R ozm ow a księcia prymasa Podoskiego
z księdzem Przedw ojew skim biskupem ekskapucynem
1769 A n n o
/ ? ozmowa księcia prymasa Podoskiego z księdzem Przedwojewskim..., jak
większość utworów literatury barskiej jest anonimowa. Wprawdzie dosyć
dokładna znajomość losów Podoskiego, oraz wzmianka w jednej z ostatnich
wypowiedzi prymasa (jako osoby dialogu), wskazywałyby na autorstwo
kogoś z jego środowiska, poszukiwania byłyby jednak czasochłonne i nie
zapewniały powodzenia. Dlatego zrezygnowano z nich, znajdując uspra
wiedliwienie i w tym, że w literaturze barskiej, należącej do „folkloru
szlacheckiego" - a więc kultury „bezpersonalistycznej" - wiedza o in
dywidualnym twórcy utworu nie była istotna1.
Utwór, jak podaje tytuł, pochodzi z 1769 roku. Prawdopodobieństwo tej
informacji potwierdza podana w tekście wzmianka dotycząca rozporządze
nia wydanego przez Podoskiego, o usunięciu plebejuszy z seminarium
łowickiego. Brak wiadomości o odwołaniu Repnina ze stanowiska am
basadora, w marcu 1769 roku, sugerowałby powstanie utworu w począt
kach tego roku. Oczywiście należy wziąć także pod uwagę możliwość
późniejszego jego powstania. Autor mógł po prostu przemilczeć pewne
współczesne wydarzenia, by z perspektywy czasu spojrzeć na postawę
prymasa, jego udział i rolę w konfederacji radomskiej. Postępowanie takie
mogłaby uzasadniać chęć zdemaskowania intryg byłego referendarza, poka
zanie ich następstw i ostrzeżenie przed nimi, a przede wszystkim ośmiesze
nie ewentualnego działania.
Dialog, wytwór „folkloru szlacheckiego", obok zwrotów poważnych
i podniosłych, zawiera wyrażenia dosadne, a czasem wulgarne. Wśród nich
niepoślednią rolę pełnią zwroty frazeologiczne, nie zawsze dziś zrozumiałe,
które niewątpliwie funkcjonowały w ówczesnym języku i były zrozumiałe
1
Literatura barska, opr. Janusz Maciejewski. Bibl. Nar., S. I, nr 108, Wrocław 1976, s. XCV,
przyp. 9.
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dla czytelnika. Ośmieszają one niektóre postacie, ich postawy, sytuacje.
Ważną rolę pełnią także aluzje do znanych powszechnie zachowań, np.:
Podoskiego w czasie rekolekcji u ojców kapucynów w Warszawie lub
Przedwojewskiego w Krakowie po powrocie z Rzymu. Można by tu mówić
0 tendencyjnym przedstawieniu postaci, na zasadzie kontrastu: dobry-zły2,
zestawieniu faktów niewspółmiernych, a także elementach ironii, satyry,
karykatury w ich opisie oraz różnorodnej intensywności krytycyzmu w sto
sunku do nich. (Z tych względów utwór przypomina szopkę polityczną.)
Wszystkie wymienione cechy składają się na swoisty komizm utworu,
mierzący przede wszystkim w Podoskiego.
Rozmowę prowadzą dwie autentyczne postacie historyczne, Gabriel
Podoski i Antoni Korneli Przedwojewski, występujące w utworze pod
własnymi nazwiskami. Jest to fakt rzadko spotykany w literaturze okolicz
nościowej. Częściej bohaterowie okolicznościowej literatury politycznej są
przedstawiani pod „mówiącymi imionami", tak jest np.: w Perekińczyku,
Cnocie uciemiężonej... lub stanowią postacie syntetyczne, np.: w Rozmowie
saskiego kawalera z polskim senatorem. Nie znaczy to jednak, że omawiany
tekst to wyjątek. Podobnie jest w Rozmowie J. W. Rzewuskiego, Wojewody
Krakowskiego Hetmana Polnego Koronnego z synem swoim, Starostą
Dolińskim, w niewoli moskiewskiej będących czy Rozmowie po śmierci
Augusta III ze Stanisławem pierwszym Leszczyńskim. Przedwojewski i Po
doski opowiadają o przebiegu swoich karier do roku 1769, ze szczególnym
uwzględnieniem udziału w konfederacji radomskiej. Obaj przyczynili się do
zguby ludzi, którym powinni być wdzięczni za okazywane względy i pomoc,
Wacława Rzewuskiego i Kajetana Sołtyka. Życiorys byłego kapucyna jest
krótszy, zajmuje około jednej trzeciej utworu, a jego postać wydaje się pełnić
rolę podrzędną względem postaci Podoskiego. Została przywołana jako
punkt odniesienia, by ukazać ogrom winy arcybiskupa gnieźnieńskiego.
Spośród wszystkich zarzutów stawianych temu ostatniemu najpoważniej
szym i najbardziej akcentowanym jest zbrodnia przeciwko narodowi pol
skiemu - „gwarancja" rosyjska, o którą prosili radomianie i której autorstwo
przypisywane jest Podoskiemu. Prymas opowiada, jak doszło do jej pod
pisania, nie kryjąc swego udziału w intrygach. Wydaje się nie rozumieć, na
czym polega jego wina, skoro konstytucja ułożona w czasie obrad Delegacji
jest „dokładna i dosyć rozumnie napisana". Podoski zdaje sobie sprawę, że
nikt nie udzieli mu poparcia i boleje nad tym faktem. Tylko pozornie nie liczy
się z opinią publiczną, bo gdy dochodzi do przeczytania „obojętnego" mu
tekstu, przypadkiem znalezionego w kieszeni, pragnie poznać jego autora
1 ukarać go za zuchwalstwo. Został samotny, wzgardzony i opuszczony
przez wszystkich. Gdyby doszukiwać się dydaktyzmu w Rozmowie..., tkw ił
2 Rzewuski-Przedwojewski, Sołtyk-Podoski.
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by on właśnie w przedstawieniu historii Prymasa, najbardziej znienawidzo
nego przez społeczeństwo i najbardziej nieszczęśliwego skutkiem własnego
postępowania.
Tekst utworu został opracowany na podstawie czterech rękopisów,
dwóch ze zbiorów Ossolińskich (1479, 566) oraz po jednym ze zbiorów
Jagiellońskich (2794) i Czartoryskich (829). Za podstawowy uznano
rękopis Ossolińskich 566, ze względu na jego najlepszą czytelność.
Ponadto odnotowano następujące przekazy
w zbiorach:
sygnatura
Biblioteki Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Biblioteki Czartoryskich
Biblioteki Jagiellońskiej
Biblioteki PAN w Krakowie
AGAD Sucha
Biblioteki Polskiej w Paryżu

234, s. 141
830 IV, s. 1
865 IV, s. 122
5501, k. 191
6671, k. 47-52
316, k. 83 v
248/300, k. 22 v
65, s. 1901-1911

Spośród wymienionych najbardziej wyróżnia się rękopis 829 ze zbiorów
Czartoryskich. Różnice zauważalne są nie tylko w sferze językowej (wersja
ta jest najbardziej dosadna i obfita w wyrażenia nieparlamentarne), ale
także w jego treści. Podane są tu fakty nie występujące w innych rękopisach,
np. wzmianka o otruciu Łubieńskiego. Czasami połączone są w jedną
wypowiedzi dotyczące tego samego tematu. Poza tym często się zdarza,
że zawarte w nim wypowiedzi są obszerniejsze niż w innych rękopisach.
Z pozostałych przekazów wersje w rękopisach ze zbiorów Bibliotek Os
solińskich 1479 i Jagiellońskiej 2794 są do siebie bardzo zbliżone. W obu,
w przeciwieństwie do pozostałych dwóch, znajduje się informacja o ko
bietach, które pomogły Podoskiemu w realizacji intrygi. Rękopis ze zbiorów
Ossolińskich 1479 wydaje się być skróconą wersją rękopisu ze zbiorów
Jagiellońskich 2794. W wybranym rękopisie mamy do czynienia z wa
riantem pośrednim. Można w nim znaleźć wersy zgodne bądź z rękopisem
ze zbiorów Czartoryskich 829, bądź z rękopisami ze zbiorów Ossolińskich
1479 i Jagiellońskich 2794.
W tekście utworu została zmodernizowana pisownia i interpunkcja,
według zasad obowiązujących przy opracowywaniu tekstów staropols
kich. Zachowano, nie zawsze konsekwentnie używany, czas zaprzeszły
oraz dawne formy wyrazów. Pozostawiono także intencjonalne zmiany
nazwisk, pani Oemichen, kochanki Podoskiego - Emkinowa, Hemkiniowa
oraz Bruhla, ministra Augusta III - Bruchl, Bruchel a jego żony - Bruch-,
Iowa i in.

64

Rozmowa księcia prymasa Podoskiego

W przypisach odnotowano wszystkie błędy znalezione w rękopisie
podstawowym i zmiany wprowadzone w stosunku do niego. Oznaczenia:
[...] lub [Pan Szasiler], ja [k ], stosowane są w przypadku, gdy w rękopisie
znajduje się wyraz nieczytelny, bądź jego znaczenia można domyślić się
z kontekstu lub w porównaniu z innymi przekazami.
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z księdzem Przedw ojew skim biskupem ekskapucynem
1769 A n n o '
PRYMAS
Do diabła Mości Księżę z tym strojem francuskim, z tą fryzurą i peruką.
Słyszałem, że Waszmość Pana potężnie ogadują. Przynajmniej z początku tej
przemiany z kapucyna na biskupa trzeba było Waszmość Panu zachować
jakąś przystojność i skromność w odzieniu i długo się nosić tak jak inni
biskupi. Lubo ja sam1
2 z biskupstwa i z sukien ich drwię.
KAPUCYN
Ja zaś wolę, żeby z początku na tę suknię, perukę i obyczaje gadali.
Nagadawszy się, to i przestaną3.
PRYMAS
W Rzymie napatrzyłem się, że zakonnicy, biskupi i kardynali zachowują kolor
i znaki zakonu swego.
KAPUCYN
Daleko tu od Rzymu jesteśmy, możemy się stroić jak nam się tylko podoba.
Mam obligacyją Waszej Książęcej Mości, żeś mię zrobił biskupem i mocno
się cieszę, że woru mnichowskiego i wszy pozbyłem się.
1 Tytuł tekstu w pozostałych rękopisach brzmi: Rozmowa Jaśnie Oświeconego Księcia
Jegomości Prymasa z Jegomością księdzem Przedwojewskim ekskapucynem (rkp. Jag. 2794),
Rozmowa księdza prymasa Podoskiego z księdzem Przedwojewskim sufraganem ekskapucy
nem wkrótce po konsekracyji tegoż 1169 Anno (rkp. Czart. 829), Rozmowa księcia prymasa
Podoskiego z księdzem Przedwojewskim ekskapucynem w samekarności do siebie opisana
(rkp. Ossol. 1479).
2 Zaimek „sam" nie występował w rękopisie podstawowym, wprowadzono go za pozo
stałymi przekazami.
3 Forma imiesłowu występuje tylko w rękopisie podstawowym, w pozostałych jest:
„Nagadają się do woli i przestaną".

66

Rozmowa księcia prymasa Podoskiego

PRYMAS
Świeccy księża, prałaci sarkają pokątnie na to, żem cię zrobił biskupem.
KAPUCYN
Pewnie, że im jest dużo markotno, a ja z tego drwię4.
PRYMAS
Ale nie ja pierwszy zrobiłem cię z mnicha biskupem. Jest ich takich kilku: koadiutor
bakoński, sufragan wileński, kijowski, inflancki, ale wszyscy warci diabła.
KAPUCYN
To prawda, że Towiański nie wielka głowa ani Ossoliński, ani Olędzki, ani
Sosnowski, wszystko to wielka prostota, przecież za mnie nie powstydzisz
się Wasza Ksi ążęca Mość5.
PRYMAS
Jako widzę, Waszeć bardzo wielki galant, kapucyni sami ogadują
Waszmość Pana.
KAPUCYN
Ci Wszarze, to nierogate bydło, niekontenci są ze mnie?
PRYMAS
I pewnie powinni by sobie mieć za honor.
KAPUCYN
Pan Bóg Żydów z niewoli egipskiej, a ja kapucynów polskich z niewoli
czeskiej wyprowadziłem. Czechowie za Boże stworzenie nie mieli Polaków.
Ja pierwszy Polak byłem prowincjałem, concordata poczyniłem, wiem, co
na to wydałem, wiem, jakiej w tym pracy zażyłem i com podejmował6.
4 W rkp. Czart.:
Kapucyn: Mając za co, musi im być markotno.
W pozostałych rękopisach również brak przymiotnika „dużo" oraz dalszego ciągu wypowiedzi.
5 W rkp. Czart, są jeszcze następujące słowa: „...bo i w głowie olej jest i w gębie dobrze, i co
ludzie mogą, może i Przedwojewski sekretarz".
6 W rkp. Ossol. ostatnie zdanie brzmi: „Wiem, jakiej pracy podjąłem".
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PRYMAS
Cóż Waszmość Pan poradzisz, chcieliby, żebyś Waszmość Pan i teraz był
kapucynem.
KAPUCYN
Nie doczekają tego. Wolałbym czarta widzieć niż kapucyna. Wstyd mię
nawet, kiedy gdzie obaczę obraz świętego Franciszka albo świętego An
toniego... Straszną mam abominacyją tego stroju, bo przedziwnie głupi jest7.
PRYMAS
Ale jednakowo mówią kapucyni, żeś nie przestał być kapucynem, ale żeś
podobno nim nigdy nie był.
KAPUCYN
Bóg mię był skarał8, a Wasza Książęca Mość uwolniłeś mię z tego więzienia.
PRYMAS
Powiadają, żeś Waszmość Pan, powracając z Rzymu, a będąc w Krakowie,
w sukni kapucyńskiej, grywałeś Waszmość Pan w karty o pieniądze.
KAPUCYN
I cóż komu do tego?9
PRYMAS
Ogadali Waszmość Pana101
, że kapucyn w worze, z ogolonym łbem, z brodą
jak honet bez pluder, z gołemi nogami, a czerwone złoto stawiłeś i sadziłeś
na karty. Co widząc, zapewne śmieszna musiała być scena11. Kto widział, nie
7 W rkp. Czart, ostatnie słowa kwestii brzmią: „...do tego stroju szalonego, bo też to jedynie
straszydło".
8 W rkp. Czart, początek zdania jest obszerniejszy: „To prawda, Bóg mnie był tym śmiesznym
strojem skarał...".
9 W rkp. Czart, wersja bogatsza o zdanie:
Kapucyn: Cóż komu do tego, bo byłem honet homo.
10 W rkp. Czart, inny początek kwestii; pierwsze zdanie brzmi: „Na honor z tego drwią, że
kapucyn w worze..."
11 W pozostałych przekazach brak imiesłowowego równoważnika zdania rozpoczynającego
kwestię, w rkp. Czart, ten fragment wypowiedzi brzmi: „Kto się na to patrzył, nie wierzył
zapewne, że kapucynem byłeś..."
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wim12 co sobie pomyślił, ale to wszystko jest kiepstwo13. To sęk i treść, co
0 Waszmość Panu mówią i zapomnieć tego nie mogą, żeś swego dobrodzieja,
Pana Hetmana Polnego Koronnego, Wojewodę Krakowskiego na sztych wydał14.
KAPUCYN
Wszakże radziłem mu, żeby tu był nie przyjeżdżał. Ja mu zawsze miałem
1mam obligacyją15.
PRYMAS
Powiadają, że Hetmanowa kochała się w Waszmość Panu16.
KAPUCYN
Prawda, że była łaskawa na mnie i ona mi posłała drogę, abym kiedyś nie był
kapucynem17. Uczyłem teologiji w Olesku przez pocztę! To jest siedziałem
w Podhorcach, jadłem, piłem z oficyjerami bawiłem się. Teka dyktowała się
w Olesku18.
PRYMAS
Jak uważam, to wygodnie być takim profesorem. Nowy to widzę sposób
u mnichów zostania doktorem albo jubilatem19.

12 W pozostałych rękopisach „wiem".
13 W pozostałych rękopisach brak rzeczownika „kiepstwo", a fragment wypowiedzi, w której
występuje on w rękopisie podstawowym, w pozostałych przekazach brzmi: „...ale to wszystko
błazeństwo, to to są blichty (rkp. Jag. - to zdanie kończy wypowiedź); „...ale to wszystko
jeszcze blichty..." (rkp. Czart.).
14 W żadnym z wymienionych we wstępie rękopisów nie ma zwrotu „sęk i treść" występującego
w rękopisie podstawowym; w rkp. Czart, ostatni fragment wypowiedzi brzmi: „Najwięcej o tym
mówią, żeś Waszmość Pan zdradził swego osobliwego dobrodzieja i tegoś na sztych wydał, czego
ludzie zapomnieć nie mogą." w rkp, AGAD Sucha 248/300: „...na sztych i z sekretu wydał..."
15 W rkp. Czart, tekst Kapucyna jest znacznie obszerniejszy:
Kapucyn:
To też już nadto [znowu]. Ja mu miałem i mam wdzięczność. Prawda, żem się spodziewając in
toto, nie in partibus biskupstwa, królowi, Familii, Repninowi powydawałem plany Hetmana
Wojewody, ale też mu radziłem, żeby nie przyjeżdżał. On przecie wolał biskupa krakowskiego
i wojewody kijowskiego słuchać. Przyjechał na swoje ciężkie licho i któż winien?
16 W rkp. Ossol.:
Prymas: Powiadają, że na Waszmość Pana była Pani Hetmanowa łaskawa.
17 W rkp. Czart, ostatnie zdanie obszerniejsze: „ażebym przestał być obrzydliwym kapucynem".
18 W rkp. Czart, inny ostatni fragment wypowiedzi Kapucyna: „...To jest w ręku była teka, a ja
siedziałem w Podhorcach, jadłem, piłem, grałem z oficyjerami, solennie bawiłem się."
19 W rkp. Ossol. w kwestii Prymasa jeszcze jedno zdanie: „Ja rozumiem, że Waszmość Pan
musiałeś być teologiem lub spowiednikiem."
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KAPUCYN
A to wygodniejsza, bo się otworzę z sercem Waszej Książęcej Mości, że pod
moim imieniem wyszły z druku kazania Pana Hetmana z pięknemi wier
szami20 na kształt prefacyji od niego21 napisanemi. Pan Hetman pod
imieniem swoich synów zwykł był różne kompozycje swoje wydawać.
Chwała Bogu, że mu nie przyszło do głowy uczynić syna którego kaz
nodzieją, na mnie więc obrócił oczy, gdy mnie się nie śniło na ten czas
o kazaniach. Ale to najpiękniejsze, kiedy on sam lekcyje mi dawał w różnych
naukach, kiedy mię napawał dobrym gustem, kiedy kazania za mnie
pracowicie komponował, jam się serdecznie na ten czas kochał22.
PRYMAS
Ha, ha, ha, dobra i teologia, i katedra, czyli ambona do kazania.
KAPUCYN
Po całej nocy z nią przesiadywałem.
PRYMAS
A pan mąż pewnie nad kazaniem ślęczał23.
KAPUCYN
Urodziła była syna Pani Hetmanowa na lat kilka przed śmiercią. O, jakże
mnie piekielnie tym dzieckiem prześladowano. Mówili, iż to jest istny Antoni
(bo mię tak zwano u dworu) tylko mu bródki kapucyńskiej nie staje. Bóg dał,
20 W rkp. Czart, pierwszy fragment wypowiedzi nieco odmienny:
Kapucyn: Ale to wygodniejsza (bo się nie mam racyji taić), owszem mam za powinność
zwierzyć się z sekretu Waszej Książęcej Mości, że pod moim imieniem wychodziły z druku
kazania Pana Hetmana i piękne wiersze...
21 W rkp. Jag. i Czart.: „do niego".
22 W rkp. Czart, ostatnie zdania wypowiedzi Kapucyna brzmią: „...kiedy za mnie pracowicie
kazania komponował, ślęczał po nocach, jam się serdecznie w jego żonie kochał."; w rkp. Jag.:
„...jam się serdecznie w tej damie kochał".
23 W rkp. Czart, ostatnie trzy kwestie brzmią następująco:
Prymas: Łepskiś Waść, ha, ha, to rzecz ładna.
Kapucyn: Umieliśmy się bawić i my też komponowali.
Prymas: Ha, ha, ha, a Hetman biblię wertował za kapucyna,
w rkp. Jag. te same kwestie wyglądają następująco:
Prymas: Ha, ha, ha.
Kapucyn: Do miłej nocy z nią siedziałem.
Prymas: Mąż jej nad kazaniem stękał.
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że ów chłopiec umarł, bo by go już dotąd kapucynem zwali. Prawda, ja
naraziłem był sobie niektóre kobietki u dworu i dlatego tę bajkę rozsiano o mnie.
PRYMAS
To tedy, jak uważam, Pani Hetmanowa miała amantów?
KAPUCYN
Nigdy bez nich nie była. Oficyjerowie bywali za instancyją tej przyjmowani
w regimentach, a potym w łańcuszkach siedzieli, a Włochów kastrastów
odpędzono. Jam się tylko wypromował i miałem kredyt24.
PRYMAS
Bawi mię to mocno, co Waszmość powiedasz, a Hetmanże co na to?
KAPUCYN
Cierpiał jak dobry chrześcijanin. Pokrywał to jak mógł, kłócił się z nią, warty
stawiał przed jej apartamentami. Pamiętasz Wasza Książęca Mość, że kiedy
odjeżdżał do Drezna, to wszystko było z nieukontentowania.
PRYMAS
Ja rozumiem, że tam w ten czas Waszmość Pan musiałeś być diabelnym
teologiem i spowiednikiem.
KAPUCYN
Takim byłem jak Wasza Książęca Mość, kiedyś był u nas przed konsekracyją
swoją na rekolekcyjach w klasztorze.
PRYMAS
Niechby czarci wzięli swoje rekolekcyje. Takiem po dwóch dniach mocno
utęsknił, żem stamtąd uciekł do mojej Emchinowej. Umarłbym był, gdyby mi
przyszło dłużej u Was siedzieć. Ja nie wiem, jak wy mnisi w klasztorach
wytrzymacie.
24
Pierwsze zdanie wypowiedzi. Kapucyna zarówno w rkp. Jag. jak i Czart, jest bez zmian.
Dalej tekst brzmi: „...Miała ich różnego gatunku; oficyjerów, bazylianów, kastratów. Oficyjero
wie na pozór promowani byli w regimentach, a potem w łańcuszkach siedzieli, Włochów
wypędzono, jam się przecie wypromował. Skończyła była na Szeptyckim Biskupie [płoc]kim..."
(Tekst w rkp. wyraźnie skażony).
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KAPUCYN
Bóg mi też dał, żem się z niego wydobył. Niech biesi kapucynami będą,
oszalałem, kiedym do nich wstąpił. Nieskończenie dziękuję Waszej Książęcej
Mości, że tern mnichem i kapucynem więcej nie jestem.
PRYMAS
Ale mój kochany biskupie, powiedz mi rzetelnie, co o mnie ludzie i księża po
Warszawie gadają.
KAPUCYN
Już nieraz powiadałem Waszej Książęcej Mości.
PRYMAS
Bo już mi te bzdury z głowy wyszły. Przypomnijże mi. Cóż tedy?
KAPUCYN
O to, że Wasza Książęca Mość mszy nie miewasz, brewiarza nie znasz,
podobno i zwyczajnego pacierza nie umiesz.
KAPUCYN
To bzdury. Jest więcej biskupów, co nigdy nie mawiają. Pewnie go mawia
Kanclerz Wielki Koronny, warmiński lub inflancki biskupi? Pacierze niech mówią
za mnie kapelani. Na to tych błaznów żywię, niech i msze odprawują, za cóż mają
darmo chleb jeść. Ja nie wiem wiele mszy przez życie miałem i to z ostatniej
potrzeby. Co pacierza nigdy nie mówię, bo to są głupstwa. Cóż więcej?25
25
W rkp. Czart, zamiast dialogu między Kapucynem a Prymasem, rozpoczynającego się od
kwestii Prymasa „Ale mój kochany biskupie...", a kończącej również kwestią Prymasa „To
bzdury. Jest więcej biskupów...", znajduje się tekst zwarty wypowiedziany przez Prymasa:
„Wiem, żeś szczery. Powiedz mi rzetelnie, co tam o mnie mówią kapelani. Od tego tych błaznów
chowam i żywię, niech i msze odprawują, za cóż mają darmo chleb jeść. Ja nie wiem, wiele też
mszy przez życie z potrzeby ostatniej miałem [nie rozumiem czy] więcej nad dwa tuziny.
Osobliwie pamiętam, że w Radomiu raniuteńko u Pijarów dobijałem się do klasztoru za mszę,
podczas tej radomskiej konfederacyji, ale to dlatego, aby mnie przed szlachtą chwalili, żem
skryty sługa boski, dobry ksiądz i zdam się na prymasa. Jakoż tym ich [odraiłem], choć niby
mądrzy. Co pacierza nie mówię, bo też to jarzmo niepotrzebne i ostatnie głupstwo. Cóż
więcej?".
Ponadto między tą a następną kwestią znajduje się następujący tekst:
Kapucyn: Już to mówiłem.
Prymas: Cóż?"
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KAPUCYN
Ale, ale, o tę Emchinową.
PRYMAS ,
Już by się powinni o nią uspokoić. Cóż więcej?26
KAPUCYN
0 stół, że zawsze z mięsem i w piątki, i w Wigilie Wasza Książęca Mość jesz
1 wszystkim jeść dawać każesz.
PRYMAS
To są najmniejsze bagatele. Cóż więcej?
KAPUCYN
Żeś się Wasza Książęca Mość osadził dysydentami, że i komisarzów,
ekonomów, pisarzów chowasz i trzymasz lutrów27.
PRYMAS
Wolno mi i radbym żadnego katolika przy sobie nie mieć28. Cóż jeszcze?

KAPUCYN
Szemrają, żeś Wasza Książęca Mość rozpędziłeś Seminaryjum Łowickie, że
księży w archidiecezyji uczonych nie będzie.
PRYMAS
A małoż ich już sam Waszeć namazał, a do tego ja tylko samych chłopów
z seminarium wypędziłem29.
28 W rkp. Czart, wypowiedź Prymasa obszerniejsza:
Prymas: Oj, jużby się też powinno o niej uspokoić. Przed tym było co innego.
27 W rkp. Czart, i Jag.:
Kapucyn: Także żeś Wasza książęca Mość osadził [się] dysydentami. Marszałków, dwors
kich, konsyliarzów. [ekonomów] masz dysydentów.
W rkp. Ossol. „... że i [konsylierzów], i ekonomów masz lutrów.
28 W rkp. Czart, wypowiedź bogatsza o słowo: „głupca": „jednego katolika, głupca nie
miał."
29 W rkp. Czart, wypowiedź obszerniejsza:
Prymas: A cóż u diabła, a małożeś ich Waść w Łowiczu namazał? Jam tylko samych
chłopów z seminarium wydał.
W rkp. Ossol. „wygnał" zamiast „wypędził".
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KAPUCYN
I ci by się zdali na pomniejsze beneficyja i wikaryje.
PRYMAS
Wszystko to fraszki. Cóż jeszcze mówią?
KAPUCYN
Żeś Wasza Książęca Mość chciał i usiłował znosić zakonników, że ta
konstytucyja, żeby do zakonu nie przyjmować tylko w dwudziestym czwartym
roku jest Waszej Książęcej Mości jedyna robota i z jego projektu uczyniona.
PRYMAS
Prawda i to, ale cóż więcej?
KAPUCYN
Że Jezuitów i Pijarów świeccy ludzie utrzymali, kiedy Wasza Książęca Mość
najbardziej upierałeś się, aby i ci, co się tycze przyjmowania do zakonu, pod
tą konstytucją porównani byli30.
PRYMAS
Ja bym był i Jezuitów, i Pijarów, i wszystkich aniołów do wszystkich
diabłów zniszczył, gdyby to w mojej mocy było. Jednakowoż im zawsze się
dobrym pokazuję.
KAPUCYN
Gniewają się o to, że Wasza Książęca Mość chciałeś z Polski wyrzucić
nuncjusza, a sam się chciałeś patriarchą uczynić.
PRYMAS
Niech będzie nuncjusz, ale bez nuncjatury. Niech by był tak, jak tu jest poseł
pruski, duński, szwedzki, bez żadnej jurysdykcyji, bo ci Panowie Włoszkowie nadto się u nas rządzą. Jeden klecha31 ma mnie sądzić i rozstrząsać
30 W rkp. Czart, wersja uboższa, jej ostatnie zdanie brzmi:
a Wasza Książęca Mość
upierałeś się, żeby oni do tego prawa należeli.”
31 W rękopisie podstawowym niewątpliwy lapsus calami „knechta" poprawiono za pozo
stałymi porównywanymi przekazami.
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sprawy moje i dekreta? Jak tylko zjadę do Łowicza, tak zaraz wszystkie
dekreta nuncjaturskie pokasuję, które przez apelacyje pozachodziły i wszel
kie apelacyje zachodzące poznoszę z mojej diecezyji. Wiem, że to będzie
niestrawno nuncjuszowi i Rzymowi, aleja się ich nie boję, zjedzą wszystkich
diabłów. Cóż dalej?32
KAPUCYN
Na to najwięcej utyskują i o to są najbardziej źli na Waszą Książęcą Mość, żeś
gwarancyją spraktykował na zgubę ojczyzny.
PRYMAS
Co? O tę gwarancyją? Czyż jeszcze o tym nie zapomnieli?
KAPUCYN
Oj, nie! Wszyscy jednostajnie ubolewają i wszyscy jednostajnym głosem
i duchem wyznają, że Wasza Książęca Mość tego jesteś autorem.
PRYMAS
Nie taję się z niczym przed Waszmość Panem. Miałem zawsze godziwą
ambicyją, zawsze chciałem się promować. Przypadłem był do humoru
nieboszczykowi Bruchlowi. Dałby mi był, nie wiem jakie biskupstwo, ale
Królowa i Bruchlowa okrutnie temu sprzeciwiały się. Referendarstwo, order,
probostwo miechowskie, dobrze, że to wziąłem. Widząc tedy, że mi do
biskupstwa wszelkimi siłami przeszkadzała Królowa, rzuciłem się był do
beneficjów. Miałem ich już z dziesięć, brałem jedno po drugim, które się
tylko z królewskiej kolacyji nawinęło. Znowu biskupi świętaszkowie,
(cl)amantes, jako to Sierakowski, Wężyk, Wołłowicz oponowali się i od
sądzali mię od nich. A ja miałem swoje zasługi u dworu saskiego, a osobliwie
u Bruchla. Byłem z negocjacyją w Gdańsku. To pewna, że mi się tam nie
udało, bo te gbury grubiańsko sobie ze mną postąpiły na ten czas, ale potym
dobrze tego przybeknęli, ponieważ im Bruchl pypcia zdarł. Jeździłem potym
do spiskiego starostwa, poczyniłem tam dyspozycje, z których Spiżanie nie
byli kontenci. Biskup tamtejszy niekontent był ze mnie, żem tam chodził po
francusku, w zielonych sukniach i z mięsem w posty jadałem.
32
W rkp. Czart, końcowy fragment wypowiedzi Prymasa nieco obszerniejszy i o d m i e n n y : d o
Łowicza zjadę, dam ja sobie czas, wszystkie tam dekreta puszczę, a nuncjaturskie pokasuję,
które w sprawach zaszły przez apelacyją mojej archidiecezyji. Wiem, że to będzie niestrawno
nuncjuszowi i Rzymowi, ale zjedzą wszystkich diabłów, nauczę ja ich [...] i mogę."
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KAPUCYN
Dlaczego to nienawidziała Waszą Książęcą Mość Królowa?
PRYMAS
Wolnom sobie mawiał o religii. Wymówiłem się był, że ja nie wierzę w Żywot
Wieczny, że nikt nie wie tego, co nas po śmierci czeka, że wszelkie religie są
to szaleństwo i bałamuctwo i jedynie księże wymysły. A do tego z niektórymi
Sasami, którzy nie bardzo się w religii kochali, poufale żyłem i kareta moja
prawie co dzień przez kilka godzin stawała przed Emchinową. Jakże tedy ja
miałem się podobać Królowej? Prawda, że przekupowałem ja dworskich
Jezuitów: Gwaryniego, Ligieryusza, Raucha, Hermana. Niemało na prezenta
na nich wydałem. Dopiero jak się im nakłaniałem, coś się troszkę było
odmieniło. Królowa jednak mawiała jeszcze, żem niezbożny, żem scandalosus.
KAPUCYN
A taż Emchinową?33
PRYMAS
Jest to kobieta, którą ja kocham, wdzięczny jej jestem. Dawała mi pieniędzy,
dawała wszystkiego. Nie miałbym jej, musiałbym mieć inszą. A kosztowała
by mnie insza więcej, bo to są dziury34 nie napchane, zaś do Emchinowej
jużem się przyzwyczaił35. To pewna, że i za nię mię Królowa nie lubiła. Kiedy
się zaś za przeszłego króla wypromować nie mogłem ani za teraźniejszych
rządów żadnej do tego nie widziałem perspektywy i żadnym sposobem nie
mogłem się spodziewać i otrzymać, umyśliłem i postanowiłem u siebie
oddać się w protekcyją moskiewską, jakoż udało mi się dobrze.
KAPUCYN
Nie bardzo pono i dobrze, bo niedobre dla Ojczyzny wyniknęły skutki36.
33 W innych rękopisach wypowiedź ta brzmi:
w rkp. Czart.:
Kapucyn: Ta Hemkinowa przeklęta wszystkiego okazyją.
w rkp. Jag.:
Kapucyn: Emkinowa co zacz?
34 Słowo „dziury” występuje tylko w rękopisie podstawowym - w pozostałych jest „wory".
35 W rkp. Czart, pierwsze zdania wypowiedzi brzmią: „Dajże jej pokój. Jest to kobieta
poczciwa, którą ja kocham i wdzięczny jestem. Dawała mi pieniędzy. Nie miałbym jej, miałbym
był inszą, darmo po ludzku żyć chciawszy. Kosztowałoby mnie to wiele, bo są to wory nie
napchane. A do tego do Hemkinowej jużem się przyzwyczaił.”...
36 W pozostałych rękopisach kwestia ta brzmi:
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PRYMAS
Cóż robić, kiedy inaczej to być nie mogło. Ułożyliśmy plantę tej roboty
z Repninem, komunikowaliśmy jej królowi. Ja potem wziąłem na siebie onejże
egzekucyją. Pojechałem do Krakowa, najeździłem się po województwie.
Starzy Wielopolscy nie chcieli wierzyć i tego się chwytać, jak o żelaznym wilku
słuchali. Insi niełatwo się chwytali, niewypowiedziane miałem korowody
i mozoły. A widząc w tym trudność, uderzyłem w kobiety i powiodło mi się.
Margrabina, Morsztynowa, Starościna Stobnicka dziwnie mnie sekundowały.
Moje to apostołki były. Najprzód mężów swoich, a potym większą część
województwa pozwodziły na moje słowa. Jak mi się ta maska udała, że król
będzie detronizowany, gdyby muchy do miodu, co żywo do mnie lgnęli.
Pewien z ministrów, także Wessel Podskarbi Wielki Koronny i innych wielu
mocno mi uwierzyli i wiązali się do mojej partyji. W tej opiniji porobiły się
konfederacyje po województwach. Nastąpiła potym konfederacyja radomska,
której z mojej porady Moskwa asystowała, aby jakie przeciwne ułożeniom nie
nastąpiły ustawy i artykuły. Sprowadziliśmy głupiego Radziwiłła i dokazaliśmy
wszystkiego. I musiałem tam nie chcący przysięgać dla utwierdzenia w ątpli
wych, i wiesz Waszmość Pan, że tam zaraz nominacyją na prymasostwo
odebrałem. Natychmiast burza rzymska na mnie powstała. Znać, że we mnie
cnót heroicznych do kanonizacyji nie widziano w Rzymie, a przyjaciele moi
należycie mi się przysłużyli. I kiedy papież zostawał w uporze, stanęła była rada
nie dbać na fochy rzymskie. M iałem już wziąć purpurę i przysiąc na senatorską
funkcyją, i zasięść jako prymas w Senacie, a dobra prymasowskie miały być
oddane per commendam, do czego gorliwie się ofiarował biskup kujawski,
jednakże inaczej rzeczy się obróciły. Jakiem się wziął kłaniać, biskupowi
krakowskiemu podchlebiać, w ręce go całować, obiecywać, przyrzekać,
nawiedzić jakie obowiązki zaprzysięgać się, ułowiłem go. Uwierzył mi po
tysiącznych przysięgach, na bilety mnie wyciągnął, atoli nic mi to nie szkodzi.
Chociaż do niego pisałem i deklarowałem się z nim nieodstępnie trzymać,
alem tego nie myślił dotrzymać. Tak mi zaś uwierzył, że i sam za mną do Rzymu
napisał i kapitułę swoją do tego namówił. Do tego dał mi znaczne prezenta,
począł się mną opiekować, począł mnie uczyć, co godzina kartki do mnie
latały, osadził mnie był swojemi księżą. Pałacem Prymasowskim rządził się, już
go reformował, rozwalał, budował etc. A co największa jest, że mi religią
i miłość Ojczyzny gorąco i usilnie zalecał, a jam o czym innym myślił37.
Kapucyn: Co Waszmość Pan każesz? (rkp. Czart.)
Nie bardzo dobrze, (rkp. Jag.)
Niedobrze? (rkp. Ossol.)
37
W rkp. Czart, wypowiedź Prymasa nie jest tekstem zwartym, został tu wprowadzony
podział na role. Treść dialogu różni się także pod względem merytorycznym od treści
wypowiedzi Prymasa z rękopisu podstawowego:
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KAPUCYN
Słyszałem, że Waszą Książęcą Mość posądzają o to wszystko, a najbardziej
o niewdzięczność ku temu biskupowi krakowskiemu.

Prymas: Kiedy inaczej być nie mogło, ułożyliśmy plantę tej roboty z Repninem, komuniko
waliśmy jej królowi.
Kapucyn: I przecie udało się.
Prymas: Udało się, ale oni na mnie, jak na osła, całą zwalili tak wielkiej sprawy egzekucyją,
błysnąwszy mi tylko nadzieją prymasostwa, bo Łubieński już [zastabiał] znacznie. Rad bym
ja mu podał arszeniku dla uwolnienia od zgryzot tego życia. Ale sądziłem i pasłem się
nadzieją, że i Młodziejowski to uczyni, bo i on tejże gratki, która mnie spotkać miała,
spodziewał się.
Kapucyn: Bardzom ciekawy, jakeś te interesa kleił. Wasza Książęca Mość.
Prymas: Ho, ho, ho, siła by o tym mówić, ale tak w krótkości. Pojechałem do Krakowa,
[nawłóczyłem] się jak Żyd po województwach, jużem rozpaczać począł. Wcale mi się z razu
nie kojarzyło. Starzy Wielopolscy nie wierzyli, jak o żelaznym wilku słuchali. Inni wspomi
nać sobie o tym nie dali albo [kondycyję] dyktowali, [zwoje] reskryptów wyciągali,
dokumentów. Historyje nieskończone miałem. 0 nieszczęścież moje. Mówiłem, że przepa
dło prymasostwo, udałem się do [aktów] strzelistych, bo ja długich modlitw nie lubię.
Narzuciłem na mnichów kilkanaście rublów, aby i oni beczeli. Jeśli ich krzykiem Bóg nie
poruszy się, resztę potem żywą imaginacyją komponuję carowy projekt, że król będzie
detronizowany i Familia pokarana za opresyją wolności. Śliczny koncept?
Kapucyn: Dalibóg, głowa nieoszacowana.
Prymas: Jak mi się ta inwencyja udała, że król detronizowany będzie, gdyby muchy do
miodu co żywo do mnie lgnęły: wojewoda kijowski zakręcił wąsa, Mniszech na ten czas
Marszałek Nadworny, Wessel Pisarz Wielki Koronny. Inni znowu przez nich egzorcyzmowani uwierzyli mojej relacyji, szalenie się rzucili do mojej partyji. Nastąpiła potem
radomska konfederacyja, której Moskwa asystowała. Sprowadziliśmy potem głupiego
Radziwiłła. Dokazaliśmy wszystkiego. Musiałem znowu przyrzekać, przysięgać, aby było
utwierdzić wątpliwych. Już o tym musisz wiedzieć, żem tam odebrał nominacyją na
prymasostwo. Odebrałem, ale tu nie koniec.
Kapucyn: Cóż by znowu było?
Prymas: Burza na mnie rzymska... Znać, że w Rzymie nie wiedziano moich cnót do
kanonizacyji, a przyjaciele moi należycie mi się przysłużyli. Kiedy więc papież przestawał
w uporze, stanęła rada, aby nie dbać na fochy rzymskie. Miałem wziąć purpurę, przysiąc na
senatorską funkcyję i zasiąść jako prymas w Senacie. Dobra zaś prymasowskie miały być
oddane per comendam, ale i tu frantostwo było. Tylko jeszcze się ten nie urodził, co by mnie
w pole wywiódł. Zjedli diabła. Chcieli zakpić ze mnie.
Kapucyn: Jak to i w czym takim?
Prymas: Biskup kujawski [Pan Szasiler], arendarz, gorliwie się deklarował dobra wziąć
w dyspozycyją i przystawić mi 400 [fm] przed sejmem zaraz. Ja[k] tylko zostałbym przy
purpurze, pół psa pół kozy: arcybiskupstwo w Rzymie, dobra w ręku biskupa kijowskiego,
u mnie tylko czerwony płotek. A nuż, gdyby się noga powinęła, abo jakby się znowu im
ubrdało, pewnie by mnie i z tej czerwonej obdarli ferezyji i był bym osech.
Kapucyn: Bardzo sprawiedliwa uwaga, słucham dalej.
Prymas: Jakiem się wziął dopiero kłaniać biskupowi krakowskiemu, w ręce jego całować,
obiecywać, zaprzysięgać się, ułowiłem go. Uwierzył mi przecie po tysiącznych moich
przysięgach, wyciągnął mnie na [bilety]. Cóż było czynić, musiałem malować cerografy
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PRYMAS
Ale nie wiem w czym? Chciał, żebym z nim jedno trzymał i rozumiał na
Sejmie, ale to być nie mogło, bo juzem był u siebie co innego postanowił.
Zgubił się przez swój upór i pewnie, gdzie jest teraz, nigdy się stamtąd nie
powróci. Polacy go żałują powszechnie, tak jak i Twojego Pana Hetmana.
Mówią, że obydwa poczciwi ludzie, dobrzy katolicy, wierni Ojczyźnie
senatorowie, a biskup krakowski, prawdziwy biskup. Ale niech tam sobie
siedzą, gdzie przy naszej pomocy trafili, nam zaś tu dobrze bez nich.
Wiedziałem ja wszystko w czasie, kiedy i jakim sposobem mieli być wzięci.
Cieszyłem się, gdy byli porwani, nie tak z ich biedy, jako że bez nich łatwo
wszystko poszło na Sejmie, jakby z masłem. Wszyscy cicho siedzieli sobie,
0 naznaczoną delegacyją do traktowania z posłem rosyjskim już nie mówili
1mówić nie śmieli ani się już przeciwnie nikt nie odezwał*38.
i zakląłem się duszą i ciałem, że z nim trzymać się, trzymać wiary będę, ale w myśli u mnie co
innego było. [J]ak mi raz uwierzył biskup krakowski, że i sam za mną do Rzymu pisał,
i kapitułę swoję do tego namówił. Dał mi znaczne procenta, począł się mną opiekować, co
dzień kartki jego do mnie latały, osadził mnie był swoimi [księżmi], Pałacem Prymasowskim
rządzić się począł, już go rozwalał, rozprzestrzeniał, budował, podnosił, oświecał, skrzydła
wyciągał. A w nocy uprzykszeńsza rzecz była, nieustannie mi głowę klechtał religią świętą
i miłość Ojczyzny mi zalecając.
38
W pozostałych rękopisach zamiast wypowiedzi Prymasa - dialog:
rkp. Czart.
Prymas: Nie wiem, w czym by chciał tego przez gwałt biskup krakowski, żebym z nim jedno
trzymał w Sejmie. A możnaż to było? Ale żem ja co inszego jużem był u siebie postanowił.
Zgubił się przez swój upór i pewnie gdzie jest, już nigdy stamtąd nie powróci. A mnie z tym
dobrze, bo bym od wstydu samego zginął.
Kapucyn: Polacy jednak go kochali, powszechnie wszyscy żałują go.
Prymas: Tak jak i Waścinego Wojewodę.
Kapucyn: Darmoć to inaczej mówić, tylko że obydwa poczciwi ludzie, dobrzy katolicy,
wierni Ojczyźnie senatorowie, a biskup krakowski, prawdziwy biskup.
Prymas: To też ich trzeba było od nas hultajów odłączyć, niech tam sobie siedzą, gdzie
trafili. A nam tu dobrze bez nich. Cieszyłem się poniekąd, kiedy byli porwani. Nie tak z ich
biedy, jako że bez nich łatwo by wszystko poszło na sejmie, jakby z masłem i w samej rzeczy
cudownie udawało się. Wszyscy jedno, jak pod berłem. Naznaczono delegacyją do
traktowania z posłem rosyjskim, siedzieli wszyscy jak powarzeni.
w rkp. Ossol.
Prymas: Nie wiem w czym chciał, abym jedno z nim trzymał na Sejmie, ale to być nie mogło,
bo jużem był u siebie co inszego postanowił. Zgubił się przez swój upór i gdzie jest, nigdy
stamtąd nie powróci.
Kapucyn: Polacy go powszechnie żałują!
Prymas: Tak jak i Waszmość swojego Hetmana?
Kapucyn: Mówią, że obydwa poczciwi i wierni ojczyźnie senatorowie, ludzie dobrzy
i katolicy wierni!
Prymas: Niech tam sobie siedzą, nam tu debrze bez nich. Wiedziałem, kiedy i jakim
sposobem mieli być wzięci. Cieszyłem się, jak ich porwano. Nie tak z ich bidy, jak że
wszystko bez nich łatwo poszło, wszyscy cicho siedzieli.
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KAPUCYN
Wszyscy za rzecz pewną wierzą, że cokolwiek tam stanęło na tej
niepraktykowanej delegacyji, toś Wasza Książęca Mość układał, pisał
i poprawiał.
PRYMAS
A wszakże ta konstytucyja dosyć rozumnie jest napisana. Proszę mi pokazać,
jakie innego sejmu ustawy, jeżeli są tak dokładne, jak ta konstytucyja.
KAPUCYN
0 tęć to konstytucyją najbardziej źli są na Waszą Książęcą Mość wszyscy.
PRYMAS
A o cóż im chodzi?
KAPUCYN
Gwarancyja ich nieskończenie boli, a to co się w Polszczę dziś dzieje, tej
gwarancyji skutkiem. Przyznam się, że to szkodzi znacznie Waszej Książęcej
Mości.
PRYMAS
Ja o to nie dbam. Jednakowoż moglibyśmy i Moskwę oszukać. I tak Waść,
Mości Księże biskupie, między ludźmi udawaj.
KAPUCYN
Ale jak oszukać? Czy to podobna...
PRYMAS
Gdybym tylko miał pomoc39.
KAPUCYN
Któż nam będzie wierzył? Poznali się na nas.
39 W rkp. Czart.
Prymas: Co? niepodobną uznałby Waść, gdybym miał jaką pomoc.
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PRYMAS
Prawda, że między biskupami nie masz kim trząsnąć. Kujawski i Kanclerz
o skupowaniu dóbr, o pomnożeniu intrat myślą, płocki - zegarmistrz albo
czerwone złote liczy i pakuje, inflancki cały w amorach po uszy. Z inszemi
zaś, którzy po kątach i diecezyjach mieszkają, nie masz nic do czynienia.
A minąwszy biskupów, między świeckimi panami nie mam nikogo, bom się
nigdy o to nie starał, żebym sobie przyjaciół jednał. Szczególnie się
o nieboszczyka Bruchla łaskę starałem, ten mój przyjaciel był, ten dobrodziej.
Bracia moi nie zdatni i nie trzymają ze mną, bo Wojewoda Płocki nadto
poczciwy, Podkomorzy szalony, a Kasztelan Rypiński do niczego. Widzisz
tedy, Waszmość Pan, nie mam kogo zażyć.
KAPUCYN
Prawda, że wielkie to jest nieszczęście.
PRYMAS
Chciałbym żyć jak prymasom należy, jak inni antecessorowie moi żyli. Rad
bym mieć i popularitatem, i kredyt. Dlatego i dwór wielki formowałem. Stół
co dzień mam otwarty40.
KAPUCYN
Ale to jakoś Mości Książę nikt u nas z państwa, nikt z ludzi słusznych nie
bywa, my tylko domowi, Moskal jaki czasem albo tacy ludzie, co obiadów
po Warszawie szukają.
PRYMAS
Ktoś mi wczoraj do kieszeni, nie wiem jakim sposobem, wsunął te wierszyki,
które chustkę wyjmując, wytrząsnąłem, a czytając, roześmiałem się. Czytaj
no je Waszmość Pan41.
40 W rkp. Czart, wersja obszerniejsza:
Prymas: Chciałbym, co większa już i kaptować, ale widzę, że ode mnie [nie wiedzieć] skąd
mają odrazę. Chciałbym wspaniało, jako prymasowi należy, tak jak [antecysorowie] moi
żyli. Rad bym mieć i popularitatem, i kredyt. Dlatego i dwór wielki formowałem. [Dom]
codziennie mam otwarty, a nie cisną się do mnie.
41 W rkp. Czart, wypowiedź nieco odmienna:
Prymas: Słuchaj no Waść, [ktoś] mi wczoraj do kieszeni wcisnął te wierszyki. Czytając,
roześmiałem się, bo ja tych plotek nie zważam. Czytaj tylko Waszmość Pan.
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KAPUCYN czyta wiersze:
Chcesz wiedzieć, kto do stołu Prymasa zasiada
Kto do niego uczęszcza, kto z nim pije, jada
Prymas Byk w środku, obok baba Emchinowa
Z drugiej strony Rypińska olenderska krowa
Tu kasztelan rypiński, a tu z kapucyna
Jakby zapustowego widzieć Arlekina
To w peruce, to w włosach swych ufryzowany
Z sukni nie ksiądz, nie biskup, cóż to za przemiany
Dopiero mnich, już z niego człowiek cale świecki
Stój, umysł i charakter widzieć42 w nim zdradziecki
Z Antoniego drwią wszyscy, a on baje43 baśnie
Włoch źrze, pije, jako44 wieprz bzdzi, a często trzaśnie
Obaczysz tam jakiego Moskala lub Sasa
Ci to są stołownicy Polskiego45 Prymasa
PRYMAS
Będzie to kompozycyjka którego z moich panów pokojowych. Gdybym się
mógł dowiedzieć, który to napisał46?
KAPUCYN
To paszkwil jest. Rękę za to uciąć.
PRYMAS
Kazałbym mu ze trzysta kańczugów dać, ale ja się z tego śmieję. Dziwno mi
jednak, że nas tak dobrze znają, że portrety nasze tak doskonale od
malowane47.
42 W rkp. Ossol. zamiast „widzieć”, ,,[w ]cale”; w rkp. Czart. „jako".
43 W rkp. Czart, „prawi" zamiast „baje".
44 W rękopisie podstawowym „jak" poprawiono zgodnie z rytmem na „jako" za rkp. Czart.
45 W pozostałych rękopisach brak zaimka „to", zamiast „Polskiego" jest „zwyczajni".
46 W rkp. Czart, i Jag. wersja nieco obszerniejsza:
Prymas: Będzie to kompozycyjka któregoś z panów pokojowców. Gdybym się mógł
dowiedzieć, który to napisał, poczęstować bym kazał jegomości, (rkp. Czart.)
Prymas: Będzie to kompozycyjka którego z pokojowych. A ja się z tego śmieję. Gdybym się
mógł dowiedzieć, który to napisał? (rkp. Jag.)
47 W rkp. Czart, wypowiedź obszerniejsza:
Prymas: Co mi po jego ręce. Kazałbym dać trzysta kańczugów w dupę, aż by się zeszczał,
ale się i z tego śmieję. Dziwno mi tylko, że nas tak dobrze znają, iż portrety nasze doskonale
malować umieją.

82

Rozmowa księcia prymasa Podoskiego

KAPUCYN
Wierz mi Wasza Książęca Mość, że ludzie domowi wszystko wynoszą
o Waszej Książęcej Mości. Onegdaj się mnie pytano, czyli to prawda, że
książę co dzień z rana, kurząc tytuń, na stołku48 po dwie godziny siada? Czy
prawda, że krucice nabite w kieszeniach u pluder zawsze nosi? Czy prawda,
że się nigdy nie modli i nie spowiada? Etc.
PRYMAS
Idź Waść do diabła z tymi bajkami etc.
Opracowała KATARZYNA SALKIEWICZ

48
W rkp. podstawowym prawdopodobnie lapsus calami „stoku” został poprawiony na
podstawie pozostałych porównywanych rękopisów.

