada?; tlomaczv? si?, ?e jedno
i drugie posiad? trudami i prac? i "nigdv takowych
ze szkod? kraju nie u?ywa?. Zarzuca"no mu, ?e

chce Batorego kardyna?a, brata Stefana na tronie

?sar1zi?. Na. to odpowiedzial, ?e chocia?by lnóg?;
Jednak przeciwko woli ca?ego kraju króla obiera?
nie b?dzie. ??dano, ?eby z?o?y?' urz?d hetmana,
mówiono, ?e kiedy król umrze, wszystkie urz?dy
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powinny usta? i w ten sposób wzi?to?? ka?dego
8zlacl?ci?a b?dzie. zrównan?, Sprzeciwi? si? temu

Zamo.lskJ, utrzymuj?c, ze l podczas bezkrólewia w?a
dza i porz?dek musz? istnie?, a wJadza hetma?ska

bardziej" n?? wszystkie .inne, gdy? po dczas ogólnego
rozprz?zem? ona hl'on?, ?ral1l(; Rzplitej i mo?e j?
zabezpieczy? przed najserem wroga. Nie na wiele

jednak przyda?a si? ta obrona, gdy? w?ród nieprzy
jaznego stronnictwa Zamojski znajdowa? nawet t?
kie osobisto?ci, którym kiedys dobrze robi? i nie

spodziewa? si?, ?e zostan? jego wrogami.
Sejmik przeci?gn?? si? dni kilka i nie postano

wiono nic, nawet wzgl?dem tego, o co si? najbar
dziej spierano. Tak samo niepomy?lnym by? rezul

tat sejmików, zwo?anych w innych cz??ciach kraju.
Zamojski naprzód postanowi?, ?e na sejm kon

wokacyjny do Warszawy nie przyb?dzie. Wiedzia?

on dobrze, ?e bez silnego orszaku niema si? po co

pokazywa?. Zreszt? by? przekonany, ?e niczegotam
nie uchwal?, a je?eli nawet co postanowi?, to nie

b?dzie to ani nic pewnego, ani stanowczego.
Wola? wi?c przedwcz esnie si? swych nie poka

zywa? i koszta podró?y do??' znaczne zamierza?

oszcz?dzi? na wi?ksze potrzeby. Na zje?dzie war

szawskim zuromadzilo si? wi?c prawie wy??cznie
stronnictwo

o

Zborowskich. Nie radzono te? nic

o przyszlej elekcyi, o nowym "królu, i potrzebach

kraju. Oskar?ano tylko zmar?ego kreta, .?o:vstawa;
no przeciw Zamnj8kiemll, chciano zabroni? I s?aza<.;
na spalenie. .,?Dzi('je wojny z ?foskw?". naVlsane
znakomicie przez Rcinholda Hel?enstell?a ..

Zboro

wscy za? wyst?powali z ?a?osnemi ?karganJl ..
doma

gali si? uznania kary Samuela za nI?praw?
l odwo-

.

lania wyroku wydanego na Krzyszt?ta:
Obelzi jakie miotano na ZamOJskIego, by?y tak

lliespr(1,wie?liiwe i oburzaj?ce, ?e zacny senator(?Iar-



- 82-

cin Le?nicwolski poczu? si? obowi?zanym broni?

nieobecnego. kolegi, chocia? nie )nieni? .

si? /do.t)7ch-
czas przyjacielem Zamojskiego. I Zal?d?vle . Ul/O

WIe za

cz?? ? stronnicy Zborows kich krzycze? l ?aj ac go po

cz?li. Jeden nawet z pomi?dzy Zborowozyków wy

mierzy? strzelb? na Le?nicwolskiego i zapyta? Zbo

rowskich, czy ma strzeli?. Spostrzegli si? wreszcie,
?e zadaloko rzecz posun?li, rozpocz?ty rozruch sta

rali si? upokoi?, Le?nicwolski na wst?pie o?wiad

czy?, ze spodziewa? si? tego, co go spotka?o. ale

mimo to niezmieszany ca?? mow? wypowiedzia?.
Powiadomiony o wszystkiem Zamojski napisa? list

do senatu. Najpierw t?omaczy? si? w nim, ?e dla

wa?nych przyczyn nie móg? przyby? do Warszawy,
potem skar?y? si?, ze w jego nieobecno?ci rzucano

potwarze na niego. O?wiadcza? dalej, ?e nie chce

wylicza? zas?ug swoich dla kraju, innym samochwal

stwo zostawiaj?c, ale prosi. aby mu sprawiedliwo??
wymierzono i na dobro kraju pami?tano w tak dra

?liwych okoliczno?ciach. J e?eli ma kto co przeciw
ko niemu, s? na to prawa, trybuna?y, król przysz?y;
od ?adnego s?du nie wy??cza si?, bo jest pod pra
wem ólnem krajowern. ale bezzasadne napa?ci
zaw "o?ci stronniczej za nic sobie wa?y.

Pi?knym jest ust?p. w. którym mówi o zakazie
dzie?a lIeidensteina. .. Pocó? dzieje przez Reinhol
da pisane wywo?ywa? i zakazywa?? Czy dlatego, ze

slaw? króla Stefana. or??u polskiego piórem rozniós?

po ?wiecie? Nie przytlumi? tej ?aw'y' ?adne zaka

zy. ?vje ona i wiecznie ?y? i trwa? b?dzie. VV szak?c
ten?e Dam dziejopis oddal sprawiedliwo?? Janowi

Zb?l?ow:"ikiemll.· wspominaj?c, ?e przeze? król jego
mosc niehoszczyk li Czczowa odniós? zwyci?stwo ?e

pod Pskoweni w 1I11'O?IH'j zimie. w niedostatku \\;iel
kim ?o?nierzy. nie ogl?daj?c si? na ?adne ruewcza

sy, on pierwszy obl??enie ko?czy? radzi?.
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l ?v'y to. zakazuj.e?ic'? niebaczni. ?e przez to ?a
dzie?o si? bardziej rozejdzie, bardziej ciekawo??

ndzk? zaostrzy. Gdy Rzymianin ów Kato ostre
si?gi przeciw Cezarowi napisa?, có? uczyni? cezar,
an na6?vcza? HZ'ymu i ?wi.?ta? ?ie.}?kaza?, odpi

?? na n18. 'I ak l =s czymc P?WlnmScIe;-wytknij
e b??dy, p?prawCle w czem SI? omyli?, macie tego
zyk?ad w. nieboszczyku kr6?u, p?nu naszym prze

?da? on l poprawia? r?kopis Reinholda. jest dot?d
autora egz ernplarz z poprawami i przypiskami

?asnej r?ki kr6lewskiej. Zazdro?ni jeste?cie o wol
o?6 i swobody wasze, a chcecie my?li ludzkie kr?
owa?. Nie wasze to dzie?o, dzie?o to ciemnych

lko i trwo?liwych tyranów, oni to ciemnot? panu
; ludzie wolni, ?wiat?em rz?dzi? si? powinni".
st ten odczytano z wielk? trudno?ci?, ale tych

przekona?, którzy i bez listu tego samego co

amojski byli zdania:

Partya Zborowakich w coraz wi?ksze i bardziej
zaj?ce wpada?a b??dy i bezprawia. Stanis?aw

kiewski, pos?em z wojew6dztwa Be?zkiego wy

y? przy.jaciel i gorliwy stronnik. Zamojskiego,
zbrojnie napadni?ty i uratowa?. SI? tyll: przy

runo?ci? umys?u i od wag? .. By?a to rzecz .18s?y
ana, aby na zje?dzie sejmowym, na którym zapew

o wszystkim bezpiecze?:::ltvY?, zgwa?cono. prawo
osobie pos?a, 1\t61'e ?vsz?.dzIe uwa?ane J?st za

te. ,,- szyscv nos?owie Ziemscy. o.lnll'zem tym
adkiem zanie?li Stanom skarg?, lllllllO to prze

stwo nie zosta?o ukarane. Sejm ten, na którym
OI'OW::;Cy wykazali w ca?ej rozci?g?o?ci swe sob

o i .niedcl?stwo zako?czony zastal wyzI?acze

elekcyi na dzie? HO Czerwca, w vYoh. pod

aw?. Pos?dzano, z? termin ten: tak mewy

(Ua szlachty, zaj?i e] w tym czasie gospo?ar?
umy?lnie by? wyznaczony przez tych, ktorz)
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chcieli wznieci? wojn? dornow? i rachowali glównio
na pomoc wojsk, ?bcych?-Z1J?l·o.wscJ.:

mieli popiera?
elekcyn :Mak!'yunhana, Zamojski z?s d?ngo SI? \?a
hal mi?dzy Fiodcrem, carem ru?klln l szwedzkim

królewiczem Zygmuntem. I Za pierwszym przema

wia?y OO'1'0111nC polityczne korzy?ci, po??czenie z nr O>

skw?, którego pragn?? Zamojski jeszcze za pierwsze
Q:O bezkrólewia i które by?o marzeniem Batorego.
Litwa ogromnie tego wyboru pragn??a, bo w ten

sposób widzia?a si? zabezpieczon? od pot?gi ture-r

ckiej, lada chwila gro??cej wschodnim granicom.
Fiodor pragn?? te? gor?co korony polskiej i ni

stawia? takich, jak Iwan, warunków, pos?ów przys?a?
i wspó?ubiega? si? na równi z innymi, Ró?nica tyl ..

ko religii stawa?a na przeszkodzie i szal? zwyci?-n
twa na stron? Zygmunta przechyli?a. 'Yybór Zyg·
muuta przynosi? te? Polsce niema?e korzy?ci, ba

zapewni? jej zrzeczcnie siQ ze strony Szwecyi wszel-i

kich roszcze? do Inflant i odst?pieni e Estonii.

Prowincye te zapewnia?y nam panowanie nad ruo-i

rzem Ba?tyokiem. co by?o nader waznem ze wzgl?d
'

na handel, przemys? i og61nc bogactwo kraju. Przy
tem ? 'gnnmt 'Yaza, jako syn Katarzyny, siostu

Zyg m nta Augusta, by? potom kiem J agie Honów, ch©ir?

?iaz po k?dzieli, od dziedzi?stwa mówi? po polskta
l dlatego na wi?ksz? móg? w Polsce liczy? symp

?y?- -Andrzej Batory dzielnym by?, rozumnym i zn

j?cym polskie stosunki cz?owiekiem. ale zawzi?to"
Zborowczyków, nie cierpi?cych imienia Batorycl

tawala na przeszkodzie jego wyborowi. ·ta

. TakicJl kandydatów maj?c na my?li, zje?d?a?
;l?

na seJn,l sz!acht?? dziwny przedstawiaj ?c "id

Zdawa?o SI?,. ze me obywatele to id? na nara

ale hufce bojowe na zacl?teO'o wroO'n.

\Yidocznem juz by?o. j?k Pol?ka posnwaJa
na (11'0clze bezrz?du. Na pierwsz? elekcy?
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by?o pod t'Ul'O\\?? kar? przyby? uzbrojonym,
ie podcz?s ?rzeclego t-i.ejlllLl elekcyjnego, par

uzJJr?la?y si?, Jak na wojn?. 1\ ajpierwsze prze

??y zbrojne szyki Zborowakich i Górki, najpo
ejszego ich stronnika. Zamojski nadci?gn??

'0 w sam dzie? elekcyj, maj?c w swym

'--

od

e wiernych ?olnierzy z wojny moskiewskiej
anych dowódzców. do któl'yc 11 nale?eli tez Fel

ach i Wajher. Zaraz pierwszy dzie? sejmu
zak?ócony ?alami i skargami Zborowcz,rków,

111 wyznaczono gor?ze miejsce na polach 1Yoli,
Zamojskieum.: Na swarach i klótniach siódmv

.

? lilij al, a sejm nic jeszcze nie postanowi]
ekcvi,

Maksyniiljan tymczasem wszelkierui sposobami
si? zjedna? sobie i na swoj? stron? przycl?

Zamojskiego. Naprzemian stara? si? go sku

pieni?dzmi, wielkiemi obietnicami i pochleb-
. Nie skutkowa?o to jednak, bo Zamojski.

y o osobiste korzy?ci nie dbaj?c, ogl?da? si? dó"'-

na dobro i pomy?lno?? kraju. Powa?nie jednak

?ly go niepokoi? zamys?y przeciwnej partvi,
a z pewno?ci? mia?a Maksyrniljana królem og:o

zbrojno go popiera?. Mial wprawdzie Zurnoj
du?o za sob? stronników, ale wi?kszo?? znu

a i wycie?czona kosztem wyje?d?aln ? ,r arsza

calv wi?c odpór zbrojnej napa?ci na nim pole
Zbo?e do' nieslvchanvch cen dosz?o, Zamojski

, potrzebowa? posi?ków do ytl'z):mania tak. zna

go wojska, tymczasem am krril HzwedzkI Jan

? o.iciec Zyglllunt?, ?ni Anna, wd/owa p,0 Ba?o
rlolStatecznym zaSI?kIem wespl'zec go llle ol)le-

li.

Pó?no w noc w namiocie swym przesiadywa?
i::;ki i tam vV ci?zkiem lHlr?czeniu dusz.,- roz

?, co mu cz?-ni? wypnda w tak trudnych oko-
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liczno?ciach. Gotów by? nawet dla dobra kl'ajl?!R?(,
godzi? si? ze Zborowskimi, ale na ich Kandy?'
nie mógl P?'zJ?stc:l?, a. bez tego. warun}?u wiec.zia? ??
zuoda z nmn me Jest mo?liw?. Gdy pOgl<ar

o 1

wD tych my?lach pasowa? si? sam z Rob?. widz
-

zdziwieniem, na godzin? jeszcze przed ?witem, wqb

dz?cego do namiotu swego prymasa. ?1?.f}
-

??l czegó?
- zawo?a? s?dziwy kap?an-wl?

