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INLEDNING.

Det fanns i Samogitien en mäktig och högt an
sedd släkt vid namn Billevitsch. Några höga ämbeten 
nådde aldrig dessa Billevitschar, men på slagfältet gjorde 
de sitt land oskattbara tjänster, för hvilka de också vid 
skilda tillfallen rikligen belönades. Deras fädernegård, 
som än i dag finnes kvar, bär namnet Billevitsche, 
men förutom denna gård ägde de äfven en mängd 
andra egendomar. Under tidernas lopp sönderföll släkten 
i talrika ättegrenar, som lefde i bitter fejd med hvar
andra.

Under Johan Kasimirs regering var Herakles Bille
vitsch, öfverste vid lätta kavalleriet, ättens hufvudman. 
Denne Herakles bodde emellertid ej på stamgodset, 
som innehades af en annan Billevitsch; däremot var 
han ägare till de tre gårdarna Vodokty, Lubitsch och 
Mitruny, belägna i närheten af Lauda.

Förutom Billevitschs bodde i denna trakt endast 
ett fåtal förnämligare ätter. Dess öfriga bebyggare ut
gjordes af lågadel i byalag — den i Samogitiens häfder 
så beryktade och berömda laudanska adeln.

Där bodde Stakjans, adlade af Stefan Batory för 
visad tapperhet i fält. Där bodde Butryms, i byn 
Volmontovitsche, de mest storväxta karlarna i hela 
Lauda, kända för sin ordknapphet och sina väldiga 
näfvar. Där sutto Gaschtovts i sin by Patsunele, de 
återigen så beryktade för sina sköna kvinnor, att alla
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vackra flickor i trakten till slut började benämnas rätt 
och slätt »patsunelskor». Där bodde Sollohubs slutligen, 
där bodde Gostsievitschs, och där bodde ännu många flera.

En mängd af namnen lefva kvar den dag i 
dag är, men större delen af byarna ligga ej längre där 
de fordom lågo, och människorna, som bo där, nämna 
hvarandra med andra namn. Krig, olyckor och elds
vådor kommo, och man byggde ej alltid upp gårdarna 
på de grusade tomterna; med ett ord: mycket är för- 
ändradt. Men på den tiden stod det gamla Lauda 
ännu i sin blom, och den laudanska adeln var ärad och 
berömd vida omkring.

Alla laudanerna tjänade vid den gamle Herakles 
Billevitsch' adelsfana. Det var öfver hufvud taget en 
mäkta krigisk adel, och alla ridderliga konster höll den 
högt i ära. Mindre förstod den sig däremot på de 
angelägenheter, som behandlades på landtdagarna. De 
visste, de goda laudanerna, att konungen fanns i Var- 
schau, Radzivill och pan Hlebovitsch, starosten, i Samo- 
gitien, och pan Billevitsch på Vodokty. Detta var dem 
nog, och de röstade så, som pan Billevitsch tillsade dem 
att rösta, fullt och fast öfvertygade, att pan Billevitsch ej 
ville annat än hvad pan Hlebovitsch ville och att pan 
Hlebovitsch återigen ej ville annat än hvad Radzivill ville. 
Radzivill var konungens ställföreträdare i Litauen och 
Samogitien, och konungen var republikens äkta make, 
fader till all den polska adeln.

Pan Billevitsch var för öfrigt snarare en vän än 
en tjänare till den mäktige oligarken på Birsche — 
och det en högt aktad vän, ty på hans kommando 
lyftes tusen laudanska sablar, och en sabel i handen 
på en Stakjan, en Butrym, en Domaschevitsch eller 
Gaschtovt fanns det på den tiden ingen, som ring
aktade. Sedermera, och i synnerhet sedan pan Billevitsch 
ej längre förde laudanerna an, blef det helt annorlunda.

Året 1654 rasade ett förödande krig utefter repu
blikens hela östra gräns. Pan Billevitsch drog ej ut 
i detta krig, ty han var blifven gammal och döf, men 
laudanerna tågade man ur huse. Då underrättelsen
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kom, att Radzivill blifvit slagen vid Schklov och att 
det laudanska rytteriet nedhuggits nästan till sista man 
af det värfvade franska infanteriet —• då träffades den 
gamle öfversten af ett slaganfall, som blef hans död.

Denqa underrättelse öfverbragtes af en viss pan 
Michael Volodjovski, en ung, men redan ryktbar kri
gare, som efter pan Herakles fått befälet öfver lauda- 
nerna. De få öfverlefvande af dessa återkommo äfven 
till hembygden, modstulna, utsvultna och i likhet med 
hela den öfriga hären anklagande storhetmanen för 
att af öfvermod och trots ha kastat sig öfver en tio- 
dubbelt större härsmakt, hvarigenom han störtat hela 
armén, ja, hela landet i olycka.

Midt i det allmänna missnöjet fanns det dock 
icke en röst, som höjdes mot den unge öfversten, 
Georg Michael Volodjovski. Tvärtom, alla, som und
kommit blodbadet, höjde honom till skyarna och kunde 
icke nog prisa hans tapperhet och hans fältherreskick
lighet. Laudanernas enda tröst var att erinra sig de 
-hjältedater, som de under pan Volodjovskis befäl hade 
utfört.

Också bar hela Lauda den unge öfversten på hän
derna, och man formligen slets om äran att få hysa 
honom. Han å sin sida fann ett sådant behag i denna 
krigiska adel, att då spillrorna af Radzivills här drogo 
till Birsche för att där söka återhämta krafterna, han 
ej följde med de öfriga utan stannade kvar i Lauda och 
slutligen på allvar slog ned sina bopålar hos pan Pakosch 
Gaschtovt, den förnämste i Patsunele.

Sant är, att pan Volodjovski omöjligt skulle ha 
kunnat bégifva sig till Birsche, då han först angreps 
af en elakartad febersjukdom och sedan, till följd af 
kontusioner han erhållit, förlorade rörelseförmågan i 
högra armen. Tre fröknar Gaschtovt, tre för sin skön
het vida omtalade patsunelskor, ägnade honom den 
ömmaste omvårdnad och afgåfvo ett heligt löfte att 
återge hälsa och krafter åt den berömde krigaren. Hela 
det öfriga Lauda var upptaget af bestyret med sin forne 
anförares, pan Herakles Billevitsch’, begrafning.
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Efter begrafningen öppnades den saligen aflidnes 
testamente, och det visade sig, att den gamle öfversten 
testamenterat all sin egendom, med undantag af byn 
Lubitsch, till sin sondotter, Alexandra Billevitsch. För 
mynderskapet öfver henne anförtrodde han, tills hon 
blef gift, åt hela den laudanska adeln.

... »H vilken, liksom den med välvilja omfattat 
mig (så föllo testamentets ord) och gäldat kärlek med 
kärlek, så också må med kärlek och huldhet omfatta 
den föräldralösa. Och uppmanas den att i dessa tider 
af fördärf och sedeslöshet, då ingen går trygg för faror 
och onda anslag, af aktning för mitt minne beskydda 
och värna denna min sondotter.

»Äfven må adeln tillse, att ingen gör henne besitt
ningsrätten till mina egendomar stridig, och skall hon 
ensam äga dem alla med undantag af byn Lubitsch, 
hvilken jag skänker och testamenterar åt pan Kmitsits, 
den unge orschanske fanbäraren.* Den, som förund
rar sig öfver denna min affectus för Välb. Andreas 
Kmitsits eller kanske i denna bestämmelse ser en oför
rätt emot min sondotter Alexandra, må veta och be
sinna, att jag af denne Andreas Kmitsits’ fader från 
hans ungdom och till hans dödsdag rönt en sann vän
skap och en broderlig kärlek. I mångfaldiga krig 
hafva vi tillsammans deltagit, mångfaldiga gånger har 
han räddat mitt lif, och då panerna Sitsinski af ond
skap och afund ville beröfva mig mina ägodelar, för
hjälpte han mig att desamma återvinna. Och är detta 
anledningen till att jag, Herakles Billevitsch, öfverste 
vid laudanska adelsfanan och en ovärdig syndare, som 
nu går att träda inför Guds fruktansvärda domstol, för 
fyra år sedan begaf mig till sagde Kmitsits, kunglig 
svärddragare, för att betyga honom min tacksamhet och 
min evigt' bestående vänskap. Och beslöto vi vid detta 
tillfälle, enligt gammal adlig och kristlig sed, att våra 
barn, d. ä. hans son Andreas och min sondotter Alex
andra, skulle i äktenskap med hvarandra ingå, på det

• Fanbärare, en hög titel i det forna Polen.
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att af deras säd efterkommande måtte uppstå, Gud till 
ära och republiken till fromma. Och är det min 
högsta önskan, att detta vårt beslut måtte gå i upp
fyllelse, och förmanar och befaller jag min sondotter 
Alexandra att hörsamma min här uttryckta vilja, för så 
vidt icke (hvilket Gud förbjudel) fanbäraren pan Andreas 
Kmitsits genom vanhederliga handlingar fläckar sin ära, 
Om han förlorar sin fäderneärfda förmögenhet, hvilket 
i de oroliga trakter, där han bor, lätt kan inträffa, 
skall hon däremot lika fullt taga honom till äkta make, 
och äfven om han förlorade Lubitsch, må detta intet 
förhindra giftermålet.

Men om, af Guds synnerliga nåd, min sondotter 
skulle vilja offra sitt jungfrustånd till Hans ära och 
ikläda sig nunnedräkten, står detta henne fritt, allden- 
stund det är viktigare att tjäna Gud än människor ...»

Dessa voro de bestämmelser pan Herakles Bilie- 
vitsch träffade angående sin förmögenhet och sin son
dotter, och hos ingen väckte de synnerlig förvåning. 
Panna Alexandra hade länge vetat, hvad som väntade 
henne, och adeln hade länge hört talas om vänskapen 
mellan Billevitschs och Kmitsits. För öfrigt hade man 
annat att tänka på i dessa oroliga tider, och inom kort 
upphörde man att diskutera testamentet.

Endast på Vodokty talades det allt fortfarande 
oalbrutet om Kmitsits’ eller rättare om pan Andreas, 
ty den gamle svärddragaren fanns ej längre i lifvet. 
Den unge hade med egen ryttarfana och orschanska 
frivilliga deltagit i slaget vid Schklov. Sedermera för
lorade man honom ur sikte, men det föll ingen in att 
han kunde ha stupat, ty en så ädelboren herres död 
skulle för visso ha sports. Familjen Kmitsits var näm
ligen en mycket förnämlig familj, och den besatt stora 
rikedomar.

De trakter, där dess egendomar voro belägna, för
härjades emellertid af kriget. Hela socknar lades öde, 
rikedomar uppslukades, människorna omkommo. I den 
allmänna villervallan, den allmänna $kräcken skingrades



de som agnar för vinden, och ingen visste hvad som 
blifvit af den unge fanbäraren.

Men till Samogitiens starosti hade kriget ännu 
icke nått, och småningom hämtade sig den laudanska 
adeln efter nederlaget vid Schklov. Familjerna började 
samlas hos hvarandra och lägga råd såväl om allmänna 
som om enskilda angelägenheter. Butryms, de mest 
stridslystne, menade, att man borde bege sig utatt 
hämnas sin nesa. Domaschevitschs, jägarna, trängde 
genom skogar och ödemarker ända fram till det fient
liga lägret och kommo tillbaka med nyheter därifrån. 
Hvad de enskilda angelägenheterna beträffar, beslöt man 
sända ut några erfarna och pålitliga män att uppsöka 
Andreas Kmitsits.

Detta beslut träffades af laudanernas äldste under 
presidium af Pakosch Gaschtovt och Kassian Butrym, 
ortens bägge patriarker. Hela den öfriga adeln åter, 
som kände sig på det högsta smickrad af det förtroende, 
salig pan Billevitsch visat den, svor en helig ed att 
troget uppfylla testamentets bestämmelser och med 
faderlig ömhet beskydda panna Alexandra. Därför 
härskade också lugn vid Laudas stränder, medan till 
och med i trakter, dit kriget ännu icke hunnit, vålds
dåd och rofferier hörde till ordningen för dagen. Inga 
tvistigheter förekommo, ingen gjorde ens ett försök 
att tillskansa sig något af hvad som hörde den unga 
arftagerskan till. Tvärtom täflade adeln i frikostighet 
och ädelmod emot henne. Stakjans, som bodde vid 
floden, sände henne saltad fisk, från de tvärviggarna 
Butryms kom säd, från Gaschtovts hö, från Domasche
vitschs, jägarna, villebråd, Gostsievitschs, som hade 
stora tjärbrännerier, skickade tjära. I hela trakten 
benämndes panna Alexandra aldrig annorlunda än »vår 
fröken», och de vackra patsunelskorna väntade lika 
otåligt på pan Kmitsits som väl någonsin hon själf.

Emellertid utfärdades ett uppbåd till adeln — och 
man började röra på sig i Lauda. Hvarje yngling 
och hvarje man, som ej var bruten af år, stego till 
häst. Först begåfvo sig Butryms af, buttra och tigande
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som alltid, efter dem följde andra, och sist kommo 
som vanligt Gaschtovts, ty det kostade på att skiljas 
från patsunelskorna. Adeln från andra delar af riket 
infann sig endast i ringa antal, och landet förblef fort
farande utan försvarare. Endast det ridderliga Lauda 
hörsammade mangrant kallelsen.

Pan Volodjovski följde ej med, ty hans högra 
arm var ännu obrukbar. Han stannade kvar i Lauda 
som beskyddare åt patsunelskorna. Gårdarna blefvo 
tomma på folk, och endast gubbar och kvinnor sam
lades om kvällarna kring de sprakande härdarna. Det 
var tyst och stilla i hela trakten — man väntade på 
nyheter.

Panna Alexandra slöt sig inne på sitt Vodokty 
och såg ej till en människa förutom tjänarna och sina 
laudanska beskyddare.





FÖRSTA KAPITLET.

Nyåret 1655 kom. Januari månad var bister och 
kall. Ett alnsdjupt snötäcke höljde hela Samogitien. 
Trädgrenarna i skogarna bågnade och bräcktes under 
snömassornas tyngd. I solskenet om dagarna blända
des ögat af all den hvita glansen, och i månskenet 
om nätterna glimmade marken som af diamanter. De 
vilda djuren närmade sig människoboningarna, och 
gråsparfvarna hackade med sina näbbar på de af isblom
mor täckta fönsterrutorna.

En afton satt panna Alexandra med sina tärnor i 
tjänarstugan. Det var en gammal sed hos Billevitschs 
att, då inga gäster voro tillstädes, tillbringa aftnarna 
tillsammans med tjänstfolket, sjungande fromma sånger 
och uppbyggande tjänarskaran med goda föredömen. 
Så gjorde också panna Alexandra, och hon gjorde det 
dess hellre, som nästan alla hennes tärnor voro adels- 
döttrar, fattiga, föräldralösa flickor. Det var en vanlig 
sak, att sådana tjänade i förnäma hus och där utförde 
alla, äfven de lägsta sysslor, hvaremot de å sin sida 
flngo lära sig höfviskt skick, liksom de också rönte 
ett bättre bemötande än simpla bondflickor. Dock fanns 
det äfven dylika bland panna Alexandras tärnor, och 
de skilde sig hufvudsakligast genom talet från de andra, 
ty många af dem kunde icke polska.

Panna Alexandra och hennes släkting panna Kulv- 
jets hade sin plats midt i rummet; flickorna sutto på



bänkar utefter väggarna. Allesammans spunno. I den 
väldiga, med rökfång försedda spisen brunno stora trä- 
kubbar, hvilkas flammor än stego mot höjden, än 
mattades af. Då de lyste som klarast, kunde man 
tydligt se rummets mörka träväggar och de väldiga 
bjälkarna i det låga taket. Från bjälkarna nedhängde 
på trådar brokiga stjärnor af munlack, hvilka darrade 
af hettan, och mellan bjälkarna hängde lintågor. Nästan 
hela taket var behängdt med dylika. Mot de mörka 
väggarna blänkte en mängd större och mindre tenn
kärl, uppställda på långa ekhyllor.

Nere vid dörren stod en lurfvig samogitier och 
vefvade med buller och bång på en handkvarn, allt 
under det han gnolade en entonig visa. Panna Alex
andra tummade under tystnad sitt radband, tärnorna 
spunno utan att yttra ett ord till hvarandra.

Elden från spisen belyste deras friska unga ansikten 
och deras flitiga bänder, som oafbrutet snurrade slän- 
dan. Eggade af panna Kulvjets’ stränga blickar täflade 
de i flit. Endast ibland gåfvo de hvarandra ett hastigt 
ögonkast eller sågo bort till panna Alexandra, liksom 
i väntan på att hon skulle befalla samogitiern sluta 
med malandet och själf stämma upp en from sång. 
Men sitt arbete afbröto de ej, de spunno och spunno, 
lintrådarna snodde sig, sländorna gnisslade, härfvorna 
dansade mellan panna Kulvjets’ fingrar, och den lurfvige 
samogitiern vefvade på sin dundrande kvarn.

Ibland släppte han dock vefven, och förmodligen 
hade någonting råkat i olag i kvarnen, ty samtidigt 
lät han höra ett harmset utrop,

Panna Alexandra lyfte på hufvudet, liksom väckt 
ur sina drömmar af den tystnad, som följde på samo- 
gitierns utrop. Eldskenet belyste hennes ansikte och 
de allvarliga blå ögonen under sina svarta ögonbryn.

Hon var en fager ung kvinna med ljust hår, blek 
hy och fina drag. Det var någonting blomlikt i hennes 
skönhet. Sorgdräkten förhöjde det imponerande och 
förnäma i hennes utseende. Hon tycktes försjunken i 
djupa tankar, där hon satt framför spisen; säkerligen



grubblade hon öfver sitt eget öde, som inom kort 
skulle afgöras.

Farfaderns testamente bestämde henne till maka 
åt en man, som hon ej sett på tio år, och enär hon 
nyss ingått i sitt tjugonde, hade hon endast ett dunkelt 
minne af en vildhjärna till pojke, som under sitt besök 
tillsammans med fadern på Vodokty oftare sprungit ut 
i skogen med sin pilbåge än han sällskapat med henne.

»Hvar är han nu, och hurudan är han nu?» dessa 
voro de frågor, som trängde sig på henne.

För öfrigt, det är sant, hade hon också hört honom 
beskrifvas af sin salig farfar, som fyra år före sin död 
begifvit sig af på den långa färden till Orscha. Enligt 
dennes utsago skulle unge Kmitsits vara »en mäkta 
käck och reputerlig kavaljer, men öfver höfvan het- 
lefrad». Efter öfverenskommelsen mellan gamle Bille- 
vitsch och Kmitsits d. ä. om giftermålet hade det varit 
meningen, att kavaljeren i fråga genast skulle komma 
till Vodokty och försöka vinna frökens ynnest Emel
lertid utbröt ett stort krig, och i stället för att draga 
till Vodokty drog kavaljeren ut i fält. Där bléf han 
blesserad och fördes sårad hem; sedan vårdade han 
sin åldrige far till dennes snart timande död; sedan kom 
ett nytt krig — och så hade de fyra åren gått. Nu 
hade en rätt lång tid förflutit sedan den gamle öfver- 
stens frånfålle, och ingen visste något att förmäla om 
Kmitsits.

Panna Alexandra hade således tillräckligt med 
ämnen för funderingar. Kanske längtade hon också 
efter den okände. Just därför att hennes rena hjärta 
ännu icke lärt känna kärleken, var det dess beredvilli
gare att öppna sig för denna känsla. Det behöfdes 
blott en gnista för att det i detta hjärta skulle tända 
sig en flamma, lugn, men klar och evigt brinnande 
som det gamla Litauens heliga eld.

Därför var hon också ett rof för oro, ibland ljuf 
och ibland plågsam, och ur djupet af hennes själ stego 
oupphörligt frågor, på hvilka det ej fanns något svar, 
eller rättare: svaret på dem kunde endast komma uti



från aflägsttå Stridsfält. Första frågan var den: hade 
han godvilligt trolofvat sig med henne, och var han 
lika redobogen att bli hennes som hon att bli hans? 
På den tiden var det en vanlig sak, att föräldrarna 
bortlofvade sina barn, och barnen respekterade oftast 
föräldrarnas vilja, äfven efter dessas död. I själfva 
trolofningen såg således panna Alexandra intet märk
värdigt, men som den goda viljan icke alltid går hand 
i hand med plikten, oroades hon också af det bekym
ret: »Skall han månne fatta kärlek till mig?» Och så 
kommo tankarna i flockar öfver henne, alldeles som 
fåglarna flockvis slå ned i ensliga träd ute på slätten. 
Hvem är du? Hurudan är du? Finns du ännu i lif- 
vet? Kanske du redan ligger stupad?... Är du långt 
borta, eller är du nära?... Och panna Alexandras 
hjärta, som stod öppet likt en dörr för mottagandet 
af en efterlängtad gäst, ropade ofrivilligt, bän mot 
fjärran trakter, mot snöhöljda, i mörker hvilande skogar 
och falt: »Kom, du ungersveni ty det finns intet bitt
rare i denna värld än väntan.»

Liksom till svar på hennes rop hördes plötsligt 
bjällerklang just ifrån detta snöhöljda, i mörker försänkta 
fjärran.

Panna Alexandra spratt till men fattade sig genast, 
då hon kom ihåg, att man nästan hvarje kväll från 
Patsunele skickade till apoteket efter medicin för den 
unge öfversten. Hennes förmodan bekräftades af panna 
Kulvjets, som yttrade:

»Det är Gaschtovts, som skicka efter mixturer.»
Bjällerklangen ljöd allt tydligare; men plötsligt 

tystnade den, släden hade påtagligen stannat utanför 
huset.

»Gå och se hvem som koml» sade panna Kulv
jets till samogitiern, som stod och vefvade hand
kvarnen.

Samogitiern gick men återkom strax därpå, och i 
det han ånyo fattade sin vef, yttrade han flegmatiskt:

»Panas Kmitas.»
»Och ordet blef kött!» utropade panna Kulvjets.
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Tärnorna sprungo upp, sländor och lintottär föllo 
till golfvet.

Panna Alexandra reste sig äfven; hennes hjärta 
bultade som en hammare, färgen kom och gick på 
hennes kinder. Men hon vände sig med flit bort från 
spisen, så att ingen skulle se hennes sinnesrörelse.

I detsamma uppenbarade sig i dörren en högrest, 
ungdomlig gestalt i päls och med skinnmössa på huf- 
vudet. Den unge mannen steg fram i rummets midt, 
och då han varseblef, att han befann sig i tjänarstugan, 
frågade han med klangfull stämma, utan att taga af 
mössan:

»HejI Hvar har ni er fröken?»
»Här,» svarade Alexandra Billevitsch med tämligen 

stadig stämma.
Då tog den unge mannen hastigt af sin mössa, 

kastade den på golfvet och yttrade med en djup bug
ning:

»Jag är Andreas Kmitsits.»
Panna Alexandras ögon fästes för en sekund på 

Kmitsits’ ansikte och sänktes sedan åter. Men på denna 
sekund hade hon hunnit urskilja ett ljushårigt hufvud 
med glattrakad hjässa, ett bronsbrunt ansikte, ett par 
käcka, grå ögon, ett par mörka mustascher — en ung
domligt dristig och lefnadslustig uppenbarelse med 
någonting af örnunge hos sig.

Han åter satte vänstia handen i sidan, förde den 
högra upp till mustaschen och yttrade:

»Jag har ännu inte varit i Lubitsch utan hastade 
direkt hit för att falla till min frökens fotter. Direkt 
från fältlägret är jag kommen hit, gifve Gud i en 
lycklig stund 1»

»Har ni fått underrättelsen om min farfar öfverstens 
död?» frågade panna Alexandra.

»Ja; och jag begrät honom med bittra tårar, då 
jag underrättades därom af några grårockar från de 
här trakterna, som anlände till lägret. Han var en 
uppriktig vän, nästan en bror till min salig far. För
modligen vet min fröken af att han för fyra år sedan



var på besök hos oss i Orscha. Då lofvade han mig 
min frökens hand och visade mig ert konterfej, som 
jag låg och drömde om hela nätterna igenom. Jag 
skulle ha kommit hit förr, men kriget är en sträng 
herre: det tillstädjer endast giftermål med döden.»

Panna Alexandra blef litet förvirrad af detta djärfva 
tal, och för att ge samtalet en annan vändning yttrade 
hon:

»Då har ni ännu inte sett ert Lubitsch?»
»Det hinner jag alltid få se. I främsta rummet 

tjänsten och så ett dyrbarare legat, som jag först ville 
taga i besittning. Men hvarför vänder sig min fröken 
ifrån elden, så att jag ännu inte har fått se ert ansikte 
ens? Seså, vänd er om — så ja 1»

Med dessa ord fattade den djärfve krigaren utan 
krus Olenka* i armen och snurrade henne helt om.

Hon blef än mera förvirrad och stod där med 
nedslagna ögon, liksom skamsen öfver att eldskenet 
belyste hennes skönhet. Kmitsits släppte hennes arm 
och slog sig på kontuschen.**

»Så sant Gud lefver, en äkta pärla! Jag låter 
läsa hundra mässor för min välgörare, som har testa
menterat er till mig! När skali bröllopet stå?»

»Ingen brådska; ännu är jag inte er,» svarade 
Olenka.

»Men det skall ni bli, om jag också skulle sätta 
eld på det här huset I Jag trodde, att konterfejet var 
smickradt, men: nu ser jag, att målaren siktade högt 
men sköt bom. Han skulle ha hundra par spö och 
så sättas till att måla spisar och inte sådana behag, 
som dem jag nu fröjdar mina ögon med. Det kan 
man på min ära kalla ett legat, som heter duga!»

»Min salig farfar hade alldeles rätt, då han sade, 
att ni var en hetlefrad herre.»

»Sådana äro vi allesammans där bortå i Smolensk, 
vi äro inte som ni samogitier. Hvad vi vilja, det 
måste ske — annars döden!»

* Diminutiv af Alexandra.
** Lång polsk rock.



»Verkligen? Det måtte bo tatarer där borta hos er.»
»Det kan väl vara. Men ni är min efter för

äldrarnas beslut och af egen vilja.»
»Om af egen vilja, det vet jag inte ännu.»
»Vore ni inte det, stötte jag knifven i er!»
»Ni skrattar, när ni säger det.. . men vi stå 

ännu kvar i tjänarstugan! Var god och stig in i 
gemaken! Efter en så lång färd kommer säkert kvälls
måltiden att smaka er. Var så god!»

Här vände sig Olenka till panna Kulvjets.
»Moster följer väl med oss?»
Den unge fanbäraren vände sig hastigt om.
»Moster?» frågade han. »Hvilken moster?»
»Min, panna Kulvjets.»
»Då är hon också min!» utropade Kmitsits och 

skyndade att kyssa den gamla frökens händer, »Vid 
Gudl Jag har en kamrat i ryttarfanan, som heter 
Kulvjets-Hippocentaurus. Är det kanske en släkting?»

»Det är af samma familj,» svarade den gamla 
damen under djupa nigningar.

»Han är en präktig pojke, men hetsig af sig liksom 
jag,» tillfogade Kmitsits.

Emellertid hade en småsven kommit in med ljus, 
och de gingo ut i förstugan, där pan Andreas lade af 
sig pälsen, h var på de fortsatte in i gästvåningen.

Knappt hade de gått, förrän alla tärnorna skocka
de sig i en klunga och började meddela hvarandra 
sina intryck och iakttagelser. Den ståtlige ungersven
nen hade behagat dem på det högsta, och de kunde 
ej nog lofprisa honom.

»Det riktigt sken af honom,» sade en. »När 
han kom in, trodde jag det var en prins, som kom.»

»Ögon hade han som en varg,» sade en annan, 
»de lyste som eldkol... Mot honom vore det visst 
inte värdt att sätta sig upp!»

»Det vore allt värst för en själf,» svarade en tredje
»Han snurrade fröken rundt som en slända! Men 

det märktes, att hon behagade honom — och hvem 
skulle inte hon behaga?»

2. — Syndafloden. I.



»Han duger också att se på. För att få en sådan 
riddare skulle du gärna gå till Orscha, ja, till världens 
ände.»

»Hvad hon är lycklig!»
»De rika ha det alltid bäst i världen. Hå hå, 

ja ja.»
»Patsunelskorna påstå, att den där öfversten, som 

bor hos gamle Pakosch Gaschtovt, också är en ståtlig 
kavaljer.»

»Jag har inte sett honom, men inte kan han gå 
upp mot pan Kmitsits. Maken till honom finns det 
bestämdt inte i hela världen ...»

Så språkade tärnorna i tjänarstugan. Under tiden 
dukade man i hast bordet inne i salen, och i gäst
kammaren satt panna Alexandra ensam med Kmitsits, 
ty panna Kulvjets var upptagen af matmoderliga 
bestyr.

Pan Andreas tog ej för en sekund blicken från 
Olenka, och hans ögon började glöda allt hetare. Slut
ligen sade han:

»Somliga människor ha rikedom kärare än allt 
annat, andra fika efter krigsbyte, andra vurma för 
hästar, men jag skulle ej vilja byta bort dig mot alla 
skatter i världen. Vid Gud, ju mer jag ser på dig, 
dess större håg får jag att gå till vigselpallen om så 
skulle vara i morgon dag... Säg mig, svärtar du dina 
ögonbryn med bränd kork?»

»Jag har hört sägas, att fåfänga kvinnor bruka 
göra det, men jag är inte en sådan.»

»Och ögonen äro som himlen själf! Jag kan 
knappt tala af idel konfusion.»

»Ni tycks inte vara mycket konfunderad, eftersom 
ni är så närgången, att jag rent blygs.»

»Vi ha den vanan i Smolensk: mot fienden och 
mot tärnorna skall man rycka djärft an. Du måste 
vänja dig vid det, min drottning, ty så kommer det 
jämt att bli.»

»Ni måste vänja er af med det, ty så får det 
inte bli.»



»Kanske att jag fogar mig. Du må tro mig eller 
inte, men om du bad mig, skulle jag taga ner himlen. 
För din skull, min drottning, är jag till och med villig 
att lära mig mera höfviska seder, ty jag vet själf, att 
jag är en oborstad soldat, och jag har vistats mera i 
läger än i fina gemak.»

»Ack, det gör ingenting, min farfar var också 
soldat; men tack för er goda vilja,» svarade Olenka, 
och hennes blick hvilade så mild på pan Andreas, att 
dennes hjärta smälte som vax, och han utropade:

»Du kommer att linda mig om ditt finger 1»
»Ånej, ni hör bestämdt inte till dem, som man 

kan linda om fingret. Det kan man allra minst med 
de flyktiga.»

Kmitsits skrattade, så alt hans hvita tänder lyste.
»Säg inte sål Det var inte få björkris fäderna i 

klostret nötte ut på min rygg, för att jag skulle bli 
stadig och lägga en hel del vackra maximer på minnet, 
ledstjärnor genom lifvet...»

»Nå, hvilken kommer ni bäst ihåg?»
»’När du älskar, så böj dig i stoftet’ — såhär!»
Och pan Kmitsits låg redan på knä framför Olenka, 

som gömde sina fötter under stolen och utropade:
»Det fick ni bestämdt inte lära er i klostret!

Låt mig vara, jag blir ond annars ... och moster kom
mer strax...»

Pan Kmitsits blef emellertid liggande kvar på knä, 
böjde hufvudet tillbaka och såg henne rätt in i ögonen.

»Om också ett helt kompani mostrar kommer, 
så gör jag hvad jag behagar.»

»Res er upp!»
»Det har jag gjort.»
»Sätt er ner!»
»Det har jag gjort.»
»Ni är en riktig förrädare, en Judas 1»
»Det är inte sant, ty om jag kysser, så gör jag 

det af uppriktigt hjärta. Skall jag öfvertyga dig om det?»
»Ni understår er inte!»
Panna Alexandra skrattade likväl, och han strålade



af ungdomlig lefnadslust och käckhet. Hans näsborrar 
skälfde som på en ung fullblodshingst.

»Å! Ål» sade han. »Sådana ögon! Ett sådant 
litet ansikte! Alla helgon, hjälp migl Jag kan inte 
sitta stilla.»

»Ni behöfver inte anropa helgonens hjälp. I fyra 
år har ni suttit stilla, utan att ens se åt det här hållet, 
och då kan ni sitta stilla nu också.»

»Bah! Jag hade bara sett konterfejet. Jag skall 
låta bestryka den där målaren med tjära och så rulla 
honom i fjäder och piska honom, för att han har 
kluddat ihop något så eländigt. Jag skall ärligt be
känna alltsammans för dig: kan du förlåta mig, så gör 
det — annars må du skära halsen af mig. Jag tänkte, 
när jag såg det där konterfejet: en vacker flicka är det, 
inte fråga om det, men vackra flickor finns det godt 
om i världen — jag har ingen brådska. Min salig 
far uppmanade mig ständigt och jämt att resa, men 
jag svarade alltid: ’Det brådskar inte. Jag har henne 
i godt förvar. Flickor ge sig inte ut i krig.’ Jag 
satte mig inte upp emot min fars vilja, Gud är mitt 
vittne, att jag inte det gjorde, men jag ville först ta 
del i kriget. Nu märker jag emellertid, att jag var 
dum, för jag kunde lika väl ha dragit ut i krig som 
gift karl, och här väntade mig en deliciae. Gud ske 
lof och pris, att de inte höggo sönder mig alldeles 1 
Tillåter min fröken, att jag kysser hennes händer?»

»Jag ser helst, att ni låter bli.»
»Då frågar jag inte om lof. Hos oss i orschanska 

ryttarfanan säger man som så: bed först, och får du 
inte, så tag med våld!»

Och pan Andreas fattade Olenkas händer och 
började betäcka dem med kyssar, och Olenka lät det 
tämligen motståndslöst ske.

I detsamma inträdde panna Kulvjets, -och seende 
hvad som förehades höjde hon ögonen mot taket. 
Hon fann ej behag i denna förtrolighet men vågade 
ingenting säga utan nöjde sig med att förkunna, det 
måltiden var serverad.



Arm i arm, som det höfdes släktingar, gingo de 
båda unga int i matsalen, där präktiga stekar och en 
med mögel betäckt vinflaska stodo framdukade. Olenka 
hade redan intagit sin aftonmåltid, och pan Kmitsits 
satte sig därför ensam till bordet och angrep rätterna 
med samma lifaktighet som han förut utvecklat i 
konversationen.

Olenka såg på honom i smyg, glad öfver att han 
åt och drack med god aptit. Så snart han stillat den 
första hungern, började hon åter göra honom frågor.

»Ni tänker inte bege er tillbaka till Orscha nu?»
»Vet jag hvad jag tänker! ... I dag är jag här, 

i morgon där. Jag har smugit efter fiender som vargen 
smyger efter fåren, och dem jag kommit åt att rifva, 
dem har jag rifvit.»

»Och ni har dristat angripa en härsmakt, som 
själfve storhetmanen måst vika för?»

»Dristat? Jag dristar allt. Sådan är min natur.»
»Det sade också min salig farfar... Det är en 

lycka, att ni inte stupat.»
»Bahl De kringrände mig många gånger och 

trodde sig ha mig fast, men den som snodde sig undan 
dem, det var jag, och så högg jag in på dem igen. 
Jag har gjort dem så mycket förfång, att de till och 
med satt ett pris på mitt hufvud ... Det är en präktig 
gåsstek, det här!»

»I faderns och sonens namn!» utropade Olenka 
med oförställd förskräckelse, men samtidigt betraktade 
hon beundrande den unge krigaren, som prisade gås
stekens förträfflighet i samma andedrag som han be
rättade, att ett pris var satt på hans hufvud.

»Men ni hade väl åtminstone en ansenlig styrka 
att ställa emot dem?»

»Jag hade ju mina dragoner, mycket präktigt folk, 
men de voro nedsablade inom en månad. Sedan ställde 
jag mig i spetsen för en skara frivilliga, som jag raf
sade ihop utan att vara alltför kinkig i valet. Det är 
duktiga karlar att slåss men ena skälmar, ena riktiga



skälmar allihop. De som inte ha stupat i striden bli 
förr eller senare frikassé åt kråkorna. ..»

Här började pan Andreas åter skratta, och i det 
han tömde vinbägaren, tillfogade han:

»Maken till roffåglar har nådig fröken aldrig sett. 
De äro officerare, adelsmän från min hemtrakt alle
sammans, folk af god familj, men nästan hvarenda en 
är förklarad fågelfri. De sitta för närvarande på Lu- 
bitsch, ty hvar skulle jag göra af dem?»

»Alltså är ni hitkommen med hela er truppstyrka?»
»Ja. Fienden har slutit sig inne i städerna, efter

som vintern är så sträng. Mitt folk var också upp
nött som kvastar af det ständiga sopandet, och furst 
vojvoden gaf mig därför anvisning på Ponjevjesch 
som vinterkvarter. Vid Gud, det är en välförtjänt 
hvilal»

»Ät, jag ber eri»
»Om du ber mig, äter jag gift!... Jag lämnade 

alltså en del af mitt slödder i Ponjevjesch och en del 
i Upita, och mina förnämligaste kamrater inbjöd jag 
som gäster till Lubitsch ... De skola komma och göra 
dig sin underdåniga komplimang.»

»Drick, jag ber!»
»Jag skulle dricka gift, om du bad mig! ...»
»Men om farfars död och testamentet var det 

först laudanerna, som underrättade er?»
»Ja, underrättelsen om hans död fick jag af dem. 

Herren vare hans själ nådig 1 Var det du, som skickade 
ut de där budbärarna till mig?»

»Det skall ni inte tro. Jag tänkte på min sorg 
och på att bedja mina böner och inte på något annat...»

»De sade detsamma... Det var morska karlar det 
däri ... Jag ville löna dem för deras besvär, men då 
blefvo de rasande och sade mig rätt i ansiktet, att 
kanske den orschanska adeln tar betalt för tjänster, 
men inte göra laudanerna det. De voro oförskämda, 
med ett ord, och jag tänkte som så: ’Jaså> 
inte ha pengar, då skall jag laga, att ni får hundra 
par spö i stället*.»



Panna Alexandra gjorde en åtbörd af förskräckelse.
»Jesus Maria 1 Det gjorde ni väl inte!»
Kmitsits betraktade henne förvånad.
»Blif inte förskräckt, nådig fröken ... Jag gjorde 

det inte, fastän det alltid retar gallfeber på mig, när 
sådan där puttefnaskadel vill hålla sig för jämngod 
med oss. Men jag tänkte som så: "Då skrika de orätt
vist ut mig som lagbrytare där borta och kanske till 
och med förtala mig inför nådig fröken’.»

»Det var en Guds lycka!» utbrast Olenka med en 
lättnadens suck. »Annars skulle ni inte fått komma 
inför mina ögon.»

»Hvarför det?»
»Det är visserligen lågadel, men den är gammal 

och ärorik. Min salig farfar älskade laudanerna högt 
och anförde dem i alla krig. De tjänade under honom 
hela hans lif igenom, och i fredstid gästade de hans 
hus. Det råder gammal vänskap mellan dem och vår 
familj, och ni måste respektera denna vänskap. Ni 
har väl ändå hjärta och skulle väl inte vilja störa den 
goda sämja, som alltid rådt oss emellan!»

»Men jag hade inte en aning om något! Du mä 
hugga mig i stycken, om jag det hade! Och jag 
måste bekänna, att den där barfotaadeln inte riktigt är 
i min smak. Hemma i mina trakter äro bönderna 
bönder, och adelsmännen äro allesammans höga herrar, 
som inte sitta två och två på samma märr... Vid 
Gud! De där barfotalassarna ha inte mera med Bille- 
vitschar och Kmitsitsar att göra än simporna med 
gäddor, fastän de också äro fiskar.»

»Min farfar sade alltid, att rangen ingenting har 
att betyda, bara härkomsten och hedern, och hederliga 
människor äro de, annars skulle farfar inte satt dem 
till förmyndare för mig.»

Pan Andreas gjorde stora ögon.
»Dem? Har din farfar gjort dem till dina för

myndare? Hela den laudanska adeln!»
»Ja, rynka inte ögonbrynen för det, den saligen



aflidnes vilja är helig. Det förundrar mig, att bud
bärarna inte sade er det.»

»Då skulle jag minsann ha... men det är inte 
möjligt! Här finns ju minst ett tiotal stora släkter... 
Skola de allesammans råda och regera öfver dig... 
och öfver mig också kanske?... Skämta inte, blodet 
börjar sjuda i mig!»

»Jag skämtar inte, pan Andreas ... hvad jag säger 
är rena sanningen. De komma visst inte att råda och 
regera öfver er, och om ni inte stöter dem ifrån er 
och inte behandlar dem högmodigt, så vinner ni icke 
blott deras utan också mitt hjärta... Jag kommer att 
känna mig tacksam mot er, pan Andreas, hela lifvet... 
hela lifvet...»

Hennes röst darrade, och den fick en bönfallande 
klang, men Kmitsits satt fortfarande med rynkade ögon
bryn och mulen uppsyn. Han for visserligen icke ut 
i vredesmod, ehuru det krampaktigt ryckte i hans 
ansikte, men efter några ögonblicks tystnad yttrade 
han i stolt, högdragen ton:

»Det hade jag sannerligen inte väntat mig. Jag 
vördar den saligen aflidnes vilja och har ingenting att 
invända mot att han till min ankomst gjort den här 
knaperadeln till förmyndare för dig. Men från och 
med den stund, jag satt min fot här, skall ingen annan 
än jag vara din målsman och beskyddare. Inte bara 
de där grårockarna utan själfva Radzivills trotsar jag 
att göra mig den hedern stridig!»

Panna Alexandras min blef allvarsam, och hon 
svarade:

»Ni gör orätt i att så låta ert högmod taga öfver- 
hand. Endera skola alla min salig farfars bestämmelser 
åtlydas eller också inga — det är min mening. Lau- 
danerna komma inte att visa sig påflugna, skola inte 
bereda er några obehag, de äro rättskaffens och frid
samma människor. Tro inte, att de på något sätt 
tänka förfördela er. Om några oförrätter beginges, då 
skulle de kanske protestera, men jag hoppas och tror, 
att allt kommer att förbli lugnt och fridfullt, och i så



fall blir det ett förmynderskap, som inte ens kommer 
att märkas.»

Kmitsits satt tyst ännu några ögonblick.. Därpå 
inföll han med en axelryckning:

»Sant är, att giftermålet gör slut på alltsammans, 
och det är inte värdt att komma med några invänd
ningar. Må de bara låta bli att lägga sig i mina an
gelägenheter, för vid Gud om jag tål, att de komma 
mig ens ett steg för näral Gif ditt samtycke till ett 
snart giftermål, det blir det bästa!»

»Det passar sig inte att tala om den saken nu under 
sorgetiden...»

»Och du tänker låta mig få vänta länge?!»
»Farfar har själf skrifvit i sitt testamente, att inte 

längre än ett halft år ...»
»Jag kommer att förtorka som ett spån af längtan 

under den tiden. Men låt oss vara goda vänner nu 
igen! Min fröken började se på mig så strängt som 
på en förbrytare. Gud förlåte dig det, min hulda 
drottning! Rår jag för att jag har fött en sådan natur: 
när jag blir vred på någon, skulle jag kunna slita 
honom i stycken, och när det går öfver, vill jag falla 
honom om halsen.»

»En sådan människa måtte vara svår att lefva till
sammans med,» inföll Olenka i gladare ton.

»Skål, nådiga fröken! Det är ett godt vin, det 
här, och i mitt tycke finns ingenting, som går upp 
mot en god sabel och godt vin. Skulle jag vara svår 
att lefva tillsammans med? Min fröken behöfver bara 
se på mig, så gör hon mig till sin slaf, jag, som inte 
har kunnat lida att ha någon öfver mig! Hellre än 
att behöfva kröka rygg för hetmanen skaffade jag 
mig en egen trupp och förde krig på egen hand... 
Min huldaste drottning, om det är något hos mig, 
som inte behagar dig, så haf ändå öfverseende med 
mig — jag har lärt mig mina manér i lägertälten och 
inte i frustugorna, i soldatvimlet och inte vid lutan. 
Det är en orolig trakt, min hemtrakt, sabeln släpper 
man aldrig ur handen. Är någon förklarad fågelfri
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och förföljer rättvisan honom — stor sak i detl Han 
blir ändå aktad och ärad, bara han är en käck soldat. 
Exemplum: mina kamrater, som för längesen skulle 
ha dinglat i galgen, om det varit någon annanstädes ... 
men som lika fullt äro präktiga bussar. Till och med 
kvinnorna gå hos oss med sabel vid sidan och med 
stöflar på fotterna och föra befäl öfver partier. Så 
gjorde pani Kokosinska, min löjtnants faster. Hon 
stupade som en tapper soldat, och nu har Kokosinski 
under mitt befäl hämnats hennes död, fastän han aldrig 
tyckte om henne, medan hon fanns i lifvet. Hvar 
skulle vi lära oss hofseder, af hur förnämliga familjer 
vi än må vara? Men så mycket förstå vi: krig — 
det är att hålla stånd, riksdag — det är att ge hals, och 
där inte tungan förslår, där tar man till sabeln. Just 
så är detl Sådan lärde salig öfversten känna mig, och 
en sådan utsåg han till man åt nådig fröken.»

»Jag har alltid villigt fogat mig efter min farfars 
beslut,» svarade panna Alexandra och slog ned ögonen.

»Låt mig nu än en gång kyssa dina små händer, 
du ljufva flicka! Vid Gud! Du behagar mig till det 
otroliga! Du har försatt mig i en sådan konfusion, 
att jag inte vet hur jag skall kunna hitta vägen till 
det där Lubitsch, där jag ännu aldrig varit. ..»

»Jag skall ge er en vägvisare.»
»Ånej, det går nog. Jag är van att leta mig 

fram om nätterna. Jag har med mig en pojke från 
Ponjevjesch, som bör känna till vägen. Och där 
vänta mig Kokosinski och de andra kamraterna ... de 
äro en förnämlig släkt, de där Kokosinskierna ... Den 
här är orättvisligen förklarad ärelös, därför att han satte 
eld på pan Orpischevskis gård, röfvade bort hans 
dotter och högg ned hans folk... Han är en präktig 
buss!... Räck mig din lilla hand än en gångi Det 
är på tiden att ge sig af, ser jag.»

Det stora danzigeruret i matsalen började långsamt 
slå tolf slag.

»Vid Gud! Det är på tiden! Det är på tiden!»



upprepade Kmitsits. »Här vinner jag ingenting genom 
att stanna. Säg, håller du någon liten smula af mig?»

»Det skall jag svara på en annan gång. Ni kom
mer väl och hälsar på mig ibland?»

»Hvarenda dagi Om också marken skulle rämna 
under mina fötterl»

Med dessa ord reste Kmitsits sig upp, och de 
följdes åt ut i förstugan. Släden väntade redan utanför 
porten, hvarför han tog på sig sin päls och började 
taga farväl af Olenka, under uppmaningar att hon 
skulle återvända in, ty det var kallt i förstugan.

»God natt, min ljufva drottning,» sade han, »sof 
söttl Jag för min del kommer inte att få en blund 
i mina ögon för tanken på alla dina behag.»

»Måtte ni bara inte råka ut för några farligheter! 
Skall jag inte skicka med er en vägvisare med bloss? 
Det finns godt om vargar i trakten af Volmonto- 
vitsche.»

»Är jag en get, eftersom du tror, att jag är rädd 
för vargar? Vargen är soldatens vän, den tar ofta föda 
ur hans hand. Vi ha för resten en bössa med oss i 
släden. God natt, du ljufvaste, god natt!»

»Gud vare med er!»
Olenka återvände in, och pan Kmitsits styrde ste

gen mot förstuguporten. Under vägen varseblef han 
genom en springa i dörren till tjänarstugan några par 
flickögon, hvilkas ägarinnor ännu ej gått till hvila 
blott för att ännu en gång få se honom. Dessa sände 
pan Andreas efter krigarsed en slängkyss, och därpå 
gick han ut. Några ögonblick senare började bjällrorna 
klinga, först med starkare klang, sedan allt svagare, 
och slutligen dog ljudet bort.

Det blef tyst på Vodokty — rent förunderligt 
tyst, tyckte panna Alexandra. I hennes öron ljödo 
ännu pan Andreas* ord, hon hörde ännu hans glada, 
friska skratt, för hennes ögon stod hans käcka, ung
domliga gestalt, och nu följde på denna störtflod af 
ord, skratt och glädtighet en så förunderlig stillhet. 
Olenka lyddes — skulle hon icke ens kunna uppfånga



klangen af hans bjällror? Nej, de klingade nu någon- 
städes i skogarna kring Volmontovitsche. En känsla 
af djup beklämning grep henne, ännu aldrig hade hon 
känt sig så ensam i världen.

Med dröjande hand fattade hon ett ljus, gick in 
i sitt sofrum och föll på knä för att läsa sina böner. 
Fem gånger måste hon börja dem på nytt, innan hon 
lyckades komma i den tillbörliga andaktsstämningen. 
Men sedan ilade hennes tankar som på vingar bort 
till den där släden och till gestalten, som satt i den ... 
Skog på ena sidan, skog på den andra och i midten 
en bred väg, där han ... pan Andreas ... färdas fram. 
Och det föreföll Olenka, som om hon sett honom 
för sig lifslefvande med hans ljusa hår, hans grå ögon 
och skrattande mun. Det var henne omöjligt att för
neka för sig själf, att den där obändige kavaljeren på 
det allra högsta hade behagat henne. Han skrämde 
henne litet, han ängslade henne litet, men på samma 
gång var det just hans obändighet, hans muntra be- 
kymmerslöshet och öppenhet, som drog henne till 
honom. Hon nästan blygdes för att erkänna det, men 
hon fann behag äfven i det högmod han lagt i dagen, 
då han på tal om förmynderskapet kastat hufvudet 
tillbaka som en arabisk springare och sagt: »Själfva 
Radzivills trotsar jag att göra mig den hedern stridig!...»

»Det där är ingen jungfrupilt, det är en verklig 
man,» tänkte Olenka. »Han är en soldat af det slaget, 
som farfar älskade öfver allt annat... och det med 
rätta.»

Så gingo hennes tankar — och än erfor hon en 
lycksalighet utan gräns, än en känsla af oro, som dock 
äfven den var ljuf.

Hon hade just börjat kläda af sig, då dörren knar
rade och panna Kulvjets trädde in med ett ljus i 
handen.

»Han dröjde kvar förskräckligt länge,» sade den 
gamla damen. »Men jag ville inte störa de unga utan 
lät er talas vid ensamma första gången. Han tycks ju 
vara en höfvisk kavaljer. Hur behagade han dig?»



Panna Alexandra svarade ej genast. På sina bara 
fotter sprang hon fram till mostern, slog armarna om 
hennes hals, lutade sitt ljusa hufvud mot hennes bröst 
och hviskade i smekande ton:

»Å, moster! Lilla moster!»
»Åhå!» mumlade den gamla fröken och lyfte ögo

nen och ljuset mot taket.

ANDRA KAPITLET.

Då pan Andreas åkte upp på LubitsclT gård, lyste 
ljus i alla fönster, och larm och oväsen trängde ut 
till honom. Vid ljudet af bjällerklangen kommo tjä
narna utspringande för att hälsa sin husbonde, ty de 
visste genom hans kamrater, att han skulle komma. 
De föllo ödmjukt till hans fötter och kysste hans 
händer. Den gamle gårdsfogden Znikis stod i för
stugan med salt och bröd och bugade sig ända till 
golfvet; alla betraktade den nye husbonden med 
undrande och oroliga blickar. Pan Andreas kastade 
en fylld börs på brickan med salt och bröd och 
frågade efter sina kamrater, förvånad öfver att de ej 
kommo honom till mötes.

Men kamraterna kunde icke komma honom till 
mötes, ty de hade redan i tre timmar suttit till bords 
vid bägarna, och kanske att de icke ens hört bjäller
klangen ute på gården. Då Kmitsits trädde in i salen, 
höjdes likväl ett samfälldt, dånande rop: »Haeres, haeres 
är häri» och alla kompanerna sprungo upp och gingo 
med vacklande steg emot honom med bägarna i 
händerna.

Pan Andreas skrattade, så att han måste hålla sig 
för magen, då han varseblef, hur hemmastadda de 
gjort sig i hans hus och hvilka kvantiteter de redan 
hunnit dricka. Han skrattade allt hejdlösare, seende



hur de välte omkull stolar på vägen, och med hvilken 
gravitetisk uppsyn de kommo tågande emot honom 
på sina sviktande ben.

Främst gick den jättelike pan Jaromir Kokosinski, 
en ryktbar krigare och slagskämpe, med ett ohyggligt 
ärr tvärs öfver panna, öga och kind och med den ena 
mustaschen kortare än den andra. Han var löjtnant 
vid pan Kmitsits’ ryttarfana och dennes synnerlige vän, 
»en präktig kompan», dömd förlustig ära och lif i 
Smolensk för mordbrand, mord och kvinnorof. Hittills 
hade han dock lyckligen undgått sitt öde tack vare 
kriget och beskydd af pan Kmitsits, som var hans 
jämnårige och i Orscha varit hans närmaste granne, ända 
till dess pan Jaromir på spel och dryckjom hunnit för
slösa sina ägodelar.

Näst efter honom kom den koppärrige pan Ra- 
nitski, bördig från Mstsislavs vojvodskap, där han var 
förklarad fågelfri på grund af mord på två adelsmän. 
Äfven honom hade kriget räddat undan stupstocken. 
Han var en skicklig fäktare, i bandgemäng oöfver- 
träffad. Den tredje i ordningen var Rekus Leliva, som 
i olikhet med de andra endast hade fiendeblod på sitt 
samvete. Men sin förmögenhet hade också han för
slösat på tärningspel och dryckjom, och därför hade 
han nu i tre år lefvat på pan Kmitsits’ bekostnad. 
Efter honom kom pan Uhlik, också från Smolensk, 
förklarad ärelös och dömd att mista lifvet för öfver- 
våld mot domstol. Pan Kmitsits hade tagit honom 
under sitt beskydd, enär han med mycken konst trak
terade tschekanik*. Dessutom var där pan Kulvjets- 
Hippocentaurus, som i längd fullt kunde mäta sig med 
Kokosinski och i styrka var honom öfverlägsen — 
samt slutligen Zend kavalkator, som förstod att härma 
alla slags djurläten, en man af dunkel härkomst, ehuru 
han påstod sig vara kurländsk adelsman. Han red in 
Kmitsits’ hästar och uppbar därför sold.

Dessa »kompaner» omringade den skrattande pan

* Ett instrument.



Andreas. Kokosinski höjde sin bägare i luften och 
stämde upp:

Tömmom vår bägare, käraste värd, 
käraste värd!

Må den till döden bli oss beskärd, 
bli oss beskärd 1

De andra föllo in. Därefter räckte pan Kokosinski 
bägaren åt Kmitsits, och åt honom själf öfverräcktes 
genast en annan af pan Zend.

Kmitsits höjde bägaren i luften och ropade:
»Min flickas skål I»
»Vivatl Vivat!» dundrade allesammans, så att rutorna 

skallrade i sina blyinfattningar.
»Vivat! Sorgetiden förgår och bröllopet står!»
Det började hagla frågor:
»Hur ser hon ut? Hej, Jendrusl Är det en fager 

jänta? Är hon sådan som du tänkte dig henne? Finns 
det någon i Orscha, som går upp emot henne?»

»I Orscha?» ropade Kmitsis. »Med flickorna i 
Orscha skulle man vilja elda spisarna, när man har 
sett henne!... För hundra böflar! Maken till henne 
finns inte på hela jorden.»

»Just en sådan ha vi önskat dig,» sade pan Ranitski. 
»När blir bröllopet?»

»När sorgetiden är slut.»
»Då bröllopet blir, då tar sorgen slut. Barn födas 

inte svarta utan hvita. Raska tag, Jendrus!»
»Raska tag, Jendrus!» skränade allesammans med 

en mun.
»Mina herrar!» skrek Rekus Leliva med gäll stämma. 

»Låt oss tömma en skål för bröllopet!»
»Mina små lamm,» sade Kmitsis, »ursäkta mig, 

eller rättare: drag för tusan i våld, jag vill se mig om 
i mitt hus!»

»Inte nu, inte nu!» ropade Uhlik. »Tids nog till 
det i morgon. Nu sätta vi oss till bords igen. Där 
ligga ännu ett par gäss med fulla bukar.»



»Vi ha redan visiterat huset för din räkning,» inföll 
Ranitski. »Ett präktigt ställe, det här Lubitsch!»

»Stallet godtl» skrek Zend. »Två tatarer, två 
goda husarhästar, ett par samogitier, ett par kalmucker 
och allesammans par som ögonen i hufvudet. Ladu
gården skola vi bese i morgon.»

Här började Zend gnägga som en häst, och alle
sammans skrattade med full hals, så utmärkt här
made han.

»Jaså, gården är så välförsedd?» frågade Kmitsits 
gladt öfverraskad.

»Och källaren skäms inte heller för sig,» skrek 
Rekus med sin tunna röst. »Tjäriga ankare och mögliga 
krus stå i rad som ett kompani.»

»Nå, gudskelof för det. Till bords 1»
»Till bords! Till bords 1»
Men knappt hade de satt sig ned och fyllt sina 

bägare, förrän Ranitski åter sprang upp.
»Öfverste Billevitsch’ skål!»
»Nöt!» svarade Kmitsits. »Skall man dricka en 

aflidens skål?»
»Nöt!» upprepade de andra, »Värdens skål!»
»Er skål!»
»Måtte vi få glada dagar i detta hus!»
Kmitsits kastade ofrivilligt en blick omkring sig 

och varseblef en rad af stränga ögon, som sågo ned 
på honom från de af ålder svartnade träväggarna. 
Ögonen tillhörde porträtten af en mängd gamla 
Billevitschar, som hängde knappt två alnar från golfvet, 
ty väggarna voro låga. Öfver porträtten sträckte sig 
en lång rad af älg- och rådjurshufvuden med stora, 
greniga kronor, en del svarta af ålder, andra glänsande 
hvita. Alla fyra väggarna voro dekorerade på 
detta sätt.

»Jaktmarkerna här tyckas vara goda,» sade Kmitsits. 
»Åtminstone ser det ut att vara godt om vildt.»

»I morgon eller öfvermorgon skola vi ut och se 
oss om. Man måste ju göra sig hemmastadd med
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trakten,» inföll Kokosinski. »Du är lycklig, du Jendrus, 
som har något att luta ditt hufvud till I»

»Det är inte med dig som med oss,» suckade 
Ranitski.

»Låt oss skölja ner sorgenI» skrek Rekus.
»Nej, nej!» ropade Kulvjets-Hippocentaurus, »låt 

oss dricka än en skål för Jendrus, vår högt älskade 
ryttmästare! Han, mina herrar, har tagit oss till sig 
på Lubitsch, oss stackars exules utan tak öfver hufvudet.»

»Rätt taladtl» ropade flere röster. »Han är inte 
så dum, Kulvjets, som han förefaller.»

»Vår lott är bitter,» pep Rekus. »Vårt enda hopp 
är, att du inte skall köra oss på porten, oss stackare 
utan huld och skydd.»

»Håll mun!» svarade Kmitsits. »Hvad som är mitt 
är ert.»

Vid dessa ord sprungo alla upp och började om
famna honom. Tårar af rörelse strömmade utför de 
vilda, rusiga ansiktena.

»Vi sätta vårt hopp till dig, Jendrus!» ropade 
Kokosinski. »Låt oss ligga på ärthalm, om du så vill, 
men kör inte bort oss.»

»Håll munl» upprepade Kmitsits.
»På andra ställen ha de kört bort oss, oss adels

män och ädelborna herrar!» ropade Uhlik klagande.
»För tusan böflar! Hvem har tänkt köra bort 

er? Ni äter och dricker, hvad rackarn kan ni mer 
begära?»

»Disputera inte emot, Jendrus,» lallade Ranitski, i 
hvars ansikte koppärren började lysa som eldslågor, 
»disputera inte emot, Jendrus, det har barkat rent 
åt skogen med oss...»

Här hejdade han sig, lade fingret på pannan, lik
som djupt begrundande, och utbrast plötsligt, i det 
han med sina talgiga ögon stirrade på de närvarande:

»Om inte lyckan vänder sig!»
Och allesammans började genast skräna i korus:
»Hvarför skulle den inte vända sig?»
»Vi ska minsann betala igen!»

3. — Syndafloden. I.



»Och vi ska bli rika på nytt!»
»Och komma till höga värdigheterU
»Gud beskyddar de rättfärdiga! Skål, go’ herrar!»
»Er skål!» ropade Kmitsits.
Skål följde på skål, och det började bli alltmer 

virrigt i hjärnorna. Alla talade i munnen på hvar- 
andra, och ingen lyssnade till någon annan än sig själf. 
Den ende som förhöll sig stillsam var pan Rekus, och 
detta af den anledning att han fallit i slummer. Efter 
en stund började Kokosinski sjunga: »Lin hon spann 
på sländan sin» och pan Uhlik tog fram sin tschekanik 
ur barmen och började ackompanjera honom. Pan 
Ranitski, den store fäktmästaren, fäktade med blotta 
handen med en osynlig motståndare, allt under det 
han halfhögt mumlade:

»Du så, jag så. Du faller ut, jag parerar! Ett, tu, 
tre — schack!»

Jätten Kulvjets-Hippocentaurus spärrade upp ögonen 
och iakttog en stund uppmärksamt Ranitski. Slutligen 
ryckte han på axlarna och inföll:

»Du är en klåparel Fäkta på du, men mot Kmitsits 
håller du aldrig stånd.»

»Därför att ingen håller stånd mot honom, ja; men 
försök du!»

»Mig går du inte heller upp mot på pistol.»
»Jag håller en dukat!»
»Antaget. Men hvar?»
Ranitski såg sig omkring och utropade så, i det 

han pekade på rådjurshufvudena:
»Mellan hornen. Jag håller en dukat!»
»På hvad?» frågade Kmitsits.
»Mellan hornen. Två dukater! Tre! Gif hit 

pistoler!»
»Antaget!» ropade pan Andreas. »Jag håller tre 

dukater. Zend! Pistoler!» '*
Allesammans började skränande ingå vad. Under 

tiden gick Zend ut i förstugan och återkom strax därpå 
med pistoler, en påse kulor och ett kruthorn.

Ranitski ryckte till sig en pistol.



»Laddad?» frågade han.
»Laddad.»
»Tre dukater! Fyra, fem dukaterl» vrålade den 

druckne Kmitsits.
»Tyst! Du skjuter bom, du skjuter bomi»
»Gör jag? Titta då!... Mellan hornen på den 

där! . .. Ett, två ...»
Alla riktade blicken på ett väldigt älghufvud, som 

hängde midt emot Ranitski. Denne sträckte ut armen; 
pistolen darrade i hans hand.

»Tre!» skrek Kmitsits.
Skottet smällde, rummet fylldes af krutrök.
»Bom! Bom! Där är hålet!» ropade Kmitsits 

och pekade på den svarta väggen, där kulan lämnat 
ett ljust märke.

»Två skott har jag rätt till!»
»Nej, hit med pistolen!» skrek Kulvjets.
I detta ögonblick kom hela tjänarskaran instör

tande, förskräckt öfver skottet.
»Ut med er! Ut med eri» skrek Kmitsits. »Ett! 

Två! Tre!»
Återigen smällde ett skott, och denna gång dan

sade flisor af älgens hufvudskål genom luften.
»Ge oss också pistoler!» ropade alla de andra.
Och de sprungo upp och började med knyt- 

näfvarna hamra tjänarna i ryggen, för att dessa skulle 
skynda sig. Inom en kvart genljöd hela salen af 
pistolskott. Röken fördunklade ljusskenet och inhöljde 
de skjutandes gestalter. Skottens smällar beledsagades 
af vilda läten från Zend, som kraxade som en korp, 
skriade som en falk, tjöt som en varg, vrålade som en 
uroxe. Oupphörligt öfverröstades hans stämma af 
kulornas smatter, det dansade flisor från djurskallarna, 
spånor från väggarna, träbitar ur porträttramarna. I 
den allmänna yran sköt man också på Billevitscharna, 
och Ranitski började i ett anfall af ursinne hugga in 
på dem med sabeln.

Det häpna och förskrämda gårdsfolket stod som 
fastvuxet af skräck och stirrade med vidöppna ögon



på denna vilda lek, som kunde ha böfts tatarer. Hun
darna började tjuta och skälla. Hela huset kom på 
fötter. Massor af folk samlade sig ute på gården. 
Tjänstflickorna sprungo fram till fönstren och plattade 
näsorna mot rutan för att få se hvad som försiggick 
där inne.

Pan Zend varseblef dem, och han lät höra en så 
genomträngande hvissling, att det slog lock för de 
andras öron.

»Go’ herrar I» skrek han. »Det är småfåglar utan
för fönstren 1 Småfåglar!»

» Småfåglar! Småfåglar I»
»Vidare i dansen!» vrålade rusiga stämmor.
Och den druckna skaran störtade ut på förstu- 

bron. Kylan hade ingen nyktrande inverkan. Under 
gälla skrik flydde flickorna i alla riktningar; kompa- 
nerna störtade efter dem, och hvar och en som de 
lyckades fånga leddes in i salen. Efter en stund fort
sattes dansen midt ibland rök, splittrade djurskallar, 
spånor och skärfvor, rundt bordet, där det utslagna 
vinet bildade stora sjöar.

Så roade sig på Lubitsch pan Kmitsits och hans 
vilda kompaner.

TREDJE KAPITLET.

Under de nästföljande dagarna gjorde pan Andreas 
täta besök på Vodokty, och han återkom för hvar 
gång alltmer förälskad och intagen i sin Olenka. Han 
höjde henne till skyarna inför kamraterna, och en dag 
slutligen sade han till dem:

»Mina små lamm, i dag skola ni göra er upp
vaktning på Vodokty, och sedan skola vi allesammans, 
hon också, fara och bese Mitruny, den tredje egen
domen. Hon väntar er och kommer att ta gästfritt



emot er, och jag säger er, att jag kommer att hacka 
er till spenat, om ni på minsta vis fela i vördnad 
mot henne...»

Kavaljererna skyndade beredvilligt att göra toalett, 
och inom kort var den lefnadslustiga skaran instufvad 
i fyra slädar och på väg till Vodokty. Pan Kmitsits 
satt i den första, ett ståtligt åkdon, som hade formen 
af en björn. Den drogs af tre präktiga kalmucker i 
granna seldon, prydda med band och påfågelsfjädrar 
enligt modet i Smolensk, där man i sin ordning hade 
fått det från aflägsnare grannar. Den kördes af en 
hej duk, som satt på björnens hals. Pan Andreas var 
klädd i en grön sammetspäls med förgyllda snörmakerier 
samt sobelbräm och hade på hufvudet en sobelmössa 
med hägerfjädrar. Han var munter och upprymd och 
tilltalade sålunda den bredvid honom sittande pan 
Kokosinski:

»Hör på, Kokoschko! Vi ha svirat öfver måttan 
de här två kvällarna och i synnerhet den första, då 
djurhufvudena och porträtten ströko med. Men det 
där med flickorna var än värre. Alltid kommer den 
där saten Zend upp med galenskaper, och hvem får 
sedan skulden om inte jag? Jag är rädd, att folk skall 
börja prata, för här gäller det min reputation.»

»Tag du och häng dig i din reputation, det är 
det enda den duger till... liksom vår.»

»Och hvems är felet? Ert och ingen annans. 
Kom i håg, Kokoschko, att det var för er skull jag i 
Orscha fick rykte om mig att vara en galenpanna och 
en galgfågel.»

»Och hvem släpade efter sig pan Tumgrat, fast- 
bunden vid hästen i vinterkylan? Hvem rände sabeln 
genom den där från Kronlandet, som frågade om folk 
gick på två ben i Orscha eller alltjämt på fyra? Hvem 
lemlästade panerna Vyzinski, far och son? Hvem upp
löste den sista landtdagen?»

»Det var landtdagen i Orscha jag upplöste, och 
det är en affär mellan orschanerna och mig. Pan 
Tumgrat förlät mig, innan han dog, och hvad det



öfriga beträffar, så kan den oskyldigaste råka ut för en 
duell.»

»Jag har inte räknat upp på långt när allt ännu, 
bland annat inte de där två krigsrätterna, som vänta 
dig i lägret.»

»Inte mig utan er; min enda skuld är, att jag 
tillåtit er utplundra medborgare. Men stor sak i det 1 
Håll bara munnen, Kokoschko, och säg inte Olenka något 
om duellerna och i synnerhet säg ingenting om mål
skjutningen på porträtten och om flickorna. Skulle det 
komma i dagen det där, så skjuter jag skulden på er. 
Jag har redan sagt åt gårdsfolket och flickorna, att jag 
skär halsen af dem, ifall de knysta.»

»Gå och häng dig, Jendrus, när du är så rädd för 
en flicka 1 Helt annorlunda var du i Orscha. Du kommer 
att gå och hålla henne i förklädesbandet som en ann’ 
jungfrupilt, det blir slutet det.»

»Du är dum, Kokoschko. Och hvad Olenka be
träffar, kommer du själf inte att veta på hvilken fot 
du skall stå, när du får se henne, för en mö med ett 
så visligt sinne har du aldrig råkat på förr. Hvad 
som är godt, det prisar hon genast, och hvad som är 
ondt, det försummar hon inte att klandra; hon har 
dygden till måttstock för allt, och den finns inom 
henne själf. Så har salig öfversten uppfostrat henne. 
Vill du visa dig som en morsk kavaljer inför henne 
och berömma dig af att ha trotsat lagen, så får du 
bara skam af det, för hon svarar genast, att så 
bör inte en rättskaffens medborgare handla; det länder 
fäderneslandet till skada... Så säger hon, och du 
känner dig som om du fått ett slag för munnen 
och tycker rent af det är underligt, att du inte 
begripit det själf... Fy tusan! Vi ha lefvat som 
röfvare, och nu ska vi träda inför dygden och 
oskulden... Det värsta var det där med flickorna.»

»Det var väl inte så farligt. Jag har hört, att 
det lär finnas adelsfröknar här i trakten, som ä’ som 
smultron och mjölk i ansiktet, och så värst genstridiga 
lära de inte heller vara...»



»Hvem har berättat det?» frågade Kmitsits lifligt 
intresserad.

»Zend naturligtvis., I går, då han profred det 
turkiska fullblodet, mötte han bortåt Volmontovitsche 
till en hop småfåglar, som voro på hemväg från mässan, 
’lag tänkte nästan hoppa af hästen’, berättade han, 
’så innerligt vackra och söta voro de.’ Och alla han 
tittade på började strax till att grina så vänligt emot 
honom 1 Inte underligt för resten! Alla gossar, som det är 
något bevändt med, äro sin kos, och småfåglarna leds 
i ensamheten.»

Kmitsits knuffade sin kamrat i sidan.
»Vi ge oss ut en kväll, du Kokoschko.. . låtsas 

att vi kommit vilse ... eller hvad sägs?»
»Och din reputation?»
»Åt fanders med den! Håll munnen! Ge er af 

ensamma då! Men nej, det är bäst, att ni hålla er i 
skinnet, ni också. Det skulle sluta med något spekta
kel, och jag vill lefva i sämja med adeln här, salig 
öfversten har satt den till förmyndare för Olenka.»

»Du har berättat mig det, men jag ville inte tro 
det. Hvadan en sådan confidentia mot grårockarna?»

»Han har fört dem an i krig, och redan i Orscha 
hörde jag honom säga, att det är präktigt blod i de 
här laudanerna. Men för att säga dig sanningen, 
Kokoschko, så föreföll det mig först litet underligt; 
det är som om han velat sätta dem till vaktare öfver 
mig.»

»Jo, jo, du får lof att ta skeden i vackra hand och 
slå näsan i golfvet för det där patrasket.»

»Tig! Det blir de, som få slå näsan i golfvet 
för mig och lyda mitt kommando.»

»Det är allt en annan, som har kommandot öfver 
dem. Zend berättade, att de redan ha en öfverste ... 
Jag har glömt namnet. .. Volodjovski eller något lik
nande. Han anförde dem vid Schklov. De lära ha 
stått på sig tappert, men på huden fingo de i alla fall.»

»Jag har hört talas om en Volodjovski, en ryktbar 
krigare . .. Men nu syns redan Vodokty.»



»De hä det bra här i Samogitien, tycks det, en 
faslig ordning öfveralltl... Gubben måtte ha varit en 
driftig landtbrukare ... Och kherrgården är ståtlig, ser 
jag. Fienden bränner mera sällan ner dem här, 
därför kunna de också bygga ordentligt.»

»Hon kan då säkert ännu inte ha hört något om 
våra upptåg på Lubitsch,» sade Kmitsits liksom för 
sig själf.

Därefter vände han sig till följeslagaren:
»Kokoschko, jag säger dig, att ni måste uppföra 

er anständigt här, och framför den hälsningen från 
mig till alla de andra, att den som inte gör det, den 
hugger jag i stycken.»

»Sicken en till att ha blifvit harhjärtadl»
»Det angår dig inte. Jag slår ihjäl er," så mycket 

du vet det.»
»Den som min Kasia stjäl, slår jag på fläcken 

ihjäl,» citerade Kokosinski fiegmatiskt.
»Skjut!» skrek Kmitsits till körsvennen.
Hejduken, som stod på den försilfrade björnens 

hals, aflossade ett skott i luften, de andra körsvennerna 
följde hans exempel, och slädarna körde upp på gården 
under smattrande pistolsalfvor.

De stego ur slädarna och trädde först in i den 
väldiga förstugan, hvarifrån pan Kmitsits förde dem in 
i matsalen, som liksom på Lubitsch var dekorerad med 
jaktbyten. Här stannade de och blickade förväntans
fullt och nyfiket mot dörren till det angränsande rum
met, hvarifrån panna Alexandra skulle utträda. Tyd
ligen hade de Kmitsits’ förmaningar i godt minne, ty 
de samtalade under tiden så lågmäldt som om de 
befunnit sig i kyrkan.

»Du är en talför best,» hviskade pan Uhlik till 
Kokosinski. »Du får hälsa henne å allas våra vägnar.»

»Jag satt och funderade ut ett tal på hitvägen,» 
svarade Kokosinski, »men jag vet inte, om det hänger 
ihop riktigt; Jendrus lät mig inte vara i fred.»

»Bara du ser morsk ut, det är hufvudsaken .. . 
Nu kommer hon!»



Panna Alexandra inträdde i själfva verket, men 
stannade ett ögonblick på tröskeln, liksom förvånad 
öfver sällskapets talrikhet. Pan Kmitsits stirrade på 
henne, bländad af hennes fägring, ty hittills hade han 
sett henne endast vid kvällsljus, och vid dagsljus före
föll hon honom än skönare. Hennes ögon hade blå
klintens färg, de svarta ögonbrynen lyste som ebenholts 
mot den hvita pannan, och det ljusa håret glänste likt 
en krona på en drottnings hufvud. Lugn och värdig, 
såsom det höfves en värdinna, stod hon framför dem 
utan att slå ned ögonen, och hennes ansikte var ljust 
och blidt. En så ståtlig och imponerande dam hade 
dessa vilda sällar ännu aldrig sett — de voro vana vid 
kvinnor af annat slag — och stående i rad smällde de 
ihop klackarna och bugade sig som på kommando. Pan 
Kmitsits steg ensam fram till henne, kysste hennes hand 
och yttrade:

»Här, min klenod, för jag med mig mina kom- 
militoner, som tillsammans med mig ha deltagit i det 
sista kriget.»

»Det är för mig en ej ringa ära,» svarade panna 
Alexandra, »att i mitt hus få mottaga så ädla kavaljerer, 
hvilkas dygder och höfviska seder jag redan af herr 
fanbäraren har hört omtalas.»

Med dessa ord fattade hon med fingerspetsarna 
tag i sin klädningskjol, lyfte lätt på den och neg sir
ligt. Pan Kmitsits bet sig i läppen, men på samma 
gång fröjdade det honom, att hans flicka vågade tala 
så dristigt.

De ädla kavaljererna smällde fortfarande ihop klac
karna, samtidigt med att de knuffade Kokosinski i sidan.

»Fram med digl»
Pan Kokosinski tog ett steg framåt, harklade sig 

och började:
»Ädelborna och nådiga fröken, gunstbenägna patro- 

nessa!... Jag vet icke hvad jag i hela orschanska 
ryttarfanans namn mest bör lofprisa, min ädelborna 
och nådiga frökens oförlikneliga fägring och dygd eller 
den oskattbara lycka, som kommit vår ryttmästare och
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kommiliton, pan Kmitsits, till del, förty om han också 
stege upp i molnen, om han också nådde till själfva 
molnen .. . själfva molnen, säger jag...»

»Kom ner från de där molnen någon gång 1» skrek 
Kmitsits.

Alla kavaljererna utbrusto i ett skallande gapskratt, 
men erinrade sig plötsligt. Kmitsits’ befallning och förde 
hastigt händerna till mustascherna.

Pan Kokosinski blef på det högsta förvirrad, rod
nade och utbrast:

»Håll hälsningstal själfva, ni hedningar, när ni 
konfundera mig!»

Panna Alexandra fattade åter tag i klädningskjolen 
med fingerspetsarna.

»Jag skulle ej drista göra några anmärkningar mot 
er vältalighet,» sade hon, »men det vet jag, att jag 
är ovärdig den hyllning ni i hela orschanska ryttar- 
fanans namn bringar mig.»

Och återigen neg hon sirligt och djupt, och de 
orschanska krigsbussarna kände sig litet bortkomna 
inför denna höfviska jungfru. De försökte visa sig 
belefvade, men det ville ej rätt lyckas dem, och de 
började sno mustascherna, mumla mellan tänderna och 
lägga händerna på sabelfästet. Slutligen inföll Kmitsits:

»Vi ha kommit hit i afsikt att föreslå nådiga frö
ken att följa med oss till Mitruny, såsom vi i går 
öfverenskomtao. Slädföret är präktigt, och vädret är 
gudskelof också godt.»

»Panna Kulvjets har redan farit i förväg till Mitruny 
för att bestyra om förplägning åt oss vid framkomsten. 
Om herrarna vilja vara goda och vänta ett ögonblick, 
så går jag och klär mig.»

Med dessa ord aflägsnade hon sig, och Kmitsits 
rusade fram till sina kamrater.

»Nå, mina små lamm, är hon inte som en prin
sessa? ... Och du, Kokoschko ! Du sade, att jag blifvit 
harhjärtad, men stod du inte själf som en skolpilt 
framför henne?... Har du någonsin sett hennes like ?»



»Du skulle bara inte ha pratat i munnen på mig .. . 
fast jag nekar förstås inte, att jag blef litet konfunderad 
af att stå inför en sådan hög dam.»

»Salig öfversten,» sade Kmitsits, »vistades ofta 
med henne på Kiejdany vid furst vojevodens hof och 
hos starosten Hlebovitsch, och där har hon lärt sina 
förnäma maner... och är hon inte vacker så säg?. .. 
Ni stå och gapa ännu.»

»Vi ha burit oss åt som tölpar,» inföll Ranitski 
harmset, »och den störste tölpen var Kokosinski.»

»Din förrädiske rackare! Det var du, som knuf
fade fram mig, du skulle ha klifvit fram själf, du med 
ditt koppärriga trynel»

»Inte gräla, mina små lamm, inte grälal» sade 
Kmitsits. »Beundra få ni, men inte gräla.»

»Jag skulle kunna gå i elden för henne!» ropade 
Rekus. »Du må sticka ner mig, fendrus, men det 
står jag fast vid.»

Kmitsits hade emellertid ingen tanke på att sticka, 
tvärtom var han belåten, snodde sina mustascher och 
såg triumferande på sina kamrater. Efter några ögon
blick trädde panna Alexandra in, klädd i päls och 
mössa af mårdskinn, under hvilken hennes ljusa ansikte 
syntes än ljusare. De gingo ut på förstubron.

»Skola vi åka i den där släden?» frågade panna 
Alexandra, i det hon pekade på den försilfrade björnen. 
»Det var den vackraste släde jag har sett i mitt lifl»

»Jag vet inte hvem som förr har åkt i den, men 
präktig är denl»

»Hur har ni fått den då?»
»Nu, i det här kriget. Vi stackars exules, som 

ha mist alla våra ägodelar, besitta ingenting annat än 
hvad vi kommit öfver i krig. Och som vi troget 
tjänat denna vår härskarinna, så har hon också belönat 
oss.»

»Gifve Gud, att ni finge en bättre, ty denna belö
nar den enskilde, men afpressar det kära fäderneslandet 
tårar.»

»För det skaffar Gud råd och hjälp.»



I det han yttrade detta, svepte Kmitsits in Olenka 
i slädfällen, en präktig fäll af hvitt kläde, hvarpå hvita 
vargar voro utsydda. Därefter steg han själf i 
släden och skrek: »Kör!» till hejduken. Hästarna satte 
af i galopp.

Den kalla luften hven om deras ansikten och 
betog dem andedräkten. Man hörde endast medarnas 
gnisslande mot snön, hästarnas frustningar och hofslag 
och körsvennens rop.

Slutligen lutade sig pan Andreas fram öfver Olenka.
»Har du det bra?»
»Ja,» svarade hon och satte upp muffen för ansiktet 

till skydd mot den bitande vinden.
Slädarna flögo fram. Det var en klar, kall dag. 

Snön glittrade som om någon strött ut stjärnor på 
den. Från stugornas hvita tak stego skära rökmoln 
rätt upp i luften. En flock kråkor flög högljudt 
kraxande framför slädarna mellan de aflöfvade träden 
utefter vägen. Efter en stund kommo de in i en 
mörk skog, som stod där tyst och stum, liksom sof- 
vande under de tunga snömassorna. Träden tycktes 
ila förbi slädarna, och dessa flögo allt snabbare och 
snabbare; det var som om hästarna haft vingar. Det 
började gå rundt i panna Alexandras hufvud af den 
svindlande farten. Hon lutade sig tillbaka i släden och 
slöt ögonen. En ljuf domning kom öfver henne, och 
det föreföll henne, att denne orschanske krigsman hade 
bortröfvat henne och nu flydde långt sin kos med 
henne — och hon, halft vanmäktig, hade ej styrka 
att sätta sig till motvärn eller ropa på hjälp... De 
flyga, flyga allt snabbare... Olenka känner, att en 
arm smyger sig kring hennes lif, känner att något 
likt ett glödande, brännande insegel trycks mot hennes 
mun ... hon förmår ej lyfta ögonlocken, de äro tunga 
som i sömnen. Och släden flyger — flyger fram! 
Slutligen väcks hon af att en stämma frågar:

»Älskar du mig?»
Hon öppnade ögonen.
»Som min egen själ!»



»Och jag dig i lif och död!»
Och återigen kom Kmitsits’ sobelmössa i nära 

beröring med Olenkas mårdskinnsmössa. Hon visste 
ej själf hvad som mest berusade henne, kyssarna eller 
denna svindlande fård.

Och de flögo vidare, ständigt genom skog — 
skog! Träden ilade förbi dem i troppar. Snön dan
sade, hästarna frustade, och de voro lyckliga.

»Jag skulle vilja färdas på det här sättet till världens 
ände!» utropade Kmitsits.

»Hvad taga vi oss till? Det är syndi» hviskade 
Olenka.

»Visst ingen synd! Låt oss synda mera!»
»Nej, nej... Vi äro strax framme vidMitruny.»
»Det gör detsamma!»
Och Kmitsits reste sig upp i släden, sträckte 

armarna i vädret och började ropa:
»Hej... ha! Hej... ha!»
Det var som om han på detta sätt måste ge ett 

utlopp åt all sin jublande fröjd.
»Hej och hoppi Hopp... ha!» svarade kamra

terna i de bortre slädarna.
»Hvarför ropa ni så?» frågade Olenka.
»Å... bara af glädje. Ropa du också!»
»Hej ... ha!» ljöd en liten klar, späd stämma.
»Min drottning! Jag faller till dina fotterI»
»Kompanerna skulle skratta.»
På det betagande sinnesruset följde en stämning 

af yster glädtighet, yster liksom färden. Kmitsits började 
sjunga:

Ut genom rutan flickan såg, 
ut på heden den vida.
»Af riddare, moder, kommer ett tåg, 
Ack, hvad månde jag lida!»
»Se ej, min dotter — ögonen slut, 
täck dina ögon med armen.
Om du mot dem ger i strid dig ut, 
slites ditt hjärta ur barmen.»



»Hvem har lärt er så vackra visor?» frågade panna 
Alexandra.

»Kriget, Olenka. Vi brukade sjunga den där i 
lägret, när längtan kom öfver oss.»

Deras samtal afbröts här af höga rop från de 
bortre slädarna:

»Stanna! Stanna där framme — stanna!»
Pan Andreas vände sig om, harmsen och förvånad 

öfver att kamraterna dristade hejda dem. Dåvarseblef 
han en ryttare, som i fullt traf närmade sig hans släde.

»Vid Gud! Det är min lifknekt Soroka; något 
måste ha händt där borta,» sade pan Andreas.

Under tiden hade lifknekten hunnit fram, och han 
tyglade sin häst så häftigt, att denne reste sig på bak
benen.

»Herr ryttmästare!» började han med andtruten 
stämma.

»Hvad är det, Soroka?»
»Upita brinner; de slåss!»
»Jesus Maria!» utropade Olenka.
»Var inte rädd... Hvilka slåss?»
»Soldaterna med borgarna. Staden brinner. Bor

garna äro ursinniga och ha skickat till Ponjevjesch 
efter förstärkning, jag skyndade hit för att underrätta 
ers nåd. Jag är alldeles andtruten ...»

Under detta samtal hade de öfriga slädarna hunnit 
fram. Kokosinski, Ranitski, Kulvjets-Hippocentaurus, 
Uhlik, Rekus och Zend hoppade ned i snön och om
ringade de samtalande.

»Hvad var anledningen?» frågade Kmitsits.
»Borgarna ville inte ge underhåll åt vare sig folket 

eller hästarna, därför att inga fullmakter funnos; sol
daterna började ta med våld. Borgarna förskansade sig 
på torget och togo sig till att beskjuta oss, vi satte 
eld på två hus. Nu är det ett förskräckligt tumult, 
och klockorna klämta larm ...»

Kmitsits ögon började skjuta vredeblixtar.
»Vi måste dit och hjälpa deml» skrek han till 

Kokosinski.
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»Vi ska tukta de krubbitarna I» ropade Ranitski, 
i hvars ansikte röda, hvita och blå fläckar började 
framträda. »Schack 1 Schack, go’ herrarl»

Zend började skrika som en uggla, och hästarna 
stegrade sig i förskräckelsen. Rekus lyfte ögonen mot 
himlen och pep med sin gälla röst:

»Ditåt, den som tror på Gud! Spräng dem i 
luften 1»

»Tysti» dundrade Kmitsits, så att det gaf eko i 
skogen och den närmast stående, Zend, tumlade till
baka som en drucken. »Ni ha inte där att göra ... 
Här är inte mord och brand, som kräfs! ... Packa 
in er allesammans i två slädar — jag tar en för min 
räkning — och res tillbaka till Lubitsch. Där stanna 
ni — kanske jag skickar efter er, om förstärkning behöfs.»

»Hvad för slag?» opponerade sig Ranitski.
Men pan Andreas tog honom hårdt i nacken, och 

hans ögon blixtrade än vildare.
»Inte ett ord!» sade han hotfullt.
De tystnade; det märktes, att de fruktade sin chef 

trots den förtrolighet, som i vanliga fall rådde mellan 
honom och dem.

»Vänd tillbaka till Vodokty, Olenka,» sade Kmit
sits, »eller res till Mitruny till panna Kulvjets. .. Vår 
utflykt fick en snöplig afslutning. Men jag visste på 
förhand, att de inte skulle hålla sig lugna där borta... 
Bara några halsar mist sina hufvuden, blir nog allt 
väl igen. Lef väl, och var trygg I Jag kommer till
baka så fort jag kan ...»

Med dessa ord kysste hän Olenkas hand och svepte 
om henne fällen. Därefter satte han sig upp i en 
annan släde och ropade till körsvennen:

»Till Upita!»



FJÄRDE KAPITLET.

Några dagar förflöto, och Kmitsits återkom icke. 
I dess ställe anlände tre besökande till Vodokty •— tre 
laudanska adelsmän. Den ene var Pakosch Gaschtovt, 
densamme, som härbärgerade pan Volodjovski, Patsu- 
neles patriark, känd för sina rikedomar och sina sex 
vackra döttrar, af hvilka tre voro gifta med Butrymar 
och i hemgift fått hundra lödiga taler hvar, förutom 
utstyrsel. Den andre var Kassian Butrym, den äldste 
i hela Lauda, och den tredje var Pakosch’ måg, Jozva 
Butrym. Ehuru en man i sina bästa år, ännu icke 
öfver femtio, hade Jozva dock ej hörsammat det all
männa uppbådet. Han hade nämligen i ett af kosack
krigen fått sin fot bortskjuten, af hvilken anledning 
han kallades för Jozva Fotlös. Han var en fruktans
värd man, stark som en björn och utrustad med ett 
skarpt förstånd, men kärf, uppbrusande och hväss i sina 
omdömen om människor. Man hyste rätt stor respekt 
för honom i Lauda, ty han förstod ej konsten att för
låta — vare sig andra eller sig själf. Icke heller var 
det rådligt att råka ut för honom, då han druckit för 
mycket, men detta hände honom sällan.

Dessa tre anlände således på besök till panna 
Alexandra, som mottog dem älskvärdt, ehuru hon genast 
förstod, att de kommo för att utforska henne angående 
pan Kmitsits.

»Vi ha tänkt fara och uppvakta honom, men han 
är kanske ännu inte återkommen från Upita,» sade 
Pakosch. »Och därför ha vi kommit hit för att fråga 
dig, mitt lilla hjärta, när vi kunna träffa honom?»

»Jag tänker, att han snart kommer tillbaka,» svarade 
Olenka, »och jag är säker om att han blir af hjärtat 
glad öfver ert besök, ty han har hört så mycket godt 
om er först af farfar och nu af mig.»

»Bara han inte tar emot oss på samma sätt som 
han tog emot Domaschevitschs, då de öfverbragte honom



underrättelsen om öfverstens dödi» mumlade Jozva 
mörkt.

Olenka hörde det och genmälde lifligt:
»Ni få inte vara honom gramse för den saken! 

Kanske att han inte mottog dem nog höfviskt, men 
han har redan gjort afbön inför mig. Ni måste också 
komma ihåg, att han återvände från ett krig, där han 
utstått många mödor och vedervärdigheter. Man får 
inte förundra sig, om soldater äro litet hetlefrade; deras 
humöi är som hvassa sablar.»

Pakosch Gaschtovt, som ville lefva i frid med 
hela världen, slog ifrån sig med handen och svarade:

»Vi förundra oss inte heller. Det ena djuret skju- 
ter rygg, * när det får se det andra, hvarför skulle inte 
också den ena människan skjuta rygg, när hon får se 
den andra? Vi tänka fara till Lubitsch och bedja pan 
Kmitsits, att han stannar ibland oss och för oss an i 
krig och på våra jaktfärder i vildmarkerna, liksom salig 
öfversten gjorde.»

»Säg mig nu, mitt lilla hjärta,» inföll Kassian 
Butrym, »behagade han dig eller behagade han dig 
inte? Det är vår rätt att göra dig den frågan.»

»Gud löne er för era omsorger om migl Pan 
Kmitsits är en reputerlig kavaljer, och om jag än hade 
något att anmärka emot honom, skulle det inte höfvas 
mig att högt utsäga det.»

»Men du har ingenting att anmärka, mitt lilla 
hjärta?»

»Ingenting 1 För öfrigt har ingen här rätt att 
sätta sig till doms öfver honom eller, det Gud förbjude, 
visa honom misstro. Låt oss hellre tacka Gud!»

»Det är för tidigt än. När vi få något att tacka 
honom för, då skola vi tacka, men inte förr,» inföll 
den bistre Jozva, hvilken, såsom äkta samogitier, var 
ytterst försiktig och rädd att förhasta sig.

»Har ni talat om giftermålet?» frågade Kassian.
Olenka slog ned ögonen.
»Pan Kmitsits vill så fort som möjligt. ..»

4. — Syndafloden. I.



»Det är klartI Fattas bara, att han inte skulle 
vilja det,» brummade Jozva, »då vore han väl duml 
Hvilken björn vill väl icke slicka honung? Men hvad 
tjänar det till att brådska? Är det inte bättre att först 
ta reda på hvad för slags karl han är? Fader Kassian, 
säg ut hvad ni har på tungan, och sitt inte där och 
dröna som en hare vid middagsstiden.»

»Jag drönar inte, jag sitter bara och tittar mig i 
hufvudet,» svarade den gamle. »Herren Kristus sa’: 
’Så’n Kuba är mot Gud, så’n är Gud mot Kuba/ 
Vi vilja inte pan Kmitsits något ondt, det Gud förbjude, 
amen!»

»Bara han visar sig vara efter vårt sinne,» tillfo
gade Jozva.

Panna Alexandra rynkade sina svarta ögonbryn 
och inföll med en viss högdragenhet i tonen:

»Kommen ihåg, gode herrar, att det inte är en 
tjänare, som är kommen till oss. Pan Kmitsits skall 
vara herre här, och det är hans vilja, som skall råda, 
och inte vår. Han skall också öfvertaga förmynder- 
skapet öfver mig.»

»Det vill säga, att vi inte längre skola blanda oss 
i dina angelägenheter?» frågade Jozva.

»Det vill säga, att ni skola vara hans vänner, lik
som han vill vara er vän. Han värnar ju här allas er 
egendom, som ändå hvar och en af er fritt råder öfver. 
Är det inte sant, fader Pakosch?»

»Dagens sanning,» svarade patriarken i Patsunele.
Men Jozva vände sig ånyo till den gamle Butrym.
»Dröna inte, fader KassianI»
»Jag drönar inte, jag bara tittar mig i hufvudet.»
»Nå, så säg hvad ni ser!»
»Jag ser... jag ser detta! ... Pan Kmitsits är en 

hög herre, af förnämlig börd, och vi äro småfolk. 
Dessutom är han en stor och berömd krigare; när alla 
de andra gåfvo tappt, höll han ensam fienden stången. 
Gud gifve, att det funnes många sådana som han 1 Men 
hans trupp är skam värd!... Granne Pakosch, hvad 
var det vi hörde af Domaschevitschs? Att den består



af idel ärelösa män, bannlysta, fågelfria och lifdömda. 
Fienden vållade de skada, men de vålla också med
borgarna skada. De ha härjat, röfvat och bränt hvar 
de tågat fram. Att ränna en värja i kroppen på en 
ovän, det kan hända den bäste, men dessa lära ha farit 
fram på rent tatarvis och skulle för länge sen ha suttit 
inom lås och bom, om inte en så mäktig herre som 
pan Kmitsits beskyddat dem. Också hänga de fast vid 
honom som bromsar vid en häst om sommaren. Och 
nu äro de komna hit, och alla veta redan hvad för 
slags folk de äro. Första dagen på Lubitsch sköto de 
till måls på Billevitscharnas porträtt, hvilket par Kmit
sits inte borde ha tillåtit, eftersom Billevitscharna äro 
hans välgörare.»

Olenka satte händerna för ögonen.
»Det är inte möjligt! Det är inte möjligt!»
»Det är rena sanningen. Han tillät dem att skjuta 

till måls på hans välgörare och blifvande fränder. Och 
sedan släpade de in gårdens tärnor i salen och våld
förde deml... Tvi! Det är både synd och skam! 
Sådant ha vi aldrig varit vana vid här I... Första dagen 
började de med skjutning och liderlighet! Första 
dagen!...»

Gamle Kassian stötte vredgad sin käpp i golfvet* 
Olenkas kinder voro färgade af en mörk rodnad, och 
Jozva utlät sig:

»Och det där manskapet, som pan Kmitsits lämnat 
kvar i Upita, är det bättre? Sådana officerarna äro, 
sådant är manskapet. Pan Sollohubs boskap är bort
stulen, och det påstås, att det är pan Kmitsits’ folk, 
som gjort det. Bönder från Mejzagolski, som fraktade 
tjära, ha mördats på öppna landsvägen. Af hvilka ? Af 
dem förstås. Pan Sollohub har rest till Hlebovitsch 
för att klaga, och nu är hela Upita i uppror. Allt 
det där är synd emot Gud. Här. var lugnt och fred
ligt, och nu måste man sofva med laddade bössor och 
vakt vid porten. Och hvarför? Därför att pan Kmit
sits och hans kompaner äro komna hit.»



»Fader Jozva, säg inte så! Säg inte såI» utropade 
Olenka.

»Hvad annat kan jag säga? Om pan Kmitsits 
inte vill, att slikt skall ske, så hvarför har han sådant 
folk, hvarför har han sådana kamrater? Säg åt honom, 
att han kör bort dem eller öfverlämnar dem åt bödeln, 
förr blir det inte lugnt här. Är det skick och fason 
att skjuta till måls på porträtt och öppet bedrifva lider
lighet! Hela trakten talar inte om annat.»

»Hvad kan jag göra?» svarade Olenka. »Kanske 
att det är dåliga människor, men de ha varit hans 
kamrater i kriget. Kan ni tro, att han på min bön 
skulle köra bort dem?»

»Om han inte kör bort dem, är han själf likadan,» 
mumlade Jozva mellan tänderna.

Men Olenkas blod började sjuda vid tanken på 
dessa kamrater — dessa nidingar och ogärningsmän.

»Må det bli så! Han måste köra bort dem! Han 
får välja mellan mig och dem! Om det är sant, det 
ni säger — och ännu i denna dag skall jag veta det — 
så förlåter jag honom hvarken målskjutningen eller 
liderligheten. Jag är en ensam, föräldralös flicka, och 
de äro en beväpnad hop, men jag är inte rädd...»

»Vi skola hjälpa dig!» sade Jozva.
»Vid Gud!» fortsatte Olenka med stegrad häftig

het. »De må göra hvad de behaga, men inte här på 
Lubitschl... De må vara hurudana som helst, det är 
deras egen sak, och de svara för det med sin hals, 
men må de inte förleda pan Kmitsits . .. till liderlighet. .. 
En sådan skam!... Jag trodde, att de voro råa sol
dater, men nu hör jag, att de äro skurkar, som fläcka 
både sin och hans ära. Ja, så var det! Ondskan 
lyste ur deras ögon, men jag förstod det inte i min 
oerfarenhet. Jag tackar er, mina välgörare, för att ni 
öppnat mina ögon... Nu vet jag hvad jag har att 
göra».

»Dygden talar ur din mun,» inföll gamle Kassian, 
»och vi skola .hjälpa dig.»



»Ni få inte skjuta skulden på pan Kmitsitsl Om 
han också begått någon orätt, så är han ung, och de 
narra honom, de förleda honom genom sitt exempel 
och draga vanära öfver hans namn... Men så visst 
som jag lefver, skall detta inte få fortgå U

Olenkas hjärta fylldes af en allt häftigare vrede, 
och hennes harm mot pan Kmitsits’ kamrater tilltog, 
alldeles som svedan tilltager i ett färskt sår. Men så 
var hon också grymt sårad i sin kvinnliga själfkänsla 
och bittert sviken i det förtroende, hvarmed hon bän- 
gifvit sig åt pan Andreas. Hon blygdes å både hans 
och sina egna vägnar och sökte nu instinktmässigt 
efter någon eller några, mot hvilka hon kunde rikta 
sin smärtfyllda vrede.

Laudanerna fröjdade sig öfver att se sin myndling 
så uppbragt och så fast besluten att förklara de orschan- 
ska sällarna krig.

Hon fortsatte med blixtrande ögon:
»Så är det! Skulden är deras, och de måste bort, 

inte bara från Lubitsch utan från denna trakt!»
»Vi skjuta heller inte skulden på pan Kmitsits, 

mitt lilla hjärta,» sade gamle Kassian. »Vi veta, att 
det är de, som förleda honom, vi äro bara bedröfvade 
öfver att han hyser ogärningsmän hos sig. Ungdom 
är obetänksam, det är en ,känd sak. Pan starosten 
Hlebovitsch var ju också obetänksam i sin ungdom, 
och nu råder han öfver oss alla.»

»Och hundvalpen?» inföll den gamle blide patri
arken i Patsunele. »Går du ut på jakt med en hund
valp, så hoppar den token omkring dig och biter dig 
i rockskörten i stället för att sätta efter villebrådet.»

Olenka ville säga något men brast plötsligt ut 
i tårar.

»Gråt inte!» sade Jozva Butrym.
»Gråt inte, gråt inte!» upprepade de båda gamle.
Och de började försöka trösta henne. Men det 

lyckades ej. De reste, men kvar stannade oro, ängslan 
och någonting likt harm äfven mot dem. Allt bitt
rare kände den stolta jungfrun det förödmjukande i



att ha nödgats försvara och urskulda pan Andreas. 
Och de där kamraterna 1 Vid blotta tanken på dem 
knöto sig hennes små händer. Som lifslefvande såg 
hon för sig pan Kokosinski, Uhlik, Zend, Kulvjets- 
Hippocentaurus, och hon läste i deras ansikten hvad 
hön förut icke sett där: brott, utsväfningar och van
heder. En för henne hittills främmande känsla af hat 
och agg bemäktigade sig henne.

Med hvarje ögonblick växte också hennes harm 
mot pan Kmitsits.

>Hvilken skam!» hviskade hon med bleka läppar. 
»Hvar kväll vände han från mig hem till gårdens 
tjänstepigor!»

Hon kände sig bittert förödmjukad. Öfver hennes 
bröst lade sig en kväfvande tyngd.

Ute tilltog kölden. Panna Alexandra gick med 
snabba steg af och an i rummet, och det sjöd inom 
henne alltjämt. Hon var ingen undergifven natur, 
som ödmjukt böjde sig för ödets slag. Krigiskt blod 
rann i hennes ådror. Hon skulle ha velat genast upp
taga kampen mot detta band af förbrytare — genast! 
Men hvad kunde hon väl göra?... Ingenting! Hon 
kunde blott under tårar bönfalla pan Andreas att jaga 
ifrån sig dessa hans ära fläckande kamrater. Och om 
han ej ville göra det?...

»Om han ej ville?...»
Hon vågade ännu icke tänka härpå.
Hon afbröts i sina funderingar af en sven, som 

kom in med en börda ved och började stapla upp den 
i spisen. Olenka fattade ett plötsligt beslut.

»Kostek,» sade hon, »stig genast till häst och rid 
till Lubitsch. Om pan Kmitsits är återkommen, så 
bed honom göra mig ett besök, och om han inte är 
återkommen, så tag fogden, gamle Znikis, med dig 
tillbaka hit. Men fort, fortl»

Svennen kastade ett fång torrvedstickor i spisen 
och skyndade på dörren.

Det började spraka och flamma i spisen. Olenka 
kände sig .lättare om hjärtat.



»Kanske vår herre styr allt till det bästa,» tänkte 
hon, »och kanske att det inte står så illa till, som 
laudanerna påstå. ..»

Några ögonblick senare begaf hon sig in i tjänar- 
stugan för att enligt gammal fäderneärfd sed slå sig 
ner i tärnornas krets, vaka öfver spinnerskorna och 
sjunga fromma sånger.

Efter två timmar återkom Kostek, alldeles stel
frusen.

»Znikis står i förstugan,» sade han. »Pan Kmitsits 
är ännu inte återkommen till Lubitsch.»

Olenka reste sig hastigt och skyndade ut i för
stugan. Fogden bugade sig till golfvet för henne.

»Huru befinner du dig, allernådigaste härskarinna? 
Gifve Gud, i högönsklig välmåga.»

De gingo in i matsalen. Znikis stannade nere 
vid dörren.

»Hur hani det på Lubitsch?» frågade Olenka.
Bonden ryckte på axlarna.
»Å... husbonden är inte hemma.»
»Jag vet, att han är i Upita. Men hemma på 

gården, hur är det där?»
»Å...»
»Hör på, Znikis, du kan lugnt tala ut, inte ett 

hår skall krökas på ditt hufvud. Det påstås, att er 
husbonde är god, men att hans kompaner äro ena 
vilda sällar?»

»Jaså, det påstås det... ja, ja ...»
»Tala uti»
»Jag får inte, nådiga fröken ... jag är rädd ... 

Han har förbjudit mig...»
»Hvem har förbjudit dig?»
»Husbonden.»
»Jaså, husbonden...» upprepade Olenka.
Ett ögonblicks tystnad inträdde. Olenka gick af 

och an i rummet med sammanpressade läppar och 
rynkade ögonbryn; Znikis följde henne med ögonen.

Plötsligt stannade hon framför honom.
»Under hvem hör du?»
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»Under Billevitschs. Jag är från Vodokty, inte 
från Lubitsch.»

»Du skall inte behöfva återvända till Lubitsch 
vidare, du får stanna här. Och nu befaller jag dig 
att omtala allt hvad du vet.»

Bonden kastade sig till hennes fötter.
»Jag vill inte vända tillbaka dit, nådig fröken 

det är ett helvete nu, Lubitsch I... De äro mördare 
och röfvare allesammans, ingen går trygg där längre.»

Olenka ryckte till som träffad af en piL Hon 
blef mycket blek men frågade lugnt:

»Är det sant, att de skjutit till måls på porträtten 
i matsalen?»

»Rena sanningen! Och flickorna släpa de in i 
rummen, och det är ingen ände på liderlighet och 
rummel. Nere i byn gråt och jämmer, uppe på går
den Sodom och Gomorra ... Oxarna slaktas ner, fåren 
slaktas ner ... Folket förtrycks ... I går läto de sönder
slita stallknekten mellan ett par hästar, fastän han ingen 
förseelse hade begått...»

»Ha de låtit sönderslita stallknekten?!»
»Ja, men mest synd är det ändå om flickorna. 

Nu förslå inte längre gårdens flickor för dem, utan de 
ha börjat jaga efter byns ...»

Åter inträdde några ögonblicks tystnad. Olenkas 
kinder voro färgade af en flammande rodnad.

»När vänta de pan Kmitsits tillbaka?»
»De veta ingenting, nådig fröken, men jag hörde 

dem säga sinsemellan, att de i morgon allesammans 
måste bege sig åstad till Upita. De ha sagt till om 
att hästarna skola hållas i beredskap. I förbifarten 
ämna de göra ett besök här och bedja nådig fröken 
om folk och krut, hvilket de mena kan komma att 
behöfvas.»

»Ämna de göra besök här?... Det var bra! Gå 
nu till köket, Znikis. Till Lubitsch behöfver du aldrig 
vända tillbaka.»

»Gud skänke er hälsa och lycka, nådigaste 
fröken 1. ..»



Panna Alexandra visste hvad hon ville, och hon 
visste också hur hon skulle handla.

Följande dag var en söndag. Tidigt på morgonen, 
innan ännu damerna på Vodokty begifvit sig till kyr
kan, anlände panerna Kokosinski, Uhlik, Kulvjets-Hippo- 
centaurus, Ranitski, Rekus och Zend, i spetsen för allt 
Lubitsch’ folk, beväpnadt och till häst. Kavaljererna 
hade nämligen beslutit att tåga pan Kmitsits till und
sättning i Upita.

Panna Alexandra kom dem till mötes, värdig och 
högdragen, en helt annan än den, som för några 
dagar sedan för första gången hälsat dem. Deras 
djupa bugningar besvarade hon med en halft omärklig 
nick. Men kavaljererna förmodade, att det var pan 
Kmitsits’ frånvaro, som gjorde henne så försiktig, och 
anade ej minsta oråd.

Pan Jaromir Kokosinski trädde genast fram, nu 
dristigare än första gången, och sade:

»Allernådigaste fröken och högt ärade patronessa! 
På väg till Upita ha vi stannat här för att falla till 
vår allernådigaste frökens fötter och bedja om-auxilia: 
om krut och bössor och därom, att vår nådigaste frö
ken täcktes befalla sitt folk att stiga till häst och åt
följa oss. Vi tänka ta Upita med storm och åderlåta 
borgarpacket en smula.»

»Det förundrar mig,» svarade panna Alexandra, 
»att I, gode herrar, ärnen begifva er till Upita, då jag 
själf hörde pan Kmitsits befalla er att lugnt sitta kvar 
på Lubitsch, och då det synes mig, att det är han 
som äger att befalla och I, såsom underordnade, som 
hafven att lyda.»

Kavaljererna betraktade hvarandra med häpna blickar. 
Zend satte ut munnen som om han tänkt hvissla, 
Kokosinski strök sig med sin breda hand öfver hjässan.

»På min heder!» utbrast han. »Man skulle tro, 
att nådig fröken talade till pan Kmitsits’ drängar! Sant 
är, att vi blefvo ombedda att stanna på Lubitsch, men 
då nu fyra dar ha gått och Jendrus inte syns til!, ha 
vi kommit till den konviktionen, att där är något



stort tumult å färde och att våra sablar kunna komma 
till nytta.»

»Pan Kmitsits har inte begifvit sig dit för att 
strida utan för att straffa några tygellösa soldater, hvilket 
han äfven torde göra med er, ifall ni handla emot 
hans order. För öfrigt är det större fara för att där 
blir tumult och blodsutgjutelse, ifall ni komma dit.»

»Det faller sig svårt för oss att tvista med nådig 
fröken. Vi be bara om krut och folk.»

»Krut och folk ger jag er inte.»
»Hör jag rätt?» utbrast Kokosinski. »Ger ni oss 

inte krut och folk, nådig fröken? Vill ni inte komma 
Jendrus till räddning? Vill ni hellre, att någon olycka 
skall hända honom?»

»Den värsta olycka, som kan hända honom, är 
ert sällskap.»

Olenkas ögon började skjuta blixtar, då hon sade 
detta, och med högburet hufvud gick hon några steg 
närmare de vilda sällarna, som häpna drogo sig tillbaka.

»Nidingar!» sade hon. »Det är ni, som likt onda 
andar förleda honom till syndl Men jag känner er 
nu, er liderlighet och era skändliga dåd! Lagen för
följer er, hederliga människor vända sig med afsky 
ifrån er, och skammen faller på hvem? — på honom 
— tack vare er, ni ärelöse och vanfrejdadel»

»Vid vår frälsares sår, kamrater, hör ni?» ropade 
Kokosinski. »Hvad vill detta säga? Drömma vi inte, 
kamrater?»

Panna Alexandra tog ännu ett steg framåt och 
pekade på dörren.

»Ut härifrån!» sade hon.
Männen blefvo likbleka, och ingen fick fram ett 

ord till svar. Men deras tänder började gnissla, hän
derna flögo till sabelfästena, och ögonen blixtrade på 
ett olycksbådande sätt. Dock vågade de ej ge sitt 
raseri utlopp. Detta hus stod under den mäktige 
Kmitsits’ beskydd, denna djärfva flicka var hans tro- 
lofvade. Det återstod dem därför intet annat än att



bemästra sitt ursinne. Panna Alexandra pekade alltjämt 
på dörren med gnistrande ögon.

Slutligen började pan Kokosinski med af vrede 
kväfd stämma:

»Eftersom vi blifvit så höfviskt mottagna ... så ... 
återstår oss intet annat... än att buga oss. .. för den 
älskvärda värdinnan och ... tacka för gästvänskapen ...»

Med dessa ord bugade han sig med afsiktlig under
dånighet ända till golfvet, och de andra följde hans 
exempel, hvarpå de aftågade i rad. Då dörren slutits 
bakom den siste, sjönk Olenka utmattad ned på en 
stol, ty hennes krafter voro ej lika stora som hennes 
mod och dristighet.

Kavaljererna samlade sig i en klunga omkring 
hästarna nedanför förstubron, men ingen ville vara 
den förste att taga till ordet.

Slutligen &de Kokosinski:
»Nå, livad sägs, mina små lamm?»
»Ja, hvad sägs?»
»Äro ni nöjda?»
»Är du nöjd?»
»Å, om inte Kmitsits vore! Om inte Kmitsits 

vorel» utropade Ranitski, i det han konvulsiviskt gnug
gade händerna. »Då skulle vi dansa om med den där 
tärnan på vårt maner 1»

»Gif du Kmitsits tusan!» pep Rekus. »Duellera 
med honom!»

Ranitskis ansikte var flammigt som en panterhud.
»Jag slåss både med honom och dig, din kältring, 

om du behagar!»
»Antaget!» svarade Ranitski.
Bägge två ryckte sablarna ur skidan, men den 

jättelike Kulvjets-Hippocentaurus ställde sig hastigt 
emellan dem.

»Med den här näfven,» ropade han, skakande sin 
knutna hand, »knäcker jag skallen på den förste, som 
drar en sabel!»

Och han såg än på den ene än på den andre,
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liksom spörjande hvem som ville våga försöket. Men 
slagskämparnas hetta lade sig genast.

»Kulvjets har rätt,» sade Kokosinski, »,nu behöfva 
vi vara endräktigare än någonsin . .. Jag skulle vilja 
tillråda, att vi så fort som möjligt uppsöka Kmitsits, 
så att hon inte får träffa honom före oss, för hon skulle 
måla ut oss som djäflar. Det kittlade i mina händer 
och min tunga, men det var bra, att ingen af oss 
visade henne tänderna... Låt oss bege oss af till 
Kmitsits! Om hon tänker sätta upp honom mot oss, 
så skola vi åtminstone sätta upp honom mot henne 
först. Gifve Gud, att han inte öfverger oss 1 Det 
skulle strax ställas till hetsjakt efter oss som efter 
vargar.»

»Pratl» svarade Ranitski. »Ingen kommer att 
kröka ett hår på vårt hufvud. Nu är det krig i landet. 
Liksom om det inte funnes flere än vi, som äro utan 
tak öfver hufvudet? Vi rafsa ihop ett parti, kamrater, 
och sen må alla domstolar i världen döma oss- att 
hängas. Räck mig handen, Rekus, jag förlåter dig!»

»Jag skulle vilja skära öronen af dig,» pep Rekus, 
»men låt oss försonas! Vi hä lidit samma skymf 
bägge två.»

»Köra oss på dörren, oss!» ropade Kokosinski.
»Mig, som har senatorsblod i ådrorna!» tillfogade 

Ranitski.
»Oss, ädelborna herrar!»
»Och exules!»
»Och tappra soldater!»
»Och oskyldigt förföljda!»
»Jag har dubbelbottnar i stöflarna, men jag är 

ändå alldeles stelfrusen om fotterna,» sade Kulvjets. 
»Skola vi stå här utanför som tiggare? De komma 
minsann inte ut till oss med varmt öl. Här ha vi 
ingenting att göra längre. Låt oss ge oss af! Det är 
bäst att skicka hem folket, för hvad duger det till 
utan bössor och vapen? Vi ge oss af ensamma.»

»Till Upital»
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»Till Jendrus, vår ädle vän! Vi skola klaga för 
honom.»

»Måtte vi bara inte fara om hvarandra!»
»Till häst, kamrater, till häst!»
De stego till häst och satte af i sporrsträck, med 

sinnena fyllda af blygsel och vrede. I grinden vände 
Ranitski sig om och knöt näfven mot gården.

»Blod!» skrek han. »Jag vill ha blod!»
»Om hon ändå råkade i fiendskap med Kmitsits!» 

sade Kokosinski. »Då skulle vi komma tillbaka hit 
och ha fnöske med oss.»

»Det är inte omöjligt.»
»Gud hjälper oss,» tillfogade Uhlik.
»Den huggormenl Det hedna trolletI»
Under dylika utrop af harm och förbittring, oftast 

riktade mot panna Alexandra men ibland äfven mot 
dem själfva, uppnådde de skogen. Knappt hade de 
passerat de första träden, förrän en väldig flock kråkor 
flög upp framför dem. Zend började genast kraxa 
gällt; tusen stämmor svarade honom uppe i luften. 
Flocken sänkte sig så lågt, att hästarna började bli 
rädda för suset af vingarna.

»Håll munnen!» skrek Ranitski till Zend. »Du 
kraxar olycka öfver oss! De skria som för as ...»

Men de andra skrattade blott, och Zend fortsatte 
att kraxa. Kråkflocken flög allt lägre, och de redo 
som- genom en molnstod. De dårarna! De förstodo 
ej det onda förebudet.

Volmontovitsche framskymtade redan bortom sko
gen, och kavaljererna redo i traf, ty kölden var bitande, 
och det var ännu långt till Upita. Men hunna fram 
till byn måste de sakta farten. På den breda byvägen 
vimlade det af folk, såsom alltid om söndagarna. But- 
rymarna, män och kvinnor, voro på hemväg från mässan 
i Mitruny, dels gående, dels åkande. Männen betrak
tade de okända ryttarna och anade till hälften hvilka 
de voro. Kvinnorna hade redan hört talas om det 
vilda lifvet på Lubitsch och om de beryktade galen-



pannor, som pan Kmitsits där härbärgerade, och de 
skärskådade dem därför än mera nyfiket.

Kavaljererna åter rätade på sig i sadlarna och an- 
togo en stram, militärisk hållning. De sågo helt ståtliga 
ut i sina fladdrande sammetsrockar och sina räfskinns- 
mössor. Det märktes på dem, att de voro äkta solda
ter: käcka, morska miner, högra handen i sidan, huf- 
vudet stolt tillbakakastadt. Utan att vika undan för 
någonr redo de fram i rad och röto då och då ett: 
»Ur vägen!» En och annan Butrym sneglade på dem 
under lugg men steg dock åt sidan. De utbytte hög
ljudda anmärkningar om hvad de sågo.

»Titta, go* herrar, sådana resliga karlar,» sade 
Kokosinski, »de ä’ som uroxar, och de blänga som 
vargar.»

»Ja, titta bara på pamparna, det är vid Gud rik
tiga gärdsgårdsstörar,» inföll Ranitski. »Jag skulle 
vilja pröfva en dust med dem!»

Och pan Ranitski började fakta i tomma luften.
»Han så, jag så! Han så, jag så — och schack!»
»Den fröjden kan du lätt få,» anmärkte Rekus. 

»Det behöfs inte mycket, förrän de äro färdiga.»
»Jag skulle hellre vilja pröfva en dust med de där 

flickorna,» inföll plötsligt Zend.
»Det är inte flickor — det är liljor och rosor 1» 

utropade Rekus entusiastiskt.
Emellertid hade de nu hunnit igenom byn och 

satte åter af i galopp. Efter en halftimmes ridt kommo 
de till ett värdshus, beläget halfvägs mellan Volmonto- 
vitsche och Mitruny. Butryms brukade vanligen på 
väg till och från kyrkan stanna där för att hvila och 
värma sig under den kalla årstiden. På gården utanför 
varseblefvo också kavaljererna ett tiotal slädar och lika 
många frånspända hästar.

»Låt oss stiga af och tömma ett glas!» föreslog 
Kokosinski,

»Skadar inte,» svarade alla i korus.
"De stego af hästarna och fastbnndo dem samt 

begåfvo sig in i det väldiga, skumma krogrummet.



Där var fullt af folk, som sutto på bänkarna eller stodo 
i klungor framför disken och drucko varmt öl eller 
brännvin. Det var idel Butrymar, storväxta karlar med 
bister uppsyn och så tystlåtna, att knappast ett ord 
fälldes i rummet. Allesammans voro klädda i grå 
vadmalsrockar med läderbälten om lifvet och buro 
sablar med svarta järnfästen. Genom denna likhet i 
klädsel gjorde de intryck af en soldattrupp. De allra 
flesta voro dock gubbar på sextio år eller ynglingar, 
ännu ej fyllda tjugo. Dessa hade stannat hemma för 
att besörja vinterarbetet; alla de öfriga, männen i sina 
bästa år, hade hörsammat det allmänna uppbådet.

Vid de orschanska kavaljerernas inträde drogo de 
sig tillbaka från disken och började mönstrande skär
skåda dem. Kavaljerernas martialiska hållning behagade 
denna krigiska adel, och en och annan lät undfalla sig 
en fråga: »Är det de från Lubitsch?» — »Ja, pan 
Kmitsits’ kompaner.» — »Är det de?» — »Ja visst.»

Kavaljererna slogo sig ned kring ett bord, muggar 
med rykande öl sattes fram åt dem, och de började 
dricka, allt under det de sågo sig omkring, kisande 
med ögonen, ty det var skumt i rummet. Fönstren 
voro alldeles täckta med snö, och den låga spisen, 
där en brasa brann, skymdes bort af några gestalter, 
som sutto med ryggarna vända mot rummet.

Den heta drycken började sprida en behaglig 
värme i kavaljerernas lemmar, och deras goda humör, 
som fått en svår knäck på Vodokty, återvände småning
om. Plötsligt började Zend kraxa som en kråka — 
så illusoriskt, att allas ansikten vändes emot honom.

Kavaljererna skrattade, Butrymarna närmade sig 
med roade miner, i synnerhet de yngre, resliga yng
lingar med breda skuldror och frodiga kinder. Ge
stalterna framför elden vände sig om, och Rekus var 
den förste som varseblef, att det var kvinnor.

Och Zend slöt ögonen och kraxade och kraxade. 
Plötsligt tystnade han, och efter ett ögonblick hörde 
de närvarande kvidandet af en hare, som strypes af 
hundar; haren kved i dödsångest, allt svagare, allt
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mattare, slutligen gaf han till ett förtvifladt tjut och 
tystnade för alltid — och i dess ställe ljöd det genom
trängande skri, hvarmed hjorten lockar på hinden.

Butrymarna stodo orörliga af förvåning, ehuru 
Zend redan tystnat. De väntade att få höra ännu 
något mera, men det enda de fingo höra var Rekus’ 
gälla stämma:

»Det sitter småfåglar borta vid spisen 1»
»Ja, sannerligen 1» inföll Kokosinski, i det han 

skyggade med handen för ögonen.
»Ja, sannerligen 1» upprepade Uhlik. »Det är så 

mörkt i rummet, att jag inte har sett det förr.»
»Jag undrar hvad de ha för sig däri»
»Kanske de ha lust att dansa?»
»Vänta, jag skall fråga,» sade Kokosinski.
Och han ropade:
»Älskvärdå tärnor, hvad ha ni för er där borta 

vid spisen?»
»Vi värma fotterna,» svarade späda stämmor.
Kavaljererna reste sig upp och närmade sig spisen. 

På en lång bänk framför den satt ett tiotal äldre och 
yngre kvinnor med de bara fotterna hvilande på en trä- 
kubbe, som låg framför elclen. På andra sidan om 
kubben stodo deras genomvåta skodon på tork.

»Jaså, mina nådiga damer värma fotterna,» sade 
Kokosinski.

»Ja, vi frysa om dem.»
»Mycket söta små fötter, på min ära,» pep Rekus, 

i det han lutade sig ned öfver stubben.
»Låt mig vara i fred!» snäste en af de unga 

tärnorna.
»Men jag vet ett förträffligt botemedel mot kalla 

fötter, bättre än eldsvärjnen, och det är detta: dansa 
med lust, så går kylan öfver!»

»Ja, tag er en svängom,» ropade pan Uhlik. »Det 
behöfs hvarken fiol eller gigor, jag skall spela för er 
på min tschekanik.»

Och ur läderfodralet, som hängde bredvid sabeln, 
framtog han det oskiljaktiga instrumentet samt begynte



spela. Kavaljererna närmade sig bugande och krum
buktande och började draga flickorna från bänken. 
Dessa skulle låtsas sätta sig till motvärn, men prote
sterade mera genom skrik än i handling, ty i själfva 
verket hade de ej mycket emot saken. Kanske att 
äfven männen skulle ha låtit sig ryckas med, ty ingen 
hade i grund och botten stort att invända mot en 
svängom på söndagen efter mässan och under fastlags- 
tiden, men »kompanernas» anseende var redan alltför 
dåligt äfyen i Volmontovitsche. Jozva Butrym, han 
med ena foten, reste sig därför först från bänken, 
närmade sig Kulvjets-Hippocentaurus, grep honom i 
armen och sade i bister ton:

»Om ni vill dansa, så kanske med mig?...»
Kulvjets-Hippocentaurus blinkade med ögonen och 

började häftigt dra i sina mustascher.
»Jag tänker först dansa med någon af flickorna,» 

sade han, »men kanske sen med er...»
I detta ögonblick kom Ranitski framspringande, 

redan alldeles flammig i ansiktet, ty han vädrade batalj.
»Hvad är du för en bondtölp?» ropade han och 

for med handen efter sabeln.
Uhlik upphörde att spela, och Kokosinski skrek:
»Hej, kamrater, hitåt, hitåtl»
Kring Jozva hade redan Butrymarna börjat flocka 

sig, brummande som björnar.
»Hvad vill ni? Ha ni tappat något?» frågade 

Kokosinski.
»Ja, vi ha det,» svarade Jozva flegmatiskt.
Ranitski, som var angelägen om att det skulle bli 

batalj af, gaf i detta ögonblick Jozva ett slag för 
bröstet med sabelfästet, så att det genljöd i rummet, 
och skrek:

»Hugg in!»
Värjorna blixtrade, kvinnorna utbrusto i gälla rop; 

det blef ett fruktansvärdt tumult. Plötsligt drog sig 
den jättelike Jozva ur handgemänget, ryckte till sig en 
bänk, som stod framför ett af borden, svängde den i 
luften, som om den varit den lättaste planka och skrek:

5. — Syndafloden. I.



»Ur vägen! Ur vägen!»
En sky af damm steg upp från golfvet och in

svepte de stridande, men tvärs igenom dammolnet 
började jämmerrop ljuda ...

FEMTE KAPITLET.

Samma dag på aftonen anlände pan Kmitsits till 
Vodokty i spetsen för några hundra man, som han 
förde med sig från Upita och ämnade sända till stor
hetmanen i Kiejdany. Han insåg nämligen själf, att 
en så liten stad som Upita ej var lämplig inkvarterings- 
ort för en större truppstyrka och att soldaterna, sedan 
de svultit ut borgarna, måste gripa till våld. Allra 
helst skulle detta bli fallet med sådana soldater, som 
endast af fruktan för anföraren låta sig hållas i tygeln.

Och man behöfde blott kasta en blick på pan 
Kmitsits’ frivilliga för att komma till den öfvertygelsen, 
att värre slödder svårligen skulle kunna uppletas i hela 
republiken. Men andra hade icke stått att få för 
Kmitsits. Efter storhetmanens nederlag hade fienden 
öfversvämmat hela landet, och spillrorna af den regul
jära litauiska armén hade tills vidare dragit sig tillbaka 
till Birsche och Kiejdany. De mera fosterländskt sin
nade bland adeln hade begifvit sig till Grodno, dit de 
kallats genom en kunglig rundskrifvelse. Men, tyvärr, 
det var jämförelsevis ett fåtal, som hörsammade den 
kungliga skrifvelsen, och de som lydde pliktens bud 
gjorde det med sådan lojhet, att under tiden i själfva 
verket ingen bjöd fienden spetsen — ingen med undan
tag af pan Kmitsits, som gjorde det ledd mera af 
krigisk äfventyrslust än af patriotism.

I brist på reguljära soldater och adel hade han 
värfvat hvad slags folk han kunde få — följaktligen



sådana, som plikten ej kallade under hetmanernas fanor, 
och som ingenting hade att förlora. Till honom slöto 
sig lösdrifvare utan hus och hem, folk af de lägsta 
samhällsklasser, deserterade soldater, förvildade stigmän, 
slödder från städerna och förbrytare, förföljda af lagen. 
Under Kmitsits’ järnhand förvandlades de till djärfva 
soldater, djärfva ända till galenskap, och om Kmitsits 
själf varit en laglydig medborgare, skulle de kunnat 
göra republiken goda tjänster. Men Kmitsits var en 
vildhjärna, som föga frägade efter lag och rätt. För 
öfrigt, hvarifrån skulle han taga proviant och vapen 
och hästar, då han i sin egenskap af frivillig ej erhöll 
något understöd från republikens skattkammare? Han 
tog därför med våld, ofta från fienden, men ofta också 
från sina egna landsmän. Motstånd tålde han ej, och 
den minsta ohörsamhet straffade han strängt.

Under de ständiga striderna och krigen hade han 
förvildats till den grad och så vant sig vid blodsutgju
telse, att knappast något förmådde röra hans dock af 
naturen goda hjärta. Han tyckte om män, som ej 
ryggade tillbaka för något. Inom kort fick hans namn 
en olycksdiger klang. Smärre fientliga trupper vågade 
sig ej ut ur städerna och lägren, då den fruktade 
partigängaren fanns i närheten. Men äfven ortens 
egna, af kriget hårdt hemsökta invånare fruktade nästan 
lika mycket för hans folk som för fienden. Isynnerhet 
då Kmitsits ej personligen öfvervakade dem, utan kom
mandot fördes af hans officerare — Kokosinski, Uhlik 
Kulvjets, Zend och, framför allt, den vilde och grymme 
ehuru högättade Ranitski — kunde man med skäl göra 
sig den frågan: Äro de försvarare eller äro de angri
pare? Ibland, då han var vid det lynnet, straffade 
Kmitsits äfven sitt eget folk skoningslöst, men oftast 
ställde han sig på dess sida, obekymrad om lag och 
rätt, människolif och tårar.

Sådan var Kmitsits’ trupp.
Nu kom han ridande i spetsen för detta röfvar- 

band och stannade utanför Vodokty. Panna Alexandra 
blef nästan rädd, då hon genom fönstret varseblef truppen,



så lik en skara stråtröfvare var den. Alla voro olika 
klädda — somliga i hjälmar, tagna från fienden, andra 
i kosackmössor, hufvor och hättor, somliga i urblekta 
sammetsrockar, andra i skinnpälsar, somliga voro beväp
nade med skjutvapen, andra med spjut, pilbågar eller 
bardisaner. De redo på magra, oryktade hästar i polska, 
ryska eller turkiska sadelmunderingar. Olenka lugnade 
sig först då pan Andreas, käck och munter som alltid, 
kom inrusande i rummet och med sin vanliga stormande 
häftighet började hälsa henne.

Hon hade visserligen beslutat att mottaga honom 
kallt och afmätt, men hon förmådde ej undertrycka 
den glädje, som hans ankomst beredde henne. För 
öfrigt är det möjligt, att en liten portion af kvinnlig 
list var med i spelet, ty hon måste ju omtala för pan 
Andreas, att hon kört hans kamrater på dörren, och 
ville därför på förhand vinna honom för sig. Dessutom 
hälsade han henne med så oförställd ömhet, att hennes 
harm smälte som snö för solen.

»Han älskar migl Det finns intet tvifvel,» 
tänkte hon.

Och han sade:
»Jag längtade efter dig, så att jag hade lust att 

sätta eld på hela Upita för att få komma tillbaka till 
dig så fort som möjligt. Det där fördömda borgar- 
packetl»

»Jag har också varit orolig och trott, att det 
kommit till strid där borta. Gudskelof att ni är här 
igen!»

»Strid? Bah! Soldaterna åderläto borgarpacke 
en smula...»

»Men ni återställde lugnet?»
»Jag skall strax berätta dig alltsammans, min kle- 

nodia, bara jag fått sitta och hvila en stund, för jag 
har strapatserat duktigt. Hej! Hvad det är varmt och 
skönt här på Vodokty; det är som i paradiset. Jag 
skulle vilja sitta här hela mitt lif och bara se på dina 
vackra ögon och aldrig fara härifrån .. . Men det skulle
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inte skada att få något varmt i kroppen, det är en för 
skräcklig köld ute.»

»Jag skall genast säga till om att det värms vin 
åt er ...»

»Skicka ut ett ankare brännvin åt mina karlar 
också, och låt dem få gå in i ladugården och värma 
sig. De äro alldeles genomfrusna, de fattiga skälmarna.»

»Eftersom de äro era soldater, skola de bli väl 
för plägade.»

Hon yttrade detta med ett så huldt småleende, 
att Kmitsits’ ögon började tindra af förtjusning, och 
därefter lämnade hon hastigt rummet för att i tjänar- 
stugan utdela sina befallningar.

Kmitsits började gå af och an i rummet, snoende 
sina mustascher och funderande öfver huru han bäst 
skulle kunna meddela henne hvad som tilldragit sig 
i Upita.

»Jag måste ärligt säga henne sanningen,» mum
lade han. »Det finnes ingen annan råd, om också kom- 
panerna skulle skratta och mena, att jag redan låter 
leda mig i förklädesbandet...»

Och han fortsatte att gå af och an, sno sina 
mustascher och fundera. Men slutligen blef han otålig 
öfver att Olenka ej återkom.

I detsamma inträdde emellertid en sven med ljus, 
bugade sig djupt och gick, och strax därefter kom den 
unga värdinnan själf, bärande en glänsande tennbricka, 
hvarpå stod en kanna, fylld med rykande varmt ungerskt 
vin, samt en glasmugg prydd med Kmitsits’ vapen. 
Gamle Billevitsch hade på sin tid fått den i gåfva af 
pan Andreas’ far.

Kmitsits skyndade sin värdinna till mötes.
»Hej!» ropade han. »Bägge de små händerna äro 

upptagna, nu undkommer du mig intel»
Och han lutade sig öfver brickan, och hon böjde 

sitt ljusa hufvud bakåt, endast skyddad af immolnen, 
som uppstego ur kannan.

»Pan Andreas! Låt mig vara i fred, annars släpper 
jag kannan ...»



Men han lät ej skrämma sig af hotelsen. Sedan 
ropade han:

»Så sant Gud lefver, ens förstånd förvirras af så 
mycken deliciae...»

»Ert är för länge sedan förvirradt.. . Sätt er, 
sätt eri»

Han satte sig lydigt. Hon fyllde hans glas.
»Berätta nu hur ni dömt de brottslige i Upita!»
»I Upita? Som Salomo ...»
»Nå, gudskelof!... Det ligger mig om hjärtat, 

att alla i dessa trakter skola anse er för en rättvis och 
rättrådig man. Men berätta 1»

Kmitsits tömde sitt glas i botten, drog djupt efter 
andan och begynte:

»Jag måste berätta allt ända från början. Borgar- 
packet med borgmästaren i spetsen kräfde proviant
fullmakter af storhetmanen eller skattmästaren. ’Ni,’ 
sade de till soldaterna, ’äro frivilliga och kunna inte 
själfva betala. Kvarter ge vi er af nåd, men proviant 
ge vi er inte, förrän det visar sig, att ni kunna 
betala’.»

»Hade de inte rätt?»
»Rätt hade de efter lagen, men soldaterna hade 

sablar, och det har i alla tider varit så, att den som 
har sabeln, han har också mesta rätten. Därför svarade 
de borgarpacket: ’Vi ska skrifva fullmakter på era 
ryggar, vi’ — och så blef det tumult. Borgmästaren och 
hans kältringar förskansade sig på torget, och vi angrepo 
dem; skottväxling blef det förstås också. Soldaterna 
tände eld på några lador för att sätta sig i respekt, och 
så lugnade de några mesar...»

»Lugnade?»
»Den som får sig ett sabelhugg genom skallen, 

han blir lugn som en filbunke.»
»Men detta är ju mordl»
»Just då kom jag. Soldaterna till att klaga för 

mig öfver det betryck de ledo och den orätt, som 
gjordes dem. ’Vi ha tomma magar,’ sade de, ’hvad 
kunna vi annat ta oss till?’ Jag befallde borgmästaren



inställa sig för mig, Han betänkte sig länge, men 
slutligen kom han tillika med tre andra. De började 
tvärt gråta. ’Det kunde ha varit detsamma med full
makterna,’ sade de, ’men hvarför mörda de oss, hvar
för sätta de eld på staden? Vi skulle godvilligt ha 
gifvit dem mat och dryck, men de ville ha smör, honung 
och allehanda läckerheter, och vi äro fattiga människor 
och ha inte ens själfva sådant. Vi ämna söka rättvisans 
beskydd, och ers nåd får inför domstolen svara för sina 
soldater’.»

»Gud skall belöna er,» utropade Olenka, »om ni 
handlade rättvist emot dem.»

»Om jag handlade rättvist? ...»
Pan Andreas vred sig likt en skolpojke, som skall 

bekänna ett fuffens, och strök sig tag på tag öfver 
hjässan.

»Min drottning 1 Min klenodia!» utropade han 
slutligen med jämmerlig röst. »Blif inte ond på 
migl ...»

»Hvad har ni nu gjort igen?» frågade Olenka 
oroligt.

»Jag lät ge borgmästaren och de tre rådmännen 
hundra par spö hvar,» — pan Andreas rabblade upp 
orden som en utanläxa.

Olenka svarade ingenting. Hon knäppte ihop 
händerna i knäet, sänkte hufvudet och försjönk i 
tystnad.

»Skär halsen af mig,» ropade Kmitsits, »men var 
inte ond! ... Jag har ännu inte bekänt allt. ..»

»Ännu inte?» suckade Olenka.
»Sedan skickade de till Ponjevjesch efter und

sättning. Man sände dem hundra knektar... ena 
stackare!... med officerara. Knektarna gåfvo vi res
pass i en handvändning, och officerarne — blif inte 
ondl — lät jag springa gatlopp nakna, med piskor 
efter sig, alldeles som jag en gång gjorde med pan 
Tumgrat i Orscha...»

Panna Alexandra lyfte på hufvudet; hennes blå



ögon flammade af vrede, och en purpurrodnad färgade 
hennes kinder.

»Ni har hvarken heder eller samvete 1» sade hon.
Kmitsits betraktade henne förvånad, teg ett ögon

blick och frågade därpå i förändrad ton:
»Menar du hvad du säger eller låtsas du bara?>
»Jag menar, att ett sådant handlingssätt kan vara 

värdigt en stråtröfvare men inte en ädling ... Jag menar 
hvad jag säger, ty er reputation ligger mig om hjärtat, 
och jag blygs öfver att ni knappast har hunnit hit, 
förrän alla medborgare peka finger åt er och hålla er 
för en våldsverkare.»

»Hvad frågar jag efter era medborgare! En 
hund vaktar tio af deras stugor och har ändå inte 
stort att göra.»

»Men ingen af dessa fattiga män är förklarad ärelös, 
ingens namn är vanäradt. Ingen utom ni är stämd inför 
domstol.»

»Bah, bekymra dig inte för detl I vår republik 
är hvar och en herre, som har en sabel och lyckas 
skaffa sig ett parti. Hvad kunna de göra mig; för hvem 
skulle jag vara rädd?»

»Om än inte ni fruktar någon, så vet, att jag 
fruktar för Guds vrede ... och människors tårar fruktar 
jag, och orättrådighet fruktar jag. Vanära vill jag inte 
dela med någon; fastän jag är en svag kvinna, har jag 
kanske mitt namns heder kärare än mången, som kallar 
sig för en ädling.»

»Vid Gud! Hota mig inte med ett afslag, du 
känner mig ännu inte.»

»Ack, min farfar kände er säkert inte heller!»
Kmitsits’ ögon började gnistra; men äfven i hennes 

ådror flöt hetsigt blod.
»Hota mig med hvad ni vill,» fortsatte hon oför

skräckt, »jag blir inte rädd, fastän jag är ensam och 
ni har ett helt kompani stråtröfvare under er; min 
oskuld är mitt värn ... Ni tror, att jag inte vet, att 
ni skjutit till måls på porträtten på Lubitsch och öfvat 
våld och liderlighet mot tärnorna?... Ni känner mig



inte, om ni tror, att jag ämnar tiga undergifvet inför 
sådant. Jag fordrar heder af er, och intet testamente i 
världen kan af hålla mig från den fordran... Tvärtom, 
min farfars vilja var, att jag skulle bli endast en hederlig 
mans hustru...»

Kmitsits blygdes påtagligen öfver upptågen på 
Lubitsch, ty han sänkte hufvudet och frågade med 
betydligt mera lågmäld stämma:

»Hvem har berättat dig om den där mål
skjutningen?»

»Hela traktens adel talar inte om annat.»
»Jag skall ge dem betaldt, de där grårockarna, för 

deras vänlighetI» mumlade Kmitsits mörkt. »Men det 
där skedde i ett rusigt lag ... soldater fråga aldrig efter 
hvad de ta sig till i sådana där stunder. Och hvad 
flickorna beträffar, var det inte jag, som drog in dem.»

»Jag vet, att det är de där gudlösa sällarna, de 
där nidingarna, som förleda er...»

»Det är inga nidingar, det är mina officerare.»
»Lika godt... de där officerarna har jag kört ut 

ur mitt hus.»
Olenka väntade sig ett utbrott af vrede, men till 

sin ytterliga förvåning varseblef hon, att denna nyhet 
ej väckte spår till misshag hos Kmitsits. Tvärtom 
tycktes den försätta honom på humör igen.

»Har du kört ut dem härifrån?» frågade han.
»Ja.»
»Och de gingo?»
»Ja.»
»Vid Gud, du är en morsk flicka I Sådant där 

tycker jag om. Jag skulle inte vilja råda hvem som 
helst att reta upp de där karlarna emot sig. Det har 
redan kostat många lifvet. Men när Kmitsits står 
bakom, våga de inte mucka ... De gåfvo sig af, fromma 
som lamm ... ha, ha, hal Och hvarför det, tror du? 
Därför att de äro rädda för Kmitsits!»

Och med själfbelåten uppsyn såg pan Andreas på 
Olenka och började sno sina mustascher. Denna om- 
bytlighet i sinnesstämning och denna malplacerade själf-



förnöjelse uppretade henne emellertid ytterligare, och 
hon inföll i högdragen ton och med stort eftertryck:

»Ni måste välja mellan mig och dem, någon annan 
möjlighet finns inte.»

Kmitsits tycktes ej lägga märke till den fasta och 
beslutsamma ton, hvarmed dessa ord yttrades, och 
svarade vårdslöst, nästan glädtigt:

»Hvarför skulle jag välja, när jag har både dig 
och dem? Du må görå hvad du behagar här på 
Vodokty; men om mina kompaner inte ha gjort sig 
skyldiga till någon öfverträdelse, någon förbrytelse, så 
hvarför skulle jag köra bort dem? Du kan inte förstå 
hvad det vill säga att tjäna under samma fana och 
strida i samma led... Ingen släktskap knyter sådana 
band emellan en som kamratskap i krig. Väl tusen 
gånger ha de räddat mitt lif. Lagen förföljer dem? 
Nå, dess större orsak har jag att beskydda dem. De 
äro högättade adelsmän nästan allesammans, med undan.- 
tag af Zend, som är af oviss härkomst, men maken 
till kavalkator finns inte i hela republiken. Förresten, 
finge du höra, hur förträffligt han kan härma alla slags 
djur, skulle du själf tycka om honom.»

Här började pan Andreas skratta, som om aldrig 
någonting hade skilt dem åt, och Olenka såg med 
förtviflan, hur denna irrblosslika natur gled henne ur 
händerna. Allt hvad hon sagt honom om människors 
dom, om lagens helgd och om vanära, hade studsat 
tillbaka likt en kula mot ett harnesk. Hans slumrande 
samvete förmådde ej fatta hennes indignation öfver 
hvarje orättrådighet, hvarje skändlig våldshandling. 
Hur skulle hon kunna nå honom, hur skulle hon 
kunna öfvertyga honom?

»Ske Guds vilja!» sade hon slutligen. »Eftersom 
ni afstår från mig, så skiljas våra vägar. Gud beskyddar 
den föräldralösa »

»Jag afstå från dig?» frågade Kmitsits med oför
ställd häpnad.

»Ja, det gör ni; om inte med ord så genom 
handling; om inte ni från mig, så jag från er... Jag



gifter mig aldrig med en man, som har andras blod 
och tårar på sitt samvete, som alla peka finger åt, 
som de kalla för ärelös och niding och anse som 
förrädare 1»

»Jag förrädare?... Förled mig inte till att göra 
något, som jag sedan skulle ångra! Må blixten slå 
ned på mig, må satan och hans anhang hudflänga mig, 
om jag är en förrädare, jag, som ensam försvarat fäder
neslandet, när alla de andra fallit till föga!»

»Ni låtsas försvara det, men ni gör hvad fienden 
också gör: ni förhärjar det, ni mördar inbyggarna, ni 
bryter mot Guds och människors lag. Nej, om också 
mitt hjärta skulle brista, vill jag ej ha en sådan tili 
man, jag vill det inte!...»

»Säg inte så, jag blir galen! Blir du inte min 
godvilligt, tar jag dig ändå, om också allt adelspacket, 
om själfva Radzivills, om själfva konungen, ja, om så 
alla djäflar försvarade dig mot mig, om jag så skulle 
sälja min själ till satan ...»

»Åkalla inte de onda andarna, de höra er!» utro
pade Olenka och sträckte afvärjande ut händerna.

»Hvad begär du af mig?»
»Blif hederlig.»
Bägge tystnade. Man hörde endast pan Andreas’ 

flämtande andetag. Olenkas sista ord hade likväl 
genomborrat det pansar, som täckte hans samvete. 
Han kände sig förödmjukad och visste ej hvad han 
skulle genmäla, hur han skulle försvara sig. Med 
häftiga steg började han gå af och an i rummet; hon 
satt orörlig. Vrede, bitterhet och smärta reste sig som 
en mur emellan dem. De plågades af hvarandras 
närhet, och den långa tystnaden blef dem allt olidligare.

»Farväl I» sade plötsligt Kmitsits.
»Res, och måtte Gud föra er på bättre tankar!» 

svarade Olenka.
»Jag reser. Bitter var den dryck, som här bjöds 

mig, bittert brödet. Ättika och galla har du gifvit mig 
att dricka.»

»Och ni tror, att det är en söt dryck, som ni
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har gifvit mig att dricka?» frågade Olenka med en 
stämma, som darrade af gråt.

» Farväl 1»
»Farväl...»
Kmitsits gick mot dörren, men plötsligt vände 

han om, ilade fram till henne och fattade båda 
hennes händer med orden:

»Vid Kristi sårl Vill du, att jag skall störta död 
af hästen?»

Olenka brast i gråt. Han slog armarna om henne 
och tryckte den skälfvände gestalten hårdt intill sig.

Slutligen brast han ut:
»Gråt inte, Olenka! Gråt inte! Jag skall göra 

allt hvad du vill. Jag skall skicka bort de där... jag 
skall godtgöra det där i Upita. .. jag skall bli annor
lunda ... ty jag älskar dig! ... Vid Gud! Det känns 
som om mitt hjärta skulle brista... jag skall göra 
allt hvad du vill... bara du inte gråter... bara du 
vill fortfara att älska mig...»

Så sökte han att lugna och trösta henne. Hon 
torkade tårarna och sade:

»Res nu! Gud skall stifta fred emellan oss. I 
mitt hjärta finns ingen vrede, endast sorg...»

Månen stod redan högt öfver de hvita slätterna, 
då pan Andreas i spetsen för sin ryttarfana begaf sig 
af mot Lubitscb. Truppen slingrade sig som en orm 
på den breda landsvägen. De redo genom Volmonto- 
vitsche men togo en genväg öfver de tillfrusna kärren.

Lifknekten Soroka red fram till pan Andreas.
»Herr ryttmästare,» sade han, »hvar skola vi in

kvartera oss på Lubitsch?»
»Ur vägen med dig!» röt Kmitsits.
Och han gaf sin häst sporrarna och red sin trupp 

långt i förväg. Han led bitter vånda. Stundtals erfor 
han endast sorg, stundtals greps han af vrede, men 
oftast kände han harm och ursinne mot sig själf. Det 
var den första natt i hans lif, som han anställde räken
skap med sitt eget samvete, och resultatet han kom 
till tyngde honom hårdare än det tyngsta pansar.



Med fläckadt anseende hade han kommit till dessa 
trakter, och hvad hade han väl gjort för att upprätta 
det? Första dagen på Lubitsch hade han gifvit sitt 
bifall till skamliga upptåg och utsväfningar, och så 
hade det fortsatt. Vidare: hans soldater hade förbrutit 
sig mot borgarna, och han hade i stället för att godt- 
göra det onda gjort det värre. Vidare: han hade satt 
sig upp emot Ponjevjesch’ myndigheter, huggit ned 
deras soldater, jagat ut officerarna nakna i kölden ... 
Det skulle öppnas rättegång emot honom — och han 
komme att förlora. Och nu skulle han inte liksom 
förr kunna rafsa ihop en skara beväpnadt slödder och 
skratta åt höga rättvisan, ty han hade för afsikt att 
gifta sig, bosätta sig på Vodokty och taga tjänst vid 
den reguljära armén. Dessutom, undginge han än 
straffet, så dömde likväl dessa handlingar sig själfva, 
de voro en god krigsman ovärdiga. Kanske att det 
onda skulle kunna godtgöras, men minnet däraf skulle 
lefva kvar i människornas hjärtan, i hans eget samvete, 
i Olenkas hjärta’...

Här påminde han sig, att hon likväl ännu icke 
stött honom ifrån sig, att han läst förlåtelse i hennes 
ögon, då han lämnat henne, och det tycktes honom, 
att hon var en ängel af godhet. Han greps af ett 
plötsligt begär att med ens vända om, rida tillbaka 
i karriär, kasta sig till hennes fötter, bedja henne 
om tillgift och kyssa dessa ljufva ögon, hvilkas tårar 
hade vätt hans ansikte.

Det var nära, att han själf brustit ut i gråt, och 
han kände, att han ännu aldrig i sitt lif hade älskat 
någon så, som han älskade henne. »Vid den heliga 
jungfrun,» tänkte han, »jag skall göra allt hvad hon 
begär af mig. Jag rustar ut kompanerna rikligt, och 
sedan skickar jag dem till världens ände, för det är 
sant, att de förleda mig till galenskaper.»

Han kom att tänka på att han vid ankomsten till 
Lubitsch säkerligen skulle finna dem druckna eller i 
färd med flickorna, och han greps af ett sådant raseri,



att han skulle velat kasta sig öfver och nedhugga om 
så hade varit sina egna soldater.

»Jag skall ge dem, jag,» mumlade han. »De ha 
ännu aldrig sett mig sådan, som de nu skola få se 
mig.»

Han började ursinnigt hugga sporrarna i hästen 
och rycka i tyglarna. Soroka, som såg det, mumlade 
till soldaterna:

»Ryttmästaren är på sitt värsta lynne i kväll. Gud 
nåde den som råkar ut för honom!»

Pan Andreas var verkligen svårligen anfäktad. 
Rundt om härskade djup stillhet och frid. Månen lyste 
mildt, himlen var öfversållad af stjärnor, icke en vind
fläkt rörde trädens grenar — endast i riddarens hjärta 
rasade storm. Vägen till Lubitsch föreföll honom änd
löst lång. Mörkret, de svarta skogssnåren, de hvita, 
månbelysta slätterna ingåfvo honom en känsla af skräck, 
som hittills varit honom främmande. Afven trötthet 
kände han, hvilket för öfrigt ej var underligt, då han 
tillbragt hela den föregående natten i Upita i sus och 
dus. Men både trötthet och beklämning beslöt han 
att öfvervinna, och han vände sig mot truppen och 
kommenderade:

»I galopp!»
Han sköt i väg som en pil, och hans trupp följde 

honom hack i häl. De flögo fram genom skogarna 
och öfver de öde slätterna likt den spökhär af kors
riddare, som folket i Samogitien säger sig se jaga genom 
luften under klara månskensnätter, bådande krig och 
olyckor. Hofslagen dånade och genljödo vida omkring, 
hästarna började ryka af svett, och först då Lubitsch’ 
snöhöljda tak kunde skönjas, saktade de farten.

Grindarna stodo vidöppna. Det förvånade Kmitsits, 
att då gården fylldes af folk och hästar, ingen kom ut 
för att se efter hvilka de voro. Han hade väntat att 
finna alla fönster upplysta, att få höra tonerna af Uhliks 
tschekanik och ett vildt stoj. Men endast genom 
matsalens två fönster trängde ett matt ljussken; öfverallt 
annorstädes var det mörkt och tyst. Lifknekten Soroka
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hoppade först af hästen och kom fram för att hålla 
ryttmästarens stigbygel.

»Gå och lägg erl» sade Kmitsits. »Alla som få 
rum i tjänarstugan lägga sig där, de andra i stallet. 
Hästarna ställas in i stall och ladugård, och hö åt dem 
taga ni i ladan.»

»Skall ske!» svarade lifknekten.
Kmitsits hoppade af hästen. Förstugudörren stod 

på vid gafvel, och i förstugan var det isande kallt.
»Ohoj! är någon där?» ropade Kmitsits.
Ingen svarade.
»Ohoj!» ropade han hårdare.
Tystnad.
»De ligga dödsfulla!» mumlade pan Andreas.
Och ett sådant raseri grep honom, att han bör jade 

skära tänderna. Under hitfärden hade han skälft af 
vrede vid tanken på att han skulle finna dem supande 
och svirande. Nu uppretade honom denna tystnad än 
mera.

Han trädde in i matsalen. På det väldiga bordet 
stod ett talgljus och brann med ett rödt, rökigt sken.

Luftdraget, som uppstod, då dörren till förstugan 
öppnades, kom lågan att fladdra, så att pan Andreas i 
första ögonblicket ingenting kunde urskilja. Först då 
flämtandet upphörde, varseblef han en rad gestalter, 
som lågo utsträckta utefter väggen.

»Ha de supit ihjäl sig eller hvad?» mumlade han 
oroligt.

Han gick fram till den första gestalten i raden. 
Ansiktet kunde han ej se, ty det låg i skuggan, men 
på det hvita läderbältet om lifvet och fodralet till tsche- 
kaniken igenkände han pan Uhlik, och han gaf honom 
utan krus en spark.

»Upp med dig, fyllbult, upp med dig!»
Men pan Uhlik låg orörlig, med armarna utefter 

sidorna, och lika orörliga lågo de andra. Ingen gäspade, 
ingen sträckte på sig, ingen vaknade, ingen mumlade 
något. Pan Kmitsits varseblef plötsligt, att alla lågo



på rygg» 1 en oc^ samma ställning, och en förfärlig 
aning uppsteg inom honom.

Hån störtade bort till bordet, ryckte med darrande 
hand till sig talgljuset och lyste på de liggandes ansikten.

Håren på hans hufvud reste sig, så fasansfull var 
den syn, som mötte honom... Uhlik kunde han 
igenkänna endast på det hvita bältet, ty hufvud och 
ansikte voro en enda blodig massa, utan ögon, näsa och 
mun — blott de väldiga mustascherna stucko fram ur 
denna ohyggliga röra. Pan Kmitsits lyste vidare... 
Närmast i raden låg Zend med sammanbitna tänder 
och vidöppna, brustna ögon, som ännu hade ett uttryck 
af dödsångest. Den tredje i ordningen, Ranitski, låg 
med slutna ögon, och hela hans ansikte var betäckt 
af hvita, röda och blå fläckar. Pan Kmitsits lyste 
vidare .. . Den fjärde i ordningen var pan Kokosinski, 
som Kmitsits haft kärast af alla kompanerna, ty de 
två hade varit nära grannar. Han tycktes sofva lugnt, 
men tvärs öfver hans hals gapade ett djupt sår. Bred
vid honom låg den jättelike pan Kulvjets-Hippocentau- 
rus med rocken uppsliten öfver bröstet och ansiktet 
söndersargadt af sabelhugg. Pan Kmitsits förde ljuset 
intill hvarje ansikte, och då han slutligen lyste den 
sjätte, Rekus, i ögonen, föreföll det honom som om 
den olyckliges ögonlock lätt hade ryckt till.

Han ställde ned ljuset på golfvet och skakade 
sakta den sårade i armen.

»Rekus, RekusI» ropade han. »Det är jag, Kmit
sits !...»

Det började rycka äfven i den sårades ansikte, och 
han öppnade ögon och läppar, men slöt dem genast åter.

»Det är jagi» upprepade Kmitsits.
Rekus slog upp ögonen på nytt — och nu igen

kände han vännen och stönade sakta:
»Jendrus!... En präst!»
»Hvem har mördat er?» skrek Kmitsits, i det han 

pressade händerna mot hufvudet.
»Bu-tryms,» frammumlade den sårade med låg, 

knappast hörbar stämma.



Sedan sträckte han på sig, de vidöppna ögonen 
täcktes af en hinna -r— han var död.

Kmitsits gick stum bort till bordet och ställde 
tillbaka ljuset på dess plats. Därefter sjönk han ned 
på en stol och började stryka sig med händerna öfver 
ansiktet, likt en som nyss vaknat men ännu icke själf 
vet om han är vaken eller om han fortfarande drömmer.

Sedan såg han åter bort till gestalterna, som lågo 
utsträckta på golfvet i halfdunklet. Kallsvetten trängde 
fram på hans panna, håren på hans hufvud reste sig, 
och plötsligt ropade han till med så dånande stämma, 
att fönsterrutorna skallrade:

»Hitåt, alle man! Hitåt!»
De soldater, som gått till hvila i tjänarstugan 

hörde ropet och kommo instörtande i salen,
Kmitsits pekade på liken utefter väggen.
»Mördade! Mördade!» sade han med hes stämma.
Soldaterna sprungo fram; somliga kommo med 

facklor och började lysa på de döda. Den första, 
stumma häpnaden följdes af ett bedöfvande oväsen. 
Äfven de, som sökt natthärbärge i stall och ladugårdar, 
kommo tillskyndande. Hela huset lystes upp af fackel
sken och började vimla af folk, och i detta kaos af 
spring, rop och frågor lågo endast de mördade stilla, 
orörliga, likgiltiga för allt. Själarna voro borta, och 
kropparna kunde ej uppväckas vare sig af anmaningar 
till strid eller af bägarnas lockande klang.

Soldaternas skrän blef allt mera hotfullt och ursin
nigt. Kmitsits, som hittills varit som bedöfvad, sprang 
plötsligt upp och ropade:

»Till häst!»
Alla störtade på dörren. En halftimme hade icke 

förflutit, förrän öfver hundra ryttare i fyrsprång syntes 
spränga fram på dén breda* snöiga vägen, och i spetsen 
för dem jagade pan Andreas som besatt af en ond ande, 
utan mössa på hufvudet, med dragen sabel i handen. 
Genom den nattliga stillheten ljödo vilda skrik:

»Hugg ner! MördaI»
6.— Syndafloden. I.



Månen hade just nått den högsta punkten på sin 
nattliga väg, då dess ljus började smälta samman med 
och uppgå i ett rödt sken, som tycktes stiga ur jorden. 
Småningom blef himlen allt rödare, och slutligen upp
lystes hela nejden af ett blodrödt sken. Hela den 
väldiga by, som beboddes af släkten B utrym, var ett 
enda eldhaf, och likt afgrundsandar ilade Kmitsits’ vilda 
soldater omkring i molnen af rök, bland rykande 
bränder och mördade och nedhöggo den förfärade, af 
skräck förlamade befolkningen.. .

Invånarna i de närbelägna adelsbyarna vaknade upp 
ur sömnen. I större och mindre skaror samlade de 
sig på vägarna och utanför husen, och i det de blic
kade bort mot brandstället, utbytte de ängsliga anmärk
ningar: »Fienden måtte ha trängt fram till Volmonto- 
vitsche och satt eld på det... Det där är ingen vanlig 
eldsvåda.»

Dånet af skott, som då och då nådde dem, styrkte 
dem i denna förmodan.

»Låt oss skynda dem till hjälpI» ropade de mo
digaste. »Vi kunna inte låta våra bröder förgås...»

Då de äldre yttrade detta, hade de yngre redan 
hunnit stiga till häst. I Krakinov och Upita hade man 
börjat klämta i kyrkklockorna.

På Vodokty väcktes panna Alexandra af en sakta 
knackning på dörren.

»Olenkal stig upp!» ropade panna Kulvjets.
»Kom in! Hvad står på?»
»Volmontovitsche brinner.»
»Gudl»
»Man hör skott därifrån ända hit, där är strid å 

färde. Gud, förbarma dig öfver oss!»
Olenka uppgaf ett utrop af fasa, sprang ur bädden 

och började skyndsamt kläda sig. Hon skalf som i 
feber. Hon ensam anade ögonblickligt hvad det var 
för fiende, som öfverfallit de olyckliga invånarna i 
Volmontovitsche.

Ett ögonblick senare kommo de yrvakna tärnorna 
inspringande, snyftande och skrikande, Olenka kastade
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sig på knä framför helgonbilden, de följde hennes 
exempel, och allesammans började med hög röst bedja 
bönen för döende.

De hade knappast hunnit igenom halfva bönen, 
då det hördes en häftig bultning på förstuporten. 
Tärnorna sprungo upp, och ett utrop af förskräckelse 
undslapp dem.

»Öppna intei Öppna intei»
Bultningen förnyades med fördubblad styrka; man 

kunde vänta, att dörren skulle störta in. Svennen 
Kostek kom inrusande till kvinnorna.

»Nådig fröken!» ropade han. »Någon bultar på 
porten, skall jag öppna?»

»Är han ensam?»
»Ja.»
»Gå och öppna!»
Svennen skyndade ut. Olenka tog ett ljus och 

gick in i matsalen; efter henne följde panna Kulvjets 
och alla tärnorna.

Hon hade knappast hunnit ställa ljuset på bordet, 
förrän det hördes vapenskrammel i förstugan, en dörr 
knarrade, och för kvinnornas blickar uppenbarade sig 
pan Kmitsits, förfärlig att skåda, nedblodad, svart af 
rök, flämtande och med vanvett i blicken.

»Min häst störtade i skogen,» skrek han, »de för
följa migl ...»

Panna Alexandra såg honom rätt i ögonen.
»Har ni bränt Volmontovitsche?»
»Ja! ...»
Han ville säga något mera, då det plötsligt utifrån 

vägen hördes rop och hästtraf, som snabbt närmade sig.
»Djäflarna komma och hämta min själ... godtl» 

ropade Kmitsits som i yrsel.
Panna Alexandra vände sig till tärnorna:
»Om de fråga, så säg, att ingen finns här, och 

gå nu in i tjänarstugan 1»
Därpå vände hon sig till Kmitsits.
»Gå in där!» sade hon och pekade på det angrän

sande rummet.



Och nästan med våld sköt hon honom in genom 
den öppna dörren, som hon genast stängde.

Under tiden hade hela gården fyllts af väpnadt 
folk, och några ögonblick senare kommo Butrymar, 
Gostsievitschar, Domaschevitschar och andra instörtande 
i huset. Då de varseblefvo dess härskarinna, stannade 
de — stående med ett ljus i handen spärrade hon 
vägen för dem.

»Hvad vill ni? Hvad är det fråga om?» sade 
hon utan att blinka för de vilda blickarna och de 
dragna sablarnas blixtrande glans.

»Kmitsits har satt eld på Volmontovitschel» ropade 
laudanerna i korus. »Han han mördat män, kvinnor 
och barn! ...»

»Vi ha huggit ned hans folk 1» hördes Jozva But- 
ryms röst. »Och nu vilja vi ha hans hufvudl...»

»Hans hufvudl Blodl Död åt nidingen!»
»Sätt efter honom 1» ropade panna Alexandra. 

»Sätt efter honom 1 Hvad står ni här för?»
»Men har han inte gömt sig här? Vi funno hans 

häst i skogen ...»
»Här finns han inte. Porten var stängd. Sök i 

stall och lador!»
»Han har gömt sig någonstädes iskogen,» ropade 

någon. »Till häst, bröder!»
»Tig!» dundrade Jozva Butrym med sin väldiga 

stämma. »Min fröken,» återtog han, »göm inte undan 
honom för oss! Han är en niding, förbannad af Gud 
och människor!»

Olenka sträckte händerna mot höjden.
»Liksom ni förbannar också jag honom 1»
»Amen!» ropade laudanerna. »Till häst! Till 

häst! Vi skola finna honomi Död åt nidingen!»
»Död åt nidingen!»
Åter ljöd det sabelskrammel och hastiga fotsteg. 

Laudanerna störtade ut och stego skyndsamt till häst. 
En del genomletade stall, ladugårdar och lador — 
sedan hördes hästtrafvet aflägsna sig åt skogen till.



Panna Alexandra väntade, tills det alldeles tystnat. 
Då knackade hon med feberaktig ifver på dörren till 
det rum, där Kmitsits var gömd.

»De äro borta! Kom uti»
Pan Kmitsits tumlade ut som en drucken.
»Olenka...» började han.
Hon skakade sitt utslagna hår, som inhöljde henne 

likt en kappa.
»Jag vill inte se er för mina ögonl Tag en häst 

och gif er af!»
»Olenka I...» stönade Kmitsits och sträckte ut 

armarna.
»Era händer äro blodfläckade som Kainsl» ropade 

hon och ryggade tillbaka som för anblicken af en orm. 
»Bort härifrån ... för alltidI»

SJÄTTE KAPITLET.

Dagen grydde och kastade ett blekt ljus öfver 
Volmontovitsches ruiner, öfver brända, rykande tomter 
och liken af människor och djur. Förtviflade skaror 
irrade omkring bland grushögarna och letade efter sina 
döda eller efter spillrorna af sina ägodelar. Det var 
en sorgens dag för hela Lauda. Visserligen hade lauda- 
nerna besegrat Kmitsits’ trupp, men det hade varit en 
dyrköpt seger. Förutom Butrymarna, bland hvilka 
manspillan varit störst, fanns det icke en adelsby, där 
ej änkor begräto sina män, föräldrar sina söner eller 
barn sina fäder. Segern hade varit dess svårare att 
vinna för laudanerna, som deras stridsdugligaste män 
voro borta och endast gubbar och ynglingar tagit del 
i kampen.

Af Kmitsits’ folk hade likväl ingen sluppit undan 
med lifvet. Somliga hade stupat i Volmontovitsche, 
efter att ha försvarat sig ända tills sabeln fallit ur deras



hand, andra uppspårade man följande dag i skogarna 
och nedhögg dem utan försköning. Kmitsits själf var 
som sjunken genom jorden. Man förlorade sig i giss
ningar hvart han kunde ha tagit vägen.

De kvarlefvande af Butrymarna togo sin tillflykt 
till Vodokty. Huset fylldes af kvinnor och barn. De 
som ej fingo plats där begåfvo sig till Mitruny, som 
panna Alexandra ställde helt och hållet till de brand- 
skadades förfogande. Dessutom bevakades Vodokty 
dag och natt af omkring hundra beväpnade män, som 
turvis aflöste hvarandra; man förmodade nämligen, att 
pan Kmitsits ännu ej gifvit sin sak förlorad och hvilken 
dag som helst skulle göra ett försök att med våld åter
vinna sin trolofvade. De förnämligare husen i trakten 
ditsände kosacktrupper och hejdukar. Vodokty liknade 
en fästning, som gör sig beredd på belägring.

Och midt bland alla dessa beväpnade män och 
dessa skaror af kvinnor gick panna Alexandra i sin 
svarta sorgdräkt, blek och bedröfvad, och lyssnade till 
jämmern och förbannelserna öfver pan Kmitsits, hvilka 
liksom ett svärd genomborrade hennes hjärta, ty hon 
var ju den medelbara orsaken till alla dessa olyckor. 
För hennes skull hade han kommit hit, denne fridstö
rare, som trampade lag och rätt under fotterna, mör
dade människor och förhärjade byar med eld och svärd. 
Det var nästan ofattbart, att en enda man hade kunnat 
lyckas göra så mycket ondt på en så kort tid, och det 
en man, som var hvarken helt dålig eller heltfördärf- 
vad. Panna Alexandra, som bäst kände honom, visste 
detta bättre än någon annan. Mellan pan Kmitsits 
själf och hans handlingar låg en hel afgrund. Men 
just därför erfor panna Alexandra en bitter smärta vid 
tanken, att denne man, som hon hängifvit sig åt med 
ett ungt hjärtas hela glöd, hade kunnat vara annorlunda; 
att han ägde egenskaper, som skulle kunnat göra honom 
till mönstret för en riddare, en krigsman, en medbor
gare; att han i stället för förakt kunnat vinna män
niskors beundran och kärlek — deras välsignelse i stället 
för deras förbannelser.
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Ibland tycktes det henne, att det måste vara någon 
ond makt, som dref honom till alla dessa våldsdåd, 
och då greps hon af ett allt uppslukande medlidande 
med den olycklige, och kärleken flammade åter klar 
och ren i hennes hjärta, närd af minnet af hans rid* 
derliga gestalt, hans ord, hans eder.

Under tiden haglade klagomålen och stämningarna 
öfver honom i kretsstaden, och starosten Hlebovitsch 
skickade ut folk att gripa förbrytaren.

Lagen måste döma honom.
Från domen till dess verkställighet var det emel

lertid ännu långt, ty oredan i republiken tilltog. Ett 
fruktansvärdt krig hotade landet och närmade sig med 
stora steg Samogitien. Den mäktige Radzivill på Birsche, 
som ensam skulle kunnat bjuda fienden spetsen, var 
alltför upptagen af politiska angelägenheter och ännu 
mer af stora planer, rörande hans eget hus, som han 
ville tillförsäkra en oinskränkt maktställning, vore det 
så på bekostnad af det allmänna bästa. Äfven de andra 
magnaterna tänkte mera på sig själfva än på fädernes
landet. Allt sedan kosackupprorets tid var republikens 
mäktiga byggnad brusten i sina fogningar.

Det rika, tätt befolkade landet, bebodt af en krigisk 
adel, blef ett rof för alla fiender, och egenmäktighet 
och själfsvåld reste hufvudet allt högre och kunde 
strafflöst trotsa lagen.

De förtryckta hade sitt bästa och nästan enda värn 
mot förtryckarna i sina egna sablar. Därför höll sig 
också hela Lauda rustad emot Kmitsits, beredd att möta 
våld med våld.

Men en månad förflöt, och ingenting förspordes 
om Kmitsits. Man började andas lättare. Den för
mögnare adeln hemkallade det beväpnade folk, som 
den sändt till Vodokty såsom undsättning. Småfolket 
började längta hem till sina byar och sitt arbete och 
begaf sig äfven stnåningom af. Allteftersom tiden 
gick svalnade den krigiska ifvern, och i stället grepos 
de fattiga laudanska adelsmännen af en allt lifligare önskan 
att få den frånvarande straffad på rättslig väg och själfva
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bli godtgjorda för den orätt de lidit. Kmitsits’ person 
kunde straffet visserligen ej drabba, men där fanns 
Lubitsch, en stor och präktig egendom, lämplig till 
ersättning för de lidna förlusterna.

Pnna Alexandra understödde lifligt sina laudanska 
grannar i deras beslut att processa. Två gånger komnao 
laudanernas äldste till henne för att rådpläga, och hon 
tog icke blott del i dessa rådplägningar utan ledde 
dem, förvånande, alla genom sitt skarpa, logiska förstånd, 
söm mer än en rättslärd skulle kunnat afundas henne. 
Laudanerna ville besätta Lubitsch och öfverlämna det 
till Butryms, men härifrån afrådde panna Alexandra på 
det bestämdaste.

»Gälda inte våld med våld,» sade hon, »då kom
mer också er sak att stå illa. Låt hela skulden stanna 
på hans sida. Han, som är en mäktig man med många 
relationer, finner nog också i domstolen sådana, som 
taga sig an hans sak, och om ni ge den minsta anled- 

. ning, sker er ånyo orätt. Laga, att er oskuld är så 
uppenbar, att om också domstolen vore sammansatt af 
hans egna bröder, den ej skulle kunna annat än fälla 
honom. Säg åt Butryms, att de ej taga vare sig boskap 
eller ägodelar från Lubitsch utan lämna det alldeles 

. orubbadt. Allt hvad de behöfva, skola de få från Mit- 
runy, där det finns mera ägodelar af alla slag än som 
någonsin funnits i hela Volmontovitsche. Och om pan 
Kmitsits skulle komma tillbaka, så lämna honom i fred 
till dess domen fallit, och krök icke ett hår på hans 
hufvud. Kom ihåg, att endast så länge han lefver, 
han I möjlighet att utkräfva ersättning för era förluster.»

Så talade den kloka och klarsynta panna Alexandra, 
och laudanerna prisade hennes stora förstånd utan att 
tänka på att ett uppskof skulle kunna lända också pan 
Andreas till fördel eller åtminstone rädda hans lif. 
Kanske ville i själfva verket Olenka frälsa den olycklige 
undan en öfverhängande lifsfara? I hvilket fall som 
helst följde den laudanska adeln hennes råd, ty den 
var sedan urminnes tid van att anse allt, som yttrades 
af en Billevitsch, för orakelspråk. Lubitsch lämnades
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orördt, och pan Andreas skulle, om han kommit tillbaka, 
åtminstone för någon tid kunnat sitta trygg på sin gård.

Men han kom ej tillbaka. I dess ställe anlände 
till panna Alexandra halfannan månad senare en 
budbärare, en främmande, okänd man, med ett bref. 
Brefvet var från Kmitsits och lydde:

»Min af hjärtat älskade, allra dyrbaraste, evigt sak
nade Olenka! Det är hvarje skapad varelse och fram
för allt människan, äfven den uslaste, medfödt, att hon 
måste hämnas oförrätter, och den som har gjort henne 
något ondt, den betalar hon med samma mynt. Då 
jag nedhögg denna usla adel, var det, Gud är mitt 
vittne 1 icke af grymhet och blodtörst, utan därför att 
den — emot Guds och människors lag — hade mör
dat mina kamrater utan afseende på deras ungdom och 
höga börd och på ett så omänskligt sätt, att icke ens 
tatarer eller kosacker skulle låtit dem vederfaras något 
liknande. Jag förnekar icke, att en i sanning djäfvulsk 
vrede grep mig, men hvem kan väl förundra sig öfver 
en vrede, som väckes vid åsynen af vänners utgjutna 
blod? De i blomman af sin ålder oskyldigt mördade 
panerna Kokosinskis, Ranitskis,Uhliks, Rekus’, Kulvjets' 
och Zends andar väpnade min arm just i det ögonblick, 
då jag, Gud vare mitt vittne! endast tänkte på frid 
och vänskap med hela den laudanska adeln och hade 
för afsikt att i enlighet med dina goda råd börja ett 
helt och hållet nytt lif. Då du lyssnar till anklagel
serna emot mig, så lyssna äfven till mitt försvar och 
döm rättvist! Det gör mig nu ondt om människorna 
i den där byn, ty kanske äfven oskyldiga fingo lida 
med de skyldiga, men då en soldat hämnas för broder
blod, skiljer han ej mellan skyldig och oskyldig och 
skonar ingen. Gifve Gud, att detta aldrig hade skett, 
eftersom det gör mig till en brottsling i dina ögon. 
Detta är det tyngsta straffet jag lider för andras synder 
och brott och för en rättvis vrede, ty sedan jag förlorat dig, 
insomnar jag i förtviflan och vaknar i förtviflan, utan 
att kunna glömma vare sig dig eller min kärlek. Må 
rättvisan döma mig, olycklige, må riksdagen stadfästa



domen, må de förklara mig ärelös och fågelfri, må 
jorden öppna sig under mina fötter, allt skall jag tåla, 
allt skall jag lida, blott inte du förjagar mig ur ditt 
hjärta. Jag skall göra allt hvad de begära, jag skall 
afträda Lubitsch, jag skall efter fiendens evakuation 
afträda också mina egendomar i Orscha; jag har pen
ningar nedgräfda i skogen, och dem må de äfven taga, 
blott du säger mig, att du står fast vid ditt ord till 
mig, såsom din salige farfars vilja var. Du har räddat 
mitt lif, rädda också min själ, låt mig försona den 
orätt jag gjort, låt mig få börja ett bättre lif, ty jag 
märker nn, att då du öfverger mig, öfverger mig också 
Herren Gud, och förtviflan drifver mig till än värre 
handlingar...»

Hvem kan tälja hur många medlidsamma stäm
mor, som i Olenkas själ höjde sig till pan Andreas’ 
försvar 1 Kärleken flyger som ett frö för vinden, men 
då den har växt sig till ett träd i hjärtat, då kan den 
uppryckas endast på samma gång som hjärtat själft. 
Panna Alexandra hörde till dem, som älska med hela 
sin trofasta själ, och därför vätte hon detta Kmitsits’ 
bref med tårar. Men hon kunde dock ej vid första 
ord glömma allt, förlåta allt. Kmitsits’ ruelse var för 
visso uppriktig, men hans obändiga och vilda sinne 
hade nog ej genom dessa tilldragelser förändrats så, 
att det var möjligt att utan bäfvan tänka på framtiden. 
Icke ord utan handlingar kräfdes från pan Andreas’ sida. 
För öfrigt, hur skulle hon kunna säga till en man, 
som dränkt hela trakten i blod och som hela Lauda 
förbannade: »Kom, mord och brand, blod och tårar 
gäldar jag dig med min kärlek och min hand».

Därför svarade hon honom sålunda:
»Jag har sagt er, att jag icke mera vill se er inför 

mina ögon, och därvid står jag fast, om ock mitt 
hjärta skulle brista. Sådana oförrätter, som dem ni 
tillfogat folket här, godtgöras ej vare sig med egen
domar eller penningar, ty de döda kan man icke åter
uppväcka. Det är heller icke er egendom ni förlorat 
utan er ära. Om den adel, hvars hem ni sköflat och



bränt, förläter er, förlåter också jag er; om den hälsar 
er välkommen hit igen, hälsar också jag er välkommen, 
om den fäller förbön för er, skall jag lyssna till dess 
förbön. Men som detta aldrig kan inträffa, så sök er 
lycka på annat håll, och sök att vinna Guds förlåtelse, 
förrän ni söker människors, ty af Guds har ni större 
behof...»

Panna Alexandra vätte hvarje ord i brefvet med 
tårar; därefter förseglade hon det med Billevitscharnas 
signet och bar det själf till budbäraren.

»Hvarifrån är du?» frågade hon och mätte med 
blicken den egendomliga gestalten, klädd halft som 
bonde, halft som knekt.

»Från skogen, nådig fröken.»
»Och hvar är din herre?»
»Det får jag inte säga... Men han är långt 

härifrån. Jag har ridit i fem dar och så när ridit ihjäl 
hästen min.»

»Här har du en taler,» sade Olenka. »Är din 
herre frisk?»

»Han är frisk som en uroxe.»
»Och han lider inte nöd?»
»Han är en rik herre.»
»Gå med Gudl»
»Jag kysser nådig frökens fötter...»
»Hälsa din herre ... vänta ... hälsa din herre... 

att jag önskar Gud måtte beskydda honom.»
Bonden gick — och åter började dagar och veckor 

förflyta, utan att Kmitsits hördes af. I dess ställe 
kommo nyheter rörande det allmänna, den ena sorgli
gare än den andra. De ryska trupperna under Cho- 
vanski öfversvämmade allt större delar af republiken. 
Utom Ukraine voro redan en mängd vojevodskap i 
Storpolen besatta af fienden. Endast Samogitien och 
några andra landsdelar andades ännu fritt, men äfven 
de väntade dagligen de objudna gästerna.

Uppenbarligen hade republikens vanmakt nått sin 
höjd, då den ej längre förmådde göra motstånd mot 
en fiende, som den hittills ringaktat och hittills alltid



besegrat, Sant är, att denna fiende hade en mäktig 
hjälp i Chmelnitskis ännu ej undertryckta, ständigt på 
nytt uppflammande uppror, en sann hundrahöfdad hydra. 
Men trots upproret, trots att krafterna voro i hög grad 
medtagna af föregående krig, försäkrade både statsmän 
och fältherrar, att Storpolen ensamt var i stånd icke 
blott att motstå fienden utan äfven att segerrikt föra 
sina fanor öfver landets egna gränser. Tyvärr omöj-' 
liggjordes dock detta af den inre oenigheten, som för
lamade handlingskraften hos äfven de medborgare, som 
voro redobogna att offra sitt lif och sin egendom för 
det allmänna bästa. Under tiden strömmade tusentals 
flyktingar, såväl adel som bönder, till de landsdelar, 
hvilka ännu icke voro besatta. Samogitiens städer och 
byar voro öfverfulla af människor, som krigets olyckor 
hade störtat i nöd och förtviflan. Befolkningen kunde 
hvarken härbärgera eller föda dem alla — och många 
dogo af svält, i synnerhet bland det lägre folket. Ofta 
togo de också med våld hvad som förvägrades dem, 
hvarför mord, upplopp och slagsmål hörde till ordningen 
för dagen.

Vintern var ovanligt sträng och hård. Ännu- i 
april månad låg snön djup icke blott i skogarna utan 
äfven på slätterna. Som fjolårets sädesförråd tagit slut 
och nya ännu icke funnos, började hungersnöd, krigets 
broder, grassera. Och dess välde utsträcktes allt vidare. 
Det var icke sällsynt att på vägar och fält finna stel
nade människolik, till hälften uppätna af vargarna, som 
voro ovanligt talrika detta år och i hela flockar kommo 
fram till gårdar och byar. Deras tjut blandades med 
människornas jämmerrop. 1 skogar, på fält och rundt 
byarna flammade om nätterna eldar, där husvilla stac
kare värmde sina förfrusna lemmar. Då någon reste 
förbi, sprungo de efter honom och bönföllo om en 
slant, om bröd, om barmhärtighet, ömsom hotande 
och förbannande, ömsom snyftande.

En vidskeplig förfäran grep människornas sinnen. 
Många påstodo, att dessa olyckliga krig och all denna 
ofärd stodo i samband med konungens namn. Man



tolkade bokstäfverna I. C. R., präglade på mynten, 
icke blott med loannes Casimirus Rex utan äfven med 
Initium Calamitatis Regni.

Om en dylik skräck och förvirring härskade i 
provinser, som ännu icke voro berörda af kriget, förstås 
lätt hurudant tillståndet skulle vara i dem, som redan 
voro öfversvämmade af fienden. Hela republiken var 
stadd i upplösningstillstånd, var söndersliten af parti
strider, låg dödssjuk. Nya, både yttre och. inre krig 
förutsades, och anledningar saknades ej. Flere af repu-, 
blikens mäktigaste familjer hade råkat i oenighet samt 
betraktade hvarandra som fientliga makter, och följande 
exemplet sönderföllo hela provinser i skilda läger. Så 
var det bland annat i Litauen, där den bittra fiend
skapen mellan Janus Radzivill, storhetmanen, och 
Gosievski, fälthetmanen och skattmästaren, öfvergått 
nästan till öppet krig. På Gosievskis sida stodo de 
mäktiga Sapiehas, för hvilka det radzivillska husets 
makt länge varit en nagel i ögat.

Hårda voro i sanning de anklagelser, som detta 
parti riktade mot storhetmanen: att han, fikande endast 
efter egen ära, hade fört trupperna till undergång vid 
Schklov och prisgifvit hela landet åt rof och plundring; 
att han mera än efter republikens bästa traktat efter 
att för sitt hus förvärfva säte och stämma i tyska rikets 
riksdagar; att han till och med drömde om att grunda 
ett eget rike, att han förföljde katolikerna...

Mer än en gång kom det till öppen strid mellan 
de båda lägrens anhängare, hvilket dock cheferna gåfvo 
sig sken af att vara okunniga om. De å sin sida 
insände klagomål öfver hvarandra till Varschau, och 
deras osämja sträckte sitt inflytande ända till riksda
garna. På ort och ställe åter frodades ett allt tygel- 
lösare själfsvåld, och hvar och en gick säker för straff 
En Kmitsits till exempel behöfde blott ställa sig på 
den ene af potentaternas sida för att förvissa sig om 
hans beskydd.

Och under tiden trängde fienden alltjämt framåt,



utan svärdslag, mötande motstånd endast från ett och 
annat slott.

Under sådana omständigheter måste laudanerna 
lefva i ständig otrygghet och vara väl på sin vakt, i 
synnerhet som hetmanerna ej funnos i närheten. Båda 
hade nämligen tågat ut mot fiendehären. Stort afbräck 
förmådde de visserligen icke göra den, men de oroade 
den åtminstone genom anfall och hindrade den från 
att öfversvämma de ännu obesatta vojevodskapen. 
Äfven Paul Sapieha bekämpade i spetsen för en egen 
armé de fientliga trupperna och förvärfvade sig ära. 
Janus Radzivill, den berömde krigaren, hvars namn 
ända till nederlaget vid Schklov hade fyllt fienden med 
skräck och fasa, vann till och med några större för
delar. Gosievski ömsom kämpade, ömsom underhand
lade. Båda befälhafvarna försökte att sammandraga så 
stora truppstyrkor som möjligt, väl vetande att fram- 
emot våren kriget skulle blossa upp med ökad häftig
het. Men det var ondt om öfvadt folk, skattkamma
ren var tom, och i de redan eröfrade vojevodskapen 
hindrades man af fienden att hörsamma det allmänna 
uppbådet.

»Det här skulle man ha tänkt på före Schklov,» 
sade Gosievski, »nu är det för sent.»

Och det var i själfva verket för sent. Kronlandets 
trupper kunde ej komma] till undsättning, då de alle
sammans voro i Ukraine, där Chmelnitski gaf dem 
fullt upp att göra.

Det enda, som ingöt litet mod i de nedtryckta 
sinnena och uppmuntrade till försvar, var de nyheter, 
som ingingo från Ukraine och som förmälde om 
hjältemodiga strider, eröfrade städer och manligt burna 
strapatser. Kronhetmanernas namn höljdes af ära, och 
allt oftare nämndes också i samband med dem pan 
Stefan Tscharnjetski. Men ära kunde ej ersätta trupper 
eller undsättning, och därför drogo sig de litauiska 
hetmanerna långsamt tillbaka, under oafbrutna tvister 
sinsemellan.



Slutligen stod Radzivill i Samogitien. Med honom 
återvände, åtminstone för tillfället, lugnet till trakterna 
kring Lauda. Endast kalvinisterna i städerna reste sig, 
djärfva i medvetandet om sitt öfverhufvuds närhet, 
och begingo våldsdåd mot katoliker och kyrkor. Där
emot skingrade sig de röfvarband, som under Radzi- 
vills, Gosievskis eller Sapiehas färger hade härjat trak
ten — och folket andades lättare.

Och som steget från förtviflan till hopp är kort, 
så började man med ens repa mod i Lauda. Panna 
Alexandra satt lugn på Vodokty. Pan Volodjovski, 
som alltjämt bodde på Patsunele och nu långsamt 
började återvinna hälsan, visste förmäla, att konungen 
på våren skulle ställa sig i spetsen för nyvärfvade 
regementen, hvarpå kriget genast skulle taga en annan 
vändning. Laudanerna började förtröstansfullt plöja 
sina fält. Snön smälte, och på björkarna visade sig 
de första knopparna. Lauda svämmade öfver sina 
bräddar. En klarare himmel hvälfde sig öfver trakten. 
En hoppfullare ande började vinna insteg bland be
folkningen.

Då inträffade en tilldragelse, som åter störde 
friden i Lauda och satte svärd i stället för plog i 
adelns händer.

SJUNDE KAPITLET.

Pan Volodjovski, den berömde ehuru ännu unge 
krigaren, vistades som nämndt i Patsunele hos Pakosch 
Gaschtovt, patriarken, som var ansedd för att vara 
den rikaste mannen bland hela den laudanska adeln. 
Tre döttrar hade han gift bort med Butrymar och 
skänkt en så riklig hemgift, att mången högvälbo- 
ren fröken, kunnat afundas dem. Tre andra döttrar



9G -

voro ännu hemma och ogifta, och dessa vårdade pan 
Volodjovski, hvars arm än var bättre, än var sämre, 
allteftersom väderleken växlade. Alla laudanerna in
tresserade sig varmt för denna arm, ty de hade sett 
den i arbete vid Schklov och Sepjelov, och den all
männa meningen var, att en bättre svårligen stod att 
finna i hela Litauen. Därför var också den unge 
öfversten föremål för allas vördnad och hyllning. Gasch- 
tovts, Domaschevitschs, Gostsievitschs, Stakjans och 
andra skickade oupphörliga sändningar af fisk, svamp 
och vildt till Patsunele, på det riddaren och hans folk 
ej skulle behöfva lida brist på något. Så ofta han 
kände sig sämre, kappredo de efter fältskären i Pon- 
jevjesch, med ett ord, de öfverbjödo hvarandra i tjänst
aktighet.

Också trifdes pan Volodjovski så godt, att ehuru 
han skulle ha haft det bekvämare i Kiejdany och fått 
bättre läkarvård där, han likväl stannade i Patsunele. 
Gamle Gaschtovt var förtjust öfver att få härbärgera 
honom, ty det höjde hans anseende i hela Lauda, att 
han hyste en gäst, som själfve Radzivill skulle ha 
känt sig stolt öfver.

Efter Kmitsits’ nederlag och flykt slog den lau- 
danska adeln sina kloka hufvuden ihop och framkom 
med det förslaget att bortgifta panna Alexandra med 
Volodjovski. »Hvarför skulle vi leta efter en man åt 
henne land och rike rundt?» sade de äldste på ett 
sammanträde, där uteslutande denna fråga dryftades. 
»När den där förrädaren har fläckat sin ära med så 
nesliga handlingar, att om han ännu lefver, han borde 
öfverlämnas åt bödeln, så måste hon redan ha förjagat 
honom ur sitt hjärta, såsom också i en särskild klausul 
af testamentet förutsågs. Må pan Volodjovski gifta 
sig med henne! Såsom förmyndare kunna vi tillåta 
det, och på det sättet får hon en god man och vi en 
god granne och anförare.»

Sedan alla de närvarande enat sig om detta för
slag, begåfvo sig de äldste först till pan Volodjovski, 
som utan långt betänkande samtyckte, och därpå till



panna Alexandra, som efter ännu mindre betänkande 
svarade afgjordt nej. »Öfver Lubitsch,» sade hon, 
»hade den saligen aflidne ensam rätt att bestämma, 
och egendomen kan ej afhäncjas pan Kmitsits, förrän 
domstolen dömt honom lifvet förlustig. Hvad äter 
mitt giftermål beträffar, så tala inte ens därom. Jag 
bär alltför mycken sorg inom mig, för att jag skulle 
kunna tänka på något sådant... Den andre har jag 
förjagat ur mitt hjärta, och denne vill jag inte tillhöra, 
vore han än den värdigaste.»

På ett så bestämdt afslag var ingenting att svara, 
och laudanerna återvände hem, grymt besvikna. Mindre 
besviken kände sig pan Volodjovski och allra minst 
de unga fröknarna Gaschtovt: Terka, Maryska och 
Zonia. Det var ståtliga flickor med rödblommiga kin
der, lingult hår, förgätmigejblå ögon och breda axlar. 
En god uppfostran hade de också fått. Gamle Gasch- 
tovt hade låtit klockaren i Mitruny lära dem att läsa 
och sjunga psalmer och den äldsta, Terka, äfven att 
spela luta. Som de hade goda hjärtan ägnade de pan 
Volodjovski en öm vård, och den ena sökte öfver- 
träffa den andra i omsorger och tjänstvillighet. Om 
Maryska påstods det, att hon var förälskad i den unge 
riddaren; detta var dock icke hela sanningen, ty alla 
tre, icke hon ensam, voro dödligt förälskade i honom. 
Äfven han älskade dem öfver all måtta, i synnerhet 
Maryska och Zonia, ty Terka hade den fula vanan att 
alltid klaga öfver männens obeständighet.

Ofta under de långa vinterkvällarna, då gamle 
Gaschtovt redan gått till sängs, brukade de*och pan 
Volodjovski sitta framför brasan. Den täcka Terka 
spann, den milda Maryska spritade fjäder, och Zonia 
nystade upp den spunna tråden på en härfvel. Men 
då pan Volodjovski började berätta om de krig han 
deltagit i eller om de märkvärdigheter han sett i magnat
palatsen, då föll arbetet ur flickornas händer, och 
de bara stirrade och stirrade på honom som förhäxade.

Allteftersom hans hälsa förbättrades och han bör
jade kunna bruka sin arm igen, blef pan Volodjovski

7. — Syndafloden. I.



allt gladare och allt mera villig att berätta. En afton 
sutto de som vanligt framför brasan, hvars muntra 
flammor upplyste hela det mörka rummet; men för 
en gångs skull gnabbades de.. Flickorna ville höra 
berättas, och pan Volodjovski bad Terka, att hon skulle 
spela på luta och sjunga något.

»Sjung själf!» svarade Terka, i det hon sköt ifrån 
sig instrumentet, som pan Volodjovski räckte henne. 
»Jag har inte tid. Ni har väl lärt er visor där ute i 
stora världen.»

»Visst kan jag visor! Låt oss komma öfverens 
så: jag sjunger först och sedan ni. Ert arbete hinner 
ni nog med. Om någon tärna bad er, skulle ni nog 
inte säga nej, men ni är alltid motsträfvig mot männen.»

»Det har jag skäl till.»
»Föraktar ni mig också så djupt?»
»Prat! Sjung nu!»
Pan Volodjovski slog några ackord på lutan, antog 

en putslustig min och sjöng med falsk röst:

Jag till en ort nu kommen är, 
där iDgen vill mig hålla kär.

»Å! Det är orättvist!» afbröt honom Maryska 
och blef röd som ett körsbär.

»Det är en soldatvisa,» sade pan Volodjovski, 
»som vi brukade sjunga i vinterkvarteren, då vi ville, 
att någon huld mö skulle förbarma sig öfver oss.»

»Jag skulle ha varit den första att göra det.»
»Tack. I så fall har jag ingen anledning att 

sjunga längre utan öfverlämnar lutan i värdigare bänder.»
Denna gång sköt Terka ej ifrån sig instrumentet, 

ty hon hade rörts af pan Volodjovskis visa, som i 
grund och botten dock var mera illistig än sannfärdig. 
Hon slog några ackord, spetsade munnen och började 
sjunga:

Gå ej till skogs att plocka bär, 
tro inte gossen, om än kär.
När han bedyrar: o och ack! 
så svara honom du blott: snack!



Pan Volodjovski började skratta med full hals och 
utropade:

»Aro alla gossar bedrägliga? Men krigarna då, 
min nådigaste?»

Panna Terka spetsade munnen på nytt och sjöng 
med fördubblad energi:

De ä’ ändå värre, de ä’ ändå värre ...

»Bry er inte om Terka, hon är alltid sådan,» 
inföll Maryska.

»Skall jag inte bry mig om att hon utmålar hela 
det militära ståndet så svart, att jag af blygsel inte 
vet hvart jag skall vända mig?» svarade pan Volod- 
jovski.

»Ni ber mig sjunga, och sedan gör ni narr af 
mig och skrattar ut mig,» genmälde Terka stucken.

»Det är inte sången, jag anmärker mot, utan den 
för krigarståndet så förolämpande innebörden,» svarade 
Volodjovski. »Hvad sången beträffar, måste jag er
känna, att jag knappast i Varschau hört maken. Om 
ni bara klädde er i pluderhosor, skulle ni kunna 
sjunga i själfva katedralen, där de kungliga ha egen 
läktare.»

»Hvarför måste hon vara klädd i pluderhosor?» 
frågade Zonia, den yngsta, intresserad af talet om Var
schau och de kungliga.

»Därför att kvinnor inte få sjunga i kyrkkörerna; 
bara män och ynglingar. Och somliga af dem ha så 
grofva stämmor, att det låter som när en uroxe ryter, 
andra så fina, att en fiol inte kan låta finare. Jag 
hörde dem flere gånger, när jag var i Varschau i och 
för vår nuvarande nådige herres elektion. Det var 
som om man hört en kör af serafer, när de stämde 
upp allesammans.»

»Ja, det måtte det ha varit 1» utropade Maryska 
och knäppte ihop händerna.

»Och kungen, såg ni kungen många gånger?» 
frågade Zonia.

»Jag talade med honom, liksom jag talar med er.



— too —
Han är en ädel herre och så god och nådig, att den 
som en gång sett honom måste älska honom.»

»Vi älska honom, fastän vi aldrig sett honom .. . 
Bär han alltid kronan på hufvudet?»

»Då skulle han behöfva ha ett hufvud af järn. 
Kfonan ligger i kyrkan, hvilket ökar dess respektabili- 
tet, och kungen bär en svart hatt, prydd med bril
janter, hvilkas glans upplyser hela slottet.»

»Det påstås, att kungliga slottet skall vara än 
ståtligare än slottet i Kiejdany.»

»An slottet i Kiejdany? Det kan inte nämnas på 
samma dag. Kungliga slottet är en väldig byggnad, 
helt och hållet af sten; där finns ingenting af trä. 
Och det ena gemaket är ståtligare än det andra. På 
väggarna äro en mängd strider och viktorior afbildade, 
och när man ser på dem, förvånar det en, att de 
stridande inte röra sig och uppge rop, så lifslefvande 
äro de. Det är endast en mästare, som har kunnat 
måla så. Somliga gemak äro helt och hållet förgyllda. 
Karmstolar och bänkar äro beklädda med byssus eller 
guldlan, borden äro af marmor eller alabaster, och alla 
kistor och dosor och alla klockor, som dag och natt 
visa tiden, dem skulle man inte få rum att uppteckna 
på en oxhud. Och i de där gemaken vandra konungen 
och drottningen omkring och fröjda sig åt all härlig
heten; och om aftnarna ha de teatrum eller än större 
lustbarheter.»

»Teatrum? Hvad är det för slag?»
»Hvad skall jag säga?.. . Det är en plats, 

där de spela komedior och utföra konstfärdiga välska 
danser. Det är ett rum, större än mången kyrka 
och med ståtliga pelare. På ena sidan sitta de som 
vilja beskåda, och på den andra ageras komedian. 
Somliga ställa sig på tåspetsarna och hoppa högt i 
luften, andra snurra omkring. Ibland blir det alldeles 
mörkt, och ibland blir det så ljust, att man måste 
hålla för ögonen. Upptill är himlen med sol och 
Stjärnor, nedtill får man ibland se själfva helvetet...»

»k, Jesus!» utropade patsunelskorna.



».. . Och alla djäflarna. Ibland är där ett .ändlöst 
haf med skepp och sirener. Ibland komma änglar ned 
från himlen, ibland stiga andar upp ur jorden...»

»Jag skulle aldrig vilja se helvetet I» ropade Zonia. 
»Och det förundrar mig, att inte människorna springa 
sin kos vid en så förskräcklig syn.»

»Inte nog med att de inte springa sin kos,» sva
rade pan Volodjovski, »de klappa till och med händerna 
af förtjusning. Se, allt det där är låtsadt, inte verkligt, 
och det försvinner inte, när man gör korstecknet. 
Ingen ond ande har sitt finger med i spelet, bara det 
mänskliga ingeniet. Till och med prelater och digni
tärer komma dit, och sedan äta de en festmåltid med 
konungen.»

»Ha de sådant där för sig om dagarna också?»
»Det beror på humöret. Om morgnarna taga de 

sig ett bad. Det finns elt rum i slottet, som inte har 
golf utan är klädt med tenn, som lyser som silfver, 
och det rummet är fullt af vatten.»

»Vatten i rummet... hör ni?!»
»Ja... och vattnet rinner till eller rinner af, allt 

eftersom man behagar. Man kan få varmt eller kallt 
vatten, för där finnas rör med kranar, som leda dit 
båda slagen. Man vrider på en kran, och så strömmar 
det in så mycket vatten, att man kan simma i rummet 
som i en sjö.. . Det finns ingen kung i världen, som 
har ett så präktigt slott som vår nådige herre, det är 
en allmänt känd sak, och de utländska sändebuden 
säga detsamma. Ingen härskar heller öfver ett så 
präktigt folk, ty ehuru det visserligen finns många 
förträffliga nationer i världen, har likväl Gud i sin nåd 
särskildt utsmyckat oss med dygder.»

»Hvad vår kung är lycklig!» suckade Terka.
»För visso skulle han vara lycklig, om inte dessa 

allmänna angelägenheter vore, dessa olyckliga krig, 
som ödelägga republiken för våra synders och vår 
oenighets skull. Allt detta hvilar på konungens skuldror, 
och man gör honom till och med förebråelser på 
riksdagarna för hvad vi själfva förskyllt. Rår han för



att ingen vill lyda honom?... Bistra tider äro komna 
för fäderneslandet, bistrare än dem, som någonsin förr 
varit. Den uslaste fiende ringaktar oss, oss, som till 
helt nyligen lyckligt besegrat den turkiske sultanen. 
Så straffar Gud öfvermod. Lofvad vare han, att jag 
nu åter börjar kunna röra min arm ... det är hög tid 
att draga ut i tält igen och tjäna det kära fädernes
landet. Det är en synd att sitta i spisvrån under 
sådana förhållanden.»

»Å, tala inte om att ge er bort härifrån!»
»Med mindre lär det väl svårligen gå. Jag har 

det godt här hos er, men ju bättre dess värre. Må 
slughufvudena lägga råd på riksdagarna, soldaten längtar 
ut i fält. Så länge lifvet varar, så länge varar tjänsten. 
Gud läser i våra hjärtan, och efter döden belönar han 
rikligast dem, som tjäna fäderneslandet inte af begär 
efter ära utan af aflfectus för detsamma. .. och sådana 
finns det förmodligen allt färre, och därför ser det 
mörkt ut för oss.»

Maryskas ögon blefvo fuktiga, och slutligen började 
tårarna tillra utför de rödblommiga kinderna.

»Ni ger er af och glömmer bort oss, och vi 
komma att förgås af längtan och sorg. Hvem skall 
försvara oss mot fiender, då ni har rest?»

»Jag reser, men min tacksamhet kommer att följa 
mig. Det är sällan man träffar på så goda och redliga 
människor som i Patsunele. .. Äro ni alljämt rädda 
för den där Kmitsits?»

»Visst äro vi rädda! Mödrarna skrämma sina 
barn för honom som för vargen.»

»Han kommer inte tillbaka, och om han också 
kommer tillbaka, har han inte längre med sig de där 
vilda sällarna, som, efter hvad folk påstår, voro värre 
än han. Det är till och med skada, att en så god 
soldat har fläckat sin ära så och förlorat både den och 
sina ägodelar.»

»Och sin trolofvadel»
»Och sin trolofvade. Folk har mycket godt att 

säga om henne.»



»Hon bara gråter och gråter dagarna i ända, 
stackare ...»

»Hml» sade pan Volodjovski. »Det är väl inte 
öfver Kmitsits hon gråter?»

»Hvem vet?» svarade Maryska.
»Dess värre för henne, ty han kommer nog inte 

tillbaka. Hetmanen har hemsändt en del af laudanerna, 
så att nu finns det godt om folk här. De skulle 
sticka ned honom genast, utan dom och rannsakning. 
Han vet förmodligen af att laudanerna äro återkomna 
och vågar inte sticka näsan hit.»

»Men de våra lära snart skola ge sig af igen,» 
sade Terka, »de ha fått ledighet bara för helt kort tid.»

»Bahl» svarade pan Volodjovski. »Hetmanen 
släppte af dem, därför att det inte finns pengar i skatt
kammaren. Är det inte så att man kan bli förtviflad? 
När folket behöfs som bäst, måste det hemskickas .. . 
Men god natt, mina damer, det är tid att gå till hvila. 
Dröm inte om pan Kmitsits ...»

Med dessa ord reste sig pan Volodjovski från 
bänken och beredde sig att gå, men han hade knappast 
tagit några steg, förrän det plötsligt hördes buller i 
förstugan, och en röst utanför ropade öfverljudt:

»Hej däri För Guds barmhärtighets skullI Öppna 
fort 1 fort l .. .»

Flickorna blefvo utom sig af förskräckelse. Pan 
Volodjovski skyndade in i sin kammare efter sabeln, 
men han hade ännu ej hunnit tillbaka ut, då en okänd 
man kom inrusande och kastade sig till hans fötter.

»Hjälp, nådig öfverste!... Fröken är bortröfvad!...»
»Hvilken fröken?»
»På Vodokty...»
»Kmitsits!» utropade pan Volodjovski.
»Kmitsits!» ropade flickorna.
»Kmitsits!» upprepade budbäraren.
»Hvem är du?» frågade pan Volodjovski.
»Fogden på Vodokty.»
»Vi känna honom!» inföll Terka. »Han har ridit 

efter mixturer åt ers kärlighet.»



I detta ögonblick kom gamle Gaschtovt yrvaken 
nedkrypande från sin plats uppe på ugnen, och i dörren 
uppenbarade sig två af pan Volodjovskis knektar, in
lockade af oväsendet.

»Sadla hästarna!» ropade pan Volodjovski. »En 
af er rider ögonblickligen till B utryms, den andre leder 
fram min häst.»

»Jag har redan varit hos Bntryms,» sade fogden. 
»Det var närmast till dem. De ha skickat mig till 
ers nåd.»

»När bortröfvades er fröken?» frågade Volodjovski.
»Alldeles nyss... De hålla ännu på och nedsabla 

gårdsfolket... Jag kom öfver en häst...»
Gamle Gaschtovt gnuggade sig i ögonen.
»Hvad för slag? Ha de röfvat bort er fröken?»'
»Ja... Kmitsits har röfvat bort henne,» sade pan 

Volodjovski. »Vi måste skynda till hjälp.»
Han vände sig till budbäraren.
»Ge dig fort af till Domaschevitschs,» sade han, 

»och säg åt dem att komma hit beväpnade.»
»Hör ni, små råttor!» ropade plötsligt den gamle 

till sina döttrar. »Fort ut i byn och väck folket och 
säg åt dem att gripa till sablarna! Kmitsits har röfvat 
bort fröken på Vodokty ... den lymmeln, den skurken!»

»Vi skola också ut och väcka,» sade Volodjovski, 
»och det fort. Kom! Jag hör, att hästarna redan äro 
framme.»

Ett ögonblick senare sutto allesammans till häst 
och sprängde bygatan framåt. I förbifarten bultade de 
på dörrar och fönster och ropade:

»Till vapen! Till vapen! Fröken på Vodokty 
är bortröfvad! Kmitsits är i trakten!»

Vid detta rop kom en och annan ut ur stugan 
för att se hvad som var å färde, och då han förstått 
hvarom fråga var, började han själf skrika: »Kmitsits 
är här igen! Fröken på Vodokty är bortröfvad» — 
och därpå rusade han så fort benen ville bära till stallet 
för att sadla hästen eller in i stugan för att i mörkret 
trefva rätt på sabeln. Allt flere stämmor hördes ropa



detta: »Kmitsits är här igen!» — Det blef en allmän 
uppståndelse i byn, ljus började lysa, kvinnor hördes 
gråta, hundar skälla. Slutligen begaf man sig i väg, 
somliga till häst, andra till fots. Öfver människornas 
hufvuden blixtrade sablar, pikar, kastspjut och till och 
med högafflar.

Pan Volodjovski mönstrade sin trupp, sände ut 
några afdelningar åt skilda håll och fortsatte själf med 
de öfriga.

De beridna bildade täten, efter dem följde fot
folket, och de styrde kosan till Volmontovitsche för 
att förena sig med Butryms. Klockan var tio på afto
nen, och det var ljust, ehuru månen ännu ej gått upp. 
De af laudanerna, som storhetmanen nyligen hemsändt, 
tågade i sluten trupp; de öfriga, i synnerhet de till 
fots, iakttogo ett mindre militäriskt skick. De slam
rade med sina sablar, pratade och gäspade högljudt 
och utforo allt emellanåt i förbannelser mot den skäl
men Kmitsits, som stört dem i deras sömn. Slutligen 
kommo de fram till Volmontovitsche, där de möttes 
af en beriden trupp.

»Halt! Hvem där?» ropade flere stämmor emot dem.
»Gaschtovtsl»
»Viäro Butryms. Domaschevitschs äro redan här.»
»Hvem anför er?» frågade pan Volodjovski.
»Jozva Fotlös, till herr öfverstens tjänst.»
»Ha ni något att förkunna?»
»Han har fört henne till Lubitsch. De ha tagit 

vägen öfver träsken för att slippa passera Volmonto
vitsche. »

»Till Lubitsch?» upprepade pan Volodjovski för
vånad. »Hur tänker han kunna försvara sig där? 
Lubitsch är ju inte befäst.»

»Han förlitar sig tydligen på sin truppstyrka. Han 
har öfver två hundra man. Förmodligen tänker han 
också bortföra allt lösöret från Lubitsch; de ha säckar 
med sig och en hop hästar. Han måtte inte veta af 
att vi äro hemkomna, ty han går sannerligen djärft 
till väga.»



»Så mycket bättre!» sade pan Volodjovski. »Han 
skall inte undkomma oss. Hur många skjutvapen 
ha ni?»

»Vi Butrymar ha trettio stycken, Domaschevitschs 
dubbelt så många.»

»Det är bra! Femtio man med bössor rida till 
träsken för att vakta passagen — fort! Resten följer 
med mig. Glöm inte yxorna!»

»Efter befallning!»
Man satte sig på nytt i rörelse. En liten afdel- 

ning under Jozva Fotlös’ befäl red i traf till träsken.
Några ögonblick senare anlände ett tiotal Butrymar, 

som varit omkring och uppbådat den öfriga adeln.
»Ha ni inte sett till Gostsievitschs?» frågade pan 

Volodjovski.
»Jo jo, herr öfverste!» ropade de nykomna.* »Gost

sievitschs äro på väg hit... de komma strax. Ers 
nåd vet, att han har fört henne till Lubitsch?»

»Ja, iag vet det. Men där skall han inte få ha 
henne i fred länge.»

I själfva verket hade Kmitsits vid sitt våghalsiga 
företag ej beräknat en sak; han visste icke, att en stor 
del af adeln nyss återkommit hem, utan trodde, att 
byarna stodo tomma liksom under hans första vistelse 
på Lubitsch. Oberäknadt Stakjans, som icke hunno 
komma i tid, hade emellertid pan Volodjovski omkring 
tre hundra man att disponera — och det öfvadt och 
stridsvant folk.

Allt mer och mer adel kom dragande till Vol- 
montovitsche. Slutligen anlände också Gostsievitschs. 
Pan Volodjovski kommenderade uppställning, och hjärtat 
svällde af fröjd i hans bröst, då han såg, med hvilken 
schvung hans kommando åtlyddes. Vid första ögon
kastet märkte man, att detta var soldater och icke 
vanlig själfsvåldig adel. Pan Volodjovski gladde sig 
äfven, emedan han tänkte på att han snart skulle 
komma att anföra denna elitkår i större fejder.

Man begaf sig således af mot Lubitsch, tagande



vägen genom samma skog, som Kmitsits några timmar 
förut passerat. Det var redan långt lidet på natten. 
Månen hade nu ändtligen gått upp och belyste skogen, 
vägen och den framtågande truppen, kom spjutspet
sarna att blixtra och speglade sig i de blanka sablarna. 
Laudanerna språkade med undertryckta stämmor om 
den märkliga tilldragelse, som stört deras nattro.

»En mängd folk har smugit omkring här,» sade 
en Domaschevitsch. »Vi trodde just, att det var 
spioner — och det var nog hans.»

»SäkertI Och hvarenda dag kommo okända 
tiggare till Vodokty och begärde allmosor... kan 
tänka,» inföll en annan.

»Hvad är det för soldater Kmitsits nu har?»
»På Vodokty påstå de, att det är kosacker. Säkert 

har Kmitsits slutit sig till Chovanski eller Sjoltarenka. 
Hittills har han varit en stråtröfvare, nu är han uppen
bar förrädare.»

»Hur har han kunnat föra kosacker ända hit?»
»Med en så pass stor styrka borde det vara svårt 

att smyga sig igenom. Vägen kunde ju i hvilket 
ögonblick som helst ha spärrats för honom af någon 
af våra ryttarfanor.»

»För det första kunde han ta vägen genom sko
garna, och för det andra: hur många af våra höga 
herrar ströfva inte omkring med kosackföljen? Hvem 
kan veta om det är fientliga kosacker eller inte? Ifall 
man frågar dem, svara de, att de äro i sold.»

»Han kommer att försvara sig till det yttersta,» 
inföll en Gostsievitsch, »ty han är en tapper och 
resolut man, men vår öfverste tar nog råda på honom.»

»Butryms ha svurit, att om de också skola stupa 
till sista man, han inte skall komma med lifvet ur den 
här leken. De äro mest hätska mot honom af alla.»

»B'ah! Och om de hugga ned honom, af hvem 
skola de få /ersättning för sina förluster? Det vore 
bättre att taga honom lefvande och öfverlämna honom 
till rättvisan.»



»Så dags att tänka på rättvisan nu, då alla ha 
tappat hufvudetl Ha ni hört hvad som sägs: att det 
kanske också blir krig med svensken?»

»Det förbjude Gudl... Vi ha nog af moskoviterna 
och Chmelnitski. Komme så svensken till, vore repu
blikens sista stund inne.»

Pan Volodjovski, som red i täten, vände sig här 
om med orden:

»Tyst, mina herrarU
Laudanerna tystnade, ty Lubitsch var redan syn

ligt. Ännu en kvarts ridt, och de voro framme. Alla 
fönster voro upplysta, och man kunde i det starka 
ljusskenet tydligt se hela gården, som vimlade af väp- 
nadt folk och hästar. Ingenstädes några vakter, inga 
slags försiktighetsåtgärder — tydligen förlitade sig pan 
Kmitsits alltför mycket på sin öfvermakt. Då han kom 
något närmare, såg pan Volodjovski vid första ögon
kastet, att det var kosacker. Tillräckligt ofta hade han 
kämpat mot sådana, först under den store J.eremi och 
sedermera under Radzivill, för att han skulle känna 
igen dem.

Och han mumlade för sig själf:
»Om det är främmande kosacker, då har san

nerligen den där sällen rågat måttet.»
Han fortsatte att blicka bort mot gården. Där 

rådde ett oerhördt virrvarr. Somliga kosacker lyste 
med facklor, andra sprungo fram och tillbaka, kommo 
ut ur huset, återvände in igen, buro ut saker och 
lastade vagnar med säckar. En del ledde hästarna ur 
stallet, boskapen ur ladugården. Skrik, rop och befall
ningar korsade hvarandra.

Kristoffer Domaschevitscb, den äldste i denna släkt, 
trängde sig fram till pan Volodjovski.

»Ers nåd!» sade han. »De ämna visst lasta hela 
Lubitsch på vagnarna.»

»De skola inte komma härifrån,» svarade pan 
Volodjovski, »vare sig med vagnar eller med lifvet. 
Men jag känner inte igen pan Kmitsits, som ändå är 
en erfaren soldat. Ingen enda vakt!»



»Det är därför att han har en så stor styrka; det 
ser ut att vara minst tre hundra man. Om inte vi 
hade kommit tillbaka från armén, skulle han midt på 
ljusa dagen ha kunnat åka igenom alla byarna med 
sina vagnar.»

»Säg mig,» inföll pan Volodjovski, »det är ju bara 
den här enda vägen, som för till gården?»

»Ja, på andra sidan ligga dammar och kärr.»
»Det är bra... Sitt af!»
Laudanerna hörsammade ögonblickligt kommandot. 

Därpå bildade de en lång linje och omringade gården 
och uthusen.

Pan Volodjovski med hufvudafdelningen tågade 
rätt emot grinden.

»Vänta på kommando!» sade han sakta. »Skjut 
inte förrän jag ger tecken.»

Knappast ett tiotal steg skilde laudanerna från 
grinden, då man ändtligm varseblef dem från gården. 
En hop kosacker rusade fram till staketet och lutade 
sig öfver det, oroligt spejande ut i mörkret. Hotfulla 
stämmor började ropa:

»Hallå! Hvad är ni för folk?»
»Halt!» dundrade pan Volodjovski. »Ge fyr!»
En gevärssalfva dånade. Ekot hade ännu icke 

återskallat, förrän pan Volodjovskis stämma ånyo ljöd:
»Framåt!»
»Hugg ner! Mörda!» vrålade laudanerna och 

störtade framåt likt en lavin.
Kosackerna svarade med gevärssalfvor, men de 

hade ej tid att ladda om. Laudanerna stormade an 
mot den tillbommade grinden, som genast gaf vika 
för deras tyngd. En vild strid började rasa på gården 
bland vagnar, hästar och säckar. I spetsen gingo de 
väldiga Butrymarna, som voro de skickligaste fäktarna 
och hyste det bittraste agget mot Kmitsits. De stör
tade framåt som en skara vildgaltar genom ungskogen, 
förtrampande, krossande och sköflande utan förskö
ning; efter dem kommo Domaschevitschar och 
Gostsievitschar.



Kmitsits, folk försvarade sig hjältemodigt bakom 
vagnar och kärror. Det började också skjutas ur husets 
alla fönster och från taket, men med långa afbrott, ty 
facklorna hade slocknat, och det var svårt att skilja 
mellan vän och fiende. Efter en stund voro kosackerna 
trängda från gården in i huset och stallen; man började 
ropa pardon. Laudanerna voro segrare.

Men knappt hade de blifvit ensamma herrar på 
gården, förrän gevärselden från huset tilltog. Alla 
fönstren fylldes af muskötpipor, och kulorna började 
hagla ned på gården. Större delen af kosackerna hade 
tagit sin tillflykt in i huset.

»In mot väggen!» ropade pan Volodjovski.
I själfva verket kunde ej gevärselden vare sig från 

fönstren eller taket göra någon skada intill själfva 
väggen. De belägrandes ställning var likväl svår. Att 
storma fönstren var icke att tänka på, ty då skulle de 
ha fått elden rätt i ansiktet. Pan Volodjovski befallde 
därför, att porten skulle inslås.

Men icke heller detta var någon lätt sak, ty porten 
var en verklig fästningsport med stora tvärbjälkar af 
ek och tätt beslagen med väldiga spikar, mot hvilkas 
hufvuden yxorna slunto. De starkaste karlarna kastade 
sig gång på gång emot den med hela sin tyngd, men 
förgäfves. Dörren var på innersidan försedd med järn
bommar, och dessutom hade man rest upp stegar mot 
den. Butrymarna fortsatte likväl att ursinnigt hugga och 
bända. Domaschevitschar och Gostsievitschar stormade 
bort till köksdörren.

Efter en timmes fåfänga ansträngningar fattade ett 
nytt lag yxorna. Några tvärbjälkar hade lossnat, men 
i öppningen stucko i dess ställe muskötmynningar 
fram. Återigen smällde skott. Två Butrymar sjönko 
till marken med genomskjutna bröst. Men i stället 
för att afskräckas fortsatte de andra att hugga med för- 
dubbladt raseri.

På pan Volodjovskis befallning täpptes öppningarna 
till med klutar af sönderrifna rockar. Några ögonblick 
senare ljödo höga rop bortifrån vägen; det var Stakjans
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som kommo sina bröder till hjälp, och med dem en 
hop beväpnade bönder från Vodokty.

Ankomsten af denna förstärkning verkade tydligen 
modfällande på de belägrade, ty strax därpå hördes en 
högljudd stämma innanför dörren:

»Sluta upp med det däri Hugg intei Hör pål... 
Sluta, för tusan böflarl Låt oss talas vidi»

Volodjovski befallde, att arbetet skulle afbrytas, och 
frågade:

»Hvem är det, som talar?»
»Kmitsits, fanbäraren,» ljöd svaret. »Och med hvem 

talar jag?»
»Med öfverste Michael Georg Volodjovski.»
»Underdånigaste tjänare!» hördes rösten innanför 

porten.
»Här är inte tid till några komplimanger. Hvad 

vill ni?»
»Jag skulle ha större skäl att fråga: hvad vill ni? 

Ni känner inte mig, cch jag känner inte er ... hvarför 
öfverfaller ni mig?»

»Skälm!» röt pan Michael. »Jag har med mig 
laudaner, som äro återkomna från kriget, och de ha 
ouppgjorda räkningar med dig för rofferi, för oskyldigt 
utgjutet blod och för den jungfru, som du nyss har 
bortröfvat. Vet du hvad raptas puellae vill säga? Det 
kommer att kosta dig din hals.»

Ett ögonblicks tystnad inträdde.
»Du skulle inte kalla mig för skälm,» yttrade 

slutligen Kmitsits, »om inte den här dörren skilde 
oss åt.»

»Nå, så öppna den då... det är ingen som 
hindrar dig.»

»Först skola ännu åtskilliga laudanska hundar 
stupa på hufvudet. Tro aldrig, att ni få mig lefvande.»

»Då skola vi släpa ut dig vid håret som lik. Det 
är oss likgiltigt hvilketdera.»

»Hör noga på mig, och kom ihåg hvad jag säger! 
Om ni inte lämna oss i fred, har jag här en tunna 
krut och en lunta, som redan brinner. Jag spränger
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hela huset och oss allesammans i luften ... så sant 
mig Gud hjälpe! Kom nu och tag oss!»

Denna gång inträdde en än längre tystnad. Pan 
Volodjovski sökte förgäfves finna ett svar. Laudanerna 
betraktade hvarandra med häpna blickar. Det låg så 
mycken vild energi i Kmitsits’ ord, att alla trodde på 
allvaret af hans hotelse. Hela segern kunde komma 
att bestå i en grushög — och Alexandra Billevitsch’ 
undergång.

»Vid Gud!» brummade en Butrym. »Hanärgalen, 
den där, han är i stånd till det. ..»

Plötsligt fick pan Volodjovski en i sitt tycke 
lysande idé.

»Det finns ett annat sätt!» ropade han. »Kom 
ut, din skälm, och pröfva ett envig med mig. Om 
du besegrar mig, får du fritt aftåga.»

Det dröjde några ögonblick med svaret. Lauda- 
nernas hjärtan klappade oroligt.

»På sabel?» frågade slutligen Kmitsits. »Hvar
för inte?»

»Ja, om du inte är feg, så hvarför inte?»
»Ditt hedersord på att jag får fritt aftåga?»
»Mitt hedersord...»
»Nej, nej...» ropade plötsligt några af Butry marna.
»Tyst, go* herrar!» dundrade Volodjovski. »Annars 

må han spränga både sig själf och er i luften.»
Butrymarna tystnade, men efter några ögonblick 

yttrade en af dem:
»Må det bli som ers nåd vill.»
»Nå, hvad spörjs?» frågade Kmitsits gäckande. 

»Samtycka grårockarna?»
»Ja, och svärja på sina svärd, om du så vill.»
»Låt dem% svärja!»
»Hitåt, go’ herrar, hitåt!» ropade pan Volodjovski 

till dem af sina laudaner, som stodo utefter väggarna 
och som bildade kedja rundt huset.

Inom några ögonblick voro alla samlade utanför por
ten, och nyheten, att Kmitsits ämnade spränga hela huset 
i luften, spred sig blixtsnabbt. Alla stodo som förstenade



af skräck. Då ljöd pan Volodjovskis stämma genom 
den graflika stillheten:

»Er alla, här församlade, tager jag till vittne på 
att jag utmanat fanbäraren pan Kmitsits på envig och 
lofvat honom att, i händelse jag besegras, fritt få aftåga 
utan förhinder från er sida, hvilket ni måste svärja honom 
med handen på värjfästet vid Guds den allra högstes 
namn.»

»Stopp litet!» ropade Kmitsits. »Jag får fritt aftåga 
med allt mitt folk och tager jungfrun med mig.»

»Jungfrun stannar här,» svarade pan Volodjovski, 
»och folket ger sig fånget till adeln.»

»Omöjligt!»
»Spräng dig då i luften. Vi ha redan offrat nog 

för panna Billevitsch’ skull, och hvad folket beträffar, 
så fråga hvad det föredrar. . .»

Återigen inträdde tystnad.
»Låt gå då,» sade slutligen Kmitsits. »För jag 

inte bort henne nu, så gör jag det om en månad. Ni 
kunna inte gömma henne under jorden i alla fall. 
Svärjen!»

»Svärjen!» upprepade pan Volodjovski.
»Vi svärja vid Gud, den allra högste, och det 

heliga korset. Amen.»
»Kom ut nu bara!» ropade pan Michael.
»Du är angelägen att bli förpassad till andra 

världen?»
»Det är det vi få se. Skynda bara!»
Järnbommarna, som tillslöto dörren inifrån, började 

gnissla.
Pan Volodjovski och laudanerna drogo sig tillbaka 

för att lämna rum. Porten slogs upp och pan Andreas 
trädde ut, högväxt och smärt som en poppel. Dagen 
hade redan grytt, och morgonens första, bleka ljus 
belyste hans käcka, manliga, unga ansikte. Han blef 
stående på tröskeln, såg med trotsig blick på de 
församlade laudanerna och yttrade:

»Jag har litat på ert ord... Gud vet om jag
8. — Syndafloden. 1.



gjort rätt... men det är en sak för sig... Hvar är 
pan Volodjovski?»

Den lille riddaren trädde fram
»Här!» svarade han.
»Åhål Ni ser åtminstone inte ut som en gigant,» 

sade Kmitsits med en anspelning på Volodjovskis oan
senliga växt. »Jag hade väntat att få se en mera 
reputerlig kavaljer, fastän jag måste erkänna, att ni 
uppenbarligen är en erfaren soldat.»

»Jag kan inte återgälda komplimangen, eftersom 
ni försummat att utsätta vakter. Om ni inte sköter 
sabeln bättre än befälet, får jag ett lätt arbete.»

»Hvar skola vi stå?» frågade Kmitsits hastigt.
»Här ... gården är jämn som ett golf.»
»Godtl Bered er på döden?»
»Är ni så viss på det?»
»Det märks, att ni inte varit i Orscha, eftersom 

ni tviflar därpå... Jag är inte bara viss därpå, utan 
jag tycker det är skada, ty jag har hört er omtalas 
som en tapper soldat. Därför säger jag er för sista 
gången: lämna mig i fred! Vi känna inte hvarandra, 
hvarför skola vi då gå i vägen för hvarandra? Hvar
för öfverfaller ni mig? Jungfrun tillhör mig genom 
testamente liksom också den här egendomen, och Gud 
är mitt vittne, att det endast är mitt eget jag gör an
språk på. .. Det är sant, att jag huggit ned adeln i 
Volmontovitsche, men hvem blef månne först föro
rättad? Om mina officerare voro skälmar eller inte, 
det hör inte hit, hufvudsaken är, att de inte gjort 
någon människa här för när men ändå blefvo, ihjäl
slagna som galna hundar, bara därför att de ville 
dansa med några flickor på en krog. Blod för blod! 
Sedan sablades också mina soldater ned. Vid Kristi 
sår svär jag, att jag kom hit utan några onda afsikter, 
men hur blef jag mottagen?... Ondt skall med ondt 
gäldas... Men jag är villig att som god granne lämna 
skadeersättning. Det vill jag till och med helst...»

»Hvad är det för folk ni nu har kommit hit



med? Hvarifrån har ni fått det?» afbröt honom pan 
Volodjovski.

»Det är min sak. Det är inte mot fädernes
landet jag använder dem utan för att skaffa mig 
själf rätt.»

»Jaså?... Alltså förenar ni er med fienden för 
att skaffa er själf rätt? Och med hvad tänker ni gälda 
honom denna tjänst, om inte med förräderi? Nej, 
broder, jag skulle inte ha hindrat dig från att under
handla med denna adel, men eftersom du har skaffat 
dig hjälp af fienden, så ställer sig saken annorlunda. 
Försök inte att slingra dig undan. Jag ser, att det är 
fegheten, som talar ur din mun, fastän du ger dig ut 
för att vara en mästare.»

»Du har velat det,» sade Kmitsits och ställde sig 
i position.

Men pan Volodjovski gjorde sig ingen brådska, 
och utan att ännu draga sabeln såg han sig omkring. 
Det dagades. I öster bredde sig redan en ljus, gyllene 
strimma, men på gården var det fortfarande tämligen 
skumt, och framför huset, särskildt, härskade fullkomligt 
mörker.

»Det börjar ljusna,» sade pan Volodjovski, »men 
ännu på en god stund går solen inte upp. Kanske ni 
vill, att man skall lysa oss?»

»Det är mig likgiltigt.»
»Go5 herrar,» ropade pan Volodjovski, vändande 

sig till adeln. »Spring efter facklor och halm, så att 
det blir ljust vid denna orschanska dans!»

Laudanerna, hvilka lifvades af den unge öfverstens 
skämtsamma ton, sprungo bort till köket. En del bör
jade uppsamla de facklor, som kastats under striden, 
och efter en stund lyste minst femtio röda flammor i 
morgondunklet. Pan Volodjovski pekade på dem med 
sabelspetsen.

»Se, är det inte som ett liktåg?»
Och Kmitsits svarade ögonblickligt:
»När en öfverste begrafves, bör det väl vara pomp 

och ståt.»

%
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Under tiden bildade adeln en ring kring riddarna. 
De som hade facklor lyfte dem i höjden; bakom dem 
trängde sig de andra, nyfikna och oroliga. Midt i ringen 
stodo de båda motståndarna och mätte hvarandra med 
blicken. En hemsk tystnad inträdde; det enda ljud, 
som hördes, var, när de förbrända kolen rasslande föllo 
till marken. Pan Volodjovski var munter som en bofink 
om morgonen.

»Börja ni,» sade Kmitsits.
Den första stöten gaf eko i alla åskådarnas hjärtan. 

Pan Volodjovski gjorde ett utfall, halft på lek, Kmitsits 
parerade och gjorde i sin tur ett utfall, pan Volodjovski 
parerade. Klingornas rassel blef allt häftigare. Alla 
höllo andan. Kmitsits attackerade ursinnigt, pan Volod
jovski lade vänstra handen på ryggen och parerade 
vårdslöst med små, knappast märkbara stötar. Det 
föreföll som om han endast velat skydda sig själf och 
på samma gång skona motståndaren. Ibland tog han 
ett litet steg baklänges, ibland ett framåt — han pröf- 
vade tydligen Kmitsits’ skicklighet. Denne blef het, 
Volodjovski var lugn som en faktmästare, hvilken ger 
sin lärjunge en lektion. Slutligen började han till lau- 
danernas stora häpnad tala:

»Låt oss språka,» sade han, »så blir oss tiden inte 
lång... Aha! Är detta den orschanska metoden?... 
Där måtte ni tröska säden själfva, för ni fäktar som 
med en slaga... Det var förskräckligt, så ni slår om
kring er ... Är ni verkligen den styfvaste i Orscha?... 
Den där stöten är bara på modet bland knektar... 
Den där är kurländsk... den där är bra att jaga ifrån 
sig hundar med. Håll ögonen på sabelspetsen... 
Böj inte handen så där, för, titta! det går illa. Tag 
upp denl»

De sista orden uttalade pan Volodjovski med hög 
och eftertrycklig röst, och samtidigt beskref han en 
halfcirkel med sabelspetsen, hvarefter han drog handen 
till sig. Innan de närvarande hade förstått hvad detta: 
»Tag upp den!» skulle betyda, hade Kmitsits sabel



flugit öfver pan Volodjovskis hufvud och fallit ned 
bakom hans rygg.

»Det kallas att 'flänga’ sabeln,» sade pan Volod- 
jovski.

Kmitsits stod där blek, vacklande och med fånigt 
stirrande blick, icke mindre häpen än den laudanska 
adeln. Den lille öfversten tog ett steg åt sidan, och i 
det han pekade på den på marken liggande sabeln, upp
repade han för andra gången:

»Tag upp den!»
Ett ögonblick såg det ut som om Kmitsits skulle 

störta sig öfver honom obeväpnad. Redan stod han färdig 
till språng, redan hade pan Volodjovski stödt sabelfästet 
mot bröstet och riktat spetsen emot honom, då pan 
Kmitsits blixtsnabbt lutade sig ned efter sitt vapen och 
med detta i högsta hugg störtade emot den fruktans
värde motståndaren.

Från åskådarnas led steg ett sorl, ringen blef allt 
trängre, och bakom den första bildade sig en andra, en 
tredje. Kmitsits’ kosacker stucko upp hufvudena mellan 
laudanernas axlar, alldeles som de i all sin tid lefvat i 
den största endräkt och frid med dessa. Ofrivilliga 
skrik undsluppo åskådarna; ibland ljöd ett hejdlöst, 
spasmodiskt skratt. Alla märkte, att de stodo inför 
mästaren öfver alla mästare.

Denne lekte grymt, som katten med råttan, och 
handterade sabeln till utseendet allt vårdslösare. Vänstra 
handen stack han ned i fickan på sina pluderhosor. 
Kmitsits skummade af raseri, och slutligen fram
pressade han några halfkväfda ord mellan sina samman
bitna tänder:

»Gör slut... det är en skam att bli skonad ...»
»Välan!» sade Volodjovski.
Ett hvinande ljud hördes, därpå ett halfkväfdt 

skri. Kmitsits bredde ut armarna, sabeln föll ur hans 
hand, och han störtade framstupa för öfverstens fötter.

»Han lefver,» sade Volodjovski, »han föll inte på 
>7gg-»



Och han vek upp skörtet på Kmitsits’ rock och 
torkade därmed af sabeln.

Det gick ett mummel genom laudanernas skara, 
och allt tydligare urskildes ropen:

»Slå ihjäl den förrädaren! Slå ihjäl honomi Hugg 
honom i stycken!»

Och några Butrymar störtade fram med lyfta sablar. 
Men då inträffade något sällsamt: det var som om 
lille pan Volodjovski med ens hade växt till en jätte 
— sabeln flög ur handen på den främste af Butrymarna, 
alldeles som den flugit ur Kmitsits, hand — och pan 
Volodjovski ropade med blixtrande ögon:

»Tillbaka!... Tillbaka 1 ... Nu är han min och 
inte er... Tillbakal»

Alla förstummades, och han fortsatte:
»Jag vill inte veta af något slaktande här. Ni 

äro ju adelsmän, go’ herrar, och borde veta, att det 
inte höfves adelsmän att mörda en sårad. Det gör man 
inte ens med fiender och så mycket mindre med en 
motståndare, som är besegrad i envig.»

»Han är en förrädare,» brummade en Butrym. 
»Och en sådan har man rätt att slå ihjäl.»

»Om han är en förrädare, bör han öfverlämnas 
till hetmanen för att undergå sitt straff och tjäna andra 
till varnagel. För öfrigt har jag sagt er: han är min 
nu och inte er. Om han öfverlefver detta, så ha ni 
rätt att anklaga honom inför domstol, och af en lef- 
vande komma ni att få bättre satisfaktion än af en död. 
Finns någon här, som förstår sig på att sköta sår?»

»Kristoffer Domaschevitsch. Han plåstrar om alla 
sårade i Lauda.»

»Må han genast förbinda honom, och sedan bära 
ni honom i säng. Jag går att trösta den olyckliga 
jungfrun.»

Med dessa ord stack pan Volodjovski sabeln i 
skidan och steg in genom den sönderhuggna förstu- 
porten. Laudanerna började anställa jakt på Kmitsits’ 
kosacker, som hädanefter skulle komma att plöja deras 
åkrar. De gåfvo sig utan motstånd; endast ett. tiotal



hoppade ut genom fönstren på husets baksida och ru
sade ned mot dammarna, men där föllo de i händerna 
på Stakjans. Samtidigt började också laudanerna plundra 
vagnarna, där de funno ett rikligt byte. Somliga före- 
slogo, att man äfven skulle plundra huset,, men fruktan 
för pan Volodjovski af höll dem och kanske äfven panna 
Billevitsch’ närvaro. Sina döda, bland hvilka befunno 
sig tre Butrymar och två Domascbevitschar, lade lau
danerna på vagnar för att sedan begrafva dem på krist
ligt vis. För de stupade kosackerna tillsades bönderna 
att gräfva en grop bakom trädgården.

Pan Volodjovski genomsökte under tiden hela huset, 
fåfängt letande efter panna Alexandra. Till slut fann 
han henne i skattkammaren, dit en järndörr förde ifrån 
sängkammaren. Det var ett litet fyrkantigt rum med 
gallerfönster och med så tjocka murar, att pan Volod
jovski genast insåg, att om Kmitsits också sprängt hela 
huset i luften, detta rum med säkerhet skulle ha und
gått förstörelsen. Detta ingaf honom en bättre tanke om 
Kmitsits.

Panna Alexandra satt på en kista ej långt ifrån 
dörren med sänkt hufvud och ansiktet alldeles doldt i 
det utslagna håret. Fastän hon hörde steg nalkas, såg 
hon ej upp. Förmodligen trodde hon, att det var 
Kmitsits eller någon af hans folk. Pan Volodjovski 
stannade i dörren, tog af mössan, hostade ett par 
gånger och utlät sig slutligen, då han såg, att detta 
ej hjälpte:

»Nådiga fröken ... ni är fri! .. .»
Då lyftes ett par blå ögon mot riddaren, och 

mellan hårets böljande vågor framblickade ett vackert, 
men blekt och liksom förstenadt ansikte. Pan Volod
jovski hade väntat sig tacksägelser, glädjeutbrott, men 
panna Alexandra satt orörlig och såg på honom med 
stirrande blick. För andra gången tog riddaren till ordet

»Sansa er, nådiga fröken. Gud har sett till er 
oskuld. Ni är fri och kan återvända till Vodokty.»

Panna Alexandras blick fick ett litet mera för



stående uttryck. Hon reste sig upp, kastade tillbaka 
håret och frågade:

»Hvem är ni?»
»Michael Volodjovski, öfverste vid vojvodens af 

Vilna dragonregemente.»
»Jag har hört skott... oväsen .. . Säg allt...»
»Så är det. Vi kommo för att rädda er.»
Panna Alexandra vaknade nu fullständigt upp ur 

sin dvala.
»Jag tackar er,» svarade hon med låg, brådskande 

stämma, som talade om dödlig oro. »Och den 
andre... hur har det gått med honom?»

»Med Kmitsits? Var lugn, nådiga fröken, han 
ligger oskadliggjord ute på gården . .. och, utan att 
berömma mig, det är jag, som har gjort det...»

Volodjovski sade detta med en viss själfbelåtenhet, 
men om han väntat sig uttryck af beundran och tack
samhet, hade han grymt bedragit sig. Panna Alexandra 
yttrade ej ett ord, men hon började vackla och famla 
efter stöd, och slutligen sjönk hon tungt ned på samma 
kista, hvarifrån hon nyss stigit upp.

Volodjovski störtade fram till henne.
»Hvad felas er, nådiga fröken?»
»Ingenting ... ingenting . .. Vänta ... Alltså är 

pan Kmitsits stupad?»
»Hvad frågar jag efter pan Kmitsits,» af bröt 

henne Volodjovski. »Här är det fråga om er. ..»
Men då återvände plötsligt hennes krafter. Hon 

reste sig ånyo upp, och i det hon såg honom rätt i 
ögonen, utropade hon i en ton af vrede, otålighet och 
förtviflan:

»I Guds namn, säg uti Är han stupad?»
»Pan Kmitsits lefver,» svarade Volodjovski för

undrad.
»Lefver han?»
»Ja, han lefver.»
»Tack ...» i v
Och med alltjämt vacklande steg gick hon mot 

dörren, Volodjovski stod kvar en stund, snodde



häftigt sina mustascher och runkade på hufvudet. 
Slutligen mumlade han för sig själf:

»Tackar hon mig för att Kmitsits är sårad eller 
för att han lefver?»

Och han gick efter henne ut. Han fann henne 
i det angränsande rummet, sofkammaren, där hon stod 
midt på golfvet som förstenad. Fyra laudaner buro 
just in Kmitsits. De två främsta stodo sidföre i dörren, 
och öfver deras armar hängde pan Andreas’ bleka 
ansikte ned mot golfvet, med slutna ögon och svarta 
bloddroppar i håret.

»Sakta, sakta!» sade Kristoffer Domaschevitsch, som 
gick bakom dem. »Sakta genom dörren! Lyft upp 
hans hufvud, någon. Sakta!»

Panna Alexandra närmade sig, lika blek som 
Kmitsits, och lyfte med båda händerna upp hans liflösa 
hufvud.

»Det är ju ’vår fröken!’» utbrast Kristoffer 
Domaschevitsch.

»Ja, det är jag... Försiktigt!» sade hon med 
låg röst.

Pan Volodjovski såg på och snodde sina små 
mustascher än häftigare.

Kmitsits lades ned på bädden. Kristoffer Domasche
vitsch började tvätta hans hufvud och anlade därpå 
det redan iordninggjorda förbandet.

»Bara han nu ligger stilla 1» sade han. »Hm, han 
måtte ha ett hufvud af järn, eftersom det inte klöfs 
midt itu af ett sådant hugg. Kanske att han kvicknar 
vid igen ... han är ju ung. Men ett duktigt hugg 
fick han ...»

Därpå vände han sig till Olenka:
»Nådig fröken måste tvätta händerna. Här är 

vatten! Barmhärtigt måste ert hjärta vara, eftersom ni 
utan tvekan blodade ner er för den här mannens skull.»

Med dessa ord torkade han hennes händer med 
handduken. Hon blef allt blekare och tycktes nära 
att svimma.

Pan Volodjovski störtade åter fram till henne.



»Här är inte platsen för er, nådiga fröken 1 Ni 
har visat kristlig barmhärtighet mot en fiende... vänd 
nu tillbaka hem!»

Och han bjöd henne sin arm; men hon såg inte 
ens åt honom, utan vände sig i stället till pan Kristoffer 
Domaschevitsch med orden:

»Pan Kristoffer, ledsaga mig!»
Båda gingo, och pan Volodjovski följde efter dem. 

Då hon kom ut på gården, började laudanerna hurra 
och ropa vivat. Hon skred fram emellan dem, blek, 
med vacklande steg, med sammanpressade läppar och 
feberglans i blicken.

»Lefve vår fröken! Lefve vår öfverste!» ropade 
kraftiga stämmor.

En timme senare återkom pan Volodjovski till 
byarna i spetsen för sina laudaner. Solen hade redan 
gått upp, det var en strålande fager vårmorgon. Lau
danerna tågade landsvägen framåt i oordnade skaror, 
pratade om den förflutna nattens tilldragelser och höjde 
pan Volodjovski till skyarna. Denne red tyst och 
tankfull. Han kunde ej få ur sina tankar de där blå 
ögonen, som sett på honom, det bleka ansiktet, inra- 
madt i böljande hår, den smärta, förnäma, fast af 
sorg brutna gestalten.

»Rent förtrollande vacker,» mumlade han för sig 
själf, »en riktig prinsessa ... Hm! Jag har räddat hennes 
dygd och säkert hennes lif också, ty om än skattkam
maren inte sprungit i luften, hade hon nog dött af 
blotta förskräckelsen ... Hon borde vara mig tacksam 
.. . Men hvem kan förstå sig på kvinnor?.. . Hon såg 
på mig som om jag varit en simpel knekt, jag vet inte 
om af någon sorts stolthet eller af konfusion...»



ÅTTONDE KAPITLET.

Dessa tankar lämnade pan Volodjovski ingen ro 
under den följande natten. I flera dagar tänkte han 
sedan oupphörligt på panna Alexandra, och han märkte, 
att hon gjort ett djupt intryck på hans hjärta. Lauda- 
nerna hade ju velat gifta bort henne med honom! 
Hon hade visserligen utan betänkande svarat nej, men 
då hade hon ännu icke ens sett honom. Nu var det 
något helt annat. Han hade som en äkta riddersman 
med lifsfara räddat henne ur en nidings våld; han hade 
helt enkelt eröfrat henne som en fästning. Hvem 
tillhörde hon alltså, om icke honom? Skulle hon 
kunna neka honom något, vore det så hennes egen 
hand? Om han skulle fresta lyckan? Kanske att tack
samheten hade alstrat affectus? Det händer ju så ofta, 
att den räddade mön genast skänker sitt hjärta och sin 
hand åt räddaren! För öfrigt, om hon inte strax fattat 
kärlek till honom, kunde han ju försöka att väcka den.

Men om hon ännu mindes och älskade den andre?
»Det är inte möjligt,» tänkte pan Volodjovski. 

»Hade hon velat ha honom, skulle han ej ha behöft 
taga henne med våld.»

Visserligen hade hon ju ådagalagt ett stort del
tagande för honom, men det hör kvinnor till att visa 
deltagande för sårade, äro de än fiender.

Hon var ung och utan beskydd, det var tid för 
henne att gifta sig. För klostret kände hon tydligen 
ingen kallelse, ty om hon det gjort, skulle hon redan ha 
tagit slöjan. En så vän jungfru skulle bli eftertraktad 
af alla: af somliga för sin rikedoms skull, af andra för 
sin skönhet, af åter andra för sin höga börd. Sanner
ligen! Det måste vara henne kärt att få en beskyddare, 
som hon kunde förlita sig på.

»Och det är för resten också tid på att du stad
gar dig, Michalek!» sade pan Volodjovski till sig själf.



»Du är ung ännu, men åren flyga fort. Rikedomar 
kommer du aldrig att tjäna dig, bara flera skråmor i 
skinnet. Och så blir det slut på alla galenskaper...»

För pan Volodjovskis minne framträdde en hel 
rad af tärnor, som han redan suckat för i sitt lif. Många 
sköna och högättade funnos bland dem, men ingen 
älskligare och ädlare än panna Alexandra. Den släkten 
och den jungfrun lofprisade ju hela trakten, och ur 
hennes blick talade en sådan dygd och en sådan ärbar
het, att, vid Gud 1 lycklig den, som fick henne till hustru.

Pan Volodjovski kände, att här var ett tillfälle, 
som nog inte skulle erbjuda sig än en gång i lifvet 
— och som det var dess större skäl att taga vara på 
då han gjort jungfrun en ovärderlig tjänst.

»Hvarför dröja?» tänkte han. »Något bättre bjuds 
mig aldrig. Jag måste fresta lyckan 1»

Men — kriget stod för dörren, och hans arm var 
frisk igeni Det är skam för en riddersman att gå i 
älskogstankar, när fäderneslandet sträcker ut armarna 
och bönfaller om hjälp. Pan Michael hade ett ärligt 
soldathjärta; han hade tjänat i armén nästan från goss
åren, han hade tagit del i alla krig, som förekommit 
under hans tid, och han visste hvad han fortfarande 
var skyldig fäderneslandet ocb tänkte ej på hvila.

Men just därför att han ej tjänade fäderneslandet 
för egen vinnings och äras skull utan för dess skull 
och i detta afseende hade ett rent samvete, kände han 
sitt värde, och detta styrkte hans mod.

»De andra ha roffat och röfvat, men jag har 
stridit,» tänkte han. »Vår herre lönar soldaten och 
hjälper honom nog också nu.»

Men eftersom det ej var tid till att gå i älskogs
tankar, måste han handla snabbt och sätta allt på ett 
kort: genast bege sig till Vodokty, fria på fläcken och 
endera inom kort stå brudgum eller också ge sig af 
med korgen.

»Den har jag fått förr, den kan jag ta emot nu 
med,» mumlade pan Volodjovski, snoende sina gula 
mustascher. »Hvad gör det mig!»



Det fanns likväl en sida af denna sak, som ej 
riktigt behagade honom. Om han friade så snart efter 
att ha räddat jungfrun, skulle han då inte ge sig utse
endet af en enträgen fordringsägare, som vill att man 
skall gälda skulden så fort som möjligt och med ränta?

»Kanske det inte skulle vara ridderligt?»
Bahl För hvad skall mau begåra tacksamhet, 

om inte för en gjord tjänst? Och om brådskan icke 
skulle behaga jungfrun, om hon toge anstöt däraf, 
kunde han ju säga henne som så: »Min nådiga fröken, 
jag skulle vilja gå ett år och sucka för er, men jag 
är soldat, och krigstrumpeten skallar!»

»Jag reser!» tänkte pan Volodjovski.
Men så föll honom en annan tanke in. Om hon 

svarade honom: »Drag ut i kriget, herr soldat, och 
kom sedan hem och sucka för mig ett år, ty jag ger 
mig ej med kropp och själ åt en man, som jag icke 
känner.»

Då skulle alltsammans gå om intet.
Detta insåg pan Volodjovski klarligen; ty oafsedt 

att någon annan under denna tid skulle kunna vinna 
jungfruns hjärta, var pan Volodjovski långt ifrån säker 
på sin egen beständighet. Samvetet sade honom, att 
i hans eget hjärta kärleken tändes som fnöske men 
också slocknade som fnöske.

Då skulle alltsammans gå om intet... Och han 
skulle fortsätta att drifva från läger till läger, från strid 
till strid, utan tak öfver hufvudet, utan en själ, som 
frågade efter honom i hela vida världen .. .

Det blef honom trångt och kvaft inomhus, och 
han tog sin mössa för att gå ut och värma sig i maj
solen. På tröskeln stötte han på en af Kmitsits’ till
fångatagna kosacker, hvilken tillfallit gamle Pakosch i 
delningen. Kosacken satt och värmde sig i solskenet 
och klinkade på en bandura*.

»Hvad gör du här?» frågade pan Volodjovski.
»Jag spelar, pane,» svarade kosacken, i det han 

lyfte på sitt ulmagrade ansikte.
* Ett slags luta.
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»Hvarifrån är du?» sporde pan Michael vidare, 
glad öfver att komma ifrån sina funderingar.

»Långt bortifrån, pane, från Viahla.»
»Hvarför har du inte rymt liksom dina kamrater? 

Ni äro just ena sköna enal Adeln skonade er vid 
Lubitsch för att få arbetsfolk, men knappt hade de 
tagit repen af er, förrän ni rymde er väg allesammans.»

»Jag har inte rymt, jag tänker stanna här.»
»Finner du dig så väl?»
»Den som tycker bättre om de fria slätterna, han 

rymmer, men jag tycker det är bäst här. Jag hade 
ett skottsår i ena benet, och en adelsfröken, den gam
les dotter, har förbundit mig och talat goda ord till 
mig. En så fager tärna har jag aldrig i mitt lif sett. . . 
Hvarför skulle jag ge mig af härifrån?»

»Hvem är det, som har varit så god emot dig?»
»Mary ska.»
»Kanske du tänker tjäna dig till dottern af den 

gamle?»
»Det vet jag inte, pane.»
»Förr ger han en sådan trasvarg döden, än han 

ger honom sin dotter.»
»Jag har dukater nedgräfda i skogen: två fulla 

händer.»
»Tagna vid plundring?»
»Ja, vid plundring, pane.»
»Om du också hade en hel säck, så är Pakosch 

adelsman och du bonde.»
»Jag är af bojarsläkt.»
»Är du af bojarsläkt, då är du hvad som är sämre 

än en bonde: en förrädare. Hur har du kunnat tjäna 
fienden?»

»Jag har inte tjänat honom.»
»Hvarifrån har då Kmitsits tagit er?»
»Från landsvägen. Jag tjänade under fälthetmanen, 

men så upplöstes truppen, för vi hade ingenting att 
äta. Till min gård kunde jag inte vända tillbaka, den 
är nedbränd. De andra drogo ut på landsvägarna att 
röfva, och så följde jag med dem.»



Pan Volodjovski blef mäkta förvånad, enär han 
hittills trott, att Kmitsits öfverfallit Vodokty med en 
styrka, lånad af fienden.

»Alltså har pan Kmitsits inte fått er af Trubetski?»
»Det fanns en hel hop ibland oss, som förut hade 

tjänat under Trubetski och Chovanski, men de hade 
allesammans rymt ifrån dem.»

»Nå, men hvarför slöto ni er till Kmitsits?»
»Därför att han är en berömd ataman. De som 

följa honom, sade man oss,, äro säkra om fulla säckar 
med dukater. Därför slöto vi oss till honom. Men 
Gud gaf oss inte lycka.»

Pan Volodjovski skakade på hufvudet och gjorde 
den reflexionen, att Kmitsits dock blifvit alltför hårdt 
bedömd. Sedan såg han på den utmärglade bojaren 
och runkade åter på hufvudet.

»Älskar du henne så högt?»
»Ack ja, panel»
Pan Volodjovski gick och tänkte, där han gick: 

»Det är en resolut karl! Han bryr inte sin hjärna 
med några funderingar: han har förälskat sig och stan
när. Sådan skall man vara. .. Om han verkligen är 
af bojarsläkt, så är han just jämnbördig med byadeln. 
När han fått gräfva upp sina dukater, kanske den gamle 
ger honom Maiyska. Och hvarför? Därför att han 
har satt sig i sinnet på att han skall ha henne. Jag 
sätter mig också i sinnet på att jag skall ha Olenka.»

Under det dessa tankar rörde sig inom honom, 
vandrade pan Volodjovski den soliga landsvägen framåt, 
stannade ibland och såg ned mot marken eller upp 
mot himlen och fortsatte så sin vandring. Plötsligt 
varseblef han uppe i den blå luften en flock vildgäss.

Han började räkna dem: resa, icke resa . . . Räk
ningen utföll så, att han skulle resa.

»Jag farl»
Och han återvände hem. På vägen tittade han 

ned till stallet, utanför hvars dörrar två af hans knektar 
roade sig med att spelå tärning.



»Syrus,» sade pan Volodjovski, »är Basiors man 
flätad?»

»Ja, öfverste.»
Pan Volodjovski gick in i stallet. Basiors började 

gnägga i sin spilta; riddaren närmade sig honom, klap
pade honom på länden och började därefter räkna flä
torna i hans man.

»Resa .. . inte resa ... resa...»
Återigen utföll räkningen lyckligt.
»Sadla hästarna och kläd er själfva i parad!» kom

menderade pan Volodjovski.
Därpå återvände han in med snabba steg och bör

jade göra toalett. Han drog på sig ett par höga, gula 
ryttarstöflar med förgyllda sporrar samt en ny, röd 
uniformsrock. En fäktvärja med stålskida och guldin
läggningar samt ett halfharnesk af blankpoleradt stål, 
hvilket täckte endast öfre delen af bröstet, fullbordade 
utstyrseln. Han hade också en räfskinnsmössa med 
vackra hägerfjädrar, men som denna passade blott till 
polsk dräkt, lät han den ligga kvar i kistan och satte 
i stället på sig en svensk hjälm. Därpå gick han ut 
på förstubron.

»Hvart tänker ers nåde resa?» frågade gamle 
Gaschtovt, som satt på trappan.

»Hvart jag tänker resa?... Jag måste väl rida och 
höra hur er fröken befinner sig, annars skulle hon 
hålla mig för en tölp.»

»Kärleken lyser ur ögonen på ers nåd. Vår fröken 
vore väl blind, om hon inte genast förälskade sig. .. 
Ers nåd är grannare än en domherre.»

I detta ögonblick närmade sig de två yngsta frök
narna Gaschtovt med mjölkstäfvor i händerna. Då de 
varseblefvo pan Volodjovski, blefvo de stående som 
fastvuxna af förvåning.

»Som en prins!» sade Zonia.
»Ers nåd ser ut som om ni tänkte fara på bröllop,» 

tillfogade Maryska.
»Kanske det också kommer att bli bröllop af,» 

skrattade gamle Pakosch, »han är på väg till vår fröken.»



Den gamle hade knappast hunnit tala ut, förrän 
den fyllda mjölkstäfvan föll ur Maryskas hand och mjöl
ken rann i en ström ända fram till pan Volodjovskis 
fötter.

»Tänk på hvad du håller i händernaI» skrek 
Pakosch förargad. »Slarfva!»

Maryska svarade ingenting, hon tog upp mjölk
stäfvan och aflägsnade sig tyst.

Pan Volodjovski steg till häst, och följd af sina 
två knektar begaf han sig i väg. Det var en strålande 
dag. Majsolen lyste på pan Volodjovskis harnesk och 
hjälm, så att det på afstånd såg ut som om en sol 
hade skridit fram också på vägen.

»Jag undrar om jag kommer att vända tillbaka 
med ring eller med korgen,» sade riddaren för sig själf.

»Hvad befalls, er nåd?» frågade knekten Syrus. 
»Nöt!»
Knekten drog sig tillbaka, och pan Volodjovski 

fortsatte:
»Lyckligtvis är det då inte första gången!»
Denna tanke styrkte och tröstade honom synner

ligen.
Då han ankom till Vodokty, kände panna Alexandra 

i första ögonblicket ej igen honom och han måste säga 
henne sitt namn. Då hälsade hon honom artigt men 
en smula stelt. Han å sin sida visade sig fulländadt 
höfvisk, ty visserligen var han soldat och ej hofman, 
men han hade långa tider vistats i förnäma hus och 
där lärt sig umgängesskick. Han bugade sig vördnads- 
fullt, lade handen på hjärtat och började sålunda:

»Jag är kommen för att efterhöra om min nådiga 
frökens hälsa ej har lidit något men af den utståndna 
förskräckelsen. Jag hade bort göra det redan i går, 
men jag var rädd att falla besvärlig.»

»Det är alltför älskvärd t af er, att sedan ni räddat 
mig ur en sådan fara fortfarande bevara mig i ert 
minne. .. Var god och sitt, ni är mig en kär gäst.»

»Min nådiga fröken,» svarade pan Volodjovski, 
»om jag hade glömt er, skulle jag inte vara värdig den

9. — Syndafloden. I.



stora nåd Gud bevisat mig, då han tillåtit mig att 
bispringa en så dyrkansvärd person.»

»Det är jag, som är skyldig först och främst Gud 
tack och så er därnäst....»

»Om så är, låt oss då båda tacka honom, ty de1 
enda jag ber honom om är att allt fortfarande få för 
svara eder, så ofta det kräfves.»

Med dessa ord började pan Volodjovski sno sina 
vaxade mustascher, ty han var nöjd med sig själf för 
att han genast trädt in medias res och så att säga lagt 
sin sentiment på bordet. Panna Alexandra satt tyst 
och förlägen men skön som en vårdag. En svag rod
nad färgade hennes kinder, och hon slog ned ögonen, 
hvilkas långa ögonhår kastade en lätt skugga på kinderna.

»Ett godt tecken till konfusion,» tänkte pan Vo
lodjovski.

Han hostade och fortsatte så:
»Min nådiga fröken vet, att jag efter er salig far

far öfvertagit befälet öfver laudanerna?»
»Ja, jag vet det,» svarade Olenka, »min salig farfar 

kunde inte deltaga i den sista kampanjen, men han 
blef mycket glad, då han fick höra åt hvem furst 
vojevoden af Vilna hade öfverlämnat den laudanska 
adelsfanan. Han sade, att han hört er omtalas som 
en väldig krigare ...»

»Sade han verkligen det?»
»Jag hörde själf, hur han höjde er till skyarna, 

och sedan gjorde laudanerna detsamma efter kampanjen.»
»Jag är en simpel soldat och förtjänar inte loford 

mera än någon annan. Men det gläder mig likväl, 
att jag icke är en fullkomlig främling för er, ty då 
kan ni inte tänka, att det är en okänd och otillförlitlig 
gäst, som har regnat ned på er från skyn. Det är 
alltid godt att veta med hvem man har att göra. En 
hop folk stryker omkring, som säger sig vara famili- 
anter* och dignitärer, men Gud vet hvad de äro, kanske 
ofta inte ens adel.»

* SE nämndes de högättade polska herrarna.
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Pan Volodjovski hade med flit länkat samtalet så, 
att han skulle komma åt att omtala hvad för slags 
person han var. Olenka genmälde ögonblickligt:

»Det finns ingen, som hyser några misstankar 
mot er, ty här i Litauen bor en adelssläkt af samma 
namn.»

»Men den är af vapnet Ossoria, jag är en Volod
jovski Kortschak, och vi härstamma från Ungern, från 
en af Attilas krigare, som, förföljd af fienden, afgaf det 
löftet till den heliga jungfrun, att han skulle öfvergå 
till den katolska tron, om han slapp undan med lifvet. 
Det löftet höll han, då han lyckligen kommit öfver 
tre strömmar, samma strömmar, som vi föra i vapnet.»

»Alltså är ni inte bördig från de här trakterna?»
»Nej, nådig fröken. Jag är från Ukraine, och där 

äger jag än i dag en by, som fienden nu besatt. Men 
jag har ända från min ungdom tjänat i armén och 
frågar mindre efter min egen substantia än efter de 
despecta, som fäderneslandet utsättes för af fiender. 
Från mina allra tidigaste år har jag tjänat under voje- 
voden af Lillryssland, vår evigt saknade furst Jeremi, 
i hvars alla fälttåg jag deltagit. Gud är mitt vittne, 
nådiga fröken, att jag inte är kommen hit för att 
berömma mig, men jag vill att ni skall veta, att jag 
inte är någon kältring, som är rädd om sitt skinn, 
utan att jag i hela mitt lif troget har tjänat fädernes
landet och därvid har vunnit någon smula ära och 
bevarat mitt samvete rent. Så är det, så sant mig 
Gud hjälpe, och aktningsvärda män kunna intyga det.»

»Om ändå alla liknade er!» suckade Olenka.
»Nådig fröken tänker förvisso på den våldsverkare, 

som vågade lyfta sin fräcka arm emot er?»
Olenka slog ned ögonen och svarade ej ett ord.
»Han har fått sin beskärda del,» fortsatte pan 

Volodjovski. »Det har visserligen sagts mig, att han 
kommer att repa sig, men sitt straff skall han inte 
undgå. Alla hederliga människor fördöma honom, 
kanske till och med alltför strängt, ty de påstå, att 
han slutit sig till våra fiender och fått trupper af dem,



men det är inte sant. Det var inte med fientliga 
kosacker han öfverföll Vodokty utan med sådana, som 
han rafsat ihop ute på landsvägarna.»

»Hur vet ni det?» frågade Olenka lifligt, i det hon 
såg upp på pan Volodjovski med sina blå ögon.

»Af de där karlarna själfva. Han är en konstig 
krabat, den där Kmitsitsl Då jag före enviget beskyllde 
honom för förräderi, protesterade han inte, fastän jag 
anklagade honom orättvist. Han måtte vara djäfvulskt 
högmodig.»

»Och nu säger ni alla, att han inte är en förrä
dare?»

»Det har jag ännu inte sagt, ty jag har själf inte 
vetat det, men nu kommer jag att säga det. Det höf- 
ves inte att utslunga en falsk beskyllning af det slaget, 
om så vore mot ens värste fiende.»

Olenkas ögon fästes för andra gången på den lille 
riddaren med ett uttryck af tacksamhet och sympati.

»Er like i ridderlighet torde vara svår att finna!....»
Pan Volodjovski började belåtet sno sina mustascher.
»Till saken, Michalekl» tänkte han i sitt sinne.
Därpå yttrade han högt:
»Jag skall säga min nådiga fröken ytterligare 

något... Pan Kmitsits* tillvägagångssätt ogillar jag, 
men jag förundrar mig inte öfver att han sökte vinna 
en jungfru, hos hvilken sjäfva Venus kunde tjäna som 
kammartärna. Det var hans desperation, som dref 
honom till den orättfärdiga handlingen, och säkert 
kommer den att drifva honom till en liknande hand
ling än en gång, om tillfälle yppar sig. Inte kan min 
nådiga fröken, i besittning af en så sällspord fägring, 
förblifva ensam och utan beskyddare! Det finns flere 
Kmitsitsar i världen, flere lågor upptänder ni, för flere 
faror utsätter ni er dygd! Gud beskärde mig att rädda 
er denna gång, men redan kalla mig Mars’ trumpeter... 
Hvem skall vaka öfver er?... Min nådiga fröken! 
Krigarna beskyllas för flyktighet men med orätt. Inte 
heller mitt hjärta är af sten, och det har ej kunnat 
förbli likgiltigt för så sällsporda behag...»



Här föll pan Volodjovski på knä för Olenka.
»Min nådiga fröken!» fortsatte han. »Jag har 

ärft adelsfanan efter er farfar, låt mig också få ärfva 
hans sondotter! Låt mig få bli er beskyddare, låt mig 
få smaka sötman af en ömsesidig affectus, låt mig få 
bli er ständige beskyddare! Då kommer ni att kunna 
lefva lugn och trygg, ty om jag också drager ut i 
krig, så skall mitt blotta namn skydda er...»

Olenka hade sprungit upp från stolen och lyssnade 
förvånad till pan Volodjovski. Denne fortsatte:

»Jag är en fattig soldat, men jag är adelsman och 
en man af heder, och det svär jag er, att hvarken på 
min vapensköld eller på mitt samvete finns det den 
minsta fläck... Jag kanske felar genom en alltför stor 
brådska, men det måste ni öfverse med, ty fädernes
landet kallar mig, och det går före till och med er... 
Vill ni icke ge mig hopp? Vill ni icke säga mig ett 
go dt ord?»

»Ni begär en omöjlighet af mig ... Jag kan inte!» 
svarade Olenka förskräckt.

»Det beror helt och hållet af er...»
»Just därför svarar jag er utan uppskof: nej.»
Hon rynkade ögonbrynen och fortsatte:
»Ers nåd! Jag står i stor skuld till er, det för

nekar jag icke. Begär hvad ni vill, jag är beredd att 
gifva er allt, endast icke min hand.»

Pan Volodjovski reste sig upp.
»Ni ger mig alltså ett bestämdt afslag?»
»Jag kan icke annat.»
»Och det är ert sista ord?»
»Mitt sista och oåterkalleliga.»
»Kanske det endast är brådskan, som inte behagar 

er? Gif mig hopp!»
»Jag kan inte, jag kan inte ...»
»Här finns alltså inte lyckan för mig, liksom den 

inte har funnits annorstädes 1 Min nådiga fröken, erbjud 
mig ingen lön för mina tjänster, det var inte för att 
få lön, som jag kom och som jag anhöll om er hand 
— det gjorde jag af uppriktigt hjärta. Om ni hade
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svarat mig, att ni skänkte mig den, därför att det var 
er skyldighet, skulle jag inte ha mottagit den. Där 
den goda viljan inte finns, där finns heller inte lyckan. 
Ni har försmått mig ... gifve Gud, att ni inte måtte 
få någon sämre! Som jag kom, så går jag... för att 
aldrig mera komma tillbaka. Här hålles jag för sämre 
än intet. Välan dål Lef lycklig, om så skulle vara 
med själfve Kmitsits, ty kanske ni vredgas just därför 
att jag skilde er båda åt med min sabel. Om ni håller 
honom för bättre än mig, då passar ni heller inte mig.»

Olenka pressade båda händerna mot tinningarna 
och upprepade ett par gånger:

»Gud! Gud! Gud!»
Men denna hennes förtviflan blidkade ej pan 

Volodjovski, som bugade sig och gick, uppbragt och 
i vredesmod. Han steg genast till häst och red bort.

»Aldrig mera sätter jag min fot där!» utbrast han 
högt. Syrus, som red bakom honom, galopperade 
genast fram.

»Hvad befaller ers nåd?»
»Nöt!» svarade pan Volodjovski.
»Det sade mig ers nåd redan på hitvägen.»
Tystnad följde. Sedan började pan Michael åter 

tala half högt:
»Med otack blef jag bespisad där. .. Med förakt 

gäldades min kärlek ... Jag kommer nog att dö som 
ungkarl. Det tycks stå skrifvet i stjärnorna. Sådan 
blir min usla lott.. . Hvart man vänder sig, bara 
korgar, korgar... Det finns ingen rättvisa i denna 
värld... Hvad kunde hon ha emot mig?»

Pan Volodjovski rynkade ögonbrynen och började 
grubbla alldeles förtvifladt. Plötsligt slog han sig med 
handen på benet.

»Jag vet!» utropade han. »Hon älskar den andre 
alltjämt... så måste det vara!»

Men denna upptäckt jagade ej molnen från hans 
panna.

»Så mycket värre för mig,» tänkte han efter ett 
ögonblick, »ty om hon efter allt detta ännu älskar



honom, så upphör hon aldrig att älska honom. Det 
värsta han kunnat göra, det har han redan gjort. 
Sedan drager han ut i kriget, förvärfvar sig ära, åter
vinner sin reputation.. . Och därifrån går det inte an 
att hindra honom ... snarare bör man bistå honom, 
ty det länder fäderneslandet till fromma... Så är det 1 
Och han är en mycket god soldat... Men hur har 
han burit sig åt för att förvrida hufvudet på henne 
till den grad? ... Ja, hvem kan gissa det? ... Som
liga ha en sådan tur, att de bara behöfva titta på ett 
kvinnfolk, så är hon färdig att gå i elden för dem... 
Den som ändå visste hur de bära sig åt, eller om 
man kunde få lära sig något häxeri, som gåfve en 
en smula turl ... Förtjänsten hjälper en ingen vart, när 
det är fråga om kvinnor. Pan Zagloba hade bra rätt 
i att räfven och kvinnan äro de två mest opålitliga 
varelserna på jorden ... Men bra synd ändå, att allt
sammans gick om intet 1 En förbåldt vacker mö är 
hon, och dygdig lär hon också vara. Men stolt utaf 
bara tusan 1... Hvem vet om hon någonsin tar honom, 
fast hon älskar honom, ty han har svårligen föroläm
pat och förfördelat henne... Han skulle ju helt fred
ligt ha kunnat komma och hämta henne, men han 
föredrog att spela röfvare ... Hon är bestämdt i stånd att 
afstå från både äktenskap och barn ... För mig känns 
det bittert, men för henne stackare känns det kanske 
ändå bittrare...»

Och pan Volodjovski blef helt rörd vid tanken 
på Olenkas bittra öde. Han började vagga på hufvu
det och sucka, och slutligen utbrast han:

»Måtte Gud stå henne bi! Jag hyser ingen harm 
mot henne. Det är inte min första korg, men det är 
hennes första sorg. Det stackars barnet är ju alldeles 
förbi af bedröfvelse och förtviflan, och så har jag till 
på köpet spräckt skallen på hennes Kmitsits och retat 
upp honom ytterligare. Det skulle jag inte ha gjort, 
och nu måste jag försöka godtgöra det. Jag borde ha 
en kula i mig, för jag har burit mig åt som en tölp.



Jag skall skrifva och be honom förlåta mig, och sedan 
skall jag försöka bistå henne så långt jag kan.»

Här afbröts pan Volodjovski af Syrus, som åter
igen kom ridande fram till honom.

»Om förlåtelse, ers nåd,» sade han, »men där 
uppe i backen kommer pan Charlamp och ännu någon.»

»Hvar?»
»Där uppe.»
»Ja, jag ser två ryttare, men pan Charlamp är ju 

hos vojevoden af Vilna... Hur kan du för resten 
känna igen honom på så långt håll?»

»På den gula hästen. Den känner ju hvarenda 
soldat i hela armén.»

»Ja sannerligen, det är en gul häst... Men det 
kan vara någon annan.»

»Nej, jag känner igen den på gången också... 
Det är alldeles säkert pan Charlamp.»

Bägge satte sporrarna i sina hästar, ryttarna, som 
kommo emot dem, gjorde detsamma, och inom kort 
såg pan Volodjovski, att det verkligen var pan Charlamp.

Denne var en gammal bekant till pan Volodjovski 
och en käck soldat, löjtnant vid piatyhorska iyttarfa- 
nan i litauiska armén. Förr i tiden hade han och den 
lille riddaren haft sina duktiga nappatag, men sedan 
hade de under gemensamma fälttåg vid samma kår 
fattat en varm vänskap för hvarandra. Pan Volodjov
ski sprängde fram till honom och ropade med öppna 
armar:

»Hur lefver världen med dig, Snabel? Hur har 
du kommit hit?»

Löjtnanten, som verkligen förtjänade namnet Sna
bel, ty han hade en jättestor näsa, kastade sig i öfverstens 
armar, och de omfamnade hvarandra med ömsesidig 
glädje. Då löjtnanten något sansat sig, yttrade han:

»Det är till dig jag kommer med bud och med 
pengar.»

»Med bud och med pengar? Från hvem då?»
»Från furst vojevoden af Vilna, vår hetman. Han 

sänder en skrifvelse till dig, med begäran att du genast



skall börja värfva folk, och en annan till pan Kmitsits, 
som lär befinna sig här i trakterna.»

»Till pan Kmitsits?... Hur skola två kunna värfva 
i samma trakt?»

»Kmitsits skall bege sig till Troky, och du skall 
stanna här.»

»Hur kunde du veta hvar du skulle söka mig?»
»Hetmanen själf har anställt ifriga efterforskningar 

efter dig, och till slut fick han af några laudaner veta 
hvar du befann dig, och jag begaf mig hit... Du står 
alltjämt högt i gunst där borta.. . Jag har med egna 
öron hört fursten säga, att han aldrig hade väntat att 
få ärfva något efter vojevoden af Lillryssland, och 
så fick han ändå ärfva hans störste krigare.»

»Gud låte honom också ärfva salig vojevodens 
krigslycka I... Det är en stor ära för mig att få 
mig värfningen anförtrodd, och jag skall genast skrida 
till verket... Vapenfört folk är det godt om 
här, bara man har något att sticka i händerna på dem. 
Har du mycket pengar med dig?»

»När du kommer fram till Patsunele, får du själf 
räkna dem.»

»Har du redan varit i Patsunele? Akta dig, där 
finns det lika många vackra flickor som vallmor i en 
trädgård.»

»Det är väl därför du gifvit dig så god ro där... 
Men vänta, jag har också ett privatbref till dig från 
hetmanen.»

»Gif hit!»
Pan Charlamp tog fram ett bref, försegladt med 

det radzivillska sigillet, pan Volodjovski bröt det och 
började läsa:

»Välborne herr öfverste Volodjovski!
Hafvande mig väl bekant eder uppriktiga intention 

att tjäna fäderneslandet, sänder jag eder samtidigt en 
orderskrifvelse att värfva trupper och detta icke på 
sätt, som vanligen sker, utan med stort nit, alldenstund 
det är periculum in mora. Vill ni vinna vårt välbehag, 
så laga att truppen är på fötter och färdig att draga i
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fält i slutet af juli, allra senast i midten af augusti. 
Brydsamt synes det oss dock hvarifrån ni skall få goda 
hästar, allra helst som vi endast kunna sända obetyd
ligt med pengar, då vi af skattmästaren, oss afvog som 
alltid, ej kunnat utfå mera. Hälften af dessa penningar 
torde ni öfverlämna till fanbäraren pan Kmitsits, till 
hvilken pan Charlamp äfvenledes har en orderskrifvelse 
att öfverbringa. Vi vänta af honom, att han nitiskt 
uppfyller det uppdrag vi dymedelst gifva honom. Som 
emellertid till våra öron ha kommit rykten om de 
våldsdåd sagde Kmitsits har begått i Upita, så torde 
bäst vara, att ni omhändertager den för honom afsedda 
skrifvelsen och själf afgör om den bör öfverlämnas 
till honom eller icke. Ifall ni anser, att alltför många 
vanhedrande gravamina mot honom förefinnas, så fram
lämna den icke. Vi frukta nämligen, att våra fiender, 
såsom skattmästaren och vojevoden af Vitebsk, skola 
lägga oss till last, att vi anförtro dylika funktioner åt 
ovärdiga personer. Skulle ni emellertid anse, att ingen
ting af betydenhet kan förevitas honom, samt fram
lämnar brefvet, så må då pan Kmitsits söka att genom 
nitisk tjänst godtgöra sina förbrytelser, och må ingen 
domstol kalla honom till inställelse, ty han lyder då 
under vår jurisdiktion, och vi och inga andra skola döma 
honom, ehuru först sedan han fullgjort sitt värf. Detta 
vårt uppdrag torde ni samtidigt anse som ett bevis på 
det förtroende vi hysa för edert omdöme och eder 
trohet i tjänsten.

Janus Radzivill.

Furste till Birsche och Dubinki, vojevod af Vilna.»

»Hetmanen är grufligen bekymrad för hur du skali 
lyckas få hästar,» sade pan Charlamp, då den lille 
riddaren slutat läsa.

»Visst kommer det att bli svårt,» svarade pan 
Volodjovski. »Lågadeln här infinner sig i massa vid 
första kallelse, men den har bara små, samogitiska 
hästar, som inte lämpa sig till trupphästar. De borde 
allesammans ha andra.»



»Men det är duktiga hästar, jag känner väl till
dem, de äro oerhördt uthålliga och rappa,»

Pan Volodjovski ryckte på axlarna.
»De äro småväxta, och folket här är storväxt. 

Då man ser en trupp ryttare på sådana där hästar, tror 
man nästan, att de sitta på hundar... Dumt, det där 1... 
Men jag skall raskt gripa mig an med saken, jag är 
själf angelägen ... Gif mig orderskrifvelsen till Kmitsits, 
såsom hetmanen befaller, jag skall själf lämna honom
den. Den kommer sannerligen lägligt för honom.»

»Hur så?»
»Därför att han har börjat införa det tatariska 

modet här och röfvar bort jungfrur. Han har lika 
många processer och rättegångar öfver sig, som han 
har hår på hufvudet. Det är knappt en vecka sedan 
jag duellerade med honom på sabel.»

»Åhå,» sade Charlamp, »har du duellerat på sabel 
med honom, då ligger han där nu.»

»Men han är redan bättre. Om en vecka eller 
två är han frisk igen. Hvad nytt de publicis?»

»Det står illa till som vanligt. Skattmästaren ligger 
alltjämt i emulation med vår furste, och när hetma- 
nerna äro oeniga, då lider också det allmänna. Något 
bättre är det likvisst, och jag tror fullt och fast, att 
bara vi bli eniga, så skola vi nog rå på den här fien
den. Vill Gud, skola vi rida på deras nackar ända 
till deras rikes gräns. Hela skulden är skattmästarens.»

»Andra påstå, att det just är storhetmanens.»
»Det är förrädare. Vojevoden af Vitebsk påstår 

det, därför att han sedan långt tillbaka spelat under 
täcke med skattmästaren.»

»Vojevoden af Vitebsk är en god medborgare.»
»Står du också på Sapiehas sida mot Radzivill?»
»Jag står på fäderneslandets sida, och där borde 

alla stå. Olyckan är just den, att också militärerna 
dela sig i partier i stället för att slåss. Och att Sapieha 
är en god medborgare, det skulle jag säga själfve fursten 
rätt i ansiktet, fastän jag tjänar under honom.»



»Välsinnade personer ha försökt att stifta frid 
emellan dem, men förgäfves.» sade Charlamp. »Hela 
skaror af budbärare flyga nu från konungen till vår 
furste ... Det påstås, att ett nytt oväder håller på att 
draga ihop sig. Vi hade väntat oss ett allmänt uppbåd 
med konungen i spetsen — men däraf blef intet. Det 
sägs, att det skall komma att behöfvas på annat håll.»

»Kanske nere i Ukraine?»
»Vet jag! Men löjtnant Brochvitsch har berättat 

mig något, som han med egna öron hört. Tiesen- 
hausen kom på besök till vår furste, skickad af konungen, 
och de stängde in sig och talade länge med h varan dra. 
Hvad de sade, kunde Brochvitsch inte uppfatta, men 
då de kommo ut, hörde han med egna öron hetma
nen säga: ’Häraf kan bli ett nytt krig.’ Vi brydde 
våra hjärnor förskräckligt för att utfundera hvad detta 
kunde betyda.»

»Han hörde säkert orätt. Med hvem skulle det 
bli nytt krig? Kejsaren står snarare på vår sida än på 
fiendens, såsom hans plikt är/mot en bra nation?) Stille- 
ståndet med svenskarna är inte tilländalupet förrän om 
sex år, och tatarerna hjälpa oss där nere i Ukraine, 
hvilket de aldrig skulle göra utan turkens samtycke.»

»Vi kunde inte heller utfundera något.»
»Därför att ingenting fanns att utplundra. Men 

gudskelof att jag har fått arbete igen! Jag började 
just längta efter att komma ut i fält.»

»Du vill alltså själf öfverlämna orderskrifvelsen 
till Kmitsits?»

»Jag har ju sagt dig, att hetmanen så befaller. 
Jag är skyldig att besöka Kmitsits, såsom ridderlig sed 
är, och brefvet ger mig en lämplig anledning. Men 
om jag lämnar honom det, det är en annan sak. Jag 
skall fundera, ty det är öfverlåtet åt mitt godtfinnande.»

»Det passar bra för mig också, för jag har brådtom. 
Jag har också en tredje orderskrifvelse till pan Stankje- 
vitsch. Sedan är jag befalld att resa till Kiejdany och 
hämta kanonerna, som sändts dit; sedan till Birsche 
för att tillse, att slottet är i försvarsskick.»
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»Till Birsche också?»
»Ja.»
»Det förvånar mig. Fienden har inte vunnit några 

nya viktorior och har långt till Birsche, som ju ligger 
på kurländska gränsen. Och eftersom nya regementen, 
efter hvad jag hört, uppställas, så ha vi ju folk att 
skicka till och med till de provinser, , som redan fallit 
i fiendens händer. Kurländarna ha ingen tanke på att 
börja krig med oss. De äro duktiga soldater, men de 
äro få, och Radzlvill ensam skulle kunna strypa dem 
med. ena handen.» '

»Det förvånar mig också,» svarade Charlamp, »så 
mycket mer som jag är anbefalld skyndsamhet och har 
fått order att, om jag inte finner allt i skick, genast 
underrätta furst Boguslav, som då skall sända dit in
genjören Paterson.»

»Hvad skall detta betyda? Måtte inte något inbör
deskrig utbryta 1 Gud skydde oss för detl Så snart 
furst Boguslav kommer med i spelet, då fruktar jag 
det värsta.»

»Sig ingenting ondt om honom. Han är en 
tapper herre.»

»Det bestrider jag inte, men han är mera tysk 
eller fransos än polack. Republiken frågar han platt 
intet efter, det enda han bekymrar sig om är det radzi- 
villska huset, dess makt och ära. Det är han, som 
underblåser högmodet hos furst vojevoden af Vilna, vår 
hetman, som gudnås har nog af sådant förut, och de 
där misshälligheterna med Sapiehas och Gosievskis, det 
är träden han planterat och frukten som vi skörda.»

»Du är en stor politikus, märker jag. Du borde 
gifta dig så fort som möjligt, Michalek, så att så myc
ket förstånd inte förspilles.»

Volodjovski såg skarpt på följeslagaren.
»Gifta mig ... he?»
»Ja visst l Kanske du till och med är ute i friare- 

ärenden, du är ju i full parad, ser jag.»
»Håll munnen 1»
»Seså, bekänn du baral»



»Håll du ordning på dina egna korgar, jag vet 
nog, jag, att du har fått mer än en. Tror du jag 
har tid att tänka på älskog nu, när jag har hufvudet 
fullt af militära saker?»

»Blir du färdig till juli?»
»Mot slutet af juli skall jag vara färdig, om jag 

också skulle gräfva upp hästar ur jorden. Gudskelof 
att jag har fått det här arbetet, annars skulle jag ha 
angripits af melancholia.»

Budet från hetmanen och tanken på det stundande 
arbetet skingrade i själfva verket pan Volodjovskis för
stämning, och innan de hunnit fram till Patsunele, hade 
han nästan glömt den motgång, som för en timme 
sedan träffat honom. Nyheten om orderbrefvet spred 
sig snabbt i hela byn. Adeln kom genast för att fråga 
om ryktet sade sant, och pan Volodjovskis bekräftande* 
svar gjorde ett djupt intryck. Beredvilligheten var 
allmän, ehuru några klagade öfver att man skulle nöd
gas draga ut i slutet af juli, när skörden stod för dörren. 
Pan Volodjovski afsände genast kurirer såväl till andra 
byar som till Upita och de förnämligare adelsgårdarna. 
Mot aftonen kommo några Butrymar, Stakjaner och 
Domaschevitschar.

Först då började man riktigt uppegga hvarandra, 
utfara i hotelser mot fienden och förespå sig segern. 
Endast Butrymarna tego, men ingen tog anstöt häraf, 
ty man visste, att när tider blef, de skulle tåga man 
ur huse. Dagen därpå surrade det i alla byarna som 
i bikupor. Ingen talade längre om pan Kmitsis eller 
panna Alexandra; det stundande fälttåget var det all
männa samtalsämnet. Pan Volodjovski hade helt och 
hållet förlåtit Olenka hennes afslag och tröstade sig 
med tanken, att det icke var det första, liksom det 
förmodligen inte heller var hans sista affectus. Däre
mot tvekade han ännu hur han skulle göra med order- 
skrifvelsen till pan Kmitsits.

a



NIONDE KAPITLET.

För pan Volodjovski började nu en tid af strängt 
arbete, skrifverier och resor. Veckan därpå öfverflyt- 
tade han till Upita, och där tog värfningen sin början. 
Adeln, både den högre och den lägre, strömmade i 
massor till honom, lockad af den ära, som omstrålade 
hans namn. Talrikast infunno sig laudanerna, åt hvilka 
hästar måste anskaffas. Detta vållade pan Volodjovski 
ej litet bekymmer, men som han var rådig och ej 
skydde några mödor, lyckades det honom. I dessa 
dagar gjorde han också ett besök på Lubitsch hos pan 
Kmitsits, som var betydligt på bättringsvägen, ehuru 
han ännu ej lämnat sängen. Lika tung som pan Volod- 
jovskis sabel var, lika lätt var tydligen hans hand.

Pan Kmitsits igenkände honom genast och blek
nade lätt vid hans åsyn. Han sträckte till och med 
ofrivilligt ut armen efter sabeln, som hängde öfver 
sängen, men seende ett leende kring gästens läppar 
lugnade han sig och räckte honom sin afmagrade hand 
med orden:

»Jag tackar er för att ni besöker mig. Ett sådant 
steg är värdigt slik riddersman.»

»Jag har kommit hit att fråga om ni bär agg till 
mig,» sade pan Michael.

»Jag bär intet agg, ty det är inte förste bäste, 
som har besegrat mig, utan en fäktare af renaste vatten. 
Det var på ett hår när, att jag fått släppa lifvet till.»

»Hur befinner ni er nu?»
»Förmodligen öfverraskar det er, att jag sluppit 

undan er med lifvet? Jag måste erkänna, att det för
vånar mig själf.»

Pan Kmitsits smålog och tillfogade:
»Det återstår er att göra slut på mig alldeles. Jag 

är beredd.»



»Det är inte alls i den afsikten jag kom hit...»
»Endera måste ni vara den lede själf,» afbröt honom 

Kmitsits, »eller också kan ni trolla. Gud skall veta, att 
jag inte känner någon lust att förhäfva mig nu, när 
jag nyss har stått på tröskeln till den andra världen, 
men innan jag träffade er, hade jag alltid tänkt: är jag 
inte den bäste sabelfäktaren i republiken, så är jag 
åtminstone den näst bäste. Men — kan man tänka 
sig något slikt 1 — jag skulle inte ha lyckats parera 
ens den första stöten, om ni hade så velat. Säg mig, 
hvar har ni lärt er fäktkonsten?»

»Dels hade jag en smula medfödda anlag,» svarade 
pan Michael, »och dels öfvade mig min far från det 
jag var liten pojke. Han brukade alltid säga: ’Gud 
har gifvit dig en oansenlig växt, och lär du inte folk 
att ha respectus för dig, komma de att skratta åt dig.’ 
Resten lärde jag mig, när jag tjänade under vojevoden 
af Lillryssland. Där fanns några män, som lugnt 
kunde bjuda mig spetsen.»

»Kunde det finnas några sådana?»
»Sådana funnos. Det var pan Podbipienta, litau

ern, en familiant, som stupade vid Zbaraj.. . Herren 
vare hans själ nådigI... en man af så jättelik styrka, 
att det var omöjligt att ens försöka mäta sig med 
honom, ty han klöf både rustning och motståndare. 
Dessutom var där också pan Skschetuski, min gode 
vän och konfident, som ni måste ha hört talas om.»

»Hvad för slag? Han, som bröt sig ut ur Zbaraj 
och slog sig igenom kosackhären! Hvem har inte 
hört talas om honom!... Är ni af den sortens folk? 
Och har varit med vid Zbaraj?... Underdånigaste tjä
nare! Underdånigaste tjänare 1 Då har jag bestämdt 
hört talas om er hos vojevoden af Vilna. Heter ni 
inte Michael?»

»Jo; det vill säga jag heter egentligen Georg 
Michael, men eftersom ärkeängeln Michael anför hela 
den himmelska härskaran och har vunnit så många 
lysande viktorior öfver helvetets härar, så föredrar jag 
att ha honom till skyddspatron.»



»Ja, naturligtvis går Sankt Georg inte upp mot Sankt 
Michael... Då är ni samme Volodjovski, som fällde 
Bohun, efter hvad jag hört berättas?»

»Densamme.»
»Nå, af en sådan kan man gärna finna sig i att 

få på huden. Gifve Gud, att vi kunde bli vänner! 
Ni kallade mig visserligen förrädare, men däri bedrog 
ni er.»

Då pan Kmitsits yttrade detta, rynkade han ögon
brynen som om han känt häftiga smärtor i såret.

»Jag erkänner, att jag misstog mig,» svarade pan 
Volodjovski. »Men det är inte först af er, som jag 
får veta det; jag visste det redan genom ert folk. Och 
märk väl, att jag i annat fall inte hade kommit hit.»

»De ha slipat sina tungor duktigt på mig här i 
trakten,» inföll Kmitsits bittert. »Men de må säga 
hvad de vilja! Jag medger, att jag har gjort mig skyl
dig till ett och annat, men så har jag också blifvit 
skamligt mottagen af folket här.»

»Ni har skadat er själf mest genom Volmonto- 
vitsches brand och det sista rofvet.»

»Därför har jag ock processer på halsen. En hop 
domstolar ha redan skickat mig kallelsebref. De låta 
inte ens en sjuk vara i fred. Jag brände Volmonto- 
vitsche, det är sant, och en del folk blef ju nedhugget; 
men må Gud straffa mig, om jag gjorde det af ondska. 
Natten innan branden gaf jag mig själf det löftet att 
lefva i endräkt med alla, förlika mig med grårockarna 
här och till och med lämna borgarpacket i Upita skade
stånd, ty där hade jag verkligen farit vildt fram. Jag 
kommer tillbaka hem, och hvad finner jag? Mina 
kompaner ihjälstuckna som oxar! Då jag fick veta, 
att det var Butrymarna, som gjort det, då for satan 
själf i kroppen på mig, tror jag... och jag utkräfde 
blodig hämnd... Och kan ni tänka er för hvad de 
blifvit nedhuggna?... Jag fick sedermera veta det af 
en Butrym, som jag råkade på i skogen: därför att de 
velat dansa på krogen med Butrymarnas kvinnor!... 
Hvem skulle inte ha hämnats något sådant?»

10. — Syndafloden. I.



»Det är sant,» svarade pan Volodjovski, »att man 
gick litet för hårdhändt till väga med era kompaner, 
men var det månne laudanerna, som fällde dem? Nej, 
det var deras egen reputation, som de förde med sig 
hit, ty om några höfviska soldater hade velat dansa, 
skulle man säkert inte ha huggit dem i stycken för 
det.»

»De arma stackarna 1» återtog Kmitsits, fullföljande 
sin egen tankegång. »Nu medan jag legat i feber, 
ha de hvarenda kväll kommit in till mig genom dörren 
där borta.. . Jag har sett dem stå omkring min säng 
lifslefvande, blå, söndersargade, och de ha oafbru- 
tet jämrat: ’Jendrus, låt läsa mässor för våra själar, ty 
vi pinas svårligen ..Och jag säger er för sant, håren 
på mitt hufvud ha rest sig på ända, ty det luktade till 
och med svafvel i kammaren efter dem ... Mässor har 
jag låtit läsa, måtte det bara hjälpa dem!»

Ett ögonblicks tystnad följde.
»Och hvad rofvet beträffar,» fortsatte Kmitsits, 

»så kan ni omöjligt veta, att hon visserligen räddade 
mitt lif, då laudanerna satte efter mig, men att hon 
sedan befallde mig att gå och aldrig mer visa mig för 
hennes ögon. Hvad återstod mig då?»

»Det var i alla fall ett tatarstreck.»
»Ni måtte inte veta hvad affectus vill säga och 

hvilken desperation, som fattar en människa, då hon 
förlorar hvad hon älskar högst.»

»Vet inte jag hvad affectus vill säga?» ropade pan 
Volodjovski indignerad. »Ända från den dag jag första 
gången lyfte min sabel har jag oafbrutet varit föräl
skad ... Sant är visserligen, att jag växlat subiectum, 
men det har kommit sig af att jag aldrig blifvit belö
nad med genkärlek. I annat fall . skulle det inte ha 
funnits någon trognare än jag.»

»Hvad kan det vara för affectus, när man växlar 
subiectum?» sade Kmitsits.

»Då skall jag berätta er något annat, som jag med 
egna ögon sett. Under första tiden af Chmelnitskis 
uppror bortröfvade Bohun — han, som nu näst efter
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Chmelnitski åtnjuter det största anseendet bland kosac
kerna — en jungfru, som Skschetuski älskade öfver allt 
i världen, furstinnan Kurtsevitsch. Det var en verklig 
;affectus! Hela bären grät, då den såg Skschetuskis 
desperation, ty hans skägg blef hvitt, fastän han bara 
var några och tjugo år. Men gissa hvad han gjorde!»

»Hur skulle jag kunna veta det?»
»Eftersom fäderneslandet var i fara och behöfde 

honom, eftersom den grymme Chmelnitski drog fram 
som segrare, gjorde han intet försök att återvinna jung
frun. Han offrade sin sorg åt Gud och kämpade i alla 
strider under furst Jeremi, ända tills han vid Zbaraj 
höljde sig med sådan ära, att numera alla med vördnad 
och beundran nämna hans namn. Jämför nu hans 
handlingssätt med ert och lägg märke till skillnaden!»

Kmitsits teg och bet i mustascherna. Volodjovski 
fortsatte:

»Men därför lönade Gud också Skschetuski och 
gaf honom jungfrun. Kort efter Zbaraj gifte de sig, 
och nu ha de redan tre barn, fastän han fortsätter att 
tjäna i armén. Ni återigen spelar denne samme fiende 
i händerna genom era laglösa tilltag och hade så när 
satt lifvet till — utan att tala om att ni för ett par 
dagar sedan kunnat för alltid förlora jungfrun.»

»På hvad sätt då?» ropade Kmitsits och satte sig 
upp i sängen. »Hvad har händt henne?»

»Ingenting har händt henne; men det var en 
man, som anhöll om hennes hand och ville taga henne 
till hustru.»

Kmitsits bleknade, och hans insjunkna ögon bör
jade skjuta blixtar. Han ville resa sig upp, sprang till 
och med halfvägs ur bädden och skrek:

»Hvem var den skurken? Vid den lefvande Guden,
tala!»

»Jag,» svarade pan Volodjovski.
»Ni? Ni?» upprepade Kmitsits häpen. »Ni?...»
»Just jag.»
»Förrädare! Det skall ni ha betalt för!... Och 

hon? ... I Guds namn* säg allt!... Gaf hon er sitt ja?»



»Hon gaf mig afslag på fläcken, utan ett ögon
blicks besinning.»

En kort tystnad följde. Kmitsits andades tungt 
och höll ögonen oafvändt fästa på Volodjovski. Denne 
fortsatte:

»Hvarför kallar ni mig förrädare? Är jag er bror 
kanske eller er böneman? Har jag brutit något löfte 
till er? Jag besegrade er i envig och kunde göra hvad 
mig behagade.»

»Enligt gammal sed skulle en af oss betala det 
där med sitt blod. Om jag inte kunde komma åt er 
med sabeln, så kunde jag åtminstone skjuta er med 
musköt, och sedan finge gärna den lede ta mig.»

»Då hade det fått bli så att ni skjutit mig med 
musköten, ty om hon också gifvit mig sitt jaord, skulle 
jag inte ha antagit er utmaning till ett andra envig. 
Hvarför skulle jag slåss med er? Och vet ni hvarför 
hon afvisade mig?»

»Hvarför?» upprepade Kmitsits som ett eko.
»Därför att hon älskar er.»
Detta var för mycket för den sjukes svaga krafter. 

Kmitsits’ hufvud sjönk ned på kudden, svetten började 
pärla på hans panna, och han låg tyst en stund.

»Det är dåligt med mig...» sade han slutligen. 
»Hur... vet ni, att hon... älskar mig?»

»Därför att jag har ögon och ser, därför att jag 
har förstånd och märker. I synnerhet nu, sedan jag 
fått afslag, begriper jag alltsammans. För det första: 
då jag efter duellen kom och sade henne, att hon var 
fri, ty jag hade sträckt er till marken, hade hon så 
när svimmat, och i stället för att visa mig tacksamhet 
ville hon knappast se åt mig. För det andra: då 
Domaschevitscharna buro in er hit, stödde hon ert 
hufvud som en mor; och för det tredje: då jag friade 
till henne, visade hon af mig som en hund. Om de 
skälen inte synas er tillräckliga, så måste det vara där
för att ni har fått ett sabelhugg tvärs igenom förståndet.»

»Om det ändå vore santl» utbrast Kmitsits med 
svag stämma. »Här lägga de allehanda slags salfvor



på mitt sår... men bättre balsam än era ord skulle 
jag inte kunna få.»

»Är det en förrädare, som lägger sådan balsam på 
såret?»

»Förlåt mig! I mitt hufvud finns det inte plats 
för en sådan lycka, som att hon ännu skulle vilja ha 
mig.»

»Jag har sagt, att hon älskar er, jag har inte sagt, 
att hon vill ha er... Det är något helt annat.»

»Om hon inte vill ha mig, så krossar jag hufvu- 
det mot väggen! Jag kan inte lefva utan henne.»

»Kanske hon skulle vilja ha er, om ni hade en 
uppriktig intention att försona era brott. Nu är det 
krig, ni kan draga ut i fält, ni kan göra det kära fädernes
landet stora tjänster, ni kan hölja er med hjälteära, 
återvinna er reputation. Hvem är väl utan synd? 
Hvem har inte felsteg på sitt samvete?... Men till 
ånger och bättring står vägen öppen för en hvar. Ni 
har felat genom öfvermod och lagöfverträdelser, låt 
det hädanefter aldrig upprepas; ni har felat mot fäder
neslandet genom att under krigstid inlåta er i privat
fejder, rädda det nu ur dess fara; ni har förfördelat 
medborgare, godtgör detta. .. Där har ni en bättre 
och säkrare utväg än att krossa ert hufvud,»

Kmitsits såg uppmärksamt på pan Volodjovski; 
därefter yttrade han:

»Ni talar som en uppriktig vän.»
»Jag är inte er vän, men jag är sanningen att 

säga inte heller er ovän, och det gör mig ondt om jung
frun, fastän hon gaf mig korgen ... Jag sade henne 
skarpa ord, innan jag lämnade henne . .. För en korgs 
skull hänger jag mig inte, det är inte den första jag 
fått, och agg brukar jag aldrig nära. Dessutom, om 
jag kan leda er in på en god väg, så gör jag fädernes
landet en tjänst, ty ni är en duktig och bepröfvad 
soldat.»

»Liksom om jag hade tid att slå in på den där 
vägen! Masstals med rättegångar vänta mig. Jag 
måste direkt ur sängen till domstolen. .. Det enda jag



skulle kunna göra vore att rymma, men det vill jag 
inte... Masstals med rättegångarI Och domen blir 
fällande, det är säkert.»

»Här finns hjälpen för det!» sade pan Volodjovski, 
i det han tog fram orderskrifvelsen.

»En orderskrifvelse!» ropade Kmitsits. »Till hvem?»
»Till er. Ni behöfver inte inställa er för några 

domstolar, ni hör under hetmanens jurisdiktion. Hör 
på hvad furst vojevoden skrifver till mig.»

Pan Volodjovski uppläste för Kmitsits Radzivills 
privatbref, drog därpå djupt efter andan, började sno 
sina mustascher och återtog:

»Som ni ser beror det på mig att öfverlämna 
orderskrifvelsen till er eller inte.»

Fruktan och hopp afspeglade sig växelvis i Kmitsits’ 
ansikte.

»Hur gör ni?» frågade han sakta.
»Jag ger er skrifvelsen,» svarade pan Volodjovski.
Kmitsits’ hufvud sjönk tillbaka mot kudden, och 

han låg en stund tyst och stirrade upp i taket. Plöts
ligt började hans ögon fuktas, och ett par hos dessa 
ögon sällsynta gäster — två tårar — dallrade i hans 
ögonhår.

»Må jag slitas i stycken,» sade han slutligen, 
»må de hudflänga mig, om jag någonsin träffat på en 
storsintare människa än nil... Om ni verkligen för min 
skull fått korgen, om, som ni säger, Olenka älskar 
mig, så skulle en annan ha hämnats på mig och stör
tat mig än djupare.. . Men ni räcker mig handen och 
drar mig upp som ur grafven.»

»Därför att jag inte vill offra det kära fädernes
landet för mina privata mellanhafvanden ... och ni kan 
komma att göra det stora tjänster. Men det säger jag 
er, hade ni lånat de där kosackerna af Trubetski eller 
Chovanski, då hade jag innehållit orderskrifvelsen. Det 
var er lycka, att ni inte hade gjort det.»

»Af er borde alla taga exempel,» inföll Kmitsits, 
»räck mig er hand! Gifve Gud, att jag någon gång
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måtte komma i tillfälle att gälda er detta; ni har gjort 
mig till er vän för hela lifvet.»

»Nog om detl Nu gäller det bara att hugga i 
med raska tag l Ni behöfver inte inställa er för nägon 
domstol, bara gripa er an med arbetet. Gör ni er 
förtjänt om fäderneslandet, så förlåter er också adeln 
här, ty fäderneslandets väl ligger den varmt om hjärtat... 
Kanske att ni kan försona era brott, återvinna er repu
tation och komma att lysa som en ärones sol... och 
så känner jag en jungfru, som nog inte blir ovillig att 
ge er belöning för lifvet.»

»Hej!» ropade Kmitsits i högsta extas. »Skall jag 
ligga här i sängen och dåsa, när fienden förtrampar 
fäderneslandet! HejI Finns någon däri Hitåt! Knekt, 
gif mig stöflarna!... Ingen människa!... Alldeles 
ensam I... Men må åskan slå ned på mig i de här 
bolstrarna, om jag ligger kvar här längre I»

Pan Volodjovski smålog belåtet och inföll:
»Er själ är starkare än er kropp, ty kroppen är 

ännu inte tjänstduglig.»
Därefter reste han sig och ville taga farväl, men 

Kmitsits släppte honom icke, förrän han fått bjuda på 
vin.

Det led redan mot kvällen, då den lille riddaren 
lämnade Lubitsch och styrde kosan mot Vodokty.

»Jag godtgör bäst mina skarpa ord,» sade hanför 
sig själf, »om jag berättar henne, att Kmitsits inte bara 
stiger upp ur bädden utan också ur sin vanära ... Han 
är visst ingen grundfördärfvad människa, bara ett stort 
brushufvud... Detta kommer att glädja henne af 
hjärtat, och jag tänker mig, att jag blir bättre motta
gen nu, än då jag bjöd henne på mig själf...»

Här suckade den hederlige pan Michael och brum
made:

»Den som visste, ifall det finns någon i världen, 
som är utsedd åt mig!»

Under dylika funderingar uppnådde han Vodokty. 
Den lurfvige samogitiern kom utspringande till grinden, 
men gjorde sig ingen brådska att öppna utan sade endast:



»Nådig fröken är inte hemma.»
»Har hon rest bort?»
»Ja.»
»Hvart?»
»Vet jag?»
»När kommer hon tillbaka?»
»Vet jag?»
»Tala ordentligt! Sade hon inte, när hon kommer 

tillbaka?»
»Hon kanske aldrig kommer tillbaka, för hon 

reste i väg med vagnar och kistor. Af det begrep 
vi, att det var för lång tid.»

»Jaså,» brummade pan Michael. »Det är alltså 
hvad jag har åstadkommit!...»

TIONDE KAPITLET.

Då ljummare solstrålar tränga igenom de mörka 
vintermolnen, då de första knopparna spricka ut på 
träden) och den gröna vårsäden börjar skjuta upp på de 
fuktiga åkrarna, då brukar också våren och med den 
hoppet göra sitt inträde i hjärtana.

Men våren 1655 bragte ingen tröst åt republikens 
betryckta invånare. Hela dess östra gräns, ända upp
ifrån norr och ner till de vilda stäpperna i söder, var 
täckt som af ett band af eld, och vårregnet förmådde 
ej släcka elden; tvärtom, bandet blef allt bredare och 
inkräktade allt större sträckor af landet. Dessutom 
visade sig tecken på himlen, hvilka förebådade än större 
olyckor. De framilande molnen formade sig upprepade 
gånger till fästningstorn och vallar, som sedan ramlade 
under åskskrällar. Blixten slog ned i den ännu snö- 
höljda marken, barrskogarna gulnade, trädens grenar 
vredo sig i sällsamma, sjukliga bukter och fasoner,



fåglarna föllo döda till marken. Till slut varseblef 
man också besynnerliga fläckar i solen, till utseendet 
liknande en hand, som höll ett äpple, ett genomborradt 
hjärta och ett kors. Oron i sinnena tilltog, och mun
karna förlorade sig i gissningar öfver hvad dessa tecken 
kunde betyda. En sällsam bäfvan fyllde allas hjärtan.

Nya krig förespåddes, och plötsligt började det 
ryktet gå, att det var från Sverige, som ett anfall 
hotade. Till utseendet syntes ingenting bekräfta detta 
rykte, ty det med Sverige slutna stilleståndet var ej 
tilländalupet förrän om sex år, och dock diskuterades 
den hotande krigsfaran äfven i riksdagen, som Johan 
Kasimir den nittonde maj hade sammankallat i 
Varschau.

Oroliga blickar riktades mot Storpolen, där stor
men kunde väntas först utbryta. Leschtschinski, voje- 
voden af Lentschits, och Naruschevitsch, Litauens falt- 
sekretarius, sändes i ambassad till Sverige; men i stället 
för att lugna de oroliga endast ökade deras afresa 
ängslan.

»Den där ambassaden luktar krig,» skref Janus 
Radzivill.

»Om inte faran hotade från det hållet, hvarför 
skulle de skickas dit?» sade andrad »Den förre ambas
sadören, Kanazyl, har ju knappast hunnit komma 
tillbaka från Stockholm. Men tydligen har han ingen
ting kunnat uträtta, eftersom dessa högtbetrodda senatorer 
afsändts strax efter honom.»

De lugnare i landet ville dock ännu icke tro på 
möjligheten af ett krig.

»Republiken har inte gifvit någon som helst an
ledning,» menade de, »och stilleståndet varar ännu. 
Hvarför skulle man bryta de heligaste eder och för
drag och förrädiskt öfverfalla en farlig granne? Sven
skarna minnas ännu de sår, som polska sablar tillfogat 
dem vid Kirkholm, Putsk och Tschtsianna. Själfve 
Gustaf Adolf, som i hela Europa inte fann sin öfver- 
man, besegrades ju flera gånger af pan Konjetspolski. 
Den stora krigsära, som svenskarna förvärfvat sig, vilja



de nog inte sätta på spel genom att inlåta sig med en 
motståndare, som de aldrig lyckats rå på i öppen strid. 
Det är sant, att republiken är utmattad och försvagad 
af krig, men ensamt Preussen och Storpolen, som ej 
alls lidit af de sista krigen, kunna nog åtaga sig att 
fördrifva den där svultna nationen och jaga den tillbaka 
till dess ofruktbara klippor. Det blir intet krig.»

Härpå svarade återigen de räddhågade, att redan 
på landtdagen i Grodno hade det på konungens till- 
skyndan rådplägats om försvaret af Storpolens gräns
trakter och att skatter och soldater utskrifvits, hvilket 
man ju icke skulle ha gjort, om ej fara vore å färde.

Så slets man mellan hopp och fruktan, och en 
plågsam ovisshet nedtyngde sinnena. Men plötsligt 
skingrades ovissheten genom en rundskrifvelse från 
Boguslav Leschtschinski, Storpolens generalissimus, som 
uppbådade adeln i vojevodskapen Posen och Kalisch 
till gränsens försvar mot de anryckande svenskarna.

Nu voro alla tvifvel häfda. Ropet: »Krigi» 
genljöd genom hela Storpolen och alla republikens 
provinser.

Det var icke blott krig men ett nytt krig. Chmel- 
nitski, understödd af Buturlin, härjade i söder och 
öster; Chovanski och Trubetski i norr och öster, 
svensken närmade sig från väster. Bandet af eld var för- 
vandladt till en ring af eld.

Landet var som ett omringadt läger.
Och i detta läger stod det illa till. Redan hade 

en förrädare, Radziejovski, flytt därifrån och befann sig 
hos angriparna. Han förde dem till säkra byten, han 
påvisade svaga punkter och förstod att muta garniso
nerna. Därförutom saknades hvarken intriger eller in
bördes slitningar; det saknades ej magnater, som buro 
agg till hvarandra eller till konungen för nekade äre- 
poster och voro färdiga att hvilket ögonblick som helst 
offra det allmänna för sina privata intressen. Det sak
nades ej dissidenter, som åtrådde att se sin sak triumfera, 
om så skulle vara på fäderneslandets graf. Godt fanns 
det äfven om lagbrytare och lättingar och drönare
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och sådana, som högre än allt annat älskade sina egna 
personer, sina egna fördelar och sin bekvämlighet.

Det rika Storpolen, som hittills gått fritt för fient
liga härjningar, sparade emellertid ej på penningar till 
sitt försvar. Städerna och adelsbyarna uppställde fot
folk till det begärda antalet, och innan adeln i egna 
personer hunnit infinna sig i lägret, var detta redan 
öfverfullt af brokiga infanteriregementen under anförande 
af ryttmästare, som af landtdagen utsetts bland de i 
krig mest bepröfvade.

På tre ställen utefter floden Netze, vid Pila, Ujstsie 
och Vjelun, uppkastade ryttmästarna förskansningar under 
väntan på adeln, som det allmänna uppbådet hade kallat. 
Infanteristerna gräfde skansar från morgon till kväll, 
oupphörligt seende sig om efter det väntade rytteriet.

Den förste dignitär, som anlände, var vojevoden 
af Kalisch, pan Andreas Grudzinski, åtföljd af en talrik 
tjänarskara, klädd i blå och hvita färger. Han tog kvarter 
hos borgmästaren.

Vojevoden hade väntat att genast omringas af 
kalischadeln, men då ingen syntes till, sände han bud 
på ryttmästaren pan Stanislav Skschetuski, en släkting 
till den berömde Jan.

»Hvar är mitt folk?» frågade han efter de första 
hälsningarna ryttmästaren, som han känt sedan dennes 
barnaår.

»Hvilket folk?» frågade pan Skschetuski.
»Det allmänna uppbådet från Kalisch.»
Ett halft föraktfullt, halft smärtsamt leende öfver- 

for ryttmästarens svartmuskiga ansikte.
»Nådige herr vojevod,» svarade han, »det är ju 

fårklippningstiden nu, och för illa tvättad ull vilja köp
männen i Danzig inte betala. Alla Kalisch’ adelsherrar 
stå nu vid dammen och öfvervaka ulltvättningen eller 
vid vågen, med rätta menande, att svenskarna inte 
rymma sin kos.»

»Hvad för slag?» sade vojevoden förlägen. »Är 
ingen kommen ännu?»

»Ingen lefvande själ utom fotfolket... Och dess-



utom stundar ju skörden. En god landtbrukare ger 
sig inte af hemifrån vid den här tiden.»

»Hvad är det ni säger?»
»Och svenskarna rymma inte sin kos utan 

komma tvärtom än närmare,» upprepade ryttmästaren.
Vojevodens kroknästa ansikte blef plötsligt pur- 

purrödt.
»Hvad bryr jag mig om svenskarna!... Men jag 

kommer att skämmas inför de andra herrarna öfver 
att stå här utan folk.»

Skschetuski smålog återigen.
»Förlåt mig, ers kärlighet,» sade han, »men sven

skarna komma här i första rummet och blygseln i 
andra. För resten behöfver ni inte lida någon smälek, 
ty inte bara Kalisch’ adel utan också all den andra adeln 
håller sig fortfarande borta.»

»De ha blifvit galna 1» utropade pan Grudzinski.
»Nej, de äro blott säkra på att om inte de komma 

till svenskarna, så komma svenskarna till dem.»
»Vänta ett ögonblick!» sade vojevoden.
Han klappade i händerna, en lakej uppenbarade 

sig, och han gaf honom tillsägelse att hämta penna, 
papper och bläck — därpå satte han sig och började 
skrifva.

Efter en halftimme vek han ihop skrifvelsen och 
slog handen i den med orden:

»Jag sänder dem ännu ett förständigande att allra 
senast pro die 27 praesentis infinna sig här, och jag 
hoppas och tror, att de åtminstone inte skola försumma 
denna -sista^terminus. Säg mig nu: vet ni något nytt 
om fienden?»

»Ja. Viltenberg mönstrar sina trupper vid Dama.»
»Hur stor är hans styrka?»
»Somliga påstå sjutton tusen man, andra mer.»
»Hm! Så många bli inte vi. Hvad tror ni, skola 

vi lyckas att hålla dem stången?»
»Om inte adeln inställer sig, är det fullkomligt 

otänkbart...»
»Naturligtvis inställer den sig! Det är ju en känd



sak, att allmänna uppbådet alltid sölar. Men med 
adeln så hålla vi dem stången?»

»Nej,» svarade Skschetuski torrt. »Ers nåde, vi 
äga ju alls inga soldater.»

»Hvad för slag? Ha vi inga soldater?»
»Ers kärlighet vet lika väl som jag, att allt öfvadt 

folk vi ha är nere i Ukraine. Inte så mycket som två 
ryttarfanor ha de skickat hit, fastän Gud skall veta, att 
faran nu är större här uppe.»

»Men infanteriet, det allmänna uppbådet?»
»Af tjugu karlar har knappast en varit ute i krig 

förr, och af tio vet på sin höjd en hur man skall 
hålla en musköt. Då de fått vara med i ett krig, blir 
det bra soldater af dem, men nu duga de ingenting 
till. Och hvad allmänna uppbådet beträffar, så fråga 
hvem som helst, som något begriper, ifall allmänna 
uppbådet kan stå sig mot reguljära trupper, allra helst 
sådana som de svenska, segervana veteraner från det 
lutherska kriget.»

»Jaså, ni ställer svenskarna så högt öfver de våra?»
»Det gör jag inte, för om vi hade femton tusen 

sådana soldater som Zbaraj, skulle jag inte vara rädd 
för dem. Men med de här... Gud hjälpe oss med 
de häri»

Vojevoden satte händerna mot knäna och såg så 
skarpt på Skschetuski som om han velat läsa hans 
hemliga tankar.

»Hvarför ha vi då kommit hit? Vore det inte 
bättre, att vi ge oss, eller hur?»

Pan Skschetuski råkade i eld och lågor.
»Om jag någonsin har tänkt en sådan tanke, så 

må ni spetsa mig på en påle! Då ni frågar mig om 
jag tror på viktoria, svarar jag som soldat: nej! Men 
hvarför vi ha kommit hit, det är en annan fråga, och 
på den svarar jag som medborgare: för att sätta skräck 
i fienden, för att hålla honom tillbaka och ge det öfriga 
landet tid att rusta sig och för att hindra honom i 
hans framfart, så länge ännu en enda af oss finns 
i lifvet.»



»Det är ett mycket berömvärdt uppsåt,» svarade 
vojevoden kallt, »men det är lättare för er att uppmana 
soldaterna alt gå i döden än för oss, som få bära 
ansvaret för så mycket gagnlöst utgjutet adligt blod.»

»Vi ha adligt blod för att utgjuta det.»
»Ja visst, ja visst. Vi äro också allesammans 

beredda att utgjuta det, och det är för resten det 
lättaste. Men plikten befaller oss, som försynen har 
gjort till ledare, att inte bara fika efter äran utan också 
se på det nyttiga. Kriget är visserligen börjadt, men 
Carolus Gustavus är ju en frände till vår konung och 
kan inte underlåta att taga hänsyn till det. Därför böra 
vi också försöka inleda underhandlingar; ofta vinner 
man mer genom ordet än genom svärdet.»

»Det är inte min sak,» svarade pan Stanislav torrt.
Vojevoden gjorde tydligen samma reflexion, ty 

han böjde på hufvudet till tecken att samtalet var slut.
Skschetuski hade emellertid endast till hälften rätt 

i hvad han sagt om adelns tröghet att hörsamma det 
allmänna uppbådet. Sant är, att före fårklippnings- 
tidens slut endast få infunno sig i lägret mellan Pila 
och Ujstsie, men inemot den 27 juni, d. v. s. den tid, 
som utsatts i det förnyade uppbådet, började allt tal
rikare skaror inställa sig.

På landsvägen yrde oupphörligt dammoln upp, 
förkunnande att nya försvarare anlände. Adeln kom 
med buller och bång, åkande eller ridande, med tal
rika tjänarföljen, med fullastade packvagnar och så 
tungt beväpnad, att mången bar vapenbördor, som skulle 
ha varit lagom för tre: lansar, musköter, sablar, fäktvärjor 
och de vid denna tid redan bortlagda husarklubborna. 
Erfarna krigare förstodo redan af denna utrustning, att 
de framför sig hade opröfvadt och ovant folk.

Af all republikens adel var i själfva verket också 
den storpolska minst krigisk. Tatarer, turkar och ko
sacker hade aldrig härjat dessa trakter, som sedan kors- 
riddartiden nästan glömt hvad ett krig ville säga. De 
af Storpolens adel, som kände kallelse för krigarlifvet, 
togo värfning i armén och utmärkte sig där i lika hög
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grad som trots någon; de åter, som föredrogo att sitta 
hemma, förvandlades småningom till fredliga landt- 
junkare, som med sin fårull och sin säd öfversvämmade 
de preussiska städernas marknader.

Nu, då den svenska stormen ryckte dem ifrån 
deras fredliga värf, ansågo de, att man ej kunde taga 
nog mycket vapen, nog mycket lifsmedel med sig ut 
i krig och icke heller nog många tjänare, som skulle 
försvara sina herrars lif och ägodelar.

Det var ena konstiga soldater, och ryttmästarna 
hade ej lätt att komma till rätta med dem. I ledet stod 
till exempel en harneskklädd figur med ett tolf fot 
långt spjut i handen men med halmhatt på hufvudet 
»för svalkans skull»; en annan klagade midt under 
exercisen öfver hettan, en tredje gäspade, åt eller drack, 
en fjärde skrek på sin lifknekt, och alla ansågo det 
fullt tillåtligt att i ledet prata så högt, att ingen kunde 
höra officerarnas kommandon. Dubbelt svårt var det 
att införa disciplin, ty ädlingarna blefvo grymt föro
lämpade öfver minsta tillrättavisning, anseende hvarje 
sådan sårande för deras värdighet. »Artiklar» upp
lästes visserligen, men ingen brydde sig om att höra 
på dem.

Ett black om foten på denna armé var det oräk
neliga antalet af vagnar, reservhästar, slaktboskap och 
framför allt betjäningen, som vaktade tält och husgeråd, 
lagade kålsoppor och gröt och vid minsta anledning 
var färdig att börja gräl och slagsmål.

Mot denna här antågade från trakterna kring Oder 
Arvid Vittenberg, en gammal krigare från trettioåriga 
kriget, i spetsen för sjutton tusen väl disciplinerade 
veteraner.

På ena sidan floden låg det själfsvåldiga polska 
lägret, likt en brokig marknad, genljudande af dispyter 
och kritik öfver befälhafvarnas åtgärder, sammansatt af 
hederliga landtjunkare, som i hast förvandlats till in
fanteri, och välborenheter, komna direkt från fårklipp
ningen. Från andra hållet anryckte hotfulla, tigande 
truppmassor, hvilka vid en vink af befälhafvaren for-



merade linjer och fyrkanter med en nästan maskin
mässig precision; lugna, kallblodiga krigsbussar, som 
hade kriget till sitt yrke och hade nått mästargraden i 
detta sitt handtverk. Hvilken erfaren människa kunde 
tvifla på hvad resultatet af en sammandrabbning skulle 
bli och på hvilken sida segern skulle stanna?

Emellertid infann sig adeln allt talrikare, och äfven 
dignitärer från Storpolen och andra provinser började 
anlända med stora följen af krigsfolk och tjänare. Kort 
efter pan Grudzinski ankom till Pila den mäktige voje
voden af Posen, pan Kristoffer Opalinski. Tre hundra 
hejdukar i röda och gula färger och beväpnade med 
musköter tågade framför vojevodens karet. En skara 
adel och hofmän omgaf hans höga person. Efter kom 
en afdelnmg ryttare i samma färger som hejdukerna. 
Vojevoden själf åkte i kareten, och vid hans sida satt 
narren Stach Ostroschka, som hade till uppgift att 
muntra upp sin dystre herre under färden.

Ankomsten af en så hög dignitär lifvade allas 
sinnen. När man såg vojevodens nästan konungsliga 
majestät, hans stolta uppsyn, hans kloka, stränga ögon, 
som framlyste under den hvälfda pannan, hela den 
vördnadsbjudande gestalten, syntes det nästan otänkbart, 
att ödet skulle kunna hålla någon vidrighet i beredskap 
åt en sådan man. Ja, icke ens svenskarna skulle 
väl våga lyfta sina kätterska händer mot en dylik 
magnati

De, i hvilkas bröst ett räddhågadt hjärta klappade, 
kände sig genast tryggare under hans vingars skugga. 
Han hälsades entusiastiskt. Lefveropen skallade utefter 
gatan, genom hvilken tåget långsamt drog fram på sin 
väg till borgmästarens hus, och ryggarna kröktes för 
vojevoden, som man tydligt kunde se genom karetens 
glasfönster. Dessa bugningar besvarade utom vojevoden 
äfven Ostroschka, och det med en så högtidlig värdighet 
som om de gällt uteslutande honom.

Knappast hade dammet hunnit lägga sig efter 
vojevodens intåg, förrän kurirer kommo med under
rättelsen, att hans kusin, Peter Opalinski, vojevod af
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Podlachien, samt. dennes svåger, Jakob Rozdraschevski, 
vojevod af Inovratslav, voro i annalkande. Dessa med
förde hvar och en hundrafemtio beväpnade man utom 
hofmän och tjänare. Sedan förgick icke en dag utan 
att nya dignitärer anlände. Staden blef så öfverfull af 
folk, att icke ens alla adelsmän lyckades få kvarter. 
Allmänna uppbådet slog läger på de angränsande ängarna. 
Det var som om republikens hela brokiga fågelvärld 
hade kommit flygande till Pila.

Där rådde ett virrvarr af färger — röda, gröna, 
blå och hvita — ty oafsedt allmänna uppbådet, där 
hvarje adelsman var klädd på sitt sätt, och oafsedt dig
nitärernas betjäning, bar infanteriet från hvarje distrikt 
sina särskilda färger.

Äfven marketentare anlände, och som de ej fingo 
plats på torget, byggde de upp en rad skjul utanför 
staden. Där såldes alla möjliga förnödenheter, från 
kläder och vapen till mat och dryck. Dag och natt 
bolmade rök ur skjulen, och med röken blandade sig 
stekos och lukten af kål och färskt bröd. Utanför 
skjulen vimlade det af adel, beväpnad icke blott med 
svärd utan äfven med skedar, ätande, drickande och 
pratande än om fienden, som ännu icke syntes till, 
och än om de nyanlända dignitärerna, för hvilkas räk
ning man ej sparade på stickord.

Mellan grupperna af adel gick Ostroschka, klädd 
i en brokig narrdräkt och med en bjällerprydd liten 
spira i handen. Hvar han gick fram, bildade det sig 
genast en krets omkring honom, och han göt olja på 
elden, hjälpte till att förtala dignitärerna och föreläde 
gåtor, åt hvilka adeln skrattade desto hejdlösare, ju gif
tigare de voro.

I dem skonades ingen.
En eftermiddag kom själfve vojevoden af Posen ut 

till marketenterierna, samspråkade nådigt med adeln 
och klagade än för den ene, än för den andre, än inför 
allesammans öfver konungen, som ej sändt så mycket 
som en enda ryttarfana till hjälp mot den annalkande 
fienden.

11. — Syndafloden. I.
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»De ha glömt bort oss, go’ herrar,» sade han, 
»och lämna oss utan hjälp. Det sägs i Varschau, att 
det finns alltför litet trupper i Ukraine ändå och att 
hetmanerna inte rå på Chmelnitski. Jo jo men, det 
märks, att man håller Ukraine kärare än Storpolen! Vi 
äro i onåd, go’ herrar, i onåd! De ha lagt oss så godt 
som på slaktbänken ...»

»Och hvems är skulden?» frågade pan Schlichting, 
domare i Vschov.

»Hvem är skulden till republikens alla olyckor?» 
svarade vojevoden. »Inte vi, bröder adelsmän, som för
svara den till sista bloddroppen.»

Det smickrade adeln på det högsta, att »grefven 
till Bina och Opalenitsa» ställde sig på jämlik fot med 
den och erkände broderskapet. En viss pan Koschutski 

-inföll genast:
»Nådige vojevod! Om hans majestät ägde flere 

sådana konsiliarer som ers kärlighet, skulle vi säkert 
inte lämnats ohulpna ... Men där borta i Varschau lära 
de råda, som buga sig djupast.»

»Jag tackar er, herr broder, för era välvilliga ord. 
Skulden är dens, som lyssnar till dåliga rådgifvare. Vår 
frihet, är dem salt i surt öga där borta. Ju mer adel, 
som stupar, dess lättare blir det att införa absolutum 
dominium.»

»Skola vi alltså förgås, för att våra barn skola för- 
smäkta i träldom?»

Vojevoden svarade ej, men adeln började utbyta 
vreda blickar.

»Är det meningen?» ropade en mängd stämmor. 
»Är det därför vi skickas ut att nedslaktas? Mycket 
troligt! Det är inte första gången vi höra glunkas 
om absolutum dominium. Men förhåller det sig så, 
då skola vi visa, att vi nog kunna tänka på våra 
egna lif.»

»Och på våra barn!»
»Och på våra ägodelar, som fienden kommer att 

sköfla igne et ferro.»
Vojevoden teg.



Denne fältherre hade ett egendomligt sätt att ingjuta 
krigisk anda i sina soldater.

»Konungen är skuld till alltsammans,» ropade 
allt flere.

»Konungen är en förrädare!» skränade en djärf 
stämma.

Vojevoden teg.
Ostroschka, som stod vid hans sida, slog sig 

plötsligt på benen och lät höra ett så genomträngande 
galande, att allas blickar riktades på honom.

Sedan skrek han:
»Go’ herrar! Bröder! Mina små lamm! Lyssna 

till min gåta!»
Den allmänna upphetsningen lade sig ögonblick

ligt, och ombytlig som ett aprilväder var adeln med 
ens idel nyfikenhet och ifver att få höra någon ny^ 
kvickhet af narren.

»Hör på! Hör på!» ljöd en mängd stämmor. 1
Narren började blinka med ögonen som en apa 

och deklamerade med gäll stämma:

Som tröst efter bror fick han kronan och vifvet, 
men äran den följde med bror hans ur lifvet.
Kanslern han förjagat — och nu det förtäljes, 
att själf som kansler hos kanslerskan han dväljes.

»Kungen! Kungen! Johan Kasimirl» ropades 
det från alla håll, och en skallande skrattsalfva ljöd.

»Anfäkta honom, det där satte han ihop som en 
mästare I» skrek adeln.

Vojevoden skrattade med de andra. Då oväsendet 
något lagt sig, yttrade han i allvarsammare ton:

»Och för den här affären måste nu vi offra våra 
lif och våra hufvuden . . . Dit har det kommit!... 
Där har du en dukat, narr, för din präktiga gåta.»

»Kristoffer! Allra käraste lilla Krich!» skrek narren. 
»>Men hvarför klandrar du andra för att de hålla narrar, 
när du själf inte bara håller mig utan betalar mig 
extra för mina gåtor?. .. Ge mig en dukat till, skall 
jag sätta ännu en gåta på dig.»



»Lika bra?»
»Bättre och ändå längre... Men ge mig först 

dukatenl»
»Där har du den.»
Narren slog sig åter på benen, gol som en tupp 

och skrek:
»Go' herrar, hor på! Hvem är detta?»

Han spelade Kato, han älskade klagan, 
mer pennan än sabeln syntes behaga’n.
Förrädarens post han försökte att vinna, 
och lurad han strax lät sin giftåder rinna.
Mer krigisk han kanske dugt olyckan hämma, 
ty svensken ej låter satirer sig skrämma/ 
men knappt har han anat soldatyrkets våda, 
förr’n skamligt han skyndar att kungen förråda.

Alla de närvarande gissade denna gåta med lika 
stor lätthet som den föregående. Några kväfda skratt 
ljödo, sedan inträdde djup tystnad.

Vojevoden hade blifvit eldröd, och hans förlägenhet 
ökades af att allas blickar voro riktade på honom. Narren 
såg än på den ene adelsmannen, än på den andre, och 
slutligen utbrast han:

»Kan ingen af er gissa hvem det är?»
Och då tystnad blef det enda svaret, vände sig 

Ostroschka med fräck uppsyn till vojevoden:
»Du, Krich, vet inte du heller hvad för en skälm 

det är fråga om?... Vet du inte det? Ge mig då 
en dukat!»

»Där har du,» svarade vojevoden.
»Gud löne dig!... Säg mig en sak, Krich: 

har du inte försökt att få kanslersbefattningen efter 
Radziejovski?»

»Här är inte tid till några skämt,» svarade 
Kristoffer Opalinski.

Och han lyfte på hatten för de närvarande.
»Underdånigaste tjänare, mina herrar!... Det är 

tid för mig att bege mig till krigsrådet.»
»Till familjerådet, menade Krich,» sade Ostroschka, 

»för de äro tjocka släkten allihop.»
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Bägge aflägsnade sig. Knappast hade de gått några 

steg, förrän vojevodens öron nåddes af en skallande 
skrattsalfva, som först sent omsider drunknade i det 
allmänna oväsendet i lägret.

Krigsråd ägde verkligen rum, och vojevoden af 
Posen presiderade. Det var ett besynnerligt slags krigs
råd. Däri deltogo uteslutande dignitärer, som aldrig 
varit med om något krig. De storpolska dignitärerna 
följde ej och kunde ej följa de litauiska och ukrainska 
småkonungarnas exempel, hvilka likt salamandrar stän
digt lefde i elden.

Där var hvarje vojevod och kansler en krigare, 
som på hela kroppen bar aldrig utplånade, röda märken 
efter pansar och harnesk, som tillbragt hela sin ungdom 
på stäpperna eller i skogarna, i läger eller bivuaker, 
under ständiga strider och jakter.' Här var det digni
tärer, som beklädde ämbeten, och ehuru äfven de, då 
så kräfdes, hörsammade allmänna uppbådet, förde de 
aldrig befälet i något krig. Den djupa freden hade ut
släckt krigarandan hos ättlingarna af den adel, som 
korsriddarnas järnklädda skaror icke hade kunnat motstå. 
De hade förvandlats till politici, lärda och litteratörer. 
Först den hårda svenska skolan lärde dem på nytt hvad 
de hade glömt.

Emellertid utbytte de till rådplägning församlade 
dignitärerna tveksamma blickar; ingen ville först taga 
till ordet, alla väntade på hvad »Agamemnon», vojevoden 
af Posen, skulle säga.

»Agamemnon» själf visste dock lika litet som de 
hvad som borde göras och började sitt tal med nya 
klagomål öfver konungens otacksamhet och tröghet, 
öfver det lättsinne, hvarmed hela Storpolen och de 
själfva offrades. Men hur vältalig var han ickel Hur 
värdig var icke hans hållning, hur liknade han icke 
en romersk senator! Han höll hufvudet bakåtböjdt, 
hans svarta ögon sköto blixtar, och det grå skägget 
darrade af ädel harm, då han utmålade republikens 
stundande olyckor.

»Hvilka är det, som drabbas af fäderneslandets
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lidanden,» sporde han, »om icke dess söner... och 
oss drabba de först. Vår mark, våra gods, dyrt köpta 
med förfädrens blod och hjältedater, komma först att 
sköflas af fienden, som likt en storm nalkas oss från 
hafvet. Och för hvad lida vi? Hvarför röfva de våra 
hjordar, nedtrampa vår säd, bränna våra byar, som vår 
idoghet har byggt? Ha vi förfördelat Radziejovski, 
som, orättvist dömd och förföljd, likt en brottsling 
har tvungits att söka främmande protektion? Nej!... 
Ha vi påyrkat, att den tomma titeln ’konung af 
Sverige’, som redan kostat så mycket blod, skall bibehållas 
i Johan Kasimirs titulatur? Nej!... Två krig rasa vid 
två af landets gränser — var det skäl att framkalla 
ännu ett tredje?... Den som bär skulden till detta, 
må han dömas af Gud, af fäderneslandet... Vi två våra 
händer, ty vi äro oskyldiga till det blod, som kommer 
att utgjutas...»

Och så fortsatte vojvoden att dundra. Men då 
man slutligen öfvergick till själfva saken, hade han intet 
råd att ge.

Man sände därför efter ryttmästarna, som hade 
befälet öfver fotfolket, och i synnerhet lyssnade man 
med ifver till pan Vladislav Skoraschevski, som icke 
blott var en tapper och berömd soldat utan en gammal 
praktikus, som förstod krigskonsten i grund. Till och 
med erfarna generaler brukade ofta lyssna till hans råd; 
dess angelägnare var man nu att höra dem.

Pan Skoraschevski rådde till att dela hären i tre 
läger, ett vid Pila, ett vid Vjelun och ett vid Ujstsie, 
men förlagda så nära h varan dra, att de i händelse 
af anfall skulle kunna komma till hvarandras hjälp. 
Dessutom tillrådde han att uppkasta skansar utefter 
hela den del af flodstranden, där lägren sträckte sig.

»Då det visar sig,» sade pan Skoraschevski, »på 
hvilken punkt fienden tänker försöka en öfvergång, så 
samla vi oss där och hälsa honom som sig vederbör. 
Jag beger mig med herrarnas tillstånd till Tschaplinek 
med en liten truppafdelning. Det är en förlorad 
position, och när tid blir drager jag mig därifrån, men
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där kan jag lättast iakttaga fiendens rörelser, och jag 
skall inte underlåta att sända meddelanden hit.»

Alla gingo in på denna krigsplan, och man började 
göra sina förberedelser i lägret. Antalet adel uppgick 
nu till femton tusen man. Fotfolket uppkastade skansar 
på en sträcka af sex mil.

Ujstsie, hufvudpositionen, besatte vojevoden af 
Posen med sitt folk. En del af adeln kvarstannade i 
Vjelun, en del i Pila, och pan Vladislav Skoraschevski 
äftågade till Tschaplinek för att därifrån utspionera fienden.

Juli månad ingick med torr och varm väderlek. 
Solen brände så hett på slätterna, att adeln tog sin till
flykt in i skogen, där en del lät uppslå sina tält och 
där bullrande kalas tillställdes. Än värre än husbönderna 
väsnades betjäningen, i synnerhet då den tre gånger 
om dagen red till Noteka för att vattna hästarna och 
alltid råkade i lufven om den bästa platsen nere vid 
flodstranden.

Andan inom denna underliga här var emellertid 
till en början god, trots att vojevoden af Posen ej kunde 
tillräkna sig äran häraf.

Om Vittenberg företagit ett anfall någon af de 
första dagarna i juli, skulle han förmodligen mött ett 
starkt motstånd, som, allteftersom stridsifvern ökats, 
kunnat öfvergå till ett oemotståndligt raseri, hvarpå 
man ju sett exempel förr. Men Vittenberg, som studerat 
icke blott krigskonsten utan också människorna, dröjde 
kanske med flit. En mångårig erfarenhet hade lärt 
honom, att den nyvärfvade soldaten är farligast i de 
första ögonblickens hetta och att det-oftast icke är mod, 
som felas honom, utan uthållighet,/hvilket endast vinnes 
med tiden. Han är lik järnet, som, medan det är rödt, 
skälfver, bränner, sprutar gnistor och sveder men, sedan 
det kallnat, endast är en död massa.

Då några veckor förflutit, började allmänna upp
bådet ledsna vid sysslolösheten. Hettan blef allt olid
ligare. Adeln vägrade infinna sig i exercisen under 
förklaring, att »hästarna blefvo bromsstungna och inte
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ville stå stilla, och att ingen människa kunde stå ut 
med myggbetten».

Betjäningen råkade i allt häftigare trätor om de 
skuggiga platserna, och äfven deras herrar grepo mer 
än en gång till sablarna af samma anledning. En och 
annan, som red bort att vattna, kom aldrig mera 
tillbaka.

Det fattades ej heller dåliga exempel från högre 
ort. Pan Skoraschevski hade just från Tschaplinek sändt 
underrättelse om att svenskarna icke voro långt borta, 
då man i krigsrådet beviljade starostén pan Sigismund 
Grudzinskis ansökan om att få återvända hem.

Då denna nyhet spred sig bland adeln, uppstod 
ett sådant oväsen, att vojevoden af Posen i egen person 
måste gå ut och lugna den med försäkran, att ädlingen 
i fråga endast fått en veckas permission för viktiga 
angelägenheters vårdande.

Men det dåliga exemplet verkade. Redan samma 
dag var där några hundra adelsmän, som icke ville 
vara sämre än herr starostén utan äfven begåtvo sig 
af — ehuru utan vederbörligt tillstånd./ Pan Stanislav 
Skschetuski slet sitt hår, ty äfven hans infanterister 
började smyga sig bort. Det hölls ett nytt krigsråd, 
hvari adeln fordrade att få deltaga. En stormig natt 
full af slagsmål och trätor följde. Alla misstänkte hvar
andra för afsikten att fly. Ropet: »Endera alla eller 
också ingen» flög från mun till mun.

Oupphörligt utspredos rykten om att vojevoder 
begåfvo sig af — och en sådan upphetsning rådde, 
att vojevoderna flera gånger måste visa sig för de ursin
niga skarorna. Några tusen man sutto till häst ända 
till dagbräckningen, och vojevoden af Posen red fram 
och tillbaka mellan deras led med blottadt hufvud, 
lik en romersk senator, och utropade gång på gång de 
stolta orden:

»Bröder adelsmän! Vi skola lefva och dö till
sammans!»

Af några hälsades han med hurrarop, af andra 
med speglosor. Så snart han lyckats lugna hopen,



återvände han till krigsrådet, uttröttad och hes men 
berusad af sina egna ord och öfvertygad om att han 
gjort fäderneslandet oskattbara tjänster.

I krigsrådet hade han däremot mindre godt om 
stolta ord. Han slet förtviflad sitt skägg och upprepade 
oupphörligt:

»Råd oss, om ni kan. .. Jag tvår mina händer, 
ty med soldater sådana som dessa är det omöjligt att 
försvara sig.»

»Nådige vojevod,» svarade pan Stanislav Sksche- 
tuski, »fienden själf kommer att göra slut på dessa 
upptåg och dessa galenskaper. Så snart kanonerna 
börja spela och det gäller att försvara det egna lifvet, 
kommer denna samma adel att stå som en man istället 
för att ligga och kifvas i lägret. Så har det varit förr.»

»Men hvad skola vi försvara oss med? Vi ha 
inga kanoner, bara våra vivatovkoi*, som duga till att 
salutera med vid fester.»

»Vid Zbaraj hade Chmelnitski sjuttio tältstycken 
och furst Jeremi endast ett tiotal granatmörsare.»

»Men han hade en armé, inte sådant här pack; 
sina vidtberömda krigare och inga fårklippare.»

Följande dag medförde ingen förändring till det 
bättre i förhållandena. Tvärtom, oordningen tilltog. 
Någon utspred det ryktet, att dissidenterna, i synnerhet 
kalvinisterna, voro beredda att vid första tillfälle öfvergå 
till fienden. Knappt hade dessa misstankar rotfast sig 
hos adeln, förrän genast några tusen sablar började 
blixtra och en formlig storm utbröt i lägret.

»Vi nära förrädare 1 Vi uppföda ormar, som äro 
färdiga att stinga vår moders barm!» ropade adeln.

»Hugg ned dem! ... Förräderi är det smittosam- 
maste af allt ondt... Ryck upp ogräset, annars förgås 
vi allesammans.»

Vojevoderna och ryttmästarna måste åter inskrida, 
men denna gång hade de svårare att lugna stormen 
än dagen förut, i synnerhet som de själfva delade adelns 
misstankar.

* Ett karbinlikt skjutgevär af liten kaliber.



En egendomlig stämning vann till slut insteg i 
lägret. Somliga hängåfvo sig åt modlöshet och dystert 
grubbel. Stumma och med vacklande steg gingo de 
af och an längs vallarna och kastade ängsliga, mörka 
blickar utåt slätten, där fienden skulle komma, eller 
också meddelade de hvarandra hviskande nya jobsposter.

Andra beredde sig med ett slags vild, rusig bekym- 
merslöshet på döden och tillställde dundrande dryckes
lag och fester för att åtminstone njuta af lifvets få 
återstående dagar. Ännu andra tänkte endast på sin 
själs räddning och tillbragte hela nätterna under bön. 
Ingen enda drömde om seger, en sådan föreföll alla 
helt enkelt otänkbar. Och likväl var fienden numeriskt 
ej synnerligen öfverlägsen; den hade blott flera fält
pjäser, en bättre öfvad här och en anförare, som för
stod krigskonsten.

Medan sålunda, å ena sidan, det polska lägret 
kifvades, festade och stormade likt ett upprördt haf, 
nalkades från andra sidan, från de gröna slätterna kring 
Oder, den svenska hären, lugnt och säkert.

Främst tågade den kungliga brigaden, anförd af 
Bengt Horn, en väldig krigare, hvars blotta namn 
väckte skräck i hela Tyskland. Ett utvaldt, storväxt 
folk i hjälmar och gula läderkyller, beväpnadt med 
värjor och musköter, kallblodigt, okufligt i striden och 
lystrande till anförarens minsta vink.

Karl Schedding, en tysk, anförde nästa brigad, 
den västgötska, bestående af två infanteriregementen 
och ett tungt kavalleri, i harnesk utan axelstycken. 
Ena hälften af fotfolket hade musköter, den andra lan
sar. Vid stridens början stodo musketörerna i fronten, 
och i händelse af anfall drogo sig kavalleristerna bakom 
lansknektarna, som satte ena ändan af lansen i marken 
och riktade den andra mot de framsprängande hästarna. 
Vid Tschtsianna, under Sigismund III:s tid, hade ett 
enda husarregemente upprifvit denna samma västgötska 
brigad, där nu hufvudsakligen tyskar tjänade.

De två småländska brigaderna anfördes af Irwin, 
kallad Enhand, ty han hade vid något tillfälle förlorat
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sin högra hand. I dess ställe besatt han en sådan 
styrka i den vänstra, att han med ett hugg klöf en 
hästhals. Han var en bister krigsbuss, som älskade 
krig och blodsutgjutelse. Då de andra officerarna 
under de ständiga krigen hade utbildats till yrkesmän, 
som stredo för stridens skull, var och förblef han en 
fanatiker, som mördade människor, sjungande fromma 
psalmer.

Den västmanländska brigaden anfördes af Draken
berg och den helsingska af Gustaf Oxenstierna, en 
släkting till den ryktbare kansleren och en ung, lof- 
vande krigare. Öfver den östgötska brigaden förde 
Fersen befälet, och den nerkiska och värmländska 
anfördes af Vittenberg själf, som på samma gång var 
hela härens öfverbefälhafvare.

Sjuttiotvå fältstycken skuro djupa fåror i de fuktiga 
ängarna, och soldaterna voro till antalet sjutton tusen 
— sjutton tusen förhärjare af hela Tyskland, krigare 
så väldiga, att knappast det kungliga franska gardet 
kunde mäta sig med dem. Efter hären följde tross
vagnar och tält.

Regementena marscherade i slagordning, färdiga 
till strid i hvilket ögonblick som helst. En skog af 
lansar stack upp öfver massan af hufvuden, hjälmar 
och hattar, och mellan denna skog vajade stora blå 
fanor med hvita kors i midten.

Med hvarje dag minskades afståndet, som skilde 
de båda härarna.

Slutligen, den 27 juli, varseblef den svenska armén 
för första gången, i skogen bakom byn Heinrichsdorf, 
den polska gränspålen. Vid denna anblick upphäfde 
hela hären ett skallande hurrarop, trummor och trum
peter började smattra, alla fanor vecklades ut. Vitten
berg red i spetsen med en lysande stab, och alla rege
mentena defilerade skyldrande förbi honom, kavalleriet 
med dragna värjor, kanoniärerna med tända luntor. 
Det var på eftermiddagen, vädret var strålande. Skogen 
doftade af barr och kåda.
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Den grå, solbegjutna landsvägen, där de svenska 
trupperna tågade fram, förlorade sig vid synranden. 
Då de slutligen hunnit ur skogen, möttes deras blickar 
af ett leende landskap, förgylldt af mognande säd, grönt 
af ängsmarker, på sina ställen beströdt med ekdungar. 
Här och hvar steg rök mot skyn; på ängarna syntes 
betande hjordar. I vattensamlingarna nere i dälderna 
gingo storkar helt lugnt och klefvo.

' Det låg någonting stilla och ljufligt fridfullt öfver 
detta landskap, flytande af mjölk och honung. Det 
tycktes utbreda sig allt vidare och öppna armarna mot 
den svenska hären, liksom om det hälsat icke fiender 
utan gäster, sända af Gud.

Dess anblick aflockade soldaterna ett nytt jubelrop, 
i synnerhet de infödda svenskarna, som voro vana 
vid den nakna, vilda, karga naturen i sitt hemland. 
Det fattiga, roflystna folket greps af begär att förvärfva 
alla de skatter och rikedomar, som här utbredde sig 
framför dem. Leden lifvades och eldades.

Men härdade i trettioåriga krigets eld förmodade 
soldaterna, att det ej var något lätt arbete, som väntade 
dem, ty detta fruktbara land beboddes af ett tappert 
och krigiskt folk, som förstod att försvara det. Ännu 
lefde i Sverige minnet af det blodiga nederlaget vid 
Kirkholm, då tre tusen man rytteri under Chodkjevitsch 
i grund nedgjorde aderton tusen svenskar. I Västergöt
lands, Smålands och Dalarnas stugor berättades det om 
dessa bevingade ryttare, liksom man berättade om 
sagornas troll. Färskt var ännu minnet af striderna 
under Gustaf Adolf, ty ännu lefde många, som tagit del i 
dem. Innan han genomflög hela Tyskland, hade ju 
denne svenske örn två gånger bräckt sina klor mot 
Konjetspolskis härskaror.

Till glädjen sällade sig därför äfven en viss ängslan, 
för hvilken icke ens själfve öfverbefälhafvaren Vitten- 
berg var fri. Han såg på sina förbitågande regementen 
med samma blick, hvarmed herden ser på sin hjord. 
Därefter vände han sig till en fetlagd man i fjäderprydd



hatt och med ljus peruk, hvars lockar föllo ned på 
axlarna.

»Ers kärlighet försäkrar mig,» sade han, »att vi 
med denna styrka skola lyckas besegra hären vid Upita?»

Mannen i den ljusa peruken smålog och svarade:
»Ers excellens kan tryggt lita på mina ord; jag 

är villig att sätta mitt hufvud i pant därpå. Om den 
reguljära armén och någon af hetmanerna stode vid 
Ujstsie, skulle jag vara den förste att tillråda uppskof, 
till dess hans kunglig majestät hinner hit med hela 
armén. Men mot allmänna uppbådet och de storpol
ska herrarna är vår styrka mer än tillräcklig.»

»Och de få inga förstärkningar?»
»Nej, och det af två anledningar: för det första 

därför att alla trupperna, och de äro för öfrigt inte myc
ket talrika, ha fullt upp att göra i Litauen och Ukraine; 
för det andra därför att i Varschau hvarken konung 
Johan Kasimir eller kanslererna eller senaten intill denna 
stund vill tro, att hans kunglig majestät Karl Gustaf 
trots stilleståndet, trots den sista ambassaden, trots 
beredvilligheten till eftergifter verkligen har börjat kriget. 
De tro, att freden kommer att återställas i sista minu
ten ... ha ha ha!»

Den fetlagde mannen tog af sig hatten, torkade 
svetten ur sitt röda ansikte och tillfogade:

»Trubetski och Dolgoruki i Litauen, Chmelnitski 
i Ukraine, och vi marschera in i Storpolen 1 .. . Därhän 
har Johan Kasimir bragt det!»

Yittenberg såg på honom med en egendomlig blick.
»Och den tanken gläder ers kärlighet!»
»Ja, den tanken gläder mig, därför att mina oför

rätter komma att bli hämnade. Dessutom ser jag så 
tydligt som i min öppna hand, att ers excellens' sabel 
och mina råd komma att sätta den skönaste krona i 
världen på Karl Gustafs hufvud.»

Vittenberg lät sin blick glida ut öfver skogarna, 
ängarna och sädesfälten och inföll efter ett ögonblick:

»Ni har rätt, det är ett vackert och bördigt land ... 
Ers kärlighet kan vara viss om att efter krigets slut



174 —

konungen inte kommer att anförtro ståthållarskapet 
öfver det åt någon annan än er.»

Den fetlagde mannen tog åter af sig hatten.
»Och jag vill inte heller ha någon ännan herre,» 

svarade han och lyfte blicken mot himlen.
Himlen var klar och strålande, ingen blixt slog 

ned och krossade förrädaren, som öfverlämnade sitt 
land, redan dignande under tvenne krig, i fiendens 
händer.

Mannen, som samtalade med Vittenberg, var näm
ligen Hieronymus Radziejovski, den förutvarande vice- 
kansleren, som nu trädt i svenskarnas tjänst emot fäder
neslandet.

De stodo tysta en stund. Under tiden passerades 
gränsen af de två sista brigaderna, den nerkiska och 
den västmanländska, och sedan kom ordningen till 
fältstyckena. Trumpeterna smattrade alltjämt, och 
pukornas och trummornas dån öfverröstade soldaternas 
steg och fyllde skogen med olycksbådande ekon. Slut
ligen satte sig staben i rörelse. Radziejovski red bredvid 
Vittenberg.

»Oxenstierna syns inte till,» sade Vittenberg. »Jag 
är rädd, att något kan ha händt honom. Jag vet inte 
om det var ett godt råd att skicka just honom med 
bref till Upita.»

»Det var det visst,» svarade Radziejovski. »Han 
får tillfälle att se lägret och anförarna och utforska hvad 
man tänker där, och det skulle inte hvilken trossknekt 
som helst duga till.»

»Men om de känna igen honom?»
»Det göra de inte, och, för resten, om de också 

känna igen honom, så göra de honom ingenting ondt: 
de ge honom till och med matsäck på hemvägen ... 
Jag känner polackerna och vet, att de äro färdiga till 
hvad som helst bara för att af främlingar bli ansedda 
som en höfvisk nation. Allt hvad vi sträfva efter är, 
att utlänningar skola lofprisa oss... Ers excellens kan 
vara fullkomligt lugn för Oxenstierna, inte ett hår kom-
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mer att krökas på hans hufvud. Han kan för öfrigt 
omöjligt ha hunnit tillbaka än.»

»Nå, hvad tror ers kärlighet, komma våra skrif- 
velser att göra någon effekt?»

Radziejovski brast ut i skratt.
»Om ers excellens tillåter mig att vara profet, 

skall jag förutsäga hvad som kommer att inträffa. 
Vojevoden af Posen är en hofman och en lärd, och 
han kommer att svara er mycket hofmannalikt och 
mycket siratligt; men som han älskar att spela romare, 
så blir också svaret oändligen romerskt. Han börjar 
med att säga, att han hellre vill offra sin sista blods
droppe än gifva sig, att döden är bättre än vanäran 
och att den kärlek han hyser för fäderneslandet bju
der honom att stupa för detsamma.»

Radziejovski började skratta än mera högljudt, 
Vittenbergs bistra ansikte ljusnade också.

»Ers kärlighet tror inte, att han kommer att handla 
så som han skrifver?» frågade han.

»Han?» svarade Radziejovski. »Det är sant, att 
han närer kärlek till fosterlandet, men den kärleken 
närer han med bläck, och därför är den till och med 
magrare än hans narr, som hjälper honom att sätta 
ihop rim. Jag är viss på att efter de där romerska 
tiraderna skola följa välönskningar, komplimanger, för
säkringar om tjänstvillighet och slutligen en bön, att 
vi skola skona hans och hans fränders gods, hvarigenom 
vi återigen skola förvärfva oss hans och hans fränders 
eviga tacksamhet.»

»Och hvad kommer att bli slutresultatet af våra 
skrifvelser?»

»Att sinnena modfällas till det yttersta, att herrar 
senatorer börja underhandlingar med oss och att vi 
besätta hela Storpolen efter några skott i luften.»

»Måtte ers kärlighet bli sannspådd 1»
»Jag är säker, att det kommer att gå så, jag kän

ner folket här, jag har vänner och anhängare i hela 
landet, och jag vet hur de skola tagas . .. Och att 
jag gör allt hvad jag kan, därför borgar den oförrätt,
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som Johan Kasimir tillfogat mig, och den kärlek jag 
hyser för Karl Gustaf. Folket här i landet ser nu för 
tiden mera på sin fördel än på republikens bästa. All 
den mark, som vi nu komma att tåga öfver, tillhör 
Opalinskis, Tscharnkovskis, Grudzinskis, och eftersom 
det just är de, som stå vid Ujstsie, så lära nog under
handlingarna leda till det bästa resultat. Hvad adeln 
beträffar, så följer den sina vojevoder i spåren, bara man 
tillförsäkrar den dess rättigheter oförkränkta.»

»Ers kärlighet gör hans kunglig höghet oskattbara 
tjänster genom sin kännedom om landet och folket, 
och ni kommer säkerligen att belönas efter förtjänst. 
Af hvad ni säger drar jag den slutsatsen, att jag kan 
anse denna provins för vår.»

»Det kan ers excellensI Det kan ni!' Det kan 
ni!» upprepade Radziejovski ifrigt gång på gång.

»Och följaktligen besätter jag den i hans kunglig 
höghets Karl Gustafs namn,» tillfogade Vittenberg 
allvarsamt.

Medan sålunda den svenska armén tågade in i 
Storpolen, ja, till och med förut, redan den 18 juli, 
anlände till polska lägret en svensk stafett med bref 
till vojevoderna från Radziejovski och Vittenberg.

Pan Vladislav Skoraschevski, som återkommit från 
Tschaplinek, ledsagade honom själf till vojevoden af 
Posen, och adeln gapade nyfiket på »den förste sven
sken», full af beundran öfver hans resliga växt, hans 
morska uppsyn, hans gula, uppborstade mustascher och 
hans förnäma hållning. Hopen följde på afstånd efter 
honom ända till vojevodens kvarter, bekanta gjorde 
tecken och miner åt hvarandra, och man skrattade en 
smula åt hans väldiga stöfvelskaft och åt den långa, 
klumpiga huggvärjan, som hängde vid ett rikt försilf- 
radt gehäng. Svensken å sin sida såg sig också nyfiket 
omkring under sin bredskyggiga hatt, alldeles som om 
han velat utforska lägret och fiendens styrka. Dess
emellan betraktade han adeln, hvars österländska kläde
dräkt tydligen var en nvhet för honom.



Slutligen fördes han in till vojevoden, hos hvilken 
alla dignitärer, som befunno sig i lägret, voro samlade.

Skrifvelserna genomlästes, och en rådplägning bör
jade. Budbäraren omhändertogs af vojevodens hofmän, 
som fingo tillsägelse att frikostigt traktera honom. 
Men från hofmännen togs han snart af adeln, som 
begapade honom som om han varit något underligt 
djur och började ett grundligt pokulerande med honom.

Pan Skoraschevski betraktade honom äfvenledes 
oafvändt, men detta af den anledningen, att han miss
tänkte honom vara en officer, förklädd till stafett. Han 
anförtrodde till och med denna sin misstanke åt vojevo
den ; men denne svarade, att det var likgiltigt, och 
tillät ej att man arresterade honom.

»Om det också vore själfve Vittenberg,» svarade 
han, »så har han kommit hit som sändebud och bör 
få ge sig af härifrån oantastad. Jag ämnar till och 
med ge honom tio dukater i respengar.»

Under tiden samtalade stafetten på bruten tyska 
med dem af adeln, som tack vare sina förbindelser 
med de preussiska städerna förstodo detta språk. Han 
berättade dem om de segrar Vittenberg i skilda land 
hade vunnit, om de truppmassor, som tågade mot 
Ujstsie, och framför allt om svenskarnas väldiga fält
pjäser. Adeln blef ej litet modstulen öfver dessa nyhe
ter, och en mängd öfverdrifna rykten började genast 
kretsa i lägret.

Denna natt sof nästan ingen i hela Ujstsie. Fram- 
emot midnatt anlände de styrkor, som hittills varit 
förlagda vid Pila och Vjelun. Dignitärerna rådgjorde 
ända till daggryningen om det svar, som skulle läm
nas, och adeln förnötte sin tid med vidunderliga histo
rier om den svenska styrkan.

Med feberaktig nyfikenhet utfrågades stafetten om 
befälhafvarna, vapnen och stridssättet, och hvarje hans 
svar flög sedan från mun till mun. Svenskarnas närhet 
förlänade ett särskildt intresse åt alla dessa berättelser, 
som sannerligen ej voro ägnade att lifva modet.

12. — Syndafloden I.



I gryningen kom pan Stanislav Skschetuski med 
underrättelsen, att svenskarna redan voro vid Valtsch, 
en dagsmarsch från det polska lägret. En oerhörd 
förvirring uppstod. Större delen af hästarna voro släppta 
på bete, och man skickade brådstörtadt att hämta dem. 
Ögonblicken före striden äro för den oöfvade soldaten 
de svåraste. Också dröjde det länge, innan ryttmästarna 
lyckades åvägabringa något spår till ordning.

Hvarken kommandorop eller fanfarer hördes, endast 
stämmor, som skreko om hvarandra. »Jan! Peter! 
Onufriusl. .. Den lede anamme dig! Hit med hästarna! 
Hvar äro mina stallknektar?... Jan! Peter 1» Om i 
detta ögonblick ett enda kanonskott ljudit, skulle för
virringen lätt ha kunnat öfvergå till vild panik.

Småningom formerade sig dock linjerna. Adelns 
medfödda krigiska anlag motvägde bristen på öfning, 
och mot middagstiden företedde redan lägret én ganska 
imponerande anblick. Infanteristerna stodo på vallarna, 
där de i sina brokiga dräkter lyste likt granna blommor. 
Från de tända luntorna steg rök, nedanför vallarna stod 
kavalleriet uppställdt i slagordning på präktiga hästar, 
hvilkas gnäggningar gåfvo eko i de angränsande sko
garna och fyllde sinnena med stridslust.

Under tiden afsände vojevoden af Posen en stafett 
med svar på brefven, och svaret var ungefär af den 
lydelse, som Radziejovski förutsagt: d. v. s. på en gång 
hofmannalikt och romerskt. Sedan beslöt han utskicka 
en liten truppstyrka på rekognoscering till norra stran
den af Noteka.

Peter Opalinski, vojevod af Podlachien, utsågs 
att i spetsen för sina hundrafemtio dragoner leda före
taget. Dessutom befalldes ryttmästarna Skoraschevski 
och Skschetuski att utse en frivillig bland adeln, för 
att äfven den skulle kunna säga sig ha sett fienden 
i ögonen.

Bägge två redo alltså fram för fronten, fröjdande 
allas blickar genom sin krigiska, käcka hållning. Pan 
Stanislav, svart som en korp liksom alla Skschetuskier, 
hade ett manligt, skräckinjagande ansikte, skuret af ett



långt, snedt ärr, och kolsvart, för vinden vajande skägg; 
pan Vladislav, fetlagd, med långa, ljusa mustascher och 
isterhaka, hade ett mindre martialiskt utseende men 
var, äfven han, en tapper, bepröfvad soldat, som älskade 
kriget och kunde krigskonsten på sina fem fingrar. 
Båda ropade gång på gång, under det de långsamt redo 
utefter linjen:

»Nå, go’ herrar, hvem vill gå ut som frivillig 
mot svenskarna? Hvem vill lukta på krut? Nå, go’ 
herrar I»

Sålunda hade de ridit ett långt stycke — utan 
resultat, ty ingen trädde fram ur ledet. Den ene såg 
på den andre. Sådana funnos nog, som hade lust, 
och det var ej rädsla för svenskarna utan blyghet, 
som höll dem tillbaka. En och annan knuffade sin 
granne i sidan och hviskade: »Om du går, så går jag 
med!»

Ryttmästarna började bli otåliga, då just som de 
passerade den gnesenska adelsfanan, en brokigt utstyrd 
figur kom framskuttande och skrek:

»Go1 herrar landtjunkare! Jag blir frivillig, och 
ni bli narrar I»

»Ostroschkal Ostroschka!» ropade adeln.
»En lika god adelsman som någon af er 1» svarade 

narren.
»För hundra björnarI» röt pan Rosinski, under

domaren. »Nog med narrstreckI Jag följer med.»
»Och jag! Och jagl» ropade en mängd röster.
»En gång har min mor födt mig, en gång dör

jag.»
»Tror du inte, att alla kunna vara lika goda 

som du?»
»Alla ha rätt att följa med! Må ingen försöka 

upphäfva sig öfver den andre!»
Och liksom förut ingen hörsammat uppmaningen, 

så började nu adeln från alla distrikt att tränga sig fram 
under knuffar och gräl. Inom ett ögonblick stodo 
femhundra man samlade, och fortfarande kommo ryt-



tare framsprängande ur leden. Pan Skoraschevski brast 
ut i ett godmodigt skratt och utropade:

»Nog, go’ herrar, nogl Alla kunna inte följa 
med.»

Därpå utvalde han och Skschetuski några man, och 
det bar af.

Vojevoden af Podlachien slöt sig till dem vid änd
punkten af lägret. Man kunde tydligt se, när de fär
jades öfver Noteka — sedan skymtade de ännu några 
gånger fram vid krökar af vägen, och slutligen för- 
svunno de.

Efter en halftimmes förlopp gaf vojevoden af Posen 
order, att folket skulle återvända till tälten. Han ansåg 
det nämligen omöjligt att hålla det uppställdt, då fien
den ännu befann sig på en dagsmarschs afstånd. Tal
rika vakter kvarlämnades likväl; hästarna utsläpptes ej 
på bete, och alla fingo befallning att vid första signal 
stiga till häst och intaga sina platser i ledet.

Det var slut med väntan och undran, och på 
samma gång var det också slut med trätor och miss
sämja. Såsom pan Skschetuski förutsagt, lifvades sin
nena af fiendens annalkande. En enda seger skulle 
till och med kunnat försätta dem i eld och lågor.

Mot kvällen inträffade något, som såg ut att vara 
ett nytt lyckligt förebud.

Solen höll just på att gå ned och kastade ett 
bländande skimmer öfver Noteka och skogarna därom
kring, då man på andra sidan floden varseblef först ett 
moln af damm och sedan en skara män, som rörde 
sig i dammolnet. Allt hvad lif och anda hade skyn
dade upp på vallarna för att se hvad detta var för ena 
gäster. Då kom en dragon från vakten springande 
och förmälde, att det var rekognoscörerna, som åter- 
kommo.

»Rekognoscörerna komma tillbaka . .. komma hel
skinnade tillbaka! Svenskarna ha inte ätit upp deml» 
ropades det öfver hela lägret.

Truppen närmade sig allt mer, insvept i hvita 
dammoln, och slutligen öfvergick den Noteka.



Adeln iakttog den med händerna skyddande för 
ögonen, ty skimret från den nedgående solen blef allt 
starkare, och hela luften var mättad af gyllene och 
purpurrödt ljus.

»Hvad nu! De äro flere än när de gåfvo sig af I» 
sade pan Schlichting.

»Så sant Gud lefver föra de inte fångar med sig 1» 
skrek en adelsman med sådan häpnad som om han 
ej velat tro sina egna ögon.

»De ha fångar med sig! De ha fångar med sig!»
Rekognosceringspatrullen var nu så nära, att man 

kunde urskilja ansiktena. I spetsen red pan Skoraschev- 
ski, nickande med hufvudet såsom hans vana var och 
muntert pratande med Skschetuski. Efter dem kom 
en trupp ryttare, som i en cirkel omgaf ett tiotal infan- 
terister i bredskyggiga hattar. Det var verkligen svenska 
fångar.

Vid denna anblick stod adeln ej längre att hålla 
tillbaka. Den rusade truppen till mötes under ropen:

»Vivat Skoraschevski I Vivat Skschetuski 1»
Täta skaror hade inom ett ögonblick omringat 

hela afdelningen. Somliga beskådade fångarna, andra 
frågade: »Hur gick det till?» ännu andra utforo i skymf- 
ord mot svenskarna.

»Lagom åt er, era kältringar! Ni ville kriga med 
polackerna! Nu ha ni fått se hvad polackerna duga 
till.»

»Ge dem på huden! ... Spetsa dem påsablarnal . .. 
Hugg dem sönder och samman!»

»Aha, era hundar! Aha, ni pluderhosor! Ha 
ni fått pröfva på de polska sablarna nu!»

»Go* herrar, väsnas inte som skolpiltar, fångarna 
tro, att ni aldrig ha varit med om krig förr!» ropade 
pan Skoraschevski. »Det är en vanlig sak, att man 
tar fångar i krig.»

De frivillige, som tagit del i äfventyret, sågo sig 
omkring med stolta blickar, och adeln öfverhopade dem 
med frågor.



»Hur gick det till? Gåfvo de sig strax? Hade 
ni styft arbete? Slåss de bra?»

»Det är duktiga gossar,» svarade pan Rosinski, 
»de försvarade sig tappert, men de äro ju inte af järn.»

»Så de kunde inte motstå er?»
»De kunde inte motstå vår impetus.»
»Go’ herrar, hör på hvad han säger: svenskarna 

kunde inte motstå de våras impetus... Ja se impetus, 
det är hufvudsakenl»

»Kom ihåg det, impetus, det är hufvudsakenl ... 
Med impetus gör man kål på svensken!»

Om adeln i detta ögonblick fått order att kasta 
sig öfver fienden, skulle impetus för visso ej ha fattats 
den — men fienden syntes icke till. I dess ställe ljöd 
litet senare på kvällen en trumpetstöt framme vid för
posterna. En ny stafett anlände med bref från Vitten- 
berg, som uppmanade adeln att gifva sig. Då hopen 
fick veta detta, ville den slita budbäraren i stycken, 
men vojevoderna togo brefvet under öfvervägande, ehuru 
dess innehåll var skymfligt.

Den svenske generalen förklarade, att Karl Gustaf 
sände sina trupper som hjälp åt sin frände Johan Kasi- 
mir mot kosackerna och att därför Storpolen var skyl
digt gifva sig utan motstånd. Då pan Grudzinski läste 
detta bref, slog han näfven i bordet af harm, men 
vojevoden af Posen dämpade ögonblickligt hans hetta 
genom frågan:

»Tror ni på segern?... Hur många dagar kunna 
vi försvara oss?.. . Vill ni bära ansvaret för allt adligt 
blod, som kanske i morgon kommer att gjutas?»

Efter en lång rådplägning beslöts det att icke svara 
utan se tiden an. Man behöfde ej vänta länge. Lör
dagen den 24 juli inrapporterade vakten, att hela svenska 
hären var synlig midt emot Pila. I lägret blef det ett 
surr som i en bikupa dagen före svärmningen.

Adeln steg till häst. Vojevoderna ilade utefter 
leden och gåfvo motstridiga befallningar, ända till dess 
pan Vladislav tog ledningen och med några hundra



frivilliga red åstad att pröfva en skärmytsling och vänja 
folket vid fiendens anblick.

Adeln följde honom ganska villigt, ty van som 
den var att handtera sabeln, fruktade den inga envig 
och småstrider. Truppen red ned till flodstranden och 
stannade ansikte mot ansikte med fienden, som närmade 
sig allt mer och bildade en lång, svart linje utefter 
horisonten.

I hvart ögonblick väntade man, att en trupp ryt
tare skulle skilja sig från de öfriga och spränga fram 
— men däraf blef intet. I dess ställe stannade en 
liten flock på en kulle, belägen på några hundra stegs 
afstånd, och började vidtaga några anstalter däruppe. 
Så snart pan Skoraschevski varseblef detta, kommende
rade han:

»Vänster om — marsch U
Men knappt hade kommandoropet förklingat, förrän 

smala hvita rökmoln stego upp från kullen, det ljöd 
ett sus som af vingslag, sedan ett dunder, och samtidigt 
hördes skrik och jämmerrop från några sårade.

»Halt!» ropade pan Stanislav.
Fågelsvärmen kom flygande för andra och tredje 

gången — och återigen följdes suset af jämmerrop. 
Adeln lyssnade ej längre till anförarens kommando utan 
retirerade allt snabbare, skrikande och anropande him
lens hjälp. Inom ett ögonblick hade truppen upplöst 
sig på slätten och red i sporrsträck tillbaka till lägret. 
Pan Skoraschevski hotade och svor — ingenting hjälpte.

Efter att med sådan lätthet ha skingrat skärmyts- 
larna, tågade Vittenberg vidare, och slutligen gjorde 
han halt framför Ujstsie, rnidt* emot skansarna, som 
försvarades af den kalischanska adeln. De polska fält
styckena började spela, men elden besvarades ej från 
svenska sidan. Röken lade sig i långa strimmor i den 
klara luften, och mellan rökstrimmorna såg adeln de 
svenska regementena, som med olycksbådande, seger
visst lugn gjorde sina förberedelser.

Kanoner rullades upp på kullarna, skansar upp
kastades, med ett ord, fienden beredde sig till batalj



utan att fråga det minsta efter de polska kulorna, som 
icke nådde fram utan endast öfverhöljde dem, som 
arbetade vid skansarna, med sand och jord.

Än en gång tågade pan Stanislav ut, nu i spetsen 
för två ryttarfanor kalischaner. Han afsikt var att öfver- 
raska svenskarna genom ett djärft angrepp, men kali- 
schanerna följde honom motvilligt, och truppen upp
löste sig genast i en oordnad skara, ty då de modigare 
ville framåt, höllo de fega dem med flit tillbaka. Två 
kavalleriregementen, som Vittenberg utsände, förjagade 
dem efter en kort strid från slätten och drefvo dem 
tillbaka till lägret.

Under tiden föll mörkret på och bidrog att göra 
slut på den oblodiga striden.

Kanonerna spelade likväl till nattens inbrott. Sedan 
upphörde skjutandet, men i det polska lägret började 
ett sådant oväsen, att det hördes till andra stranden af 
Noteka. Det uppstod till att börja med af den anled
ningen, att några hundra man gjort ett försök att i 
mörkret fly ur lägret. Andra varseblefvo dem och ställde 
sig hindrande i vägen. Man grep till sablarna, och 
orden: »Endera alla eller också ingen!» flögo åter från 
mun till mun. Men med hvart ögonblick blef det 
allt sannolikare, att alla skulle desertera. Det uppstod 
ett häftigt missnöje mot anförarna. »De ha skickat 
ut oss mot kanonerna med tomma magar!» ropade 
manskapet.

Äfvenledes harmades man på Vittenberg, som icke 
enligt öflig sed skickat ut skärmytslare mot skärmytslarna 
utan låtit rikta kanonerna emot dem. »Hvar och en 
gör som honom godt synes,» sades det, »men det är 
ett struntpack till folk, som inte vågar ställa sig bröst 
mot bröst med fienden.» »De komma att röka ut oss 
som räfvar ur en lya,» sade de modlösa. »Lägret är dåligt 
befäst, skansarna äro illa gräfda, positionen är olämplig 
för försvar.» Gång efter annan höjdes stämmor, som 
ropade: »Bröder, låt oss rädda oss!» Och andra skr eko: 
»Förräderi! Förräderi!»



Det var en ohygglig natt. Förvirringen och tumul
tet ökades för hvart ögonblick; inga befallningar åtlyd- 
des. Vojevoderna tappade hufvudet och gjorde icke 
ens något försök att återställa ordningen. Såväl deras 
som det allmänna uppbådets oduglighet trädde allt 
påtagligare i dagen. Vittenberg skulle redan denna natt 
med allra största lätthet ha kunnat intaga lägret.

Dagen grydde, kulen och molnig, och dess bleka 
ljus belyste ett virrvarr af modlösa, jämrande män
niskor, en stor del druckna och de allra flesta mera 
färdiga till förräderi än till kamp. Till råga på olyc
kan hade svenskarna under den förflutna natten gått 
öfver Noteka vid Djenbov samt omringat det polska 
lägret.

Åt landsidan funnos nästan alls inga skansar, och 
det gällde nu att ofördröjligen uppkasta sådana. Skora- 
schevski och Skschetuski bönföllo härom, men ingen 
ville lyssna till dem.

Vojevoder och adel förde endast ett ord på tungan: 
»Underhandla!» Parlamentärer afsändes. Från svenska 
hären anlände i följd häraf Radziejovski och general 
Wirtz i spetsen för ett lysande följe, båda med gröna 
kvistar i händerna.

De begåfvo sig till vojevodens af Posen kvarter, 
men Radziejovski stannade på vägen bland skarorna 
af adelsmän, lyfte på hatten, svängde sin gröna kvist, 
smålog och ropade med hög röst:

»Ädle herrar, dyraste bröder 1 Frukten intet 1 Det 
är ej som fiender vi komma. På er själfva beror det, 
om en enda bloddroppe mera skall komma att utgju
tas. Om ni i stället för en tyrann, som står efter er 
frihet, som traktar efter absolutum dominium, som fört 
fäderneslandet till branten af dess undergång — om 
ni, upprepar jag, i stället för en sådan tyrann vilja ha 
en god, ädelmodig herre, en så berömd krigare, att 
vid blotta ljudet af hans namn republikens alla fiender 
skola skingras som agnar för vinden — ställen er då 
under hans majestät konung Karl Gustafs protektion!... 
Ädle herrar, dyraste bröder! Jag medför här bekräf



telsen på alla era rättigheter, er frihet, er religion. Er 
räddning beror af er själfva. .. Adle herrar 1 Hans 
allernådigaste majestät, konungen af Sverige, åtager sig 
att kufva kosackupproret och göra slut på kriget i 
Litauen, och han ensam förmår det. Förbarmen er 
öfver det olyckliga fäderneslandet, om I ej viljen ha 
förbarmande med er själfva...»

Här darrade förrädarens stämma, liksom kväfd af 
tårar. Adeln lyssnade häpen, och enstaka röster hördes 
ropa: »Vivat Radziejovski, vår vicekansler!» Och han 
red vidare, och åter hälsade han nya skaror, och åter 
ljöd hans stämma: »Ädle herrarI Dyraste bröder!» 
Till slut försvunno såväl han som Wirtz i vojevodens 
af Posen hus.

Adeln skockade sig så tätt kring detta hus, att 
man skulle kunnat gå på hufvudena som öfver en bro, 
ty den kände och förstod, att i det där huset afgjordes 
icke blott dess utan fäderneslandets öde. Vojevodens 
tjänare, klädda i skarlakansröda färger, kommo ut och 
bjödo de förnämligare att stiga in. Dessa hörsammade 
ifrigt inbjudningen, och äfven några mindre förnämliga 
smögo sig efter dem. De öfriga stodo kvar utanför, 
försökte se in genom fönstren, lade till och med öro
nen intill väggen.

En djup tystnad rådde bland skaran. De som 
stodo närmast fönstren hörde tid efter annan ett hög- 
ljudt sorl af röster, som trängde ut likt ett eko af 
gräl, tvister, dispyter ... Timme efter timme förflöt 
— skulle då denna rådplägning aldrig taga slut?

Plötsligt slogs förstudörren upp med en skräll, 
och pan Vladislav Skoraschevski kom utstörtande.

De närvarande drogo sig förskräckta tillbaka.
Men så var han också i detta ögonblick fruktans

värd att skåda, denne vanligen så lugne och godmo
dige man, om hvilken det sades, att såren läktes under 
hans hand. Hans ögon voro röda, blicken var för
virrad, hans rock uppfläkt öfver bröstet, och båda 
händerna höll han pressade mot hufvudet. Sålunda



kom han likt en åskvigg nedstörtande bland adeln och 
ropade med genomträngande stämma:

»Förräderi 1 Mord! Vanära! Vi äro svenskar 
och inte längre polacker!»

Och han brast ut i spasmodisk gråt och bör
jade slita sitt hår likt en vansinnig. Rundt omkring 
härskade graflik stillhet. En hemsk aning fyllde 
sinnena.

Plötsligt började pan Skoraschevski springa fram 
och tillbaka mellan skarorna och med förtviflad stämma 
ropa:

»Till vapen! Till vapen! Till vapen!»
Då gick ett sorl genom människomassan, ett doft, 

afbrutet mummel likt de första vindstötarna före stor
mens utbrott. Ännu stodo dock alla tvekande och 
obeslutsamma, och under denna allmänna tvekan 
ropade den tragiska stämman oafbrutet:

»Till vapen! Till vapen!»
Strax därpå stämde två andra in: pan Peter Skora

schevski och pan Skschetuski. Efter dem kom en 
tredje utspringande.

Adeln omringade dem i allt tätare krets. Ett 
hotfullt mummel började ljuda, kinder och ögon 
glödde, sablarna skramlade. Vladislav Skoraschevski 
bemästrade sin vilda förtviflan och ropade, i det han 
pekade på huset, där rådplägningen hölls:

»Go* herrar, där inne sälja de fäderneslandet och 
vanära det! Vi tillhöra inte längre Polen. Utan att 
tveka ha de där herrarna i fiendens händer öfverlämnat 
er allesammans, lägret, hären, fältstyckena. De borde 
huggas i stycken! Och ytterligare underskrefvo de i 
sitt och ert namn, att de afsvärja sig sin samhörighet 
med fäderneslandet, uppsäga sin konung tro och lyd
nad, att hela landet, städer, fästningar och vi allesam
mans, för evärdeliga tider skola tillhöra Sverige. Att 
hären ger sig, det må vara; men hvem äger rätt att 
afsvärja sig sitt fosterland och sin konung? Hvem 
äger rätt att lösrycka en provins från riket, sluta för
bund med fiender, öfvergå till en annan nationalitet,



förneka sitt eget blod? Go’ herrar, detta är förräderi, 
vanära, mord, parricidium I ... Rädden fäderneslandet, 
herrar bröder! I Guds namn! Den som är adelsman, 
den som är en man af heder, han rädde vår moder! 
Låt oss offra vårt lif, vårt blod! Vi vilja inte bli 
svenskar, vi vilja det inte!... Bättre vore, att den 
som nu spar sitt blod aldrig hade blifvit född!... Låt 
oss rädda vår mor!»

»Förräderi!» ropade nu ett tiotal stämmor. »För
räderi! Hugg dem i stycken!»

»Den som är en man af heder, han följe oss!» ' 
ropade Skschetuski.

»Död åt svensken!» röt Peter Skoräschevski.
Och de stormade fram genom lägret, ropande: 

»Förräderi! Hitåtl» och efter dem följde några hundra 
adelsmän med dragna sablar.

Men den allra största delen blef stående kvar, och 
af dem som följde, smögo sig många bort, då de bör
jade se sig om och varseblefvo, att de endast voro ett 
fåtal.

Under tiden hade emellertid husets port ånyo 
öppnats, och ut trädde vojevoden af Posen, Kristoffer 
Opalinski, med general Wirtz på sin högra sida och 
Radziejovski på den vänstra. Bakom honom syntes 
flere andra polska dignitärer.

Kristoffer Opalinski höll i handen en pergament
rulle med vidhängande sigill. Han bar hufvudet högt, 
men hans ansikte var blekt och blicken irrande och 
osäker, ehuru han synbarligen bemödade sig om att se 
nöjd och obesvärad ut. Han blickade ut öfver hopen, 
och hälsad af dödstystnad började han med ljudlig 
ehuru något hes stämma:

»Värde herrar! Vi hafva denna dag ställt oss 
under hans all ernådigaste majestäts, konungens af Sve
rige, protektion. Vivat Carolus Gustavus rex!»

Tystnad svarade vojevoden. Plötsligt hördes en 
stämma ropa:

»Veto!»



Vojevoden riktade blicken åt det håll, hvarifrån 
ropet ljudit.

»Här hålles ingen riksdag,» sade han, »och alltså 
är intet veto på sin plats. Må den som ropar veto 
ställa sig framför de svenska kanonerna, som äro riktade 
mot oss, och som på en timme kunna förvandla hela 
lägret till en hög spillror.»

Han tystnade men frågade efter ett ögonblick:
»Hvem sade ’veto’?»
Ingen svarade.
Vojevoden tog åter till orda och fortsatte med än 

ljudligare stämma:
»Adelns och prästerskapets alla privilegier skola 

respekteras, skat-ter-na sko-la ej ö-kas och skola utgå 
som tillförene . .. Ingen skall lida våld eller men; hans 
kunglig majestäts trupper äga ej rätt till ståndkvarter 
på adelsgodsen och ej heller till några andra fördelar 
än dem, som den reguljära polska armén åtnjuter.»

Har tystnade han och lyssnade spändt till sorlet 
bland adelsmännen*, sedan fortsatte han:

»Dessutom hafva vi general Vittenbergs ord och 
löfte, gifvet i hans kunglig majestäts namn, att om 
hela landet följer vårt räddande exempel, de svenska 
trupperna genast skola tåga till Litauen och Ukraine 
och ej upphöra att strida, förrän alla provinser och alla 
slott äro återförvärfvade åt republiken. Vivat Carolus 
Gustavus rex!»

»Vivat Carolus Gustavus rex!» ropade några 
hundra röster.

»Vivat Carolus Gustavus!» dånade det allt mäkti
gare genom hela lägret.

I allas åsyn vände sig nu vojevoden af Posen till 
Radziejovski och omfamnade honom hjärtligt; sedan 
omfamnade han Wirtz. Ett allmänt omfamnande bör
jade. Adeln följde dignitärernas exempel, och hän
förelsen växte med hvar minut. Det ropades vivat, så 
att det gaf eko i hela nejden. Slutligen bad vojevoden 
af Posen sina dyra bröder om ännu ett ögonblicks 
uppmärksamhet och yttrade i rörd ton:



»Ädle herrarl General Vittenberg inbjuder oss 
i dag till fest i sitt läger, för att vi vid bägarna måtte 
sluta brödraförbund med en tapper nation.»

»Vivat Vittenbergl VivatI Vivat! Vivat!»
»Och sedan, go’ herrar,» tillfogade vojevoden, 

»återvända vi hem och börja med Guds hjälp skörden, 
tillfredsställda i det medvetandet, att vi i dag hafva 
räddat fäderneslandet.»

»Kommande generationer skola skänka oss rätt
visa,» inföll Radziejovski.

»Amen!» slöt vojevoden af Posen.
Då märkte han plötsligt, att en mängd af adeln 

riktade blickarna på någonting ofvanför hans hufvud.
Han vände sig om och varseblef sin narr, som, 

stående på tåspetsarna och med ena handen fasthållande 
sig vid dörrposten, skref med kol strax ofvanför råd
husets dörr:

»Mene — tekel — ufarsin.»
Himlen höljdes af moln, och det drog ihop sig 

till storm.

ELFTE KAPITLET.

I byn Buschets, belägen på gränsen till vojevodskapet 
Podlachien och då för tiden tillhörig familjen Sksche- 
tuski, satt en gammal man på en bänk i trädgården, 
som sträckte sig mellan herrgårdsbyggningen och dam
men. Vid hans fötter lekte två gossar: den ene fem, 
den andre fyra år, ett par rödkindade och duktiga små 
krabater, svarta och solbrända som zigenarungar. Äfven 
den gamle såg ut att ännu vara kraftig och stark. Åren 
hade ej böjt hans breda rygg. Ur hans ögon eller 
rättare sagdt ur han öga, ty det ena var borta, fram
lyste hälsa och godt humör. Han hade hvitt skägg
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men käck uppsyn och rödblommigt ansikte. Tvärs 
öfver pannan gick ett bredt ärr, som blottade pann
benet.

De båda gossarna hade fattat tag i hans stöfvel- 
stroppar och drogo och sleto åt hvar sitt håll; han 
satt och såg på dammen, som var begjuten af solljus, 
och där fisken hoppade och lekte.

»Fisken dansar,» muttrade han för sig själf, »men 
vänta ni, ni kommer att dansa än värre, när kökspigan 
fjällar er.»

Sedan vände han sig till gossarna:
»Låt bli stöfvelstropparna, era skälmar, annars ska 

ni få se på annat 1 Så’na envisa krabater 1 Gå och 
slå kullerbytta i gräset och låt mig vara i fred! Lon- 
ginek säger jag ingenting om, han är så liten, men 
Jaremka borde ha bättre förstånd. Jag tar och kastar 
er i dammen, era odygdspåsar!»

Men den gamle hade tydligen ej förstått att sätta 
sig i respekt hos gossarna, ty ingendera blef förskräckt 
öfver hans hotelse. Den äldste, Jaremka, började i 
stället draga än häftigare i stöfvelstroppen, stampa med 
fotterna och skrika:

»Farfar ska vara Bohun och röfva bort Longinek 1»
»Släpp mig, säger jag dig, din kardborre!»
»Farfar ska vara Bohun!»
»Jag ska ge dig för Bohun, jag! Vänta, ska du 

få se, jag ropar på din mamma!»
Jaremka kastade en blick mot förstudörren, som 

ledde ut till trädgården, men då han såg, att den var 
stängd och att modern ingenstädes syntes till, satte 
han ut munnen och upprepade för tredje gången:

»Farfar ska vara Bohun!»
»De här ungarna ta lifvet af mig, jag slipper dem 

inte!... Nå, kör i vind då, jag ska vara Bohun 
men bara en enda gång. Kom ihåg, att ni inte får 
envisas mer sen!»

Med dessa ord reste sig den gamle pustande från 
bänken, ryckte plötsligt till sig den lille Longinek och



började med ett vildt tjut springa bort med honom 
i riktning mot dammen.

Longinek hade emellertid en tapper försvarare i 
den lille Jaremka, som vid dylika tillfällen icke längre 
kallade sig Jaremka utan pan Michael Volodjovski, rytt- 
mästare vid dragonerna.

Beväpnad med ett lindspö, som fick ersätta sabel, 
satte pan Michael med vild fart efter den korpulente 
Bohun, upphann honom snart och började utan förskö
ning piska hans ben.

Longinek, som spelade sin mammas roll, gallskrek, 
Bohun tjöt, Jaremka-Volodjovski tjöt. Men tapperheten 
segrade slutligen, Bohun släppte sitt offer, linkade till
baka till sin plats under linden och sjönk ned på bän
ken, pustande och stönande:

»Era välsignade pojkspolingar 1.. . Jag tror jag 
ger opp andan1»

Men hans lidande var ännu inte slut. Ett ögon
blick senare stod Jaremka åter framför honom med 
blossande kinder och tillrufsadt hår och upprepade 
med fördubblad energi:

»Farfar ska vara Bohun 1»
Efter många parlamenteringar och ett högtidligt 

löfte från de båda gossarnas sida, att detta skulle vara 
oåterkalleligen sista gången, upprepades historien ända 
in i minsta detalj. Sedan slogo sig alla tre ned på 
bänken, och Jaremka började anställa förhör:

»Farfar, hvem var tapprast, sägl»
»Du, du!» svarade den gamle.
»Blir jag en tapper riddare, när jag blir stor?»
»Det blir du säkert, för du har godt soldatblod i 

ådrorna. Gifve Gud, att du blir lik din far men får 
mindre motgångar att genomgå än han ...»

»Tala om hur många pappa har slagit ihjäl!»
»Det måtte jag väl ha sagt dig hundra gånger. 

Förr kan du räkna alla bladen på den här linden än 
alla fiender, som din far och jag ha sträckt till marken. 
Hade jag lika många hår på hufvudet som jag ensam 
har lagt ned fiender, skulle barberaren bli stormrik bara



på att raka min hjässa. Om inte Jet är dagsens san
ning, så må .. .»

Pan Zagloba — det var nämligen han — kom 
plötsligt ihåg, att det ej passade att svära inför gossarna. 
Han tystnade därför för denna gång, ehuru han i brist 
på andra åhörare gärna föi barnen förtäljde om sina 
forna hjältedater. Dessutom fängslades hans intresse 
af dammen, där fiskarna hoppade värre än förut.

»Man måste säga åt trädgårdsmästaren,» sade han, 
»att han lägger ut nät till natten. Fisken ju ordentligt 
trängs.»

I detsamma öppnades husets förstudörr, och en 
kvinna uppenbarade sig, skön som middagssolen, hög
växt, kraftigt byggd, med svart hår, med rosor på kin
derna och ögon som sammet. En tredje gosse, en 
treåring, svart som en agatkula, höll sig fast i hennes 
kjol, och hon satte handen skyggande för ögonen och 
blickade bort i riktning mot linden.

Det var pani Helena Skschetuska, född furstinna 
Bulyhov-Kurtsevitsch.

Då hon varseblef pan Zagloba i sällskap med 
Jaremka och Longinek, tog hon några steg framåt och 
ropade:

»Kom hit, gossar! Ni äro säkert farfar till besvär!»
»Hvad skulle de vara till besvär för?» svarade pan 

Zagloba. »De uppföra sig som riktiga mönster.»
Gossarna rusade bort till modern, och hon fort

satte:
»Hvad vill far ha att dricka i dag: enbärs

dricka eller honungsdricka?»
»Det var grisstek till middagen, så honungsdricka 

passar nog bättre.»
»Jag skall genast skicka efter en mugg. Men sitt 

inte ute för länge, far kan få febersjukan.»
»Det är varmt i dag och ingen blåst. Hvar är 

Jan, min tös?»
»Han har gått till ladugården.»
Pani Skschetuska kallade pan Zagloba för far och 

han henne för dotter, ehuru de alls icke voro släkt.
13. — Syndafloden. I.



Hennes familj var bosatt i trakten kring Dnjeper, och 
hvad honom beträffar, vete Gud allena hvarifrån han 
stammade, ty därom förtäljde han ena gången så, den 
andra så. Men på den tid, då hon ännu varit fröken, 
hade Zagloba gjort henne stora tjänster och räddat 
henne ur förfärliga faror, och därför vördade både hon 
och hennes man honom som en far. För öfrigt åtnjöt 
han i hela trakten det allra största anseende såväl för 
sitt underbara förstånd som för sin exempellösa tapper
het, hvarpå han visat prof i många krig och framför 
allt i kosackkriget.

Hans namn var beryktadt i hela republiken; själfve 
konungen tyckte om att lyssna till hans historier och 
infall, och öfver hufvud taget talades det mera om 
honom än om pan Skschetuski, ehuru denne på sin 
tid hade slagit sig igenom hela den kosackhär, som 
belägrade Zbaraj.

Några ögonblick efter det pani Skschetuska gått, 
kom en betjäntgosse ut med en kanna och ett glas. 
Pan Zagloba hällde i, därpå slöt han ögonen och läpp
jade med kännarmin på drycken.

»Vår herre visste hvad han gjorde, när han ska
pade bien,» muttrade han för sig själf.

Och han började åter dricka, allt under det han 
lät blicken glida öfver dammen bort mot de svarta 
och blå skogarna, hvilka så långt ögat såg utbredde 
sig på andra stranden. Klockan var två på eftermid
dagen, och himlen var strålande klar. Lindblommorna 
föllo ljudlöst till marken, och bland löfverket spelade 
ett helt kapell af bin. Lockade af honungslukten 
slogo flere stycken ned på glasets kant och började med 
sina ludna ben fånga upp den söta drycken.

Ur dammens vasskogar höjde sig ibland flockar 
af änder och vildgäss, som sväfvade bort genom den blå 
rymden, i flykten liknande svarta kors. Ibland syntes 
högt uppe i luften tranor, som gällt skriande styrde 
hän mot fjärran — för öfrigt var det stilla och 
lugnt och solljust och gladt rundt omkring, såsom det



ofta brukar vara de första dagarna i augusti, då säden 
står mogen och solen liksom öser guld öfver jorden.

Den gamle mannen lyfte ömsom sin blick mot 
himlen och lät den följa fågelskarorna, ömsom riktade 
han den mot fjärran. Men allteftersom honungsdrickat 
försvann, blefvo ögonlocken tyngre och blicken mat
tare — bien surrade i skilda tonarter, alldeles som om 
de sjungit en vaggvisa till eftermiddagsluren.

»Jo jo, vår herre ger vackert väder till skörden,» 
muttrade pan Zagloba. »Höet har kommit lyckligt 
och väl in, och slåttern kommer att gå som en dans ... 
Jo joi»

Här slöt han ögonen. Sedan öppnade han dem 
än en gång, brummade: »De där ungarna ha schasat 
ut mig,» och somnade som ett godt barn.

Han sof ganska länge, men slutligen väcktes han 
af några kalla vindpustar samt af ljudet af manliga steg, 
som snabbt närmade sig linden. Det var två män, 
som kommo gående, och den ene var pan Jan Sksche- 
tuski, hjälten från Zbaraj, som för en månad sedan 
återkommit från Ukraine för att i hemmet söka bot 
för en envis febersjuka. Den andre kände pan 
Zagloba ej igen, ehuru han till växt, hållning och anlets
drag var mycket lik Jan.

»Tillåt mig föreställa för far,» sade Jan, »min 
kusin pan Stanislav Skschetuski, ryttmästare vid kali- 
schanska adelsfanan.»

»Ni är så lik Jan,» sade Zagloba, gnuggande söm
nen ur ögonen, »att hvar jag än träffade på er, jag 
genast skulle säga: ’En Skschetuski’!... Jo, jag tackar 
jag, vi ha fått en högtärad gäst!»

»Det är mig kärt att få göra eder bekantskap, 
ädle herre,» svarade Stanislav, »så mycket mera som 
ert namn var mig väl bekant, ty ridderskapet i hela 
republiken nämner det med vördnad och framhåller 
er som ett exempel.»

»Utan att berömma mig har jag gjort hvad jag 
har kunnat, så länge jag ännu hade någon märg i 
benen. Ja, än i dag skulle en fattig syndare inte ha



något emot att pröfva en dust, förty consuetudo altera 
natura. Men hvarför sen I så mäkta bekymrade ut, 
go’ herrar? Jan är ju alldeles blek!»

»Stanislav medför förskräckliga nyheter,» svarade 
Jan. »Svenskarna ha trängt in i Storpolen och ha 
redan besatt hela landet.»

Pan Zagloba sprang upp från bänken som om 
fyrtio år med ens ramlat honom från nacken, spärrade 
upp sitt ena öga och for ofrivilligt med handen efter 
sabeln.

»Hvad för slag?» stammade han. »Hvad för slag? 
Ha de intagit hela landet?»

»Ja, därför att vojevoden af Posen och andra vid 
Ujstsie ha öfverlämnat det i fiendens händer,» svarade 
Stanislav Skschetuski.

»Vid Gud!... Hvad säger ni?... Ha de gifvit
sig?»

»De ha inte blott gifvit sig, utan de ha under- 
skrifvit en akt, hvari de afsvärja sig konungen och 
republiken ... Där skall hädanefter vara Sverige och 
inte Polen.»

»Vid frälsarens sår! Är det världens ände, som 
stundar?... Hvad är det jag hör!... Ännu i går talade 
Jan och jag om krigsfaran från Sverige, ty det gick 
rykten om den, men vi voro båda två alldeles säkra 
på att det ingenting skulle bli af eller på sin höjd 
sluta med att Johan Kasimir, vår herre, afsade sig titeln 
af svensk konung.»

»Men så började det i stället med förlusten af 
provinser och slutar med ... Gud vet hvad.»

»Säg ingenting mer! Mitt blod svallar öfver!... 
Och ni har varit vid Ujstsie?... Och ni har med 
egna ögon åsett allt detta? ... Det var ju det oerhör
daste förräderi historien känner!»

»Jag var där, och jag bevittnade allt, och om det 
var ett förräderi, därom må ni själf döma, då ni hört 
allt. Vi stodo vid Ujstsie, allmänna uppbådet och 
infanteriet, inalles femtontusen man, och spärrade öfver- 
gången öfver Noteka ab incursione hostilu Det är sant,



att vi saknade öfvadt folk, och ni som erfaren soldat 
vet bäst, ifall allmänna uppbådet, i synnerhet Storpolens, 
där adeln är ovan vid krig, kan ersätta reguljära trup
per. Men hade det funnits en anförare, skulle vi 
åtminstone liksom förr ha kunnat sätta skräck i fienden 
och hålla honom tillbaka till dess republiken skickat 
förstärkning. Knappt hade emellertid Vittenberg visat 
sig, förrän man började underhandla — man under
handlade innan ännu en droppe blod flutit! Sedan 
kom Radziejovski och åvägabragte med sina öfvertal- 
ningar det som jag sagt, d. v. s. en olycka och en 
vanära, som det hittills aldrig gifvits exempel på.»

»Hvad för slag? Ingen protesterade? Ingen satte 
sig till motvärn? Ingen slungade de skurkarna det 
ordet: Förrädare! i ansiktet?... Gingo allesammans in 
på att förråda sitt fädernesland och sin konung?»

»Det är ute med hedern och därmed också med 
fäderneslandet, ty nästan allesammans gåfvo sitt sam
tycke ... Jag, de två panerna Skoraschevski och ännu 
några andra gjorde hvad vi kunde för att väcka adeln 
till besinning. Pan Vladislav Skoraschevski blef halft 
vansinnig af förtviflan. Vi rusade genom hela lägret 
från adelsfana till adelsfana, och Gud skall veta, att vi 
både bönföllo och hotade. Men hvad hjälpte det, när de 
allra flesta föredrogo att med skedar och gafflar bege sig 
till Vittenbergs bankett framför att med dragen sabel 
tåga ut emot fienden. De få hederliga drogo sina 
färde — somliga reste hem, andra till Varschau. 
Panerna Skoraschevski begåfvo sig till Yarschau för att 
underrätta konungen, och jag, som har hvarken hustru 
eller barn, begaf mig hit till min kusin, i tanke att vi 
tillsammans skola tåga ut mot fienden. Tur att jag 
träffade er hemma, go’ herrar!»

»Ni kommer alltså direkt från Ujstsie?»
»Direkt! Jag har bara hvilat så pass länge på vägen, 

som hästarna behöft, och en har ändå stupat under mig. 
Svenskarna äro säkert redan i Posen och därifrån svämma 
de snart öfver hela landet.»

Alla tystnade, Jan satt med händerna stödda mot



knäna och stirrade dystert ned i marken, pan Stanislav 
suckade, och pan Zagloba, som ännu ej hämtat sig, 
såg med häpna blickar än på den ene, än på den 
andre.

»Detta är dåliga tecken,» sade slutligen Jan mörkt. 
»Förr kom ett nederlag på tio segrar, och världen 
häpnade öfver vårt hjältemod. Nu lida vi icke blott 
nederlag utan vi till och med förrådas — och det inte 
af enskilda personer utan af hela provinser. Gud, för
barma dig öfver fäderneslandet!»

»Sannerligen,» inföll Zagloba, »jag har varit 
med om mycket i denna värld, jag har hörsel och 
förstånd i behåll, men jag kan ännu inte fatta...»

»Hvad tänker du göra, Jan?» frågade Stanislav.
»Med all säkerhet kommer jag inte att stanna 

hemma, fastän jag ännu har skälfvosoten i kroppen. 
Hustru och barn för jag i säkerhet någonstädes. Jag 
har en släkting, pan Stabrovski, som är kunglig jäg
mästare i bjalovjeska urskogen. Om fienden också 
skulle eröfra hela republiken — dit når den i alla fall 
inte. I morgon dag skall jag skicka hustru och 
barn dit.»

»Det är säkerligen ingen öfverflödig försiktighet,» 
svarade Stanislav, »ty fastän det är långt härifrån till 
Storpolen, vet ingen om det inte snart kommer att 
brinna i knutarna här också.»

»Vi måste underrätta adeln,» sade Jan, »så att den 
samlar sig och börjar tänka på försvar, ty här vet ännu 
ingen om något.»

Han vände sig till Zagloba.
»Och du, far, följer du med oss, eller vill du led

saga Helena till Bjalovjesch?»
»Jag?» svarade pan Zagloba. »Om jag följer med 

er? Ifall mina fotter sloge rot i jorden, gjorde jag 
det kanske inte, men till och med då både jag nog 
någon, att han skar mig loss. Jag är lika hungrig 
efter svenskt kött som vargen efter lamm. Ha! De 
skälmarna, de pluderhosorna, de strumpsockorna! Lössen 
springa dem uppefter benen, och därför kunna de inte



sitta stilla utan måste flänga omkring i främmande land 
... Jag känner dem, de där gossarna, jag har bytt några 
ord med dem under pan Konjetspolskis befäl — och 
vill ni veta hvem det var, som tog Gustaf Adolf till 
fånga, så fråga salig pan Konjetspolski! Jag säger inte 
mera. Jag känner dem, och de känna mig... Det 
är väl så, kan jag tro, att de där skälmarna fått reda 
på att pan Zagloba blifvit gammal. Jaså, ni tro det? 
Men vänta bara, få ni väl sel... Gud 1 Allsmaktige 
Gudi Hvarför har du rifvit ner alla stängsel kring 
denna olyckliga republik, så att alla grannländernas 
svin nu vältra sig på dess mark och redan böka med 
sina trynen i tre af de bästa provinserna! Därhän har 
det kommit! Men hvems är felet, om inteförrädarnes? 
Pesten hade inte förstånd om hvem den skulle ta utan 
tog de hederliga och lämnade förrädarne kvar. Herre 
Gud, skicka i din nåd pesten på vojevoden af Posen 
och framför allt på Radziejovski och hela hans^släkt! 
Och om du har utrymme i helvetet för ännu flere 
polska medborgare, så skicka dit alla dem, som under- 
skrefvo kapitulationen i Ujstsie!... Har Zagloba blifvit 
gammal? Har han blifvit gammal? Vänta, få ni väl sel 
Jan! Låt oss strax börja rådslå om hvad vi skola göra, 
jag längtar efter att komma upp på hästryggen.»

»Naturligtvis skola vi rådgöra om hvart vi skola 
bege oss. Till hetmanerna i Ukraine blefve det svårt 
att tränga sig fram, ty fienden där nere har afskurit 
deras förbindelse med republiken, och de ha endast 
vägen till Krim fri. En lycka är, att tatarerna nu stå 
på vår sida. Enligt min tanke böra vi bege oss till 
Varschau för att försvara vår älskade herre.»

»Bara det inte är för sent,» svarade Stanislav. 
»Kungen har naturligtvis skyndsamligen dragit ihop 
trupper där borta, och innan vi hinna fram, har han 
kanske tågat ut mot fienden.»

»Det är ju möjligt.»
»Vi ge oss af till Varschau och det i rykande 

rappet,» inföll Zagloba. »Hör på, go’ herrar!... Det 
är visserligen sant, att fienden har respekt för våra namn,



men vi tre ensamma kunna i alla fall inte uträtta 
mycket, och därför skulle jag vilja föreslå detta: Vi 
båda samman så många adelsmän som möjligt, så att 
vi kunna tillföra vår nådige konung åtminstone en 
ryttarfana. De följa oss nog villigt, för när det kommer 
kallelse till allmänt uppbåd, måste de ju ändå bryta 
upp — och vi säga dem, att den som reser sig fri
villigt, förrän budkaflen kommer, gör en konungen 
och Gudi behaglig gärning. Ju större styrka vi komma 
med, dess mer kunna vi uträtta, och vi bli mottagna 
med öppna armar.»

»Förvåna er inte öfver mina ord,» inföll pan Stanis
lav, »men efter hvad jag har sett, har jag fått en sådan 
motvilja för allmänna uppbådet, att jag föredrar att vara 
ensam framför att ha en hop oöfvadt folk med mig.»

»Ni känner inte adeln i dessa trakter. Här 
skulle ni inte kunna finna en enda, som inte har 
varit med i krig. Allesammans äro öfvadt folk och 
goda soldater.»

»Är det verkligen så?»
»Hur skulle det kunna vara annorlunda? Men 

vänta litet 1 Jan vet, att då jag väl sätter till, så har 
jag alltid godt om utvägar. Därför åtnjöt jag också 
synnerlig confidentia hos vojevoden af Lillryssland, furst 
Jeremi. Jan kan intyga hur oräkneligt många gånger 
denne den störste krigare i världen följde mitt råd 
— och alltid lyckönskade han sig till att ha gjort det.»

»Fortsätt med hvad du tänkte säga, far; vi ha 
ondt om tid,» inföll Jan.

»Hvad jag tänkte säga? Jo, jag tänkte säga detta: 
den försvarar inte konung och fädernesland, som håller 
sig i kungens rockskört, utan den gör det, som slår 
fienden. Och den slår fienden bäst, som tjänar under 
en stor härförare. Hvarför skola vi på vinst och förlust 
bege oss till Varschau, då konungen kanske redan af- 
tågat till Krakau, Lemberg eller Litauen ? Jag föreslår, 
mina herrar, att vi ofördröjligen sluta oss till storhet
manens af Litauen, furst Janus Radzivills, armé. Han 
är en man utan svek och en stor krigare. Visserligen



anklagas han för högfärd, men han kommer då säkert 
inte att kapitulera för svenskarna. Han är åtminstone 
en härförare och en hetman af rätta slaget. Hett om 
öronen blir där visserligen, ty vi få med två fiender 
att göra; men så råka vi också pan Michael Volodjovski, 
som tjänar vid litauiska arméo, och få kämpa tillsam
mans liksom i forna dar. Om inte mitt råd är godt, 
må första bästa svensk ta mig till fånga.»

»Hvem vet? Hvem vet?» inföll Jan lifligt. »Det 
blir kanske det bästa.

»Och så följa vi Halschka och barnen, efter
som vår väg just kommer att gå genom bjalovjeska 
urskogen.»

»Och vi få tjäna vid en armé och inte bland 
slödder,» tillfogade Stanislav.

»Och vi få slåss och inte parlamentera.»
»Ni är inte blott förfaren i krig utan också i råd

slag, märker jag,» sade pan Stanislav.
»Ja, i sanning,» återtog Jan. »Det är det bästa 

rådet. Vi följas åt som förr, Michael och jag. Du får 
göra bekantskap med den störste krigaren i hela 
republiken, Stanislav, och min uppriktige vän. Låt oss 
nu gå till Halschka och säga åt henne att göra sig i 
ordning för färden.»

»Vet hon redan om kriget?» frågade panZagloba.
»Ja, Stanislav berättade nyheten i hennes närvaro. 

Hon badar i tårar, stackare ... Men då jag sade henne, 
att jag måste ge mig ut, svarade hon genast: ’Gål’»

»Jag skulle vilja ge mig af i morgon dag 1» ropade 
Zagloba.

»I morgon bitti bär det också af med oss,» svarade 
Jan. »Du, Stanislav, måste vara mycket fatigatus efter 
färden, men du får hvila upp dig så godt du kan till 
i morgon. Det kostar på en att lämna sin kära vrå, 
men ske Guds vilja 1 Hvad som tröstar mig är, att 
jag kan vara lugn för hustru och barn, bjalovjeska 
urskogen är den säkraste fästning i världen. Låt oss 
nu återvända in; det är tid på att göra förberedelser 
till expeditionen.»



De gingo.
Pan Stanislav, som verkligen var mycket med

tagen efter resan, gick till sängs strax efter kvälls
måltiden, och pan Jan och pan Zagloba började rusta 
sig för affärden. Som stor ordning härskade hos pan 
Jan, kunde packvagnar och folk afsändas redan samma 
kväll. Följande morgon körde en kalesch fram, hvari 
pani Helena och barnen togo plats. Pan Stanislav, 
pan Jan och pan Zagloba följde vagnen till häst. Färden 
gick snabbt, ty i städerna väntade uthvilade hästar, 
och på sjätte dagen uppnådde de bj alo v jeska urskogen.

Den väldiga skogen, som vid denna tidpunkt 
sträckte sig i $n omkrets af många tiotal kvadratmil, 
omhvärfde dem med sitt dunkel.

Inga stigmän trängde någonsin in i dessa mörka 
djup, där den om vägarna okunnige lätt kunde råka 
vilse och irra omkring i en krets, ända till dess han 
sjönk till marken af utmattning eller blef vilddjurens 
rof. Om nätterna genljödo här uroxars och björnars 
rytande, vargars tjut och lodjurens hesa vrålande. Smala 
stigar förde genom snår, öfver kullfallna träd, förbi 
träsk och dystra, slumrande sjöar till vidt spridda byar, 
bebodda af skogvaktare, tjärbrännare och nybyggare, 
som ofta ej under hela sitt lif lämnade skogen. Endast 
till Bvalojjesch förde en bredare väg, på hvilken konun
garna färdades, då de reste till jakterna. Denna väg togo 
också Skschetuskis.

Pan Stabrovski, hofjägmästaren, en gammal ung
karl, som ständigt vistades i urskogen, mottog dem 
med öppna armar. Barnen hade han så när kväft med 
sina kyssar. Hans enda sällskap utgjordes annars af 
skogvaktare; ärligt adelsfolk såg han aldrig till, utom 
när hofvet kom för att jaga.

Han blef mäkta bedröfvad öfver nyheten om kriget, 
som han erfor först af pan Skschetuski. Ofta hände 
det nämligen, att krig rasade i republiken och att 
konungar dogo och korades, utan att man ens hade en 
aning därom i urskogen. Det var först hofjägmästaren, 
som medförde nyheten, då han återkom från skatt-
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mästaren i Litauen, för hvilken han var skyldig att 
en gång om året aflägga räkenskap för sitt fögderi.

»Tråkigt kommer ni att få det här,» sade pan 
Stabrovski till Helena, »men så lugnt och tryggt som 
ingen annanstädes i världen. Ingen fiende tränger sig 
igenom den här muren, och försökte han, , skulle skog
vaktarna skjuta ned hvarenda en af hans folk. Det är 
lättare att intaga hela republiken — hvilket Gud för- 
bjude — än vår urskog. I tjugu år har jag lefvat här 
och ändå känner jag den inte, för det finns ställen, 
dit ingen kan komma, och där bara vilddjuren bo. .. 
kanske att också onda andar ha sitt tillhåll där, men 
dem skyddar man sig för genom klockringning. Vi 
lefva ett gudfruktigt lif — i byn finns ett kapell, dit 
prästen i Bjelsk kommer en gång om året. Ni komma 
att ha det som i himmelriket, bara ni inte leds för 
mycket. Och ved till bränsle saknas inte.»

Pan Skschetuski var öfverlycklig öfver att ha 
funnit en så säker tillflyktsort för sin hustru. Men 
förgäfves bad pan Stabrovski honom att själf stanna.

Männen kvardröjde endast öfver natten och följande 
dag i gryningen fortsatte de sin fard, ledsagade genom 
urskogens labyrinter af skogvaktare, som hofjägmästaren 
ställde till deras förfogande.

TOLFTE KAPITLET.

Då pan Jan Skschetuski, hans kusin Stanislav och 
pan Zagloba efter en mödosam färd genom urskogen 
ändtligen framkommo till Upita, kände pan Michael 
Volodjovskis glada öfverraskning inga gränser. Den 
var dess större, som han ej på länge haft några under
rättelser om dem och hade tagit för gifvet, att Jan befann 
sig nere i Ukraine.



Han omfamnade dem i tur och ordning, först en 
gång och så ytterligare en gång.

»Gudskelof att vi samlas än en gång, vi gamla 
kamrater från Zbaraj!» sade han. »Ens stridslust blir 
större, när man har trogna vapenbröder omkring sig.»

»Det var min idé,» sade pan Zagloba, »de andra 
ville rusa i väg till kungen i Varschau ... Men jag 
sade som så: hvarför skulle vi inte upplifva minnet af 
gamla tider i sällskap med pan Michael? Om Gud 
beskär oss lika mycken framgång som mot turkar och 
tatarer, så ska vi snart ha mer än en svensk på vårt 
samvete.»

»Gud ingaf er den tankenI» sade pan Michael.
»Men det förundrar mig,» inföll Jan, »att ni här 

redan visste om Ujstsie och kriget. Stanislav kom 
ridande till mig så fort tygen höllo, och vi begåfvo oss 
genast af, i tro att vi skulle vara de första, som öfverbragte 
olycksbudet.»

»Nyheten måtte ha spridts genom judar,» sade 
Zagloba. »De ha alltid först reda på allting, och det 
är en sådan correspondentia emellan dem, att om någon 
på morgonen nyser i Storpolen, så skrika de på aftonen 
’prosit!’ i Samogitien och Ukraine.»

»Jag vet inte hur ryktet har nått oss,» svarade 
pan Michael, »men i två dagar ha vi vetat det, och 
här råder en oerhörd konsternation. Första dagen ville 
vi inte riktigt tro det, men andra dagen tviflade inte 
längre någon... Och hvad mera är: innan ännu kriget 
brutit ut, var det som om fåglarna sjungit om det i 
luften, ty alla talade därom. Vår furst vojevod måtte 
också ha väntat det och vetat mera än andra, för han 
surrade som en fluga i håfven och begaf sig nyligen 
till Kiejdany. I två månader har det värfvats trupper 
för hans räkning. Jag har värfvat, Stankjevitsch har 
värfvat och så en viss Kmitsits, orschansk fanbärare, 
som efter hvad jag hört redan aftågat till Kiejdany med 
en hel ryttarfana. Han blef färdig först af oss alle
sammans.»



»Känner du furst vojevoden af Vilna närmare, 
Michael?» frågade Jan.

»Skulle jag inte känna honom, jag, som har del
tagit i hela det pågående kriget under hans befäl?»

»Hvad vet du om hans planer? Är han en ärlig 
herre?»

»Han är en stor krigare — hvem vet om inte 
den störste vi ha efter furst Jeremis död... Han har 
blifvit slagen nu nyligen, det är sant, men så hade 
han också bara sex tusen man emot åttio tusen ... 
Skattmästaren och vojevoden af Vitebsk klandra honom 
skarpt och påstå, att han angrep denna väldiga härs
makt med en så liten styrka bara för att slippa dela 
äran af viktorian med dem. Gud ensam vet hur där
med förhåller sig. .. Men han stred tappert och sko
nade inte sitt eget lif... Jag, som har varit med om 
allt det där, säger bara det, att hade han tillräckligt 
med trupper och pengar, skulle inte en fiende slippa 
med lifvet härifrån. Och jag är viss på att han kommer 
att strida manligen mot svenskarna. Få se om han 
ens inväntar dem? Jag tror snarare, att vi få tåga in 
i Livland.»

»Af hvad orsak tror du det?»
»Af två orsaker: för det första därför att han vill 

upphjälpa sin reputation, som ju lidit en smula, och 
för det andra emedan han älskar kriget.»

»Det är sant,» inföll pan Zagloba. »Jag känner 
honom, för vi voro skolkamrater, och jag skref hans 
pensa åt honom. Han älskade krig på den tiden också 
och tyckte bättre om mitt sällskap än någon annans, 
för jag föredrog också häst och spjut framför latinet.»

»Ja, för visso är han inte som vojevoden af Posen, 
för visso är han en helt annan sorts människa,» sade 
pan Stanislav Skschetuski.

Volodjovski började utfråga honom om allt som 
händt vid Ujstsie och slet sitt hår, då han fick höra 
berättelsen.

»Ni har rätt,» utbrast han, då Skschetuski slutat. 
»Vår Radzivill skulle inte vara i stånd till något lik



nande. Han är högmodig som satan själf och anser, 
att det i hela världen inte finns en släkt, som går upp 
emot den radzivillska — det är sant. Han tål intet 
motstånd, det är också sant, och är ursinnig på skatt
mästaren Gosievski, den ärans mannen, därför att han 
inte vill dansa efter Radzivillernas pipa. På konungen 
är han också förbittrad, därför att denne inte nog snart 
gaf honom den litauiska hetmanstafven ... Allt det 
där är sant, liksom också det, att han hellre fram
härdar i de kalvinistiska irrlärorna än omvänder sig 
till den rätta tron; att han förtrycker katolikerna, när 
han kan komma åt; att han utlyser kättarmöten . .. 
Men det kan jag bedyra, att han hellre utgöte ända 
till sista droppen af sitt stolta blod, än han under- 
skrefve en sådan kapitulation som den vid Ujstsie ... 
Vi komma att få ett ordentligt krig, för det är inte en 
pennfäktare utan en krigare, som för oss an.»

»Just det ja!» ropade Zagloba. »Det är bara det 
vi vilja. Pan Opalinski är en pennfäktare, och det 
visade sig strax hvad han duger till... Det är den allra 
sämsta sortens folk. De dra en fjäder ur stjärten på 
gåsen, och så tro de, att de sitta inne med all världens 
visdom. Men se när sablarna komma fram, då hålla 
de sig vackert undan. 1 mina unga dar satte jag ihop 
vers själf för att fånga tärnornas hjärtan — och det var 
vers, som fader Horatius inte skulle ha skämts för — 
men sen tog soldatnaturen öfverhand.»

»Dessutom vill jag säga er det,» återtog pan 
Volodjovski, »att så snart adeln här börjar röra på sig, 
få vi folk i massa, bara inte pengar saknas, för det är 
hufvudsaken.»

»Vid Gud, jag vill inte ha några landtjunkare!» 
ropade pan Stanislav. »Jan och pan Zagloba känna 
till min sentiment i det afseendet, och det säger jag 
för sant, att jag hellre är trosspojke vid reguljära armén 
än hetman öfver hela allmänna uppbådet.»

»Folket här är tappert och stridsvant,» svarade 
pan Volodjovski. »Det har jag bäst märkt vid värf- 
ningen. Jag har inte kunnat anta alla, som strömmat



till, och bland dem jag antagit finns icke en, som inte 
har varit med i krig förr. Jag skall visa er min trupp, 
och jag går i god för att om ni inte visste det förut, 
skulle ni inte märka, att det är nyvärfvadt folk. Alle
sammans härdade i elden som gamla hästskor och 
flinka vid uppställningen som romerska triarier. Med 
dem komma svenskarna att få mera besvär än med 
storpolackerna vid Ujstsie.»

»Vet du hvad, Michael?» sade plötsligt Jan. »Jag 
bryr mig inte om att hvila i dag utan reser med dig 
till Kiejdany. Vid den här årstiden är det bättre att 
färdas om nätterna, ty om dagarna är det för varmt, 
och jag längtar att komma ur den här ovissheten. Tid 
att hvila får jag alltid sedan, fursten ger sig nog inte 
af i morgon.»

»Så mycket säkrare gör han det inte, som han 
gifvit. order om att min fana skall kvarstanna i Upita,» 
svarade pan Michael.

»Väl taladtl» ropade pan Zagloba. »Jag reser 
också.»

»Vi följas åt allesammans,» tillfogade pan Stanislav.
»I morgon bitti äro vi i Kiejdany,» sade pan 

Volodjovski, »och under tiden kunna vi ta oss en lur 
på hästryggen.

Två timmar senare begåfvo sig riddarna af, och 
redan före solnedgången voro de i Krakinov.

Under vägen berättade dem pan Michael om 
trakten, om den berömda laudanska adeln, om Kmitsits 
och om allt, som på sista tiden händt. Han bekände 
äfven sin affectus för panna Billevitsch, obesvarad 
som alltid.

»Det är en lycka, att vi ha fått krig,» sade han, 
»annars skulle jag anfäktas af en bitter melancholia, ty 
det ser ut som om ödet beslutat så olyckligt, att jag 
skall dö i ungkarlsståndet.»

»Det far du inte illa af,» genmälde pan Zagloba, 
»det är ett hedervärdt stånd och Gudi behagligt. Jag 
har beslutat framhärda i det till min lefnads ända. 
Ibland bedröfvar det mig likvisst, att jag inte har någon



att lämna mitt namn och min ära i arf; jag älskar ju 
Jans barn som mina egna, men det är ju ändå Sksche- 
tuskier och inte Zaglobas.»

»Det beslutet,» svarade pan Volodjovski, »påmin
ner mig om vargen, som lofvade att inte bita några 
får, när alla tänderna hade ramlat ur munnen på honom*»

»Lögn!» ropade pan Zagloba. »Det är inte länge 
sedan, pan Michael, som vi voro tillsammans i Var- 
schau vid kungavalet. Hvem var det alla fruntimren 
tittade efter om inte efter mig? ... Minns du hur du 
beklagade dig ötver att ingen tittade efter dig? Men 
om du har en sådan trängtan efter det äkta ståndet, 
så oroa dig inte! Din tur kommer nog också. Att 
leta hjälper inte alls härvidlag; just när du inte letar, 
kommer du att finna den rätta. Nu är det krigstider, 
och en mängd ädla kavaljerer stupa årligen. Låt bara 
det här kriget med svenskarna vara en tid, så kommer 
man att kunna köpa flickor dussinvis på marknaderna.»

»Kanske att också jag stupar,» svarade pan Volod
jovski. »Jag har nog af det här kringflackandet i värl
den. Björnen har sitt ide, räfven har sin lya, men 
jag — jag har bara den här sadeln, som jag sitter i.. . 
Äck, jag kan inte beskrifva för er hur dygderik och 
skön panna Billevitsch är!»

»Hon måtte ha satt sig som en törntagg i ditt 
hjärta,» anmärkte pan Zagloba.

»Ja, för hvar gång jag tänker på det eller far 
förbi Vodokty, plågas jag ännu grufligen. Jag ville ta 
boten där jag tagit soten och reste till pan Schilling, 
som har en mycket fager dotter. Jag hade sett henne 
en gång på afstånd, och hon hade behagat mig på det 
allra högsta. Jag reste alltså dit — men hvad säger 
ni om det, go’ herrar ? — fadern fann jag inte hemma, 
och jungfrun trodde, att det var inte pan Volodjovski 
utan pan Volodjovskis stallknekt, som kom!... Denna 
aflrontus tog mig så djupt, att jag aldrig mer visade 
mig där.»

Zagloba började skratta.
»Gud hjälpe dig, Michael! Det enda du har att



göra är att leta rätt på en dam af lika obetydlig fägring 
som din egen... Men hvart har den där lilla bestien 
tagit vägen, som var hofdam hos furstinnan Vischnje- 
vetska och som pan Podbipienta — Gud var hans själ 
nådigI — skulle gifta sig med? Hon hade fägring 
för både dig och sig...»

»Det var Anusia Borzobogata Krasienska,» inföll 
pan Jan Skschetuski. »Vi voro förälskade i henne 
allesammans på den tiden och Michael också. Gud 
vet hvad som blifvit af henne.»

»Den som ändå kunde återfinna henne!» utropade 
pan Michael suckande. »Jag blir varm om hjärtat bara 
jag hör henne nämnas ... Ack, det var en härlig tid 
den där, men den kommer aldrig tillbaka. Och aldrig 
få vi heller en sådan anförare som vår furst Jeremi. 
Man visste på förhand, att hvarje strid skulle sluta med 
viktoria. Radzivill är en stor krigare, men mot furst 
Jeremi går han inte upp, och inte tjänar man honom 
heller med samma glädje. Han har inte furst Jeremis 
faderliga kärlek till soldaterna och skänker en aldrig 
sin confidentia. Han håller sig för någon sorts monark, 
fastän minsann Vischevnjetskis inte äro sämre än 
Radzivills.»

»Än sen?» svarade Jan Skschetuski. »Han har nu 
fäderneslandets räddning i sin hand, och som han är 
beredd att offra lifvet för det, så välsigne honom Gud!»

Sålunda samspråkade riddarna, under det de fär
dades fram i natten, talande än om forna tider, än om 
de nuvarande, bekymmersamma, då republiken hade 
att bekämpa tre fiender samtidigt.

Sedan läste de sina aftonböner, och då de slutat, 
kom sömnen öfver dem, och de började nicka och 
vagga i sadlarna.

Det var en mild, vacker natt, miljoner stjärnor 
tindrade på himlen. Ridande fot för fot slumrade 
riddarna godt ända till i daggryningen. Pan Michael 
var den förste, som vaknade.

»Go’ herrar, upp med ögonen! Kiejdany syns 
redan!» ropade han.

14. — Syndafloden. I.



»He? Hvad?» stammade Zagloba. »Kiejdany? Hvad?»
»Där borta. Tornen synas.»
»Det tycks vara en ståtlig stad,» sade Stanislav 

Skschetuski.
»Mycket ståtlig,» svarade pan Volodjovski.
De närmade sig redan förstadens första hus.
Omkring dem blef det allt ljusare, och solen gick 

upp. Riddarna betraktade nyfiket den okända staden, 
och pan Volodjovski berättade:

»Detta är Judegatan, och här bo alla judar, som 
äga tillstånd att vistas i staden. Den för ända fram 
till torget... Åhå? Folk börjar vakna, ser jag, och 
kommer ut ur husen. Se, en sådan massa hästar utan
för smedjorna, och knektarna ha inte de radzivillska 
färgerna! Det måtte vara främlingar i Kiejdany. Här 
är alltid fullt af adel och herrar, och ibland kommer 
det till och med utländska gäster, ty Kiejdany är mötes
platsen för alla kättare i hela Samogitien, som under 
Radzivills beskydd strafflöst öfva sina svartkonster och 
gudlösheter. Här ha vi torget! Och hvad ni ta för 
en kyrka med fyra torn, det är djäfvulens tempel, där 
de hvar söndag häda Gud -— och det där, det är 
lutherska kyrkan. Ni tro väl, att borgarna här äro 
polacker eller litauer — visst inte! Idel tyskar och 
skottar — mest skottar. Det skotska fotfolket är ypper
ligt, i synnerhet det med bardisanerna. Fursten har 
ett helt regemente skottar. .. Kors, en sådan hop med 
vagnar på torget! Staden är säkert full af resande. 
Det finns inga värdshus här, utan man tar in hos be
kanta och på slottet, där det finns en hel flygel, som 
är afsedd uteslutande för gäster. Där får hvem som 
vill stanna hur länge som helst, om så vore ett helt 
år, och det finns de, som stanna kvar för hela lifvet.»

»Det förvånar mig, att åskan inte har slagit ned 
i det där helvetéstemplet,» inföll pan Zagloba.

»Hvad är det där för en stor byggnad, som ser 
ut som en lada?» frågade Jan.

»Det är pappersfabriken, som fursten anlagt, och 
bredvid ligger tryckeriet, där de trycka kätterska böcker.»



»Tvi!» utbrast pan Zagloba. »Måtte pesten för
göra den här staden, där man bara får in kätterskluft 
i lungorna! Lucifer kunde lika gärna regera här som 
Radzivill.»

»Go* herrar!» svarade Volodjovski. »Häda inte 
Radzivill. Kanske republiken snart får honom att 
tacka för sin räddning.»

Och de redo vidare under tystnad, seende sig 
omkring och förvånande sig öfver den ordning, som 
rådde i staden. Alla gator voro stenlagda, hvilket då 
för tiden hörde till ovanligheterna.

Då de passerat torget och slottsgatan, varseblefvo 
de på en höjd det ståtliga residenset, som furst Janus 
nyligen uppfört och som visserligen icke var befäst, 
men i storlek öfvergick många både slott och fästningar. 
På ömse sidor om hufvudfasaden löpte två lägre flyglar 
i rät vinkel och bildade en väldig gård, innesluten 
inom ett järnstaket. Midt i staketet reste sig en jättelik 
stenport, krönt af Radzivills och staden Kiejdanys 
vapen — en örnfot med svarta vingar på gyllene fält 
samt med en röd hästsko nedanför. Vid porten stod 
en skyllerkur, och skotska drabanter höllo vakt där.

Det var tidigt på morgonen, men på borggården 
härskade redan lif och rörelse. Framför hufvudfasaden 
exercerade ett dragonregemente i blå kolletter och 
svenska hjälmar. Leden stodo för tillfället i gif akt 
med dragna sablar, och officern red utefter fronten 
och yttrade något till soldaterna. Rundt omkring stod 
en hop betjäning i skilda färger, gapade på dragonerna 
och utbytte anmärkningar.

»Vid Gud!» utbrast pan Michael. »Det är ju 
Charlamp, som exercerar sina dragoner.»

»Hvad för slag?» utbrast Zagloba. »Han, som 
du skulle duellera med vid valet i Lipkov?»

»Just han. Men nu förtiden äro vi goda vänner.»
»Ja visst!» återtog pan Zagloba. »Jag känner 

igen honom på näsan, som sticker fram under hjälmen. 
Tur att hjälmgallren ha kommit ur modet, han skulle 
aldrig ha fått plats med sin näsa i dem.»
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Emellertid hade Charlamp varseblifvit pan Volod- 
jovski och kom emot dem i sporrsträck.

»Hur står det till med dig, Michael?» ropade han. 
»Bra att du kommit!»

»Det bästa är, att jag strax träffade på dig. Detta 
är pan Zagloba, som du gjorde bekantskap med i 
Lipkov, ja, redan i Sienitsa, och detta är panerna 
Skschetuski, Jan, ryttmästare vid kungliga husarrege
mentet, hjälten' från Zbaraj...»

»Vid Gud! Då är det den störste krigaren i hela 
Polen jag ser framför mig!» ropade pan Charlamp. 
»Underdånigaste tjänare, underdånigaste tjänare!»

»Och detta är Stanislav, ryttmästare vid kalischa- 
nerna,» fortsatte pan Volodjovski. »Han kommer 
direkt från Ujstsie.»

»Från Ujstsie? Då har ni varit vittne till den 
värsta skam, som någonsin drabbat republiken?... Vi 
veta redan hvad som där har händt.»

»Just därför att det hände där, har jag kommit 
hit i förhoppning, att ingenting liknande skall hända här.»

»Det kan ni vara viss om. Radzivill är inte 
Opalinski.»

»Detsamma sade vi i går i Upita.»
»Jag hälsar er hjärtligen välkomna i mitt eget 

och i furstens namn. Furst vojevoden kommer att 
bli glad öfver besöket af sådana riddare som ni, det 
är just sådana han behöfver. Följ med mig till tyg
huset, där jag har mitt kvarter. Ni önska säkert kläda 
om er och få er något till lifs, och jag skall följa er, 
för jag har slutat exercisen.»

Med dessa ord galopperad pan Charlamp åter 
bort till sina dragoner och kommenderade:

»Vänster om, marsch 1»
Hästhofvarna dånade mot stenläggningen. Truppen 

delade sig i två led, dessa åter i två nya, och i lång
sam takt aflägsnade den sig i riktning mot tyghuset.

»Präktiga soldater,» sade Skschetuski, som med 
kännaröga betraktat dragonernas taktmässiga rörelser



»Det är uteslutande lågadel och bojarer, som tjäna 
vid det här vapnet,» yttrade pan Volodjovski.

»Det syns strax, att det inte är allmänna upp
bådets patrask,» suckade pan Stanislav.

Cbarlamp, som skickat af sina dragoner, närmade 
sig nu ånyo våra riddare.

»Följ nu med migl . .. Tyghuset ligger där borta 
bakom palatset.»

En halftimme senare sutto de redan vid hvar sin 
mugg öl och samspråkade om det nya kriget.

»Nå, hvad nytt ha ni att berätta här?» sporde 
pan Volodjovski.

»Här berättas än ett än ett annat. Man förlorar 
sig i gissningar, och nya rykten utspridas oupphörligt,» 
svarade Charlamp. »Men det är bara fursten, 
som vet hvad som kommer att ske. Han hvälfver 
några planer, ty han låtsar visserligen godt humör och 
är nådigare än någonsin, men han är sig inte lik — 
tankfull och förströdd. Han lär inte sofva om nätterna, 
utan går med tunga steg fram och tillbaka genom alla 
rummen och talar högt för sig själf, och om dagarna 
har han timslånga konferenser med Harasimovitsch.»

»Harasimovitsch? Hvem är det?» frågade pan 
Volodjovski.

»Han är guvernör i Zabludov nere i Podlachien, 
en obetydlig herre för resten, som ser ut som om han 
hade den lede själf innanför västen. Men med fursten 
står han på förtrolig fot och lär känna till alla hans 
planer. Enligt min tro så blir ett krig på lif och död 
med svensken följden af alla de här rådplägningarna 
— och det är ju bara det vi vilja. För öfrigt haglar 
det bref här: från fursten af Kurland, från Chovanski, 
från kurfursten af Brandenburg. Allt större trupp
massor dragas ihop, och skrifvelser afskickas till de 
adelsmän, som äro det radzivillska huset trognast, med 
uppmaning, att de skola infinna sig här.*,/. Hela staden 
vimlar af beväpnadt folk... Hej, go’ herrar, snart ha 
vi fiendeblod ända upp till armbågen! Då Radzivill
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en gång tågar ut, blir det minsann inga underhand
lingar af!»

»Oj, oj,» sade Zagloba, gnuggande händerna. »Det 
är inte litet svenskblod, som redan har runnit om 
mina fingrar, och mera blir det. Det finns inte många 
kvar af de gamla soldaterna, som minnas mig vid 
Putsk och Tschtsianna; men de som lefva ännu, de 
glömma mig aldrig.»

»Och furstens kusin, furst Boguslav, är han här?» 
frågade pan Volodjovski.

»Ja, han är här. Dessutom väntas det visst några 
förnäma gäster i dag, för de bästa gästrummen ställas 
i ordning, och i afton blir det bankett på slottet. Jag 
tviflar på att du får företräde hos fursten i dag, Michael. .. 
Han är strängt upptagen ... Dessutom — jag vet inte 
om jag har rätt att säga er det — men om en timme 
är det ju allmänt bekant — alltså: här äro stora ting 
i görningen ...»

»Hvad då? Hvad då?» frågade Zagloba.
»För ett par dar sedan anlände hit pan Judytski, 

malteserriddaren, som ni säkert hört talas om ...»
»Naturligtvis!» utropade Jan. »Det är en berömd 

riddare.»
»Kort efter honom kom fälthetmanen Gosievski. 

Det förundrade oss storligen, ty ingen är ju okunnig 
om hvilken emulation och ovänskap, som råder mellan 
fälthetmanen och vår furste. Somliga gladde sig åt 
att de höga herrarna försonats och menade, att det 
var den svenska invasionen, som orsakat det. Jag 
trodde så också. På kvällen sammankommo alla tre 
till rådplägning och låste alla dörrar; ingen kunde höra 
ett ord af hvad de sade. Pan Krepstul, som hade vakten 
vid dörrarna, påstod emellertid, att de talat med för
skräckligt hög röst, i synnerhet fälthetmanen. Sedan 
följde dem fursten själf till sofgemaken och — kan 
ni tänka er! — (bär sänkte pan Charlamp rösten) 
han lät utställa vakt vid bägges dörrar.»

Pan Volodjovski sprang upp.
»Vid Gud! Det är inte möjligt!»



»Det är rena sanningen.., Vid bägge dörrarna 
stå skottar med muskedundrar och äro vid lifsstraff för
bjudna att släppa någon vare sig ut eller in.»

Riddarna betraktade hvarandra med häpna blickar, 
och pan Cbarlamp, som ej var mindre häpen själf, 
såg på dem med vidt uppspärrade ögon liksom om 
han af dem väntat lösningen på gåtan.

»Det vill säga, att skattmästaren är arresterad ... 
Storhetmanen har arresterat fälthetmanen. Hvad skall 
det betyda?» sade Zagloba.

»Inte vet jag. Och Judytski, den tappre riddaren 1»
»Men furstens officerare måtte väl sins emellan 

ha talat om saken, gissat anledningen. Har du ingen
ting hört?»

»Senast i går frågade jag Harasimovitsch.»
»Och hvad svarade han?» sporde Zagloba.
»Han ville ingenting säga, han bara lade fingret 

på munnen och svarade: De äro förrädare!»
»Förrädare?. De förrädare?» ropade pan Volod- 

jovski och tog sig om hufvudet. »Hvarken pan Go- 
sievski eller pan Judytski är någon förrädare. Hela 
republiken känner dem ju som hederliga och foster
landsälskande män,»

»Nu för tiden kan man inte lita på någon,» inföll 
Stanislav Skschetuski mörkt. »Gick inte Kristoffer 
Opalinski och gällde för en Kato? Beskyllde han inte 
andra för ränker, förräderi och egennytta?... Och när 
det väl gällde, då var han den förste att själf förråda 
och drog till och med en hel provins med sig i för
räderiet.»

»Men jag sätter mitt hufvud i pant för skatt
mästaren och pan Judytski 1» ropade Volodjovski.

»Sätt inte ditt hufvud i pant för någon, Michael,» 
inföll Zagloba. »Om de ha arresterats, så var det nog 
inte utan anledning. De måste ha inlåtit sig på några 
underhandlingar, annan möjlighet finns inte... Det 
är ju klart! Fursten bereder sig på ett väldigt krig, 
och hvarje hjälp måste vara honom välkommen ...



Hvilka kan han i ett sådant ögonblick arrestera, om 
inte dem som hindra honom från kriget?»

»Det är obegripligt, det går öfver allt förstånd,» 
sade Charlamp, »ty oafsedt alt de äro så höga digni
tärer, ha de arresterats utan dom, utan riksdagens beslut, 
utan republikens medgifvande, hvilket ju inte ens 
konungen själf har rätt till.»

»Fursten tycks vilja införa romerska sedvänjor hos 
oss,» yttrade Stanislav Skschetuski, »och upphäfva sig 
till diktator under krigstid.»

»Må han gärna vara diktator, bara han klår svens
karna,» svarade Zagloba. »Jag skall bli den första att 
ge mitt votum för hans upphöjelse till diktator.»

Jan Skschetuski satt tankfull en stund och yttrade 
därpå:

»Bara han inte vill bli protektor som den där 
engelsmannen Cromwell, som inte ryggade tillbaka för 
att lyfta sin gudlösa hand mot sin egen herre.»

»Bah! Cromwell! Cromwell var en kättare!» 
ropade Zagloba.

»Och furst vojevoden?» frågade pan Jan allvarsamt.
Riddarna tystnade och blickade bäfvande in i den 

dunkla framtiden. Men pan Charlamp blef förgrym
mad och utbrast:

»Jag har tjänat under furst vojevoden ända från 
min ungdom, jag känner honom bättre än någon af er 
gör och både aktar och älskar honom. Därför anhåller 
jag, att ni inte förlikna honom vid Cromwell — annars 
blir jag nödsakad att säga er något, som det inte höfves 
mig att säga i min egenskap af värd.»

Härpå började pan Charlamp ilsket sno sina musta
scher och titta under lugg på Jan Skschetuski. Då 
pan Volodjovski märkte detta, började han i sin tur 
se stint på pan Charlamp med en blick, som tycktes 
säga:

»Försök bara!»
Charlamp förstummades ögonblickligt, ty han hyste 

en synnerlig aktning för pan Michael, och dessutom



var det ej rådligt att utsätta sig för dennes vrede. Han 
återtog i långt saktmodigare ton:

»Fursten är kalvinist, men han har likväl inte 
öfvergifvit den rätta tron för några irrläror utan är 
född i dem. Han blir aldrig vare sig en Cromwell 
eller en Opalinski eller en Radziejovski. Han har inte 
den sortens blod i ådrorna.»

»Är han också hin onde själf och har horn på 
hufvudet,» inföll pan Zagloba, »så dess bättre: då har 
han något att stånga svenskarna med.»

»Att tänka sig att pan Gosievski och pan Judytski 
äro arresterade I» mumlade pan Volodjovski med en 
skakning på hufvudet. »Fursten är då inte synnerligen 
älskvärd mot sina gäster!»

»Tvärt om, Michael,» inföll pan Charlamp. »Så 
nådig och älskvärd som nu har han aldrig förr varit. 
Han är en verkrig far för oss. Minns du honom förr 
— alltid med rynkad panna och alltid med det enda 
ordet: ’tjänsten!' på läpparna? Man var räddare att 
träda inför honom än inför kungen själf. Nu går han 
dagligen omkring bland officerarna och manskapet och 
pratar med dem och kallar dem vid namn och frågar 
efter deras hustrur och barn och hör sig för om de 
icke ha något att klaga öfver. Han, som inte vill 
betrakta ens de förnämaste herrar som sina jämlikar, 
gick i går, nej, i dag var det, arm i arm med den 
unge Kmitsits. Vi trodde knappt våra ögon, ty visst 
är Kmitsits af god familj, men han är ju bara en spoling 
ännu, och många gravamina lära förefinnas emot 
honom ... Men det har du bäst reda på.»

»Ja, jag vet, jag vet,» svarade Volodjovski. »Har 
Kmitsits varit här länge?»

»Nu är han inte här. I går for han till Tschej- 
kischek efter ett infanteriregemente, som ligger förlagdt 
där. Ingen är för närvarande i sådan gunst hos fursten 
som Kmitsits. Då han gaf sig af, stod fursten en stund 
och såg efter honom, och sedan sade han: ’Den där 
mannen är i stånd till hvad som helst; han skulle 
hålla själfve hin onde fast i svansen, om jag befallde



honom det’. Detta hörde vi med egna öron. Men 
sant är, att^Kmitsits har fått ihop en ryttarfana, som 
det inte finns maken till i hela armén.»

»Han är en duktig soldat, det är inte fråga om det, 
och verkligen beredd till hvad som helst,» inföll pan 
Michael.

Samtalet afbröts här genom en ny persons inträde. 
Det var en liten torr, mager adelsman af omkring fyrtio 
års ålder-med tunna läppar, glesa mustascher och litet 
skelande ögon. Redan i dörren bugade han sig ända 
till golfvet. Därefter rätade han på sig så hastigt, 
som om han haft en fjädermekanism invärtes, bugade 
sig ånyo till golfvet och började med hes, rosslande 
stämma:

»Underdånigaste tjänare, pan Charlamp ... Aha, 
herr öfversten, allra underdånigaste tjänare I»

»Tjänare, pan Harasimovitsch,» svarade pan Char
lamp. »Hvad vill ni?»

»Gud har sändt gäster, förnämliga gäster 1 Jag 
kommer för att erbjuda mina tjänster och förspörja 
mig om rangen.»

»Är det kanske till er de ha kommit, pan Hara
simovitsch?»

»Nej, det förstås, en sådan ära vore jag inte värd ... 
Men som jag vikarierar för den frånvarande marskalken, 
har jag kommit för att välkomna dem, ödmjukligen 
välkomna dem.»

»Det är ett långt steg mellan er och marskalken,» 
svarade Charlamp. »Marskalken är en personatus och 
possessionatus, och ni är med förlof bara understarost 
i Zabludov.»

»Radzivillernas tjänares tjänare 1 Det är alldeles 
sant, pan Charlamp, det förnekar jag visst inte... 
Men som fursten skickat mig att höra efter hvad det 
är för slags gäster, som kommit, så spörjer jag er 
därom, pan Charlamp, skulle göra det, om jag än 
vore bara hejduk och inte understarost.»

»Till och med en apa skulle jag svara, om hon 
kom med en förfrågan från fursten,» svarade Charlamp.



»Hör alltså noga på och teckna upp namnen, om de 
inte fastna i ert hufvud. Detta är pan Skschetuski, 
hjälten från Zbaraj, och detta är hans kusin Stanislav.»

»Store Gud, hvad hör jagi» utropade pan Hara- 
simovitsch.

»Detta är pan Zagloba.»
»Store Gudi Hvad hör jag?...»
»Om ni blir så konfunderad bara af att höra mitt 

namn,» inföll Zagloba, »så kan ni föreställa er hur 
konfunderad fienden skall bli på slagfältet.»

»Och detta är öfverste Volodjovski.» slöt Charlamp.
»Det är en berömd sabel och därtill en radzivillsk,» 

sade Harasimovitsch med en bugning. »Furst vojevoden 
är alldeles öfverlupen af arbete, men så berömda riddare 
underlåter han säkert inte att själf hälsa välkomna.. . 
Men till dess, hvarmed kan jag tjäna eder, ädla herrar? 
Hela slottet och vinkällaren äfven står till de ärade 
gästernas förfogande.»

»Vi ha hört talas om det beryktade kiejdanska 
mjödet,» skyndade Zagloba att infalla.

»Ack, ja visst!» inföll Harasimovitsch. »Mjödet i 
Kiejdany är vida beryktadt; Jag skall . genast sända 
er prof på det. Jag hoppas, att ni stanna här länge, 
go' herrar I»

»Vi ha kommit hit för att troget stå vid furst 
vojevodens sida,» svarade pan Stanislav.

»Det är en berömvärd intention, så mycket mer 
berömvärd, som svåra tider stunda.»

Då pan Harasimovitsch yttrade detta, krympte 
han ihop som om han med ens mist en aln af 
sin längd.

»Hvad nytt?» frågade pan Charlamp. »Ha några 
nya underrättelser ingått?»

»Fursten har inte sofvit en blund på hela natten, 
ty i går kväll anlände två nya kurirer. Det blir allt 
värre och värre. Carolus Gustavus har följt efter Vit- 
tenberg in i republiken. Posen är redan besatt, hela 
Storpolen är besatt, Masovien blir inom kort besatt. 
Svenskarna äro redan i närheten af Varschau. Vår



konung har flytt från Varschau, som han lämnat utan 
försvar. I dag eller i morgon intåga svenskarna i 
hufvudstaden. Det sägs också, att konungen har för
lorat ett stort slag och att han tänker fly till Krakau 
och därifrån till utlandet för att be om hjälp. Ja, det 
står illa till, go’ herrar... fastän det finns visserligen 
de, - som mena, att det är det bästa som skett, ty 
svenskarna begå intet våld, hålla troget alla öfverens- 
kommelser, taga inte upp skatter, respektera friheten 
och tron. Därför ställa sig också alla villigt under 
Karl Gustafs protektion... Vår herre, Johan Kasimir, 
har svårligen försyndat sig, svårligen försyndat sig. Det 
är hans fel, att det är ute med republiken ... Man vill 
gråta åt det, men det är så: det är ute med 
republiken!»

»Hvarför slingrar ni er som en ål, när man lägger 
den i grytan?» dundrade Zagloba. »Ni talar om olyckan 
som om ni vore glad öfver den.»

Harasimovitsch låtsade, att han ej hörde, och i 
det han lyfte ögonen mot taket, upprepade han ännu 
några gånger:

»Det är slut med republiken, slut för evigt... 
Tre krig på en gång kan den ej bära... Det är slut 
med den... Ske Guds vilje! Ske Guds vilje! ... Vår 
furste ensam kan kanske rädda Litauen.»

Knappt voro de olycksdigra orden uttalade, förrän 
Harasimovitsch försvann genom dörren så snabbt som 
om jorden uppslukat honom. Riddarna sutto stumma 
och mörka i hågen.

»Man kan bligalen!» utbrast slutligen Volodjovski.
»Ni har alldeles rätt,» sade Stanislav. »Gifve Gud 

att vi så snart som möjligt få tåga ut i striden och slippa 
sitta och förlora oss i gissningar, som bara försätta oss 
i desperation.»

^ »Man nästan önskar sig tillbaka till Chmelnitskis 
dagar,» yttrade Zagloba. »Då var det olyckor, men det 
var åtminstone inte förräderi.»

»Tre förfärliga krig, då vi i själfva verket inte ha 
krafter till etti» suckade Stanislav.



»Det är inte krafter, som fattas oss, utan det rätta 
sinnelaget,» svarade Jan mörkt. »Sedefördärfvet blir 
fosterlandets undergång. Gifve Gud, att bättre tider 
stundade!»

»Jag kommer inte att andas fritt förrän på slag
fältet,» sade Stanislav.

»Den som snart finge se den‘där fursten!» ropade 
Zagloba.

Hans önskan skulle snart uppfyllas, ty en timme 
senare återkom pan Harasimovitsch och meddelade under 
än djupare bugningar, att fursten önskade ofördröjligen 
hälsa de ädla herrarna välkomna.

De reste sig ögonblickligt och följde pan Harasi
movitsch, som ledsagade dem öfver borggården, där 
det vimlade af krigsfolk och adel. Här och hvar hade 
man samlat sig i klungor och diskuterade högljudt 
samma nyheter, som understarosten i Zabludov med
delat riddarna. I allas ansikten lästes liflig oro och en 
feberaktig spänning. Enstaka grupper af officerare och 
adelsmän lyssnade på afstånd till talarna, som stodo 
midt i ringen och våldsamt gestikulerade. Oupphörligt 
hördes ropen: »Vilna brinner! Vilna är nedbrändt... 
En enda grushög ... Varschau är taget... Nej, det är 
lögn, det är inte taget ännu... Svenskarna äro redan 
i Lillpolen. Sjeradsanerna göra motstånd ... Nej! De 
följa Storpolens exempel! Förräderi! O Gud, Gud! 
Man vet inte mot hvilken man skall rikta sin sabel!»

Dylika uttalanden, det ena mer olycksdigert än 
det andra, nådde riddarnes öron, under det de med 
möda banade sig fram genom skarorna af krigsfolk och 
adel. Ibland hälsades pan Volodjovski af några bekanta: 
»Hur står det till, Michael? Det är illa däran med 
oss! Vi förgås!... Underdånigaste tjänare, herr öfverste! 
... Hvad är det för gäster ni tillför fursten?» Pan 
Michael svarade ej för att undvika en folkskockning, 
och ändtligen uppnådde de slottets hufvudfasad, där 
furstens janitscharer, klädda i pansarskjortor och väldiga 
hvita hattar, stodo posterade.

I förstugan och stora trappan, som var dekorerad



med orangeträd, var trängseln än större än på borg
gården. Här talades det om Gosievskis och Judytskis 
arrestering, ty nyheten hade redan spridt sig och hade 
väckt den största bestörtning. Man gissade hit och 
dit, somliga prisade furstens klokhet, andra harmades. 
Alla hoppades, att af fursten själf få erfara lösningen 
på gåtan, och det var därför hela massor af folk 
strömmade uppför den breda trappan och in i audiens
salen, hvarest fursten snart skulle gifva företräde åt 
öfverstarna och de förnämligare bland adeln. Drabanter, 
som stodo posterade utefter stenbalustraden, tillsågo, 
att trängseln ej blef alltför stor och upprepade oupp
hörligt: »Långsamt, mina herrar, långsamt 1» — och 
skaran hejdade sig för ett ögonblick, då någon drabant 
sträckte ut sin hillebard för att de som gingo först 
skulle få tid att inträda i audienssalen.

Slutligen lyste salens lasurtak fram genom de 
öppna dörrarna, och våra vänner trädde in. Deras blick 
föll först på en estrad i salens bakgrund, fylld af en 
lysande samling riddare och herrar i präktiga, brokiga 
dräkter. Längst fram stod en tom stol, krönt af en 
förgylld furstemitra, och frän denna nedföll ett amarant- 
färgadt sammetsdraperi, kantadt med hermelin.

Fursten var ännu icke anländ, men Harasimovitsch, 
som allt fortfarande gick i spetsen för våra riddare, 
trängde sig genom skarorna af adelsmän fram till en 
liten dörr bakom estraden. Där tillsade han dem att 
stanna, och själf försvann han genom dörren.

Efter ett ögonblick kom han tillbaka och förkun
nade, att fursten var beredd att mottaga dem.

De båda Skschetuskierna, Zagloba och Volodjovski 
trädde in i ett litet ljust rum med gyllenläderstapeter. 
Längst bort i rummet framför ett med papper betäckt 
bord varseblefvo de två män, sittande inbegripna i ett 
ifrigt samtal. Den ene af dem, en ännu ung man, 
klädd i utländsk dräkt och allongeperuk, hviskade något 
i örat på den äldre, och denne lyssnade med rynkade 
ögonbryn och nickade då och då bifallande. Han var



så upptagen af samtalet, att han först ej lade märke 
till dem som inträdt.

Det var en omkring fyrtio års man af jättelik 
växt och med breda skuldron Han var klädd i en 
skarlakansröd polsk dräkt, vid halsen sammanhållen af 
dyrbara agraffer. Hans stora, breda ansikte hade ett 
högmodigt, myndigt och befallande uttryck — ett 
uttryck, som påminde om ett vredgadt lejons. De långa, 
nedhängande mustascherna gåfvo det en dyster prägel, 
och hela ansiktet, hela den väldiga gestalten föreföll 
som huggen ur ett enda marmorblock. Hans ögon
bryn voro för tillfället rynkade af spänd uppmärksamhet, 
men man anade lätt, att rynkades de af vrede, då ve 
de människor, den armé, mot hvilken denna fruktans
värda vrede riktades.

Det var någonting så titaniskt hos denna gestalt, 
att det föreföll riddarna som om icke blott detta rum 
utan hela slottet varit den för trånga. Första intrycket 
bedrog dem heller icke, ty framför dem satt Janus 
Radzivill, furste till Birsