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Kazanie konfederackie
Było to roku , czwartego listopada, w sam
ǳień świętego Karola, a tak pamiętam, akby
to się ǳiało onegda ². Słuchaliśmy mszy święte w kościele o ców bernardynów w Kalwarii;
kościół był ak nabity szlachtą, które mnóstwo
panów przewodniczyło. Sieǳieli w ławach książę Karol Raǳiwiłł, wo ewoda wileński, solenizant, i Potocki, podczaszy litewski, i Potocki,
wo ewoda kĳowski, i Pac, starosta ziołowski,
marszałek eneralny³ konfederac i i Rzewuski,
chorąży litewski, a któż wymieni wszystkich
¹Pamiątki Soplicy — pierwotny tytuł brzmiał: Pamiątki JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego [przypis edytorski]
²onegdaj (daw.) — przedwczora . [przypis edytorski]
³jeneralny (daw.) — generalny. [przypis edytorski]

tych panów? I na se mach więce ich nie widać; oni sieǳieli w ławach, a my stali, ba, nie
tylko my, ale i urzędnicy nawet stali, bo do ławek niełatwo było się docisnąć. Po mszy święte ksiąǳ Marek, karmelita, na którego cuda zacni luǳie patrzali, zaintonował: Te Deum
laudamus⁴, a my szlachta śpiewali wtór i niektórzy panowie nawet; wszyscy śpiewaliśmy ochoczo, bo też było za co Panu Bogu ǳiękować.
Przed czterma⁵ dniami w sam ǳień Wszystkich Świętych⁶, ak na wiązanie⁷ JJ. OO. i JJ.
WW.⁸ panom, nie zapomina ąc i o nas szlachcie, pan Kazimirz⁹ Puławski, starosta warecki,
porządnie był wytłukł¹⁰ Moskwę pod Lanckoroną i aż do Myślenic Szuwarowa gnali, a i a
tam swoim nie szkoǳił, co mnie trochę za⁴Te Deum laudamus (łac.) — Ciebie, Boga, chwalimy. [przypis edytorski]
⁵czterma — ǳiś: czterema. [przypis edytorski]
⁶Wszystkich Świętych — święto katolickie obchoǳone  listopada. [przypis
edytorski]
⁷wiązanie (daw.) — podarunek imieninowy. [przypis edytorski]
⁸JJ. OO. i JJ. WW. — skrót od lm: Jaśnie Oświeceni i Jaśnie Wielmożni (tu:
w C.). [przypis edytorski]
⁹Kazimirz a. Kaźmirz — Kazimierz; zapis fonetyczny wymowy powszechne
we wschodnich wo ewóǳtwach daw. Rzeczpospolite . [przypis edytorski]
¹⁰był wytłukł — daw. czas zaprzeszły. [przypis edytorski]
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szczytu i nieco nieprzy emności przyniosło, ak
się o tem¹¹ powie. Po hymnie wstąpił o ciec
Marek na ambonę; my wszyscy natężyli uszów:
raz że i łaknąć trzeba za słowem bożem¹², po
wtóre byliśmy ciekawi, co też powie z powodu
rocznicy uroǳin JO. księcia Karola Raǳiwiłła,
co był pan wielki, pobożny, dobroǳie szlachty i ﬁlar nasze barskie konfederac i, a którego w dniu tym przepomnieć¹³ nie zdawało się
nam, aby było do rzeczy. Przeżegnał się o ciec
Marek i tak powieǳiał:
— Święty Jan Ewangelista mawiał: „ǲiateczki! Kocha cie edni drugich”, a a wam to
mówię, a racze wymówię, że tak nie robicie.
„Kochamy o czyznę!” mówicie, a mięǳy sobą
ży ecie w ciągłych swarach! Piękna to miłość
ziemię kochać, a z ziemianami się waǳić; a wy,
panowie naczelnicy te konfederac i pod hasłem wiary i wolności zawiązane , zamiast co¹¹tem — daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tym.
[przypis edytorski]
¹²bożem — daw. forma N. i Msc. lp przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.:
bożym. [przypis edytorski]
¹³przepomnieć (daw.) — zapomnieć. [przypis edytorski]
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byście mieli dobry przykład dawać szlachcie, to
albo sami ogień tworzycie, albo do gotowego
drewka przykładacie. Czyż wy usaǳiliście się
znękać cierpliwość i miłosierǳie boże, aby inne narody nauczyć, ile to trzeba grzechów, żeby
aż o czyznę zatracić? Wy się cieszycie wygraną pod Lanckoroną, a a się smucę, bo ten dar
boży bęǳie wam powodem nowe Boga obrazy; powiększy waszą pychę, waszą swawolę,
waszą rozpustę! A kiedy bieda was nie poprawi, cóż to bęǳie z pomyślnością? „Lękamy się
Boga” mówicie; „za wiarę, za biskupów wziętych walczymy i krew przelewamy”. Boda by
tak! A to co się u ciebie zrobiło na obieǳie
ǳień trzeci temu, JW. marszałku lubelski? Jak
dwóch rotmistrzów związku two ego powaǳiło się, kiedy zapomniawszy o Bogu, z cierpkich
przymówek przyszło do odgrażania się, do korda: to ty, marszałku, co byś miał mitygować,
goǳić, bronić nareszcie uż nie ako wierny katolik, ale przyna mnie ako poczciwy gospodarz: co żeś uczynił na lepszego? Toś sobie z tego zabawkę robił! Toś drugich panów zapra  Kazanie konfederackie



szał, ażeby byli świadkami, ak się Lubelczycy
tęgo w kordy bĳą. A o cóż to się bili? O honor Na świętsze Panny, o wypęǳenie intruza, którego syzma¹⁴ na stolicy nasze przemocą
usadowiła? Nie, o głupstwo, aby wam, panowie, czas przy emnie schoǳił. Krew szlachecka dla pańskie zabawy niech płynie! Tak to
niegdyś w Rzymie, nim papieże nastali, bawili się pogańscy panowie, patrząc, ak szermierze się zabĳa ą. A i ci przecie krew szlachecką
szanowali: bo szermierze byli brańcy narodów
Rzymowi obrzydłych, ale nie szlachtą rzymską. Otóż to wasza wolność! Wasza równość!
Wasza wiara! Wkrótce a pożegnam was; powrócę do klasztoru berdyczowskiego, z którego
boda bym nigdy był nie wyszedł! A tam będę
błagał Na świętszą Pannę za sobą; tak, za sobą,
bo same patrzanie¹⁵ na wasze grzechy zmazało duszę mo ą. To wy Ją nazywacie Królową?
Pięknych Ona ma z was poddanych! ǲiewica przeczysta i panieńskiego serca ma pano¹⁴syzma — schizma. [przypis edytorski]
¹⁵same patrzanie — ǳiś: samo patrzenie. [przypis edytorski]
  Kazanie konfederackie



wać nad wszetecznikami i burdami? Złoży Ona
wkrótce niegodną koronę, a wy racze Lutra
królem, a syzmę¹⁶ królową ogłoście. To będą
godni was panowie, acy poddani, tacy monarchowie! A więce nie powiem wam, niegodny
sługa boży.
To wyrzekłszy, zszedł z ambony i przed wielkim ołtarzem uklęknąwszy, zaczął śpiewać Przed
oczy Twoje, Panie. Wszyscy stali ak wryci; nie
mogłem wiǳieć, co się natenczas ǳiało z JW.
Granowskim, marszałkiem wielkim lubelskim,
ale ak mi późnie mawiał pan Mikoła Morawski, natenczas porucznik pancerny księcia
Karola Raǳiwiłła, który w asystenc i stał przy
ego ławce, że pan Granowski tak się pocił, ak
gdyby w łaźni sieǳiał, a przecie to był czwarty listopad i dobry przymrozek na dworze; taki mu był wstyd. A nie bez słuszności; bośmy
wszyscy wieǳieli, o co rzecz. W sam ǳień zaduszny zaprosił był na obiad obozowy panów
i urzędników, i tych, co się dnia poprzedniego
popisali pod Lanckoroną, co i mnie dało wstęp
¹⁶syzma — ǳiś: schizma; tu: o prawosławiu. [przypis edytorski]
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do ego stołu, a swoich Lubelczyków wszystkich. Otóż mięǳy nimi był pan Snarski, tęgi
eźǳiec, nie ma co mówić, i łebski w potyczce, ale zwłaszcza przy kielichu wielki kłótnik.
Już to on i do mnie u stołu strzelał przymówkami, ale a, szanu ąc gospodarza i dosto nych
gości, wszystko mimo siebie puszczałem, racze
przysłuchu ąc się dyskursom zacnych, niżbym
się miał oglądać na akąsiakę przymówkę. Tak
tedy nie doczekawszy się ze mną zwady i innych na próżno tentu ąc¹⁷: aż na koniec dostał,
czego żądał, od ednego ze swoich. Pan Bolesta, Mańkutem przezwany, lubo¹⁸ opodal od
Snarskiego sieǳiał, usłyszał, iż ten się odezwał:
Wiwat powiat urzędowski, czoło wojewóǳtwa
lubelskiego! A że był ziemianinem łukowskim,
markotno mu się zrobiło i to mu wymówił. Od
przymówek do wymówek. Jak zaczął ich poduǳać JW.¹⁹ marszałek i JO.²⁰ książę wo ewoda, przyszło do tak grubych wyrazów, że zgro¹⁷tentować (daw.) — kusić; wystawiać na próbę, próbować. [przypis edytorski]
¹⁸lubo (daw.) — choć. [przypis edytorski]
¹⁹JW. — skrót od: aśnie wielmożny. [przypis edytorski]
²⁰JO. — skrót od: aśnie oświecony. [przypis edytorski]
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za było słuchać: a z tego gospodarzowi eszcze
większy śmiech. Wyszli z izby: a porwawszy się
do szabel, przy nas bić się zaczęli. Urzędowczycy swego, Łukowczanie swego, a JW. marszałek obudwóch²¹ zagrzewał. Ślicznie się obadwa²² składali; Panie Boże, przy m to za żart,
aż miło było patrzeć! Ale na koniec silnie po
łbie dostał Snarski; ak długi padł krwią oblany. Myśleliśmy, że uż po nim, ale akoś przyszedł do siebie; a potem cerulik²³ tameczny²⁴
ak zaczął mu chleb z solą do rany przykładać, a krew puszczać z ręki: cierpiał ci on ak
w czyscu²⁵, alem go eszcze kilkanaście lat potem wiǳiał na kontraktach dubieńskich wo skim urzędowskim, z głęboką kresą, ale zdrowego i opamiętałego. Jak luǳie mówili, barǳo był szacowany w swoim powiecie; a co się
²¹obudwóch — ǳiś: obydwu. [przypis edytorski]
²²obadwa — ǳiś: obywa . [przypis edytorski]
²³cerulik — właśc. cyrulik; osoba za mu ąca się daw. czynnościami higienicznymi i medycznymi: goleniem, strzyżeniem, kąpielą, czyszczeniem uszu, puszczaniem krwi, rwaniem zębów itp.; balwierz. [przypis edytorski]
²⁴tameczny — ǳiś racze : tamte szy. [przypis edytorski]
²⁵w czyscu — ǳiś: w czyśćcu. [przypis edytorski]
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zrobiło z Bolestą, prawǳiwie do ǳiś dnia nie
wiem: ale dawno musiał umrzeć.
Wracam do swego. Ksiąǳ Marek śpiewał,
ale sam eden; bo my wszyscy tak się zadumali, że muchę by można usłyszeć, lubo²⁶ nas była
ćma²⁷, bo żaden z kościoła nie wyszedł. Ksiąǳ
Marek po odśpiewaniu pieśni, znowu na ambonę powrócił: co nawet starych zaǳiwiło, bo
nikt nie słyszał, aby kiedykolwiek ksiąǳ lub zakonnik ednego poranku dwa razy kazał. Dosyć, że ksiąǳ Marek powróciwszy na ambonę,
tak mówił:
— W piersi uderzyć się muszę, że w dniu
uroǳin i imienin twoich, JO. książę, wo ewodo wileński, dosto ny woǳu naszego związku, zdawałem się na chwilę o tobie zapomnieć.
Two e i twoich przodków zasługi, poświęcenie
się two e dla o czyzny, miłość szlachty i ta żywa wiara, którą ci Bóg pomimo twoich błędów
zostawu e, warte, ażebym się z tego przed obliczem was wszystkich skruszył. Dam ci więc
²⁶lubo (daw.) — choć. [przypis edytorski]
²⁷ćma (daw.) — mnóstwo. [przypis edytorski]
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w dniu tak dla ciebie, a więce eszcze dla nas
uroczystym wiązanie²⁸ na droższe: bo go nigǳie nie otrzymasz, eno w domu bożym! To
est prawda, że ako prawy Polak gościnne i uczynne two e serce żadne korzyści mieć nie chce,
z które byś drugim uǳiału nie zrobił. Wielce mnie pochwalisz, że w te prawǳie, w tem²⁹
wiązaniu tobie oﬁarowanem³⁰ inni dosto ni koleǳy twoi swó także uǳiał otrzyma ą. A eżeli
ciebie i kolegów twoich nie przekonam, że to,
co mówię, est prawdą: każdemu z was wolno mię zawstyǳić, mieniąc mnie kłamcą. Bóg
często dla korzyści drugich niegodnym sługom
swoim wielkie rzeczy ob awia. W tym wzglęǳie doświadczałem i a Jego łaski. Oto rok siódmy temu, gdy w celi mo e , gorzko płacząc nad
o czyzną, modliłem się, u rzałem anioła Polski.
Wiǳiałem ego tak, ak na was przytomnych
patrzę; a Bóg raczył uǳielić siły, żem mógł
²⁸wiązanie (daw.) — podarunek imieninowy. [przypis edytorski]
²⁹tem — daw. forma N. i Msc. lp zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tym.
[przypis edytorski]
³⁰oﬁarowanem — daw. forma N. i Msc. lp przymiotników r.n.; ǳiś tożsama
z r.m.: oﬁarowanym. [przypis edytorski]
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znieść oblicze tego mocarza niebieskiego. Wiele on rzeczy mnie powieǳiał, których ob awić mi nie wolno; ale to co mi się goǳi, to
wam powiem bez ogródki: bo anioła rzecz ani
szlachcica, ani pana, ani króla nawet obrazić
nie może: wszak każdy est kmieciem przed nim.
„Marku — powieǳiał mi anioł — źle się ǳiee z o czyzną two ą. Nierząd ą zgubi. Wszyscy pragną rządu, a żaden z poczciwych rząǳić nie chce. Król Sas, którego wszyscy kocha ą, a nikt mu nie pomaga, lada ǳień zamieni koronę doczesną za wieczną; i bęǳie to,
co est; rząd leży na ziemi, a nikt się schylić
nie chce, aby go pod ął. Pod różnemi³¹ postaciami do wszystkich waszych panów udawałem się; zawsze ta sama odpowiedź: przebrzydłe domatorstwo, nałogowe lenistwo. Byłem
u Raǳiwiłła, wo ewody wileńskiego; mówiłem, błagałem: «Jedź do Warszawy! Za mĳ się
rządem! Cała Litwa two a! Ratu o czyznę!…».
Aż płakał, tak się rozczulił: «Ja z torbą pó dę
³¹różnemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama
z r.m.: różnymi. [przypis edytorski]
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— powieǳiał — a niech o czyzna bęǳie cała». «Ale tu nie iǳie o oﬁary z ma ątku lub
narażania życia; siedź w Warszawie i za mu się
rządem.» Oto wiesz, com wycisnął na koniec?
— «Panie kochanku, a będę w Warszawie rząǳił, a mnie pan Michał Reytan w Nalibokach
wszystkie mo e niedźwieǳie wybĳe». — Udałem się do wo ewody kĳowskiego. Pan obszernych włości i co by e chętnie dla o czyzny poświęcił; ale uczciwszy uszy, akże to sieǳieć w Warszawie, kiedy to człowiek przywykł po kilka dni
ciągle z panem miecznikiem Ciesielskim pić
w Szorstynie, kiedy pani wo ewoǳina myśli,
że mąż folwarki ob eżdża? — Byłem u marszałka Mniszcha. Nie może! Kocha o czyznę, ale
«świnia bura, rząǳąc, nie można mieć processów, a akże żyć bez coǳiennych konferenc ów
z urystami?» — A pan Wielopolski, kra czy
koronny, kocha o czyznę, ale «bała bała, ak
zasiądę się w Warszawie, kto bęǳie dyspozytorów co sess i do roboty napęǳał?» — A pan
Krakowski? — «Moja panno, niech no się obmuru ę w Białymstoku, to i o o czyźnie po  Kazanie konfederackie



myślę». — A Książę Sanguszko, starosta szerkaski? — «Mopanie, a będę sieǳiał w Warszawie, a mo e stado w Sławucie sparszywie e».
— Otóż taka wasza miłość o czyzny i dlatego
tułacie się, żeby oǳyskać, coście dobrowolnie
utracili. Niechże to za naukę wam posłuży nadal i waszym potomkom: płyńcie na desce, kiedy uż wygodny okręt przez niedbalstwo wasze
odbiegł od lądu. A przyna mnie teraz zaklinam
was w imię Chrystusa, nie ustawa cie w przedsięwzięciach waszych; może was Bóg pobłogosławi pomyślnością; a w przeciwnym nawet razie, żadna wasza usilność dla o czyzny straconą
nie bęǳie. Myślcie w Bogu o o czyźnie, ale tak
czyńcie, akby ona edynie od was zależała”.
Mówił ów ksiąǳ Marek wiele eszcze innych rzeczy pięknych. Płakaliśmy, a razem pocieszaliśmy się. Myślałem, że panowie, których
wytknął, rozsierǳą się na niego; ale nie. Owszem, każdy z nich wychoǳącego uprze mie
powitał i w rękę pocałował, a solenizant na obiad
zaprosił: gǳie, akem się późnie od poko o  Kazanie konfederackie



wych dowieǳiał, kole nym kielichem wszyscy
panowie zdrowie księǳa Marka spełnili.
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