?ród powszechnych prawic ?ycze?, sam si? cU?
oci?gasz? .J a gotów .i esteru do og?oszenia nov ?
króla' .-Zamojski, boj?c si? opuszcza? chwili, '?1u<

g?cej ju? wi?cej nic wróci?, nie' chc?c
wypuszciM:.G. ?

od siebie ani zra?a? kap?ana, który zdoby? ?i 5?
tak ?mia?e przedsi?wzi?cie, ko?? d?ugo kol? n,:
w swej d?oni rzuci? i rzecz raz postanowion? z' ('). -

wag? przez tysi?czne potem nicbezpiecze?stwa
.•

prowadzi?. ?6?(

13. Bitwa pod Byczyn?.

Zborowscy, dowiedziawszy si?, ze prymas i·

nowal królem Zygmunta III 'Yaz?, we trzy dn-llq
tem Maksymiliana królem swym og?osili. Zamo ??."
spisawszy pacta conventa i wys?awszy Marcina lA

?niowolskiego po nowego monarch?, sam z

wszym brzaskiem dnia wyjecha? z Warszawy. ? ..

rowczycy, straciwszy na hucznych biesiadach s:\'

i Xlaksymiljana pieni?dze, czekali na nowe po ? .

Zamojski przeje?d?a? obok wodzów, ?o?nierzy i n

ich, w g??bokim ?nie pogr??onych. '\Y ówczas v....d.

?atwo ca?y ich obóz obied?, ale przez ca?y cza ..

'

f H

mu unikaj?c najmniejszej burdy i teraz nie chdiJ:
skazi? si? gwa?tem. Zamojski, opanowawszy Kdt
ków donosi? królowi, ze stolica, skarb i re?_

królewskie s? w jego mocy, zaklina? wi?c $?
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gmunta, ?eby jak najpr?dzej przybywa?, na?ladu
w tem Batorego .

.

Tymczasem "Zborowscy, dopuszczaj?c tliQ obu

ai?cych gwaltow w s?siednich dworach, oblecli
.

bagnistej miejscowo?ci po?ozon? "ri?licQ i lada
.

e? spodziewali si? Maksymiljana, który zlicznem

skiem mia? wkroczy? do Polski. Zamojski. ob

arowawszy Kraków, sam po?pieszy? 00 Wi?licy,
u tak zamkn?? Zborowczyków, ze bali tli? wyj??

oz miasta.

Zbli?enie si? Maksymiliana do Krakowa nie

zwala?o na obl??enie Wi?licy, uchwalony tylko
sejm postanowiono odby? jak naj?pieszniej. Wy-

r no na to pagórek, rzek? i bagnem oddzielony
d miasta, zbrojne zast?py piechoty i jazdy strzeg?
braduj?cych obywateli. Gdy z licznych sen o ?

1 pos?ów utworzy?o si? szerokie ko?o, Z
.

I, ?) :?

'ji? odezwa? :- .. N ie taino pewno waszrn 1?', ?;, '"
/"

IJ 'J \?

ich strona przeciwna u?ywa?a dot?d spo 'I s
.

. t.

t? nasz? Rzplit? ucisn??", wiecie z jak' ",';?

i z jakiem st araniem zas?aniali?my j? od g,'
t ; \':

?'.

i i ch sprzysi??e?, poró?nienie me z nimi ni ''''',/:.;

z?o O mnie, lecz posz?o z tego, ?em za prawa.
'

;
':?

z? zniewa?any pom?ci? si? majestat. Rozg?asza."
?

ni, jak gdyby oddawna zgody ze mn? szukali; ach.

dyby tvlko osobiste sz?o l iesnaski, ju? by

l? dawno d?onie nas', B
t, \ '. ,

cz bardziej oni

a ojczyzn? godz? niz! (I l ..
I "\ .' Jakie? pojed-

ania tego zak?adali , ebym na Ma-

esymiljana zezwoli?, zeb, ?. ?:'\ ?? by to dawne
. szlachetne królestwo po

\ v,

i
\ ,?o pod jarz-

o zbyt ju? przemn?nego \ (?".;). ':.?'\\? ani t?, mi??
je?yzna powolno?ci takiej. 'l\',o,? ? ,\,? .\ • mnie, ani

.i t pami?tny na to, com jej
.

'''?. ? f',). . ?'\\?' ?tny, com
..

lawi dl
"

? ,\

d
/

vmien s aWle 1'rzo \GW naSZ?',' 't"'; 0ll? ac

i? niemi zastraszyc i dla .' ifl \,

t

.. :'

'
'.1 ek lub

,??
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wzgl?dów wolno?ci królestwa tego po?wi?ci?. K

baczni! gdy w domu nic pocz?? nie mogli, udali

do postronnych, pu?cili wodze na wszystko, co

cne, gwa?t i or?? roznosz? po domach naszych,
tego stopnia szaleni, ?e te wolno?ci, za które ka?

z nas umrze? jest gotów, oni, by je w' hrzydl
przemieni? niewol?, nara?aj? na niebezpiecze?stv a ..

• ?r tak ?lepej przeciwników naszych zaci?to?ci, c;"

nam zostaje? Statek, gorliwo??, ch?tne i wspóh
.

wszystkich dla ojczyzny po?wi?cenie si?? gdy lit

ci??kie obarczaj? trudno?ci, gdy przcmo?nv nieprzj'
jaciel wisi nad karkiem, jakiekolwiek by?y z kwar

pieni?dze, co królowa (Anna) jejmo?? da? raczyla,
co szczup?e moje dozwoli?y zapasy, wyczerpane

jest wszystko. Co do mnie, nietylko maj?tek, lec

'I: ··? ,'amo oddawna po?wi?cone ojczy?nie. Maci

1f.njZ3f?U?i\e mej wiary lub?, ?on? i cór? moj ?; j f

?li !Wo?ffirociej? przez zgon mój. obydwie wasz

.

?eQ?fj)(p laj?: dosy? one bozatemi h?rl? je?eli z
<

?JrR!"\?'tj?; niesk/a??n?. pami?? ojca, a mi?o?? i uprz ej
?Cf; '}vaszmosclOw ,

-oC[ "szyskich obecnych wzruszyla ta mowa, ncl

Hi?l"()no tez zaraz, zebr cala szlachta, pod utrat

aj?tk ów, stawi?a si? zbrojno.
Zniesiono elekcy? Maksymiliana i wszystkicl

coby z nim trz: ??n. ?kdJg}1lszone za nieprzvjaciól oj
czyzny.: K a za o(?W4tIl:w,?ol)rad przyby?a z ebranyu
ra.Iosna no\Vina'l?fti?Ji?flqJ1t III, wvrwawxzv ?i?
koniec z obj c ??10i?j?(jhl'Ddzica, 11rzpp?yn"?? szcz

?li wie 1110rze ? t fen' l Jan?l w Gda? sku. J edn

cze?nie MGl.l-?)Wl%mlIBi? iiszy s?siad królestwa, z

?wietnym o)' 'M\\: ·,??rt?HJd Kraków podst?pi?, Spo
dziewa) si?, ,l i.Jhfu?. pieJ?-i?d?f', które ci?gle n

sylal, znanM\ft an?iJi?fWl?g l wojska w Polsce zast

n.ie, dla ?gt?i. 'H?aj lI?lJljez1>yt licznem 'iyojskiem
c w,gal. er:>

'

AJ;
.
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J:dnak? zl?c.zywszy si? ?e Zborowskimi, opasa?
(rakowaokola l W obl??eniu trzyma? stolic?. Nie

.1Op:?C zdoby? miasta sil? próbowal szcz??cia w po
. ej?ciu. Jest pod Krakowem przedmie?cie Graba-

• ze, zamieszkane przez rzemie?lników Niemców, od

alone od miasta i mniej strze?one, Maksymilian,
.

ako Niemiec, z Niemcami wszed? w tiklad \Y. T'lo

ono si?, ze w ciemno?ciach niepogodnej nocy

w przedmie?cie to wprowadz? i po domach ukryj?
wa pulki piesze: ze te niespodzian? napa?ci? bra

U1Q Sz\Yeck? opasz? i za danym znakiem reszt?
vojska Maksymiljanowcgo do miasta wprowadz?.

.

-z ezorny i na wszystko baczny Zamojski wiedzia?

zdradzie Niemców, uda-wal jednak nie?wiadomo??,
o piero, udy piechota .stan?la na Grabarzach odci??

ej odwrót i przedmie?cie kaza? zapnli?.
Nagle nadci?gn??y pu?ki Górki; Zborowekich

i rzuci?y si? na zast?py Zamojskiego. Xajwi?kszc
niebezpiecze?stwo grozi?o obl??onemu miastu. gdy

?l"zybieg:? Zamojski, porwawszy \V r?k? chor?giew
bój srogi odnowi?. Poz ahijano puszkarzów z oddzia?u

nieprzyjacielskiego i na nich?e zwrócono w?asny ich

or?z. Bó.i wszcz?? si? zaci?ty, oburzone wojsko
drad? m?ci?o si? bez lito?ci, prosz?cym nawet

o ?ycie nic chciano darowa?, w p ie? wyci?to mie

s?ka?ców przedmie?cia, tak ?e lóOO prz'eszlo trupa
al eglo pobojowisko.

Niepowodzeniem tem do ?ywego dotkni?ty Xla-
.

?8yrnil.ian z niema?ym ?alem od Krakowa odst?pi?..
reszcie d?ugo oczekiwanv Zygmunt zbli?y ? ?i? do

talie)' od strony Wieliczki. \r?-cje{lczon?- d?ug?
valk? sko?atany naród z nieopisan? rado?ci? przyj-

Ino wal w?adc?, który zapowiada? mu wreszcie za

ko?czenie bratobójczej wojny.
,

Zamojski wyprowadzi? przed króla swe wojska
odda? królowi bu?awy, chor?gwie, dzialu i zbroje
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na Makf'Yllliljanie zdobyte. Biskup kamieniec.
w pi?knej mowie powita? króla, który odpowiedzia? n

ni? krótko ale po polsku, co ogromn? rado?ci? c

?y lud przej??o. N azaj utrz duchowie?stwo, senat

rowie i rycerstwo stawi?o si? przed króla. Pokaz

?i? ?ygmunt w czarnym hiszpa?skim ubiorze, z d

?? bia?? krez? u szyi: m?odo?? i pi?kno?? przy?mi
ne \V nim by?y zimn? powag? i ponur? jak?? po

s?pno?cl?.
Przedniejsi panowie, a szczególniej Zamojs

chcieli wybada? i pozna? zdolno?ci m?odego' 'pa

lecz Zygmunt nie dawa? wci?gn?? si? w d?u?sz

rozmow?, daj?c na wszystko krótkie i suche odp
wiedzi. Zra?ony, a mo?e i dotkni?ty tym dowode

braku zaufania, na które nie zas?u?y? tylu tnda.

Zamojski Yzekl do Le?nicwolskiego. który l, -ii

. przyprowadzi? ze Szwecyi: ?,J akie?e?cie nam .11 p '1}

dyabl? przywie?li!" Od pierwszego wi?c spojrzeii
. nowy król zrobi? na Zamojskim niemi?e i jakie? ?:

gadkowe wra?enie.

Tymczasem Maksymilianowe wojska pl?drowa?
po Polsce i srodze kraj uciem i??a?y. T dr?cz
mieszka?cy opuszczali domowe siedliska, nape?ni
j?c stolic? swerui narzekaniami i b?agaj?c he ,maa"",r.w·""

o ratnnek. Rozumial i Zamojski potrzeb? WYl -urcia

co rychlej arcyksi?cia z; granic Polski. ?atrz,Vln?c?
wal ?o jednak brak ?o?du, s?abo?? wojska ? l l)

. mi?kle przepa?ciste drogi. Znosi? z ?alem w ser
.

ostre przymówki i pos?dzenia o opiesza?o??. Sk o

wi?c tylko jakie takie posi?ki otrzyma?, a 1111'

ziemi? ?ci??y, Zamojski po?egna? publicznie kru

i stany. Dawa? mu Zygmunt S\\" oj e hlogoslaw i·:)

stwo, a pany radne sta?y gor?ce mod?y do nietui

o powodzenie or??a polskiego.
Wysla? naprzód z przedni? stra?? Aleksand

Koniecpo Iskiego. rozkazuj?c rozg?asza? szeroko. /.
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ze wszystkierui nast?puj e silami. M aksymiljan
a? liczniejsze posiada? wojsko, jednak wola?

wi?ksze zaczeka? posi?ki i dlatego cofn?? si? do'

" ...... -..:T?yny, miasta polozonego na Szl?zku. Nie s?dzi?,
jwódz polski wa?y? si? wkroczy? w granice pa?

'"

•• cesarskiego. Przewidzia? to Zamojski i wcze

wyjedna? sobie u Stanów pozwolenie poczyna-
obie tak, jak uzna za najlepsze dla dobra kra-

sród mro?nej, wyiskrzonej nocy, niby ciche

ro?ne duchy, przesuwa?o si? wojsko po nie
V'::'I;dIE'j acielskiej ziemi. PI'I,:ed ?witem wróci?y zwiady,

osz?c dek?adn? wiadomo?? okolicy i dróg,
?cych do Byczyny. Pozna? Zamojski, ?e wróg

.

iwa? jego przyj?cia od królewskiego go?ci?ca ,

wi?c )I; boku uderzy? na niego, ku prawej
zgi?? si? ze swoim ludem. N azajutrz.

cznia 1588 l'. w Niedziel?, na dwie godziny
po?udniem, obydwa wojska w obliczu siebie

'I'ego te? ranka przyby?y d?ugo oczekiwane

Maksymiljana posi?ki, a tak ksi??e ten, do??

si? czuj?c, wywiód? z miasta w otwarte pole
swe wojsko.

Andrzej Zborowski, którego Maksyrniljan uczyni?
nym dowódzc? obróci? czo?o szyków ku go?ci?

którym spodziewa? si?, ?e Zamojski przyb?
Dzieli?a dwa wojska grobla, trudna do prze

zapó?no no opanowania .lei zabra? si? .nie
aciel; Zamojski zatacza dzia?a, sp?dza NIem

rzechodzi grobl? z wojskiem i rozwija na rów-

swe szyki. Tam odmieniwszy hetma?sk? sza

suwa si? pod pu?ki nieprzyjacielskie dla roz

nia ich szyli: ÓW, spostrzega s?abe l .obna?one
lo; wszystkie bowiem si?y Zborow.skl na ?1'O

madzi?.-N atychmiast naradza SI?., ? wod,.za:
gdy Farensbach przek?ada, ?e dzie? krótki

j bitw? od?o?y? do jutra, rzek? hetrna, poka-
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ZUJ?c zegarek: ?jpi?6 jeszcze godzin pozostaj
nocy: ?olnierz .na?? wiedz?c, ze nieprzyjaciel

.

z naszego kraju, ju? go ma za zwyci??one
wie o nadesz?ych Niemcom posi?kach, utai

przed nim do jutra ani podobna. T ?yjmy z

który go w tej chwili zajmuje, nadto dzie? Nie

ny zawsze mi by? w boju pomy?lny". To 111

j?? szyki sprawowa?.e-Na wzgórku w?ród pola,
rozleg?y by? widok na ca?? okolic?, stan??
miljan z Górk?. Zborowskimi, ?wietnym d 'vY

i ni ernal? liczb? dzia?. Hetman rozes?awszy wo

rozkazv, dal znak do uderzenia w tr?by. K

miast Holubek i Zamojski, krewny hetmana,
dra?ni? nieprzyjaciela, udaj?c, jak gdyby od

ty? wzi?c IUU chcieli, lecz z powodu g??boko
nego pola i grudy post?powali z ci??ko?ci?.
tak Maksy miljan, na ros?ym konin siedz?c sp

nie, najstosowniejsz? do pokonania nas op

por?, Zamojski z hnfcy swojerui dolin? góry o

dzi. Tymczasem zapalczywy Holubek zbyt
czywie naciera na roty arcyksi?cia i odpal'
strat? sam pada, trzema kulami przeszyty. N

gaj? inne pu?ki z pomoc?, bój wre zawzi?ty.

lacy potykaj? si? z Polakami! 'I'en? e sam ród

ci??ka zbroja i dlugie kopie, jednaka odwaga

jll i zapalczywo??. Zó?kiewski, kul? dzia?ow?

(1Z()llY w biodro, ledwie ?ycia nie utraci?. Ul.

rno?e nasi, gdy Zamojski, pokazawszy si? ni

dzianie z zaz?ry, uderzy? z bo ku i wraz z

nieprzyjacielskie wojsko. Nieprzyjaciel wzi

dwa ognie, cofa si? i pierzcha. Dworzanin,

po pora?ce Holuba ju? by? Maksymiljanowi
ci?stwa winszowa?, widz?c smutn? zmian?
zaklina? go, by uchodzi? z placu bitwy. A

cvksi?z? d?ugo si? oci?ga?, Lichtenstein uj

konia- jego za cugle, uprowadzi? z poboj '



iqthroni? w murach Byczyny. P?niewa? z podob
fil or??em l w .l?dnalnm stroju Polacy z oby-

'k5ch stron walczyli, trudno Wl?? by?o straty ohli
c. Powiadaj? tylko, ze obycz?.Je?l Polaków 1800

podgol?nych ,Ieg?o n? PO?)o.1owl?ku, a ostrzy?o
Zwyczajem niemieckim 1200, oprócz tego nie-

ala tei by?a liczba rannych. ""krótce wojsko,
, [?ce nieprzyjaciela Zamojski zawróc;? i, zebra

wszystkie hufce, 0I?:1s,al Bycz?'n?,' w, k?óre.i,
ttltsymiljan szuka? schronienia, Zolnlerz, urnestony

ci?st,?em, chciwy ?upów, ju? przyst?powa? do

·i«'.t5w, ju? siekiery r?ba?y bramy, gdy z wierzcho?-
.

"l walów dano znak do rozmowy. ?faksYlIlil.ian,.
J widz?c mo?no?ci obrony, musia? si? podda?.

przy zapadaj?cym ju? mroku, nie mo?na by?o,
pr?dko dosta? atramentu ani pióra, Zamojski

kiem napisa? do arcyksi?cia co nast?puje:
?."Gpraszam naprzód W. Ks. ?Io??, a?ehy? przy

d? dzisiejsz? m??nym zniós? umys?em; nieprzej
ane s? wyroki niebios, szwank poniesiony wtem

iej sen, Bóg W. Ks. :Mos? gdzieindziej nagrodzi.
ie z wynios?o?ci jakiej, lecz dla bezpiecze?stwa oj

?ny mojej, przychodzi mi z?dac, od W. Ks. Mo
"aby? si? do mnie uda? raczy?". Nast?pnie, sta- .

'_'?h'?C mu warunki poddania si?, obiecywa? wszel-

vzgl?dy, nale?ne tak znakomitej osobie. Po
raniu tych 'warunków, Maksymiljan uda? si?

y do, obozu Zamojskiego? który przyj?? go
anowanlem i nawet ust?pi? gospody swemu
nemu wi??niowi Najwi?ksz? troskli wo?? oka

.arcyksi??e o los, wzi?tych z nim razem do
oh PoJakow. Hetman· 'wszelkie przyrzek? mu

wzgl?dzie starania.

r'?.@prócz wielu znakomitych wi??niów. dosta?o si?
r?ce Zamojskiego mnóstwo zlota, srebra.

ych koni, armat, broni bogatych sprz?tów
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l111o.C niezmierna. Dzia?a hetman, oceniwszy. k

i Zamo?? nimi uzbroi]. Osi?gni?te st?d pieni
i wszystkie ?upy kaza? pomi?dzy wojsko rozdzi

Niespodziewanie pr?dkie i tak ?wietne zniesi

wojsk Maksymiljanowych i uwi?zienie samego. a

ksi?cia opromieni?o imi? Zamojskiego wielk? i

brze zas?u?on? s?aw?.
1\ aród znudzony d?ugiem bezkrólewiem, n?

wci?? zaburzeniami, niepewny jutra, spogl?da? z

g? ku granicy szl?skiej, rozbrzmiewaj?cej has

nowej dornowej wojny. w takich warunkach

pisan? rado?ci? zabi?y Herca na wie?? o. zwyci?
pod Byczyn?. które mia?o. zako?czy? op?akane
snuski i rnzruchv. Witano bohaterskiego het

jak dobrodzieja i zbawc? narodu; na chwil? uci

niech?ci :i zawi?ci. Poeci opiewali w wierszach

s?ugi Zamojskiego, a nawet nieprzyjaciele, z

mniawszy swych uraz, uprosili u sejmu nagrod?
.onotliwczo ,i. ?a.."?u?o.nego. obywatela .

....
-

-c?\.
,.

J)',,;'i()'Yl-> .",,1"
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?
J utf4. Poró?nienie Zamojskiego z Królem.

Zamojski, nie chc?c wystawia? na wido

ludowi swego. .i e?ca, pomin?wszy Kraków, D

'wadzi? go do zamku w Krasnymstawie. Tam

nia?orny?lny zwyci?zca podejmowa? raczej i

.ni? wi?zi? arcy ksi?cia. Nieraz sam odwiedza

w Krasnymstawie. cz?sto na zabawy do Za

zaprasza?, a, gdy doczeka? si? syna, Maksymilj
chrztu go. trzyma?,

To szlachetne post?powanie, pe?ne ufno?ci

grodzono podej?ciem. Na usilne pro?by
,

.Zborowsoy wraz z nim zostali w Krasnym
Doznane niepowodzenia nie przyt?umi?y w i

cach upadlyoh nadziei. ,rybi? w pokoju Ma
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jana mur, spu?ci? go oknem. na rozstawionych ko
niach uwie?? do Szl?ska, takie by?y ich zamvs?v.

Przy wykonaniu prawie tego planu odkry? ten i)Od-
t?p strzeg?cy ich Marek Sobieski,

Odt?d nie uw?aczaj?c dostoje?stwu, powi?kszo
no w zamku Krasnostawskim i stra? i czujno??.

'I'yrnczasem, z wi?ksz? mo?e ni? sam wi?zie? nie

-cierpliwo?ci?, upokorzenie znosi? dwór niemiecki.
,

Po d?ugich trudno?ciach i zw?o kach, za wsta

wieniem si? cesarza i papie?a. Maksvrniljan zosta?

wypuszczony na wolno??, z?o?ywszy naturalnie

wprzód przyrzeczenie, ?e zrzecze si? tronu polskie
go i nigdy tytu?u króla u?ywa? nie b?dzie. N aj

pi?kniejszym mo?e czynem w ?yciu Zamojskiego
jest fakt, ?e bezpo?rednio po zwyci?stwie pod By

-czyn?, chcia? u?y? swej wzi?to?ci II wspó?braci dla

postanowienia prawa, które mog?o na inne lepsze
T sprowadzi? ob??kan? szlacht? i poprawi? rz?d

ezprawiem, stoj?cej Rzplite]. ,V dziejach Polski
I

aj wi?cej ?lego wynik?o z prawa, wed?ug którego

brady sejmowe musia?y wszystko decydowa? je

oiny?lno?ci?. N ailepsze wi?c i najzbawienniejsze
chwalv upad?y, gdy znalaz? si? cho? jeden ?le my

-<l?cy obywatel.
Znie?? to prawo. znaczy 10 postawie pierwszy

rok, prowadz?cy Polsk? na drog? porz?dku i ?adu,

ierwszy warunek naprawy Rzplitej. Zamojski na

ejrnie w r. 1?)8\1 postawi? wniosek. aby uchwa?y

sejmowe zanada?y wi?kszo?ci? g?osów, i aby s posól>
le kcyi ?ci?le zosta? o kre?lonym. Te dwa niewypo

wiedzianej wa?no?ci wnioski mog?y zbawi? i od
.

ielu pó?nicjszvch uieszcz??? uchroni? anarchiczn?

zplit?. l któ? si? sprzeciwi? wprowadzeniu tych

hnwienuych postanowie?? Nikt inny, jeno sam król.

?rgllmnt \r aza nie byl :
'j

nieme dyabl?" z za mo

a p'r?ywiezione nie iuoglo i?? w porównanie ze
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swym wielkim poprzednikiem. O ile kró? S
.

ukocha? 8W? przybran? ojczyzn?. o tyle Waza p

zosta? dla niej oboj?tnym; nie zapomnia? nigdy,
urodzi? si? Szwedem, a dla poddanych sobie Pola

k?w by? tylko ojczymem, podczas gdy Batory by?
im prawdzrwyrn ojcem. O ile Stefan byt szczerym

o tyle Zygmunt odznacza? .si? skryto?ci?, pierwsz
otacza? si? lud?mi wy?SLjyml., wyszukiwa? prawdziw
zdolno?ci i zas?ugi, )\r aza lubi? ludzi miernych, kt6-

rzy pochlebstwem zyskiwali sobie u niego nagro

i wzi?to??.

p'odczas, gdy Zamojski w?asn? piersi? zas?ane

kraj OG wroga i Zygmuntowi torowa? drog? do tr

nu, n?dzni pochlebcy u?yli tego czasu, by oczerni

wielkiego hetmana w oczach ?atwowiernego króla

Raz wystawiano mu przemo?n?, sarnemu tronów

gro??c?, pot?g? Zamojskiego: to znów przestrze
no go, ?e nie przywi?zanie do Jagiellonów, lec

boja?? Zborowakich sk?oni?a go do wyboru Zygmu
ta. dowodzono, ?e jeszcze tylko o Batorych my?
cy, gotów by? u?ye pierwszej zr?czno?ci, by które

z nich osadziwszy na, tronie, móg? sam rz?dzie w i

imieniu. 'Nie dziw, ?e mowy takie wywar?y du?

wra?enie na umy?le króla, kt?ry w m?odo?ci ju
odznacza? si? .podejrz.liwc?ci?. Zygmunt III zrozu

mia?, ze Zamojski mia? za sob? wi?kszo??, przep
wadzenie wi?c glosowania wi?kszo?ci? g?osów n

sejmie, oddawa?o mu w r?k? ogromn? w?adz? i po
zwala?o kierowa? sprawami ca?ego kraju.

Zl?k? si? i nie dopu?ci? do przeprowadzeni
zbawiennego projektu Zamojskiego ma?oduszny
narcha. I nada? wi?c jeden oba?amucony lub prze

kupiony pose? móg? zniweczy? najzbawienniejsz
i przez ca?y sejm popierane wnioski. Bole

i nad wyraz przygn?biaj?cym by? zawód, jaki
dozna? Zamojski, przyjrzawszy si? bli?ej królowi
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. którego sam wyniós? i z t akiru trudem na tronie

ojczystym osadzi?. Zygmunt III wi?cej my?la? i trosz

czy? ?I?. .0 sZCZ?SCI? l ca?o?? swej dziedzicznej
szwedzkiej korony, ni? o dobro Polski, r'

.

W ty?l ..

czasie w?a?nie,: Szwecyi toczy?a si?
zaci?ta

. rel?gl.Jna: walk?: kato?lCy tIumnie odst?powali
od swej WIary l przyjmowali protestantyzm. Waza,

jako wierny i gorliwy katolik stara? si? zgn?bi?
protestantyzm, a wzmocni? katolicyzm. Z Niemca

mi, tymi odwiecznymi wrogami Polski, wszed? w taj
ne uk?ady i porozumienia. Ernestowi, arcyksi?ciu
austryackiemu, przyrzeka? r?k? swej siostry i jemu
obiecywa? odst?pi? koron? polsk?, sam za? zamie

rza? wróci? do Szwecyi. Zeni? si? z Ann?, arcy

ksi??niczk? austryaok?, p 'zeciw woli narodu, a dal

sze rozleglejsze swe zamiary w najwi?kszej utrzy

mywa? tajemnicy.
Bystry jednak umys? i pieczo?owita troskliwo??

Zamojskiego o dobro kraju, przejrza?a matactwa

Zygmunta. Uwa?a?, ze król dopuszcza si? jawnej
zdrady kraju, który go na swój tron dla obrony
swoich interesów powo?a?; zwo?a? wi?c szlacht? do

Lublina, potem J?drzejowa i tam wykry? gotuj?c?

si? zdrad?. P?omie? podejrze?, wzniecony na tych

zjazdach. przebieg? z: emie ca?ego królestwa i sk?o

ni? naród do zapozwania w?asnego monarchy przed

swój wyrok, By?o to rzadkim nawet mi?dzy ludami

wolnemi· wypadkiem, widzie? z jednej strony króla

z ca?? okaza?o?ci? majestatu, w postaci winowajcy;
z drugiej, zebranych ko?o niego poddanych, stoj?

cych j?ko oskar?yciele. Zamojski ?unkt,Po pun?cie
spisane zarzuty t?omaczy?, ?

w koncu .z?ozy? sejmo

wi list pisany d? arcy kSl?Cl? Ernesta l wh;tsn? r?k?

królewsk? podpisany. Pomimo tak oczywistych do

wodów Zygmunt In wypar? si? uk?adów z Austry?
ze szkoda Polski knowanych. Sejm ten nazwany

•

7
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'by? inkwizycyjnym od ?aci?skiego wyrazu, który
.

ozna'Cza wy?ledzi?.
W ksi?gach praw ?ladu nawet po sobie nie zo

stawi?, w dziejach jednak i w pami?ci g?o?niejszym
sta? si? nad inne.

J eden z historyków naszych tak o nim mówi:

. Sejm inkwizycyjny, upakar?uj?cy Zygmunta i poni

faj?cy niezmiernie w?adz? królewsk?, by? z?em stra

sznem, ale koniecznem. Zarzucie t Y lk o Zamojskiemu

mo?na, ?e lepiej jest króla, który kraj zdradza,
z tronu str?ci?, ni? go na nim poni?onego zachowa?.

Ze w?ród takich warunków wówczas ju? Polska

w ostateczn? nie popadia zgub?, winna to' by?a tyl
ko tym kilku wielkim ludziom, którzy odepchni?ci
'przez króla, stawali przecie?, ilekro? zgubna polity
ka Zygmunta sprowadzi?a na kraj nieszcz??cie, i zaw

sze go wyrwali z odm?tu". Ze Jan Zamojski na

sejmie tym tylko w ostateczno?ci chwyci? si? szko

dliwego, ale jedynego ?rodka ratunku, 1 ego nieje
dnokrotnie dowiód? w dalszem swem ?yciu.

Przy ko?cu tego? roku 15H:?, w którym odby?
si? ów pami?tny sejm inkwizycyjny, Jan Waza, król

szwedzki ?ycie zako?czy?, Zygmuntowi III tron zo

stawiaj?c, U zyskawszy pozwolenie stanów, poje
cha? król polski dziedziczny tron swój obejmowa?.
W Szwecyi znalaz? ju? umys?y ludu swego nieche
tnie przeciw sobie podburzone przez Karola Su der

ma?-kiego, stryja swego. cz?owieka zuchwa?ego
i ??dnego panowania. Zygmunt niedo?? zr?czny
i uprze] my, by poddanych pozyska?, niedo?? od

wa?ny i sta?y, by ich przymusi?, nie umia? ani serc

poci?gn??, ani w?adzy utwierdzi?, Sprawy polskie
nie pozwala?y mu tr? d'ugo tam bawi?. wyjecha?
wi?c ze, Szwecyi, zosta wiaj ?c panem po?o?enia Ka

rola, cz?owieka, który w?a?nie te wszystkie posiada?
przymioty, na których Zygmuntowi tak bardzo zbywa?o.
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Tyrnozasem pod niebytno?? króla, kozucy, pod
?urzam przez Aust?y?, wpadli w kraje tureckie
l w ten sposob dali te? powód Tatarom do nieo

szcz?dzania granic Rzplitej. ,
Niezliczone hord v d?

?:;\c ?a wojn? z Austry?, szeroko rozpu?ci?y za"gony,
nie JU? zwyczajem swoim zabieraj?c

-

je?ców lecz

t?pi:;\c ich niemi?osiernie. Zamojski w.cze?l;?e ?vpad-:
nI?C18 to przewidzial: zwa?ywszy rozci?g?o?? granic
naszych od strony W?gier, które nale?a?oby zabez

pieczy?, i na szczup?o?? kwarcianego wojska, rozpi
sa? listy do senatorów i przedniejszych panów, bv

co pr?dzej ?pieszyli na pomoc uci?nionej ojczyznie.
Ju? Tatarzy Rus, Pokucie i V\rol)'? spl?drowali

szeroko, zanim hetman zdoJa? ?ci?gn?? hufce swoje
i niektórych panów. Gdy stan?? w Samborze, Ta

tarzy zatoczyli swój tabor pod lasem, naprzeciw
miasta.

-

Przez noc w obozie naszym cisza pano

wa?a, w t?umach barbarzy?skich rozlega?y si? dzikie

okrzyki i jasne ognie p?on??y. Gdy ?wiat?o poran
ku rozja?ni?o obóz, ujrzano ze zdziwieniem tu i ow

dzie w p?ki z?o?ony rynsztunek i znaki wojenne,

gdzieniegdzie snuj?c? si? gawied?, rannych i cho

rych;-za zbli?eniem si? dopiero rozpoznano, ?e

nieprzyjaciel uszed? zdradliwie. Manowcami ?pie
szyli oni do ziemi W?gierskiej.

Wódz polski goni? za nimi a? pod g-raniczne
Beskidy, tu d?ugo wa?y? w umy?le, czy dalej ?ciga?
najezdników, czy te? w granice Siedmiogrodu nie

wkracza?, Ostatecznie cofn?? wojsko nie chc?c
wchodzi? w kraj obcy. Tymczasem rozniesione 'przez

Tatarów zniszczenia i kl?ski z?o?ono na karb opie
sza?o?ci wodza, a nie na w?a?ciwe tego przy c ?.,r ny :

brak wojska i niedostateczno?? ??datków.., na .ie?o
utrzymanie. Czarna niewdzi?czno?? rodakow. ?ape?
nia?a gorycz? dusz? Zamojskiego, ?ecz ??rdzleJ nad

te osobiste cierpienia dr?czy? go niepokój o przysz?e
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losy ojczyzny. Sam chan grozi?, ?e w powrotnej
drodze TatarWzy Polski nie min?. Nale?a?o to prze

widzie?, wzmocni? szyki. Jednak gdyby Tatarzyn
inn? obra? drog? i 00 wojny nie przysz?o, z?o??

ludzka, przykro?? op?aconych podatów, trudy i ko

szta poniesione, przypisa?aby z pewno?ci? li tylko
wvnios?o?ci hetmana i ch?ci otaczania si? licznem

wojskiem, które mu cz?sto wyrzucano.
W tak trudnych okoliczno?ciach Zamojski wy

biera? zawsze drog?, któr? mu nakazywa?o sumienie,
a nie boja?? s?dów ludzkich. Dowiedziawszy si?, ?e

król ju? ze Szwecyi powróci?, wys?a? do niego Hei

densteina z duniesieniem o zusz?ych wypadkach.
Sam w ?nie?nym górzystym kraju dotrwa?, a? Ta

tarzy, poznawszy gotowe do przyj?cia ich wojska,
innerui drocauii do siedlisk swoich wrócili.

L

Zaledwie jedna burza kraj nasz min??a, ju?
druga jeszcze gro:l"niejsza zawis?a nad nami. Austrya
wszelkierui sposobami stara?a si? namówi? Polsk?
do wojny z Turcy?. Zamojski jednak usi?owa? nie

dopu?ci? do tego, gdy? uwa?a? Polsk? za niedosta

tecznie przygotowan? do tak powa?nej sprawy. Nie

uzyskawszy nic prost? drog?, Austrya stara?a si?
podst?pem uwik?a? Polsk? w nieporozumienia z Tur

cy?, a?eby (:?o? w cz??ci na ni? zwróci? srogie na

jazdy barbarzy?ców. W tym celu arcyksi???ta nie

mieccy skwapliwie pocz?li si? miesza? w zawi?e

stosunki ma?yel: pogranicznych pa?stewek Siedmio-

grodu. Multan l Wo?oszczyzny. .

Turcy, skoro tylko dowiedzieli si? o zaszlych
w tych krajach nieporz?dkach, natychmiast z calem

wojskiem przeprawili si? przez Dunaj. Najpierw
zapalczywo?? sw? wywarli na Multany, a ca?e ogniem
i mieczem zniszczywszy, ju? Siedmiogrodu si?gali.
Dalej sta?a Wo?oszczyzna bezbronna i otwarta na

tureckie najazdy. Zamojski, z nielicznem wojskiem
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s?oj?c. w pobli?u, ,patrza? z niepokojem na zbli?aj?ce
s?? niebezpiecze?stwn, Gdyby Wo?oszczyzna sta?a

SI? zupe?nie prowmcy? tureck?, przez nich osiad??,
a

.

Dniestr gl:amc? z !lami, co za niepokój z tak

?llZ?lego, s?siedztwa, Jak ?atwe powody do k?ótni
l najazdów, ci?gle napady na Pokucie, Ru? i Podo
le dzikich barbarzy?ców. Powi?ksza?a te trwogi
wie??, ?e liczne zast?py Tatarów ju? Dniestr prze

sz?y. Wys?ani do króla go?ce tak? hetmanowi przy
nie?li orlpowied? : ?:,Czy? to, na co okoliczno?ci

pozwol?".
Po d?ugiem zastanowieniu i naradach z wodza

mi hetman prze?o?y? ?mia?e wkroczenie do Wo?osz

czyzny nad nieczynne oci?ganie si?. Zwa?ywszy
niewielkie si?y, jakie mia? ze sob?, by?o to przed
si?wzi?cie ogromnej od wagi i ?mia?o?ci. Zamojski
rachowa? na to, ?e niespodziane jego ukazania si?
w Wo?oszczyznie zadziwi, zastraszy Turków i Tata

rów, a ol?niwszy ich okaza?o?ci? koni i ?wietno?ci?
rynsztunku, wojsko jego wyda im si? wi?kszern. ni?

by?o w istocie. Zeby Jl:as pot?gi tureckiej nie ?ci?
gn?c na siebie, wys?a? listy do baszv, o?wiadczaj?c,
?e Polska od tylu wieków w ?cis?ej z Port? zosta

j?ca przyja?ni, nienaruszenie dochowa? jej pragnie;
?e przyja?ni tej ?wie?e nawet napady Tatarów nad

wyr??y? nie mog?y, ?e obecne wkroczenie do vYo

?oszo?yzny mia?o za cel zas?oni?cie jedynie granic
Polski od zbli?aj?cych si? Tatarów; ?e na koniec

urz?dzi? t? prowincy? pragnie dlatego, aby jako
oddzielne pa?stewko po?redniczy?a mi?dzy nimi i od

obu oddala?a wszelkie powody do wojen. Tak za

bezpieczywszy si? ze wszystkich stron, hetman w tr?

by uderzy? rozkaza? i trzema brodami wp?aw przez

Dniestr si? pu?ci?. Wyrazi? trudno, z jak? rado?ci?
m?odzie? nasza przeprawia?a si? przez spienione

nurty rzeki; ??dza boju, nadzieja nabycia nowej
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prowincyi, ufno?? w wodzu, rozwesela?y serca ocho

czeo-o wojska. Przed wkroczeniem jeszcze wojsk

nas?ycb, przera?eni hospodarowie, zebrawszy skarby
i domowników, ratowali si? ucieczk?. Uwolnieni

\\r o?osi od uci??liwych im panów, przej?ci boja?ni?

jarzma tureckiego, pami?tni zdzierstw swych hospo

darów, co ich kupowali od Turków, przyszli z licz

nem poselstwem do Zamojskiego, z rado?ci? siebie

i swoj? krain? oddaj?c jego opiece,
Hetman, roz?o?ywszy obóz taborem, zwyczajem

polskim pojecha? obejrze? g?ówne miasto Jassy,
chc?c je umocni?. Okaza?o si? jednak opustosza??
i bezludn? stolic?, któr? bez d?ugiego czasu i wiel

kich kosztów nie da si? obwarowa?. ?e jednak
J assy by?y stolic? tej krainy, tam wi?c nale?a?o

mianowa? nowego hospodara i na ksi?stwo .wpro

wadzie. Godno?? t? ofiarowa? Hieronimowi Mohile,

który s?u?y? w jego wojsku, gdy? w Polsce przeby-,
wa?, od czasu, gdy schroni? si? tam, szukaj?c ra

tunku przed prze?ladowaniem Turków.

Dla wi?kszej okaza?o?ci i czci przyda? mu het

man kilka hufców pancernych; temi otoczony zbli

?y? si? Mohi?a do miasta. Na jego widok wysypa?
si? lud nieszcz?sny, dot?d w?ród zwalisk i jaski?
ukryty, zbiegli si? i wie?niacy, radosne szerz?c

okrzyki i pod?ug zwyczaju tej ziemi k?osy zbo?owe

i grona winne rzucaj?c na niego.
Gdy si? ju? zbli?y? do ocala?ej w?ród zniszcze

nia cerkwi, w?adyka na czele duchowie?stwa, nio

s?cego krzy?e i obrazy, wyszed? do niego i wpro
wadzi? p:o do ?wi?tyni. Stamt?d po z?o?ony-ch Bo

gu dzi?kach, wyszed? Zamojski, uj?wszy nowego

hospodara
.

za r?k?, na tronie ksi???cym posadzi?
l tak mówi?: :.Ksi???! or?? polski 'na tej umie?ci?

ci? stolicy, ten?e or??, ile Bóg dozwoli, strzedz
i broni? ci? b?dzie. Nie ju? barbarzy?skim tyranom,
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królowi ludu wolnego i wspania?ego ho?dowa? h?
dZIebz: V\? e wszy.i:itkic? wi?c post?pkach twoich

b?d? lm wiernym l wdzi?cznym".
Ogromne sprawi?a wra?enie w War .szawie wie??,

?e hetman o?mieli? si? wkroczy? na Wo?oszczyzn?.
?t?ry .

prymas Karn?\:O.ws?d zwo?a? zjazdy i w ich
runemu wyra?a? zdziwienie, ?e bez woli stanów je
den obywatel zbrojno wobce granice wa?y? si?
wkroczy?. Zawistni cieszyli si? tajemnie, ?e hetman

ze szczup?erui si?ami, bez ?adnej nadziei posi?ków,
dobrowolnie narazi? si? na pewn? zgub?. Krój, acz

niespokojny o skutki niebezpiecznego przedsi?wzi?
cia, wed?ug zwyczaju milcza?, jak grób. Wi?kszo??
te?, za przyk?adem pana, wyczekiwa?a ko?ca, by
pó?niej wed?ug rezultatów wyprawy pot?pi? lub

pochwali?.
Tymczasem w obozie nad Prutem, nie drobne

zazdro?ci, nie dworskie intrygi zajmowa?y umys?
hetmana, lecz s?uszna trwo?y?a go boja??, by woj
ska tatarskie, z??czywszy si? z tureckierui. ca??
przemo?n? si?? nic uderzy?y na s?aby obóz Polaków.

Tymczasem, znalaz?szy dogodniejsze miejsce do obro

ny, przeszed? Prut i roz?o?y? obóz na rozleg?ych
b?oniach Cecorskich, gdzie we dwadzie?cia pi?? lat

potem ió?kiewski poniól straszn? kl?sk? i sam

?ycie utraci?. Umocni? si? tu g??bokiemi rowami

i sza?cami, które nast?pnie ?ó?kiewskiego sk?oni?y
do obwarowania si? w tern samem miejscu.

Wkrótce cban, zbyt zaufany w ogromnem swem

wojsku, jak gdyby na pewne id?c zwyci?stwo, przy

s?a? 00 Zamnjskiego z zawiadomieniem, ?e nazajutrz
przybywa. Jako?, wed?ug przyrzeczenia, jak tylko
dzie? za?wita?, niezliczone t?umy barbarzy?ców pod
obóz si? pooslm??y. Wypad? naprzeciw Ulaniecki

ze swoj? chor?gwi?: kopijnicy nasi wielu Tatarów

pozdejmowali z koni, a z naszych jeden tylko do-
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sta? si? do niewoli. N ast?powaly coraz bardziej
hufce tatarskie i, wed?ug swego zwyczaju, rozsypani

je?d?cy wszczynali osobne :walki. ..

?mieli janczarzy
tak daleko. si? posun?li, ze w bramie obozu od

strza?u ich pad? ko?, na którym siedzia? hetman.

Pomimo to chan spostrzeg?, ?e wsz?dzie Polacy
brali gór? nad nimi, ze wielu ich wodzów i przed
niejszych dworzan trupem ju? leg?o. Wówczas co

przedniejsze oddzia?y z ty?u rzeki Prutu wysy?a,
natychmiast z naszej strony pulki naprzeci w mu

wychodz?; Tatarzyn wypuszcza nowe szyki, by z bo

ku na naszych uderzy c i w Prut ich wp?dzi?. Ba

czny HeL wszystko Zamojski wypu?ci? ze wszystkich
stron swoich kopijników, którzy barbarzy?ców z?a

mali i do ucieczki zmusili. Wówczas Tatarzyn wy
s?a? tr?bacza i o rozhowor prosi?.-Obin strony ?y
czy?y sobie pokoju: Zamojski, pami?taj?c na szczu

ple?? swego wojska i zawsze obawiaj?c si? z??czenia
Tatarów z Turkami, chan za? przekona? si?, ?e nie

tak ?atwo da rad? obozowi polskiemu, mocno obwa

rowanemu wa?ami i rowami. Od Turków z powodu
nadchodz?cej zimy niepr?dkiej spodziewa? si? po

mocy; nakoniec najbardziej zra?a? go brak ?ywno?ci.
Nagle podczas tych uk?adów, najniespodziewanej
w ?wiecie, ujrzano pewnego ranka wojsko tatarskie,
tu? obok obozu naszego przeci?gaj?ce. Czerni?y si?
nieprzejrzane okiem chmary, znikn?? weso?y widok

zielonych smug, ca?a ziemia okry?a si? skupionem
mnóstwem ludzi i koni. Najstarsi ?o?nierze nie pa
mi?tali tak licznego wojska.

Hetman, mniemaj?c ze wróg zamierza wzi?? ty?
wojska, albo J assy opanowa?, wyda? natychmiast
stosowne rozporz?dzenie, a tymczasem kaza? z dzia?
strzela? do Tatarów. Tymczasem tr?bacz znowu

wyjecha? na ?rodek, prosz?c o rozhowor. Chan t?o

mac?y? si?, ?e zbli?y? si? tak do naszego obozu,
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gdy? na dawnem miejscu nie mial ju? .paszy dla
.koni. Rozpocz??y si? wi?c nanowo uk?ady, pod?ug
których Tatarzy przyrzekli, t?? sarn? drog?, któr?

przyszl\ wróci? do siebie iW:0?oszczyzn'? spokojnie
zestawie pod zarz?dem Molii?y. Wyprawa ta Za

mojskiego z 1595 r. przez któr? tak wielkie wojska
-tatarskie odpar? i Wo?oszczyzn? do Polski przy??-

czy?, je-t jedn? z najs?awniejszycb. Po Cecorskiej
.sprawie przyby? hetman na sejm do VV- arszawy, na

którym. imieniem wszystkich stanów, z?o?one mu

by?y dzi?ki. Sam jeden, ?e -zczuplem wojskiem,
bez pomocy króla i sejmu dzielny wojownik poka

.za?, jak wiele móg? zdzia?a?, có? dopiero, gdyby
ufny monarcha i zgodny naród stawa? mu z pomo

c?: jakie natenczas zadania by?yby dla takiej Rzpli-
-tej niepodobne, jakie przeszkody zbyt trudne do

pokonania i jakie plany za rozlegle do urzeczy
wistnienia?

Rozumia? to Batory, nie pojmowallub te? poj??
.nie chcia? Zygmunt III Waza.

15. Ostatnie czyny Zamojskiego.

?wie?o przez Zamojskiego do Polski przy??cz 0-

'na Woloszczyzna by?a pi?knym i ?yznym krajem.
Od po?udnia tej krainy ogromny Dunaj toczy? swe

'wody, od pó?nocy Dniestr j? oblewa?, na wschód

s?o?ca fale morza Czarnego ro-zbija?y si? o jej brzegi,
.a z zachodu nieprzerwany ?a?cuch gór dzieli? j? od

'Siedmiogrodu. Cz??? Wo?oszczyzny, ci?gn?c? si?
'wzd?n? granicy p olski ej zwano Multanami.

. .

Krainy te maj? niebo ??godne l .lasl!?' zl.eml?

-?yzn?, obfituj?c? we, wszell.'Je l??ody. ? lezm:el'?e
.

b?onia przerywaj ?
tu l owdzie gaj e. weso?/e, w cI,enm

ich po bujnych paszach b??ka 8H? trzocl tysi?ce.
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Sady. obci??one pi?knym owocem, pagórki winem

poros?e, lasy pe?ne zwierza i rozliczuego ptactwa"
wreszcie sam lud ?agodny a bitny móg? utworzy?
w po??czeniu z ziemi? Siedmiogrodzk? silne i bo

gate pa?stwo. Trzeba tylko by?o oswobodzi? go od

jarzma tureckiego i chciwo?ci hospodarów, a nada?

mu rz?d sta?y i silny,
.

Trudnego tego zadania podj?? si? awanturniczy
i chciwy w?adzy Micha?, wojewoda. Pochlebstwem

i obietnicami zjedna? sobie Port? i dwór austryacki.
Podst?pnem zabójstwem Andrzeja Batorego, dziel

nego synowca króla Stefana, zagarn?? Siedmiogród,
nast?pnie zdradziecko tez opanowa? -W' o?oszczyzn?.
\\' o?osi, lud niesta?y. do odmiany panów nawyk?y"
w?o?ywszy czapki na dzidy z radosnerui okrzykami
do Micha?a przeszli, opuszczaj?c mianowanego przez

Zamojskiego Mohi?c. Nie poprzestaj?c na tem zuch

wa?y wojewoda wkroczy? w granice Folski i z licz

nem wojskiem najecha? Pokucie, naddnieprskie do

bra króla i szlachty mieczem i ogniem pustosz?c.
Nie przepuszcza? nieprzyjaciel ni p?ci, ni wiekowi,
w?ród gorej?cych p?omieniem wsi i miast p?dzi?
t?umy niewolnika w ohydn? niewol?.

Kiedy z przyczyny wstr?tu do podatków i wy

st?pnego niedbalstwa, sejm nie my?la? o obronie

granic, ca?a uci??liwa ta powinno?? spada?a na het

mana. Zniós?szy si? z królem, Zamojski rozkazuje'
?ó?kiewskiemu. hetmanowi polnemu, by z ?o?nierzem,

jakiego napr?dce b?dzie móg? zgromadzi?, nad Dnie
strem stan?? i na obroty Micha?a zwa?a?, obiecuj?c,
ze. sam ? wojskiem wkrótce mu na pomoc przyb?
dz ie. NIe przestawa? Zamojski listami upomina?
kl'(l?, ?E' dostojno??, ?e bezpiecze?stwo i osoby je
g o, .1. pa?stwa. "Wymaga?y, l;y si? do wielkiej wojny
zabiera?: ??-nle przystoi, pisa?, by pograniczne pa?
stwa patrza?y na to, ze królestwo polskie lada
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nikczemny ho?downik bezkarnie obrazi? i naje?d?a?
mo?e. Spieszy? si? te? potrzeba, nim Micha? posil
ki od Porty odbierze".

Tymczasem, gdy pr?dkiej nie mo?e doczeka?

si? pomocy, niecierpliwy, ?ólkiewski zapytuje go
przez pos?y. CZ,V dozwoli mu przenie?? wojn? za

Dniestr. Odpisa? mu Zamojski w te s?owa:

,

.. ?daj? si? zype?nje /

na rozs?dek ?F aszmo?ci, to

jedynie ostrzegaj?c, aby?, co tylko przedsi?we?miesz,
przedsi?bra? z pewno?ci?, ani lekko nara?a? na

szwank tych szczup?ych pu?ków naszych, które (niech
Bóg odwróci) raz utracone, przy wstr?cie w Polsce

do poborów nic pr?dkoby zaci?gn?? si? mog?y".

Zach?cony tym listem Zó?kiewski, upatrzy? sto-

. SOWIUl.! por?, raptownie wpad? i zgromi? Woloszyna.
Powoli tez nadci?ga?y bufce senatorów i bitnego
polskiego rycerstwa, które na odg?os zagro?onej
ojczyzny, stawa?o do?? licznie. Gdy wszyscy si?

zgromadzili. Zamojski szykom w wieniec stan??
rozkaza?, a sam w po?rodku siedz?c na dzielnym
koniu, tak mówi?:

,.Gdyby mi rzecz przychodzi?o czynie do za

ci??nego z obcych krajów ?o?nierza obsz erniejszemi

s?owy rozwodzi? bym si? musia?, lecz do Polaków
" ,

mowie.

Któ? jest z was, ktoby o obelgach i niecnych
Micha?a czynach nie wiedzia?, lub przynajmniej nie

s?ysza?, ktoryby nie czu? ci??kiej potrzeby prowa
dzenia tej wojny, odparcia od granic naszych, uka

rania nakoniec niegodnego i zuchwa?ego cz?owieka?

Nie obra?ony, bez ?adnego prawa naje?d?a pa?stwo

polskie, co mówi?, miecz i opustoszenie n?esie po

w?o?ciach naszych wtenczas. gdy przed rokiem do

piero wasz
? krwi?. waszerui trudami zdobyta "r 0-

.

?oszczyzna Mobile oddana.
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"Podbicie to, nie pierwszem by lo do prowincyi
tej prawem; odwiecznem jest prawo to, pe?ne H?

zamku krakowskiego archiwa. zapisane w nich s?

porz?dnie i nadania i ho?dy hospodarów wo?oskich

królom polskim czynione; przerywa?y niekiedy ten

zwyczaj okoliczno?ci, lecz prawo niewzrusznnem

zosta?o. Zygmunt August. acz wi?cej do pokoju ni?

do or??a stworzony. ilekro? Porta panowanie nad

t? pro wincy? przyw?aszczy? sobie chcia?a, zawsze

si? dzielnie temu opiera? i pod?ug swej woli hospo
darów na pa?stwo wyznacza?.

O cóz by?y wojny, o co tryumfy Tarnowskich,
Sieniawskich, Mieleckich? Có?e?cie wy przy Ceco

rze pod dowództwem mojem czynili? Byli?cie ?wiad

kami zdobycia, ?wiadkami ho?du, który Jeremi Pol

sce sk?ada?. Nasz? wi?c Wo?oszczyzn?, nasze Poku

cie najecha? przewrotny Micha?, pogwa?ci? Boskie

i ludzkie prawa; wszystko zburzone, sha?biony tron,

wzdryga si? j?zyk mój do wyliczenia zhrodni tylu.
Obejrzyjcie si?: czerwieni si? jeszcze p?omie? nad

domami naszcmi, dymi? si? przepalane po?ogi obró

conych ju? w popió? miast i w?o?ci naszych.

Dzi?ki hetmanowi ?ó?kiewskiemu. ze jeszcze
przed nadej?ciem rnojem zuchwa?o?? napastnika
poskromi?, ani wasza dzielna ochota przed narodem

i królem, ani tez wy Potoccy, Strusie, wy wszyscy,

którzy?cie w?asne zebrawszy hufce, pierwszy nie

przyjaciela zap?d wstrzymali, zapomnianemi b?dzie
cie. Bogactwa i ?ycie ojczyznie po?wi?ca?, to jest
cech? prawdziwego Polaka. Czynów takich ani król

bez nagrody minie, ani dzieje w zapomnieniu zo

stawi?. Nie?my wi?c dalej sprawiedliwie zacz?t?
wojn?, id?my walczy? za o?tarze i ogniska nasze.

wzywajmy pomocy Najwy?szego, niech b?ogos?awi
or??u w i .pf)hkiclllll ".
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Z radosnerui okrzyki przyj??o rycerstwo t?\'1l10-
w? ukochanego hetmana, Zamojski, a za nim hufce

zsie?li ? konia, a rad??z)? na kolana, wzywali pomo

cy niebios.i--Calo si?y dwóch hetmanów, razem z cho

r?gwiami kozaków, liczy?y do 20 tysi?cy ?o?nierza.

Zamojski, skrycie wbr?d Dniestr przeszed?szy, na

ziemi nieprzyjacielskiej stan?? wpierw, ni? Micha?

dowiedzia? si?, ?e ju? wkroczy? na Wolosxczyzn? ..

Tu milom dla niego zdarzeniem by?o przybycie Zy
gmuntn Batorego i tych, co przed tyrani? Micha?a

uciekali. Ci?gn?cemu wojsku przez ?yzn? ziemi?.
nie zbywa?o na ?ywno?ci. Hetman zabroni? surowo

paJenia i wszelkich rabunków, zabieraj?c tylko to'

z pe?nych gumien zbo?a, czego nieodzowna potrze
ba wojska wymaga?a. Trudnem by?o po?o?enie het

mana, gdy? tureckie i rakuskie wojska stoj?c w po

bli?u, zazdrosnem okiem na jego pochód patrza?y.
Rozumia? wi?c, ?e tylko od zupe?nego zgromienia.
Micha?a spokojno?? Polski zawis?a. Micha?, uwa?ny
na obroty wodza polskiego, ze swem 50-cio tysi?cz
nem wojskiem w cie?ninach gór si? usadowi? i tam

o zasadzkach rozmy?la?.
Zamojski, dowiedziawszy si? o tein, natychmiast

zostawi? obóz pod stra?? ciurów i mniej bitnego
wojska i o samej pó?nocy w najwi?kszej ruszy? ci

cho?ci; obszed?szy naoko?o, zamkn?? wej?cie mi?dzy

górami, gdzie si? Micha? w w?wozach i dolinach

ukrywa?. Mg?a nadzwyczajnie g?sta powsta?a wo

kolo i wschodz?ce s?o?ce za?mi?a. Za jej zas?on?
rozkaza? hetman silnemu hufcowi wedrze? si? na

wierzcho?ek jednej góry i tam dziala zatoczy?.
Z niema?? prac? i trudno?ci? uskuteczniono ten

rozkaz. Tymczasem ja?niejsze s?o?ce, rozp?'oszy
wszy szar? mg??, odkry?o Polakom obóz Michala

w po?o?eniu bezpiecznem i trudnem do przyst?pu.
Z trzech stron okr??a?y go góry, g?stym lasem



- 110-

okryte, z zwartej rzeka i bagniste zatoki, a doko

?a wsz cizi roz .. tawione dziala, Zamojski natych
mia .. t szvk l.oju i natarcia roz.rz?dzi?

I{ zl?aza? kozakom i l ekkiej piechocie, by o kr?

zaj?c woko?o g? s twin? uprz?tali z zasadzek. Gdy
z ni zrniern? prac? i niebezpier-ze ?: twem piechota
na-za, li zbrojona w siekierki, przej?cia sobie przez

gQ twin? otwiera, gdy ?!? przez ni? przedzieraj?
kozacy, p stawione na górze polskie dzia?a, bij?c

pJ'zez dwi godziny. tak? kl?sk? w obozie Micha?a

pada?y, iz szvki w nim ?ama? tli? i pierzcha? za

.cz (ty. Wiol mial trudno?ci Zamojski w utrzymaniu
,Zolni rZR, by si? na rozerwanie obozu nie rzuci?.

Wi (hia? z opodal po tawi? Micha! drugi 'zyk
woj .. ka. kU>l',Y mógl napa?? na zaj?tych rabunkiem.

W.'tl'z,rllla? wi?c o s talnie natarcie. a? gdy pusz

czony z dzia? ocie? hardziej ich je .zcze pomiesza?,
gdy ukryt po górach i w? wozacli za adzki wyparte
pi'z z ll:\.':t.)' '11 zo .taly, Zaiuoj 'ki z dwóch gUl' woj
sku swoj mu pll.?ci6 . 'i? kaza?.

?zla z l Jll pi chota. lewem krzydrem nacie

ralu li j. 'za jazda. Ze nimi ci??cy kopijnicy ?amali

pi .?' h i konny .h w tern kozacy. przedar?szy .i?
]>1'% \% g(,:-;twiny z prz ra?liwym wrza kiern wysypali
HiQ ? tylu. .\ wszv tko to ze .. tromych i wio 'enn?

wil;ro i? (\:lizp;lr '11 stoków toczy?o 'i? na wroga.
llil>' wi 11\ fi. In wina z gÓl' zenvana. Xiepl'zyjaciel
H?d%?. ? .lui \\':Z)' 'tk zO'ubione, zaniechawszy
01 rOlly • .i LIi ty I k) () u ci zee my ?lal. Hzucano pan-

,

l'Z • h Imy i z1Ir .i . l'ozleO'aj? si? w 'zy,tkie w?

wozy p;')ry. krzyki III potrwo?onej i ucjeka.i?cej
drlli?yn.·; wkl'tlt C zi min. p kry"-a 'i? trupami. W'z?
dzi ni pl'zyja ,i la

-:
iO'ano i bito. ld? .. ka jego by?a

ni zllliC'l"ll?. l (lwi cztery t. '?i?c ludzi z placu bi

t w· uszlo z ::\ri 'hal m. Xacl ,,-ieczorcm dopiero het

,man ku (lwrntnwi ?mtl'?bie rozkaza? i ani 'pocz.rnku,
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ani pokarmu nic u?y?. \ypl'zlJ(l mm Bnau tll.H'Z\'

stych nie zlozy? dzi?ków za tak ?wietne z\YYl'i,:--tW·?l.
Wszystkie dzia?a do itulv i w na 'z l'? 'c: \I?) clio

r?gwi do hetmana zui siono. ni li 'Z;\' ty 'h, kt6rc

?o?nierstwo na ubiory 'obi podarto.
.

?e zwyci?stwo to odni sion III zostulo \\' dt.it ii

przeniesienia cia?a w. \\' oi it hu. potrenu Pnlsk i,
hetman przez wc1zi? 'ZIW-:? zuuki t \

na g'1'O!lil .ic?(\
w Gnie?nie za wicsi]. Xu hosporlu rsl, i III t runie Zu

m oj s k i um i c
":

Ó ? b r at a 11 i (' J' n n i III a ? ( o li i 1.\ i () d t h I' d

od nieco ho?d w im: Hill 1-..\'61 w: k ir m. Burz liw ,

Michal w k?ótni zostal zalllordowall.\ in. a g;d,r jr O'?)
nie. talo. \folu:--z 'Z?'ZlUt zup: lnic I?. pokojun? zn-t aln.

Taki miala k IIi tu dl'll;a ?wir tnu w.' pl';\\\ a,

V\T!)l'awc1zi
' Zalll? I', ki, \\,icll.:\?· . il nit ('zel gotoW( !.!,·o

. " ? \

i bitnego wojsku, l-!()J'?'? rui.t] '11t t wkrucz,'
? do

.iedniiorrrodzki .i zi mi i pro\\ in ',' I' tt? kil jl()?.\ t "o

wi .l.i mi szkallców i 'WC).!:ll kraju Ill'z?dziC-, lel'z

'pÓ?ni()ll' pora I'okll, d?ll?l;\?'alli(L it' 1'.\ ('( l' I \\'H, Ily
.i do (lOllU)\\, l'()zpll-:?i(O. ?'I'()ll1adz?('a :--il? lIakollie(' od

Szw yi bUl'za zni w()lih !.!:o 11.\ (Id Zillll.\ III t('(T()

d -I ?pi?.
G da Ul i t II\nwL ? ll:t)'(')d pol ki. ('lilie l,i?

tny i wojo\\'llicz.\- lli 1Ii.? \\ id ol'l(?a na gwalto\\'llI'
zawnjowani ni (;h(?tll,\' 'h 111<1<,)\\, \\'-..Z.\ Ih p()wil?
k 'z nin, f!'l'anic po 'h,)(lzi?y z c!IJIII'OWCJ!IH ?t) Jlu??('z<,
uia .. i . Ullly('h? (J? 'irllll\" ,h 1I:ll'(ld(jw.

Tak w ']:J )Ii r. Lit W'll llie l'ozclzic·lll."lIl \n:z?(111I

poi?a .. i<: z KO}'()l}?t: (uk l r, I r. dCJbl'IJ\\'ulllie 1'J"1I

-kic Jll'owin yc podda?y. i· I :I!.illJil·,'zowi .1 agi? Ilc)/)

czykowi: tak naIwni e \\' 1?,lil I' Ka\\':tlcll'o\\'ic;

)licczowil \\'id.l.? .. i ? llC'i"lliOllyIlJi 1'1'1.('1. • 'z",e(hJw.

?10 kw? i Dani '. dobl'o "olllie cJddali pil'kll' JlItlanty

pod b rIo Zy(flllUnbl _\ ll!!11 t:l.

zwec,\'fi. po iadai? I? t ullic', hll Z\ loda z WO./

ny, tllci'.?cej ,ip mi ·dz! j>u yit i pc)1 I.?. (. 1IIII.lIJly
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l W tym czasie zagarn??a sobie kilka zamków.

Cierpia?a to I'olska, pocieszaj?c si?, ?e przynaj-
mniej Szwecya Rosy? od morza Balty?kiego odgra
nicza. Istnia?y wi?c ze Szwecy? zno?no stosunki,
a wybór Zygmunta na króla. mia? je jeszcze umo

cni?. Tymczasem, zamiast korzy?ci, wybór ten sta?

si? zarzewiem d?ugoletniej wojny i nakonie? przy

czyn? zupe?nej utraty Inflant.

Zygmunt chocia? w 1593 by? koronowanym na,

króla szwedzkiego, jednak w powtórnej swej za

morze wyprawie 1598 r. po nieudanej wojnie utra

ci? tron ojcowski na rzecz Karola Suderma?skiego
i narazi? Polsk? na uci??liw? wojn? w Inflantach.

Poleci? Zygmunt staro?cie lnflanckiemn zaczepi?
Szwedów w Estonii i w ten sposób ?ci?gn?? napad
Karola na polskie Inflanty. Mimo ?wietnych zwy

ci?stw Krzysztofa Radziwi??a i Karola Chodkiewicza.

zaj?li Szwedzi ca?e Inflanty z wyj?tkiem Rygi i Du

namnndy.
Mo?na sobie wyobrazi?, jak wielkim ?alem roz

gorza?o serce hetmana, gdy dowiedzia? si? o utracie

tej bogatej krainy, któr? z Batorym w?asnem ra

mieniem obroni? i do wyrzeczenia si? jej jednego
wroga zmusi?.

Podesz?y ju? w latach, ze zdrowiem wielkierui

trudami nadw?tlonem, dzielny hetman, zapominaj?c
o niewdzi?czno?ci króla, ?pieszy w 1601 r. na sejm
Warszawski, by zamiary jego po??n'?e? i ukara?

zuchwa?ego wroga. Uchwalono wojn?, ale jak zaw

sze opieszale sz?o ?ci?ganie podatków. Zamojski,
szczup?e otrzymuj?c posi?ki skarbu, 00. siostry Dzia

?y?skiej i przyjació? znaczne po?yczywszy sumy,
zaledwie na pocz?tku wrze?nia zdo?a? stan?? na

granicy Inflant, zawsze za? i ze wszystkiem oci?ga
j?cy si? król przyby? tam dopiero w pa?dzierniku.
Prowadzi? on ze sob? niezmierny t?um panów dwor-
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skich, i których kazdy. nie j?k na wojn?, lecz jak
na gody weselne z licznemi szeregami dworzan
i s?u?by przybywa?. Na zbytek ten i szkodliwe

powi?kszenie taborów z niezadowoleniem patrza?
Z.amQjs?i.. Nie takiem? by?y ?aleczne Batorego szy
ki

.. Najpietwszem usi?owaniem Zamojskiego by?o
odci?gn?? Karola od brzegów morskich i do wst?p
nego boju przymusi?. Lecz ?wie?a pami?? ponie
sionych kl?sk od ma?ej garstki Litwinów czyni?a
go bacznym, by si? nie mierzy? z liczniejszem wojs
kiem. Zamojski, chc?c mo?e wynios?ego ksi?cia
rozdra?ni?, a przez to doprowadzi? go do bitwy,
wyrzuca? mu w ostrym li?cie i?: "przeciwkO' pra
worn narodów, bez wypowiedzenia wojny, wkroczy?
do polskich prowincyi, nie jak ?o?nierz, ale jak
niesprawiedliwy najezdnik; upomina?, aby, nie kry
j?c si? sromotnie i nie uciekaj?c do swoich okr?tów
wyszed? w pole i od szabli polskiej godn? niewiary
swoje] otrzyma? nagrod?.' Rozdra?ni? wprawdzie
list ten Karola, lecz nie wyprowadzi? go w pole,
na drugi list, równie porywczy, odpisa? Karol Su

derma?ski w wyrazach, krzywdz?cych hetmana pols
kiego, Zamojski wyzwa? go na pojedynek, zostawia

j?c mu wybór broni i miejsca. Wówczas Karol, za

pomniawszy CO' winien sobie i uczciwemu obywat?

?owi, znalaz? si? nie jak ksi???, lecz jak ?le wycho

wany cz?owiek, bo nie tylko nie stawi? si? na PQ

jedynek, ale odpisa? mu je.: cze w sposób gru

bia?ski. W ojska szwedzkie, za tkni?te pO' twier

dzach, d?ugiego wymaga?y czasu i pracy, tymcza
sem surowa zima dokucza? ju? zacz??a. Wojsko

i t?umne Qrszak i dwO'ru królewskiegO' QgO'?Qcily kraj
z wszelkiej ?ywnQ?ci i paszy, wtenczas dopiero

Zygmunt SPQstrzeg?, ?e pI:zyby? ?ap6?no. G??dern
i mrQzem zra?O'ny PO'wrO'c?? na LItw?, ZQstawIwszy
ZamO'jskiemu dalsze trudy wyprawy. PO'stanow1?

8
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dla sameco zatrudnienia szemrz.?cego ?o?nierza

zdobywa? 1?lliastoW oli na}'. Mi asto to i twierdze, po-,

?o?one nad rzek?, umocnione z natury, bardziej. jesz
cze Karol utwierdzi? basztami, murem wysokim
i wielk? liczb? dzia? ogromnych; osadzi? je licznem

wojskiem i na ca?y rok, w zywno?e. zaopatrzy?.
Zamojski z narz?dziami do dobywania podst?pi? pod
miasto; ziemia tak by?a zmarzni?t?, i?, gdy przysz?o
dzia?obitnie sypa?. musiano j? siekierami r?ba?. Za

wiedzione Y'\" koniec dzia?a pot??nie t?uc mury zacz?

?y; I)O uczynionym wy?omie wys?u? hetman oddzia?

zagranicznej piechoty do wdarcia si? do miasta; zo?

nierz ten zra?ony t?go?ci? .zirny, niech?tny z powodu
panuj?cego w obozie niedestatku. nie ochoczo bio

r?c si? do szturum, ze strat? zosta? odparty. Przy
pu?ci? hetman szturm drugi.: By zach?cie piechot?
z wielkim krzykiem domagaj?c? si? ?o ?dn, Zamojski
tysi?c z?otych darem wyliczy? kaza?, obiecuj?c od

króla wi?cej, je?eli miasto zrlobytem zostanie. Pierw

szy Le?nicwolski ze szczup?? ] .olsk? i w?giersk?
piechot? poszvdl pod mury; dla powi?kszenia tej ma

?ej liczby zacbeci? Zamojski jazd?, by z koni zsiad?a
i sz?a do sz tunnu. .Iakób Potocki stan?? na jej
czele i z g?o?nym okrzykiem rzuci? si? na mury.

Wzi?to nakonice Wolinar. ale po uporczywej obro

nie i du?ych stratach z na-ze] strony. Przytern
brak ?oldu i HlIl'OWn?6 zimy s prawialy, ze hufce

polskie przerzedza?y si? w zatrwazaj?cy sposób,
Przychodzili pu?kownicy do hetmana z doniesieniem,
ze, w nicktórych rotach mieli po kilku tylko ?o?
nierzv. Zamojski wszystkie swe kosztowno?ci, ja
kie tylko mial przy sobie, zastawi? i dostawszy za

to.7. ni?n? l??Tr?l tl'nQP1I1 kilka tysi?cy z?otych, zaspo
koi? najpilniojsz o !1(1!1·!.0hy wojska. Do króla za?

pi.sa? i zu,ldi.nit? 00. z('hy .t:1,k najpr?dzej przys?a? mu

WI?ksze posi?ki. Dowodzil, ze w ojna ze Szwecy?
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ci??s?? jest, ni?. wszelkie dotychczas prowadzone
walki gdy?. zamkni?ci w warownych portach, otocz eni

morzem, si?? l?dow? pokona? si? nie dadz?. Radzi?

wi?c królowi, ?eby wybudowa? tlot?. która strzeg?aby
Gda?ska, Królewca i Rygi, w przeciwnym razie utrzy
mywa?, ?3 Polska nie utrzyma si? przy Estonii. Król
w ?dpowiedzi dzi?kowa? hetmanowi za us?ugi ojczy
?nie oddane, ale z pomoc? mu nie ?pieszy?. Zamojski

te?, jak zwykle, pomimo bardzo trudnego swego po?o
?enia nie upada? na duchu i skoro tylko zima zel?a?a

ze zdwojonym zapa?em wzi?? si? do szturmowania

zamków, które zdobywa? jeden po drugim. N ajwi?cej
trudów poniós? przy twierdzy Felin, które to miasto

by?o niegdy? stolic? wielkich mistrzów rycerzy mie

r-zowych. Tam zsiad?szy z konia, zach?ci? resztQ jaz
dy, by to? sarno uczyni?a. Zagrzane przyk?adem s?

dziwego wodza, rycerstwo rzuci?o si? na mury i zaraz

je zdoby?o, ale za temi pierwszemi ?cianami by?y dru

gie znacznie wy?sze, na które wdrapa? si? nie by
lo sposobu. Poleg? wówczas serdeczny druh i to

warzysz Zamojskiego waleczny Farensbach. Padl

na polu bitwy przeszyty kul?, jak prawdziwy ry

cerz, który ca?e ?ycie walczy? za ojczyzn? i umar?

za ni?. Nast?pnych dni z wi?ksz? jeszcze usilno?ci?
szturmowano do murów: Zamojski gdy sam coraz

bli?ej podwodzi? dzia?a, ledwie zosta? przy ?yciu, bo

kula, przebiwszy klamr?, któ?'a pas jego .spina?a,
zostawi?a mu lekk? ran?. DZIelny wódz me zwra

ca? na ni? uwagi, bo uczyniony w murach wy?om

zapowiada? zdobycie warownej twierdzy. ?rzez nie

ostro?no?? zapali?y-si? ,-,procby w. za?lku l ten. wy

padek ostatecznie pomog? do tego, ze ca?e miasto

podda?o si? Zamojskiemu. yr 6?czas Karol Suder

ma?ski strapiony utrat? Felina l tylu zamk?w sta

ra? si? li Zamojskiego o pOk?J: ??gmunt. wymaga?,

by KiHol nictylko z Infl=nt l Estonii u st?pi?, ale aby
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te? wyrzek? si? tronu szwedzkiego. W ten sposób

Zygmunt z przyczyny swej dumy i czczej ch?ci za

trzymania tytu?u króla Szwecyi, narazi? Polsk? na

dlugie lata krwawej wojny i utrat? tych pi?knych
nadmorskich prowincyi. Karol, widz?c, jak si?y
Zygmunta nie odpowiada?y jego wymaganiom, ude

rzy? na Zamojskiego, s?dz?c, ze z powodu zaleg?e

go ?o?du wojsko porzuci hetmana. Lecz zawiód?

si? srodze. Zamojski, otrzymawszy od króla nie

wielke posi?ki, z w?asnej kieszeni zaspokoiwszy
szemrania rycerstwa, zbi? na g?ow? Szweda i pod
koniec czerwca roz?o?y? si? obozem pod Bia?ym- Ka

mieniem. Zamek ten, chocia? po?o?ony w równinie,
z powodu otaczaj?cych go bagnisk i trz?sawisk bar

dzo trudny mia? dost?p, przytem samej twierdzy bro

ni?y wynios?e mury i g??bokie rowy. Wielu radzi?o

Zamojskiemu nie rozpoczyna? tak trudnego zadania,
uwa?aj?c to tylko za strat? ludzi i czasu. Nie us?u

cha? hetman tej rady i opasa? Bia?y Kamie? ze

wszystkich stron, a?eby przeci ?? twierdzy dowóz

?ywno?ci. W najs?absz? stron? muru skierowano

wszystkie dzia?a i pociski, przekonano si? jednak,
ze nieprzebyte trz?sawiska nie pozwol? t?dy przej??
ani koniom, ani ludziom.

\

Sprowadzone wi?c pale,
belki i chrósty nape?nia?y przepa?ciste b?oto: praca
ta pod gradem kul nieprzyjacielskich, .w?ród usta

wicznych deszczów niezmiernie by?a d?ug? i uci?
?liw?. Nagle dowiaduje si? Zamojski, ?e zast?p
nowego wojska szwedzkiego ?pieszy swoim na od

siecz. Natychmiast wysy?a Zó?kiewskiego, który sta

cza z 'nimi bój krwawy i zwyci?ski. Wielu zabitych
znaczniejsi pojmani, a ca?y obóz z dzia?ami dosta?

si? w r?ce s?awnego wojownika. Wreszcie po mie

siecznem przesz?o obl??eniu i Bia?y Kamie? z bro

ni? i wszelkiemi sprz?tami podda? si? hetmanowi.

Przy odg?osie muzyki wojskowej i radosnych okrzy-
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ka?h ?o?nierz .p0lski wszed? do twierdzy. Zamojski
dzi?kowa? dzielnemu wojsku i wielu walecznych
przedstawi? królowi do nagrody. Znowu pisa?
Zamojski do króla, ?e je?eli dostateczne odbierze

posi?ki i wojsku ?o?d zaleg?y wyp?aci, to jeszcze
tej zimy obiecuje podbi? ca?e Inflanty i wojn? za

ko?czy? chwalebnie. Przeciwnie je?eli podobna opie
sza?o??, jak dot?d potrwa na przysz?o??, l?ka? si?
nale?y, by Karol Suderma?ski nie odzyska? wszys
tkich krwi? nabytych zdobyczy. Donosi? te?, ?e

rozda? mi?dzy ?o?nierzy przys?ane przez króla pie
ni?dze, doda? do tego swoich l H tysi?cy i .i eszcze

wojsko zaspokojonem nie zosta?o. Oko?o Bo?ego
Narodzenia z?amany trudami i wiekiem s?dziwy
hetman powróci? do Zamo?cia, a zarz?d prowincyi
odda? Janowi Karolowi Chodkiewiczowi, który bar

dzo m?drze rz?dy te sprawowa? i ?wietnerui zwy

ci?stwami ws?awi? panowanie Zygmunta.

16. ?mier? Zamojskiego i ogólny pogl?d na jego ?ycie
i dzia?alno?? .

.

Kiedy Zamojski, ?ólkiewski i Chodkiewicz wie

kopomnemi czynami ws?awiali or?? polski; wew

n?trz kraju tla?o ju? zgubne zarzewie buntu i krwa

wej wojny domowej, które lada chwila mia?o wy

buchn?? i niszcz?cym p?omieniem obj?? kraj ca?y',
Jeszcze podczas zimowych le? w Inflantach dowie

dzia? si? Zamojski, ?e Z Tgmunt po ?mierci Anny,
I

arcyksi??niczki rakuskiej, zamy?lao n0.w?m ma??e?

stwie z tym?e samym domem. Uwa?aj?c zawsze

przymierze. z Niemcami. za zgubne dla Polski, -?a
mejski napisa? natychmiast do króla, odradzaj?c
mu to ma??e?stwo i prosz?c, by dla dobra kraju

spowinowaci? si? z domem cara Fiedora. Monarcha
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ten niedo???ny i, s?abowity posiada? jedyn? córk?,
któr? Zamojski, doradza? królowi, przedstawiaj?c,
mu, ze w ten sposób do dwóch koron polskiej
i szwedzkiej móg? jeszcze przy??czy6 ogromne pa?
stwo moskiewskie i stawszy si? najpot??niejszym
monarch? w Europie by6 tarcz? chrze?cija?stwu, po

gromem dla niewiernych.
Zygmunt okaza? si? g?uchym na te zbawienno

rady i z w?a?ciwym sobie uporem przeprowadza?
dalej uk?ady z domem rakuskim, bez zgody sejmu
i stanów. Do najwy?szego stopnia wzburzone tym
wypadkiem umys?y, zebra?y si? na sejm nadzwy
czajny w 160;) r. w Warszawie. Wówczas to Za?

mójski mia? do króla s?awn? sw? mow?, która by?a,
,

tez ostatnieru jego przemówieniem sejmowem.Gdy
kolej mówienia przysz?a na Zamojskiego, s?dziwy
ten senator i wódz, wsta? z krzes?a, a przybli?ywszy
si? do tronu tak mówi?: "N ajja?niejszy mi?o?ciwy
królu! Niech to ,Y. Kr. M. nie obra?a" ?e przeciw
zwyczajowi ze sto?ka swego senatorskiego wstawszy,
po?ród izby wotum me odprawiam; nie czyni? tego
z lekkomy?lno?ci, ale ?ebym by? lepiej od W. KI'.

Mo?ci i ojców zebranych s?yszanym. Straci?em bo

wiem zdrowie, s?uch i z?by, nie w mi?kkich rozko

szach, ale w twardych obozach, na u-?ugach mi?ej
ojczyzny. Co w dzisiejszej przygodzie dla dobra

i s?awy tej polskiej, korony czyni6 przystoi, powiem
po krótce." Wi?c najpierw utrzymywa? co do wojny
inflanckiej, ze to wstyd z tak ma?ym nieprzyjacie
lem ?,nieuko?czone nigdy prowadzi6 boje." Przecho

dz?c .do stosunków z Moskw?, wspomina? s?awne

czyny króla Stefana. ??Dzi?, mówi?, niektórzy ich

mo?cie mimo woli stanów wtargn?li do Moskwy, ja
kiego? Dymitra na tron prowadz?. S?yszeli?my, ?e

ten Dymitr by? zad?awiony, dzi? znowu ?yje. Có?to?

GZy jak? kornedy? Plauta lub Terencyusza graj?
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przed nami l, Wszystko to ci??kie k?opoty na Rzpli
t? sprowadzi? mo?e; lecz je?eli to 6w Dymitr jest
prawdziwym, je?eli si? tam tego ksi?stwa koniecz
nie zachcia?o, niech?eby si? to by?o za uchwa??
sejmow? i z wi?ksz? pot?g? zacz??o i odprawowa
Jo". 'W ugóle w polityce zewn?trznej widzia?, ?e
w szystko ?,??alJo si? zaczyna?o i nigdy nie ko?czy
?o". - Przechodz?c do spraw wewn?trznych naj
pierw wytyka? swawol? i niekarno?? 'wojskow?, nas

t?pnie gani? w kradaj?cy si? zbytek. ?,N ale?a?oby -

mówi? - cudzosieruskich rzemie?lników do nas

przyci?gn?c ci dot?d surowe rnaterya?y od nas bio

r?c, drogo nam potem wyrobione sprzedaj?.' Za

mys] ?enienia si? z arcyksie?niczk? rakusk? surowo

gani?. Dawa? do poznania, ?e król nie dla dobra

kraju, ale do swoich osohistych widoków u?ywa
tak trudno w Polsce ?ci?ganych podatków. "Ura?a

nas takie, ci?gn?? dalej, ?e ,\T. Y. M. z pokoj6w
swoich królewskich tajemne listy posy?a? raczysz

do innych krain, przez cudzoziemce targujesz, albo

pono przedajesz nas, a Rzplita dlatezo pl'zy?iQg?e
piecz?tarze mie? chcia?a, aby ?aden list królewski

bez wiadomo?ci ich nie hy? pisany, ani pos?any.

Wi?c 1 e? od ,,,. K. M. Indzie godni, ludzie zas?u?e

ni, ?adnezo opatrzenia, ?adnej nagrody za krwawe

pos?ugi swe nie odnosz?. Stracili poddani do W. K.

:M. serce samochc?c zgubi?e? ich mi?o??. Ca?a god
no?? i pot?ga królów polskich wspiera si? na mi

?o?ci ludu; ?atwo b?dzie o pieni?dze, ?atwo o pom

no?enie, gdy pozysk sz serca poddanych: bez te

go trudno co .pocz?c. v: n?sz?.i wolno?ci, w której

si? kochamy l bez niej ?yt' nie mo?emy. Lecz nIC

przef-zkadl'tL ta wolno??, bysJlI'y lu?ló;v .na?zyeh nic

mi?owali; jako? luho przodkowie nasi SIm alo p]'a?dQ
panom swo im mówj1.j, nie czytamy )ednak, __

l!y je .Jak
gdzie indziej dlawil, albo kozikiem klóli: ka?dy
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król polski na ?o?u swem umar?. Co do nas, sila

mamy, w czeme? nam vV. Kr. :M. nie praw. Nie no

wina? to Polakom, gdzie im królowie .przysi?gi nie

dotrzymali; je?eli wi?c vV. K. M. nie obaczysz si?
ani poprawisz, nam nie pozostanie nic innego
jak id?c torem przodków naszych, W. KI'. :M. za

morze odwie??, gdy? si? ju? sam z królestwa swego

wyzuwa? raczysz.
Milo?ci wy królu, dla Boga, prosz? ci? obacz si?,

popraw! ta Folska jest twoj? matk?, ta ci? karmi,
ta ci? przyodziewa, ta ci? ozdabia, mi?uj j?, jak
matk? swoj?, mi?uj nas poddane twe, chcesz-li, aby?
my ci? mi?owali i szanowali, jak pana swego."

D?ugie lata, gromadz?ca si? gorycz i ?al ser

deczny, jaki uczuwa? do Zygmunta, wyrazi? hetman

w tej mowie zbyt ?mia?ej i poni?aj?cej godno?? kró

lewsk?. A jednak wyrazi? on tylko to, co ca?y na

ród czu? i my?la?; a ksi?dz Piotr Skarga z kazal

nicy surowo tez królowi wyrzuca?; sk?ania? go do tego
widok zagro?onej ojczyzny i wielka mi?o?? dla kraju

Dlatego wo?a? ?,obacz si? popraw królu !?' chc?c
za? tern pewniej by? wys?uchanym grozi?. Buu

townikiem jednak nie by? i innych powstrzymywa?
od spisków przeciw królowi. Gdy jeden z senato

rów pisa? do niego: ,?
J e?eli si? Waszmo?ci tak zda

wa? b?dzie, ja ca?? szlacht? wsadz? na ko? i nie

dopusz cv? tej rakuszance przyst?pu do kraju."
Zamojski odpisa?: ?,\Yiem ja dobrze, jak ?atwo

mnóstwo poburzy?, lecz znam oraz, jak trudno

niezmiernie raz poruszone utrzyma?, by si? do szko-'

dliwych ostateczno?ci nie zap?dzi?o, radz? wi?c
i z serca upominam Wa izmo?ci, aby? tego nie czy

ni?.' St?d wspó?cze?ni Zamojskiemu utrzymywali,
ze gdyby by? wielki hetman d?u?ej po?y?, by?by
mo?e powag? rw? i rad? :wstrzyma? rokosz, który
po ?mierci jego wybuchn?? i kraj ca?y wzburzy?.
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Niestety dnia 8 Czerwca 100;). Zamoj ki po we

so?ych z domownikami i go??rui rozmowach b d?
zupe?nie zdrowym, uda? si? na pocz nek, któr go

zwyk? by? po obiedzie za?ywa?. Nagle budziw .zy

si?, uczu? si? chorym i w krótkim cza ie na r?ku
zony, syna jedynaka i domowników ?ycie zako?czy?.
A jednak ?mier? nie z a skoczy?a 0'0 ni spodzianie
gdy? jako prawdziwy rycerz zaw ze by? d niej
przygotowanym, zostawi? te? ob szerny te staruent,
w którym wiele cennych rad udziela? ule chan mu

jedynakowi, iebie za? kaza? pochowa
-: b z ?adnej

okaza?o?ci, a na grobie ten tylko umie?ci? napis )li
situs est J oannes Zamojski: t, j. ,Tu spo zywa

Jan Zamojski." Do dzi iejszcgo dnia w Zamo
?

in,
w kaplicy z grobami rodziny Zamojski h mo?na

przeczy tac ten 111'0 'ty, ale wszystko mówi?cy, napis
i jest to jedyny pomnik Ha p l 'ki .i ziemi wzni si -

ny, dla tego wielkiego l1lQ?a.
Jan Zamojski dopiero z czwart ej 'w j ? ny

Barbary Tarnow kiej doczeka? Hi
( jedyn go syna

'I'omasza. Szainocha, jeden z najznakomit 'zrch hi

storyków polskich, tak o nim powiedzia?: "W' ?wi -

tle wielkiego Jana z Zamo?cia z!2;a.'ta .kr mn i jsza

gwjazda jego syna 'I'orna 'za". Zw?aszcza dla oka

wieków potomnych, zachowuj?cych tylk s?o?ca

pierwszego rz?du w pami?ci zmala? 'I'omasz Zamojsl i

do ledwo dostrzegalnej wielko?ci. Pl'Z dw z snu

?mier? j ego zapewne by?a tego przyczyn?. VV szak?e

nale?a? on do najznakomitszych m??ów twojego wie

ku, cnot?, wysokiem uzdolnieni m. umys?u i nau

kami, w czem go pow zechnie mniemano równym
wielkiemu ojcu.':

- Na Janie, synu 'l'orna:
',',;a, w.Y

O'as? ród wielki ego hetmana, a ordyna ya Zainoj:
,

kich przesz?a do linii bocznej, w któr j posiadaniu

znajduje si? dotvchczas.
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?ycie Jana Zamojskiego, przepe?nione wielkie

mi czynami i ci?g?? prac? oko?o dobra ojczyzny,
by?o rozwa?ane i roztrz?sane przez wielu uczonych
i s?awnych ludzi. Wszy?cy przyznaj? mu nieposz
lakowan? prawo?? charakteru i wielk? mi?o?? ojczyz
ny, a jednak zarzucaj? Zamojskiemu niektórzy, ze

nie zawsze post?powa? tak, jakby si? to zgadza?o
z dobrem kraju. I rzeczywi?cie Zamojski posiada?
wszystkie przymioty i wady rolniczo-rycerskiego na

rodu, z którego pochodzi?,
Zamojski, odwa?ny wódz na polu bitwy, zna

komity mówca w sejmie, doskona?y doradca wiel

kiego króla Stefana, gdy panem po?o?enia zostaje
bezkrólewia, waha si? i d?ugo sam nie wie, co przed
si?wzi??. Pozwala wzmódz si? partyi Zborowskich.

W prawdzie zdecydowawszy si? raz na wybór Zyg
munta, przeprowadza go z wielk? energi?, potem
jednak zawiód?szy si? na swym elekcie, nie mo?e

przeprowadzie ?adnej ze zbawiennych my?li Bato

rego, które mia?y naprawie rz?d Rzplitej i od upad
ku j? uchroni?. \

Nieugi?tej' trzeba by?o woli i ?elaznych d?oni,
by spaczony ster pa?stwa uj?? i dobrze nim pokie
rowa?.' Zamojski tymczasem w ci??kich chwilach

by? jak ten doktór, któremu zachoruje bardzo bliz

ka i bardzo droga istota: boi si? uchwycie gwa?tow
nego ?rodka, który mo?e uratowa? lub zabi? chore

go,
-

rozmy?la w trwodze, waha si? w ?miertelnej
niepewno?ci - i jest z?ym lekarzem. Ale dlaczego?
Bo zanadto kocha? kraj swój ojczysty -' to go oskar

za i usprawiedliwia zarazem. Chcia? jak najlepiej
ale lepiej nie móg? i ni e umia?,

Szlachetny, prawdziwie wznios?y umys? i wielka

mi?o?? ojczyzny by?y to najwi?ksze przymioty tego
niepospolitego m??a, W testamencie swym napr?y

k?ad, przy rozporz?dzeniu wychowaniem syna upo-
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mina opiekunów, aby po uko?czeniu nauk w roku

lU-?m nie dozwalali mu wyje?d?a? zagranic?, do

pÓ?I przez s?u?b? w wojsku polskiem, przez popi
sanla. si? w bitwach przeciw nieprzyjacio?om ojczyz
ny, nie okaz e swych zas?ug, nie przywyknie do pra

cy, i nie wzmocni obywatelskiego ducha. jje, jak
na polityka, by? za mi?kki i za wspania?omy?lny,
dowodzi cho?by ten wst?p. z jednej z mów jego sej
mowych; -

?,Przedsi?wzi?cie wyp?dzenia Turków

z Europy jest niesprawiedliwe, wi?c powinno by?
odrzucone - dowodzi?. Ka?de spiknienie si? jed
nych na wyp?dzenie, z?upienie i odzierzenie sied

lisk drugich, wszytkie spo?ecze?stwa pokrzywdza.
Dlatego niepo?yteczne jest Polsce. Ci wszyscy,

którzy napa?cie czyni? na ziemi? obc?, s? burzy
cielami ?wiata i nieprzyjacio?mi ludzkiego plemie
nia. Ci wszyscy, którzy przy obronie ziemi swo

jej gin?, s? dobrymi obywatelami i s?usznie ich

obro?cami spo?ecze?stwa nazwa? mo?na. B?d?my
gotowi gin?c przy obronie naszej ojczyzny; od?ó?

my jedn? po?o we maj?tku na ocalenie drugiej, usta

nówmy wojsko dla bezpiecze?stwa naszej granicy,
nie dla naje?d?ania cudzej ziemi."

Zato jako wódz Zamojski by? nieporównany.
W spó?czesny mu Lubie?ski tak si? o nim odzywa:
?,W szechmocny tyle darów zla? na Zamojskiego

jednego, i? gdyby je by? na wielu rozdzieli?, ka?

dy z nich jeszcze znakomitym by?by .m??em; m??
ry i roztr?pn.r :w radach,

,.. ?d waz?y l bI?g?.f ?V:0.J.
iownik wodz ci?gle szcz??liwy l co najdziwniej

.sze dho? z tylu ró?nymi Iizplitej walczy? nie

prz}7jació?mi, we wszystkich wojnac? zwyciQz?a;
acz swobód ojczystych ?arliwy obro?ca. pl'zec?ez
powagi majestatu cZ?l?y przestrzegacz."

.

Równie?

wspó?czesny Piasecki ta.k o
,mm . W?Wl;

.. ?lG
Polska. jakiego wodza mia?a w Zamojskim. .ecz kie-
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dy podobnego mie? b?dzie, nie' powie."
Reinhold Heidenstein,' domownik i przyjaciel

Zamojskiego, a przytem znakomity historyk, który
?ycie i czyny wielkiego hetmana po ?acinie opi

sa?, te mi s?owy o nim si? wyra?a: "Zamojski by? to

m?? nieporównany, do którego r?ki i rady, 'w

z?ym razie ojczyzny, sami jego nieprzyjaciele nie

raz si? uciekali." Obok cnót wielkich obywatelskich,
Zamojski by? tez dobrym synem, m??em, ojcem
i doskona?ym gospodarzem. Wzorowy porz?dek
zaprowadzi? w rozleg?ych swych w?o?ciach, pot?
pia? zbytek i rozrzutno?? .

. Dlatego, gdy chodzi?o o dobry czyn, o wspom
nienie ojczyzny,

.

Zamojski otwiera? swe skarby
i oszcz?dno?ci oddawa?, wspieraj?c hojnie potrze
bul?cych. Tak sieroty przyjació? swych Bekiesza

i Farensbacha wychowywa?, a ?o?d ?o?nierzom nie

raz z w?asnej kieszeni wyp?aca?. Dwór tez jego
by? przytu?kiem znakomitych i uczonych ludzi.

Klonowicz, Szymonowicz. Heidenstein, Buraki, Zó?
kiewski -1 wielu. innych byli jego wychowawcami,
przyjacio?mi lub domownikami.

•

Z pó?niejszych uczony.ch zacny ksi?dz Stanis
?aw Staszyc, czyni?c uwagi nad ?yciem Jana Za

mojskiego, tak si? odzywa: "Nie wszyscy dla jed
nego, ale jeden dla szcz??liwo?ci wszystkich ma

j?tek, si?y, ?ycie swoje, owszem siebie ca?ego ofia

rowa? powinien. Najcnotliwszym z ludzi jest ten,
kto ca?ego kraju losy polepsza."

l, w?a?nie jednym z takich najcnotliwszych by?
Jan Zamojski.

:;"'. "

I\'? N I E C.
r
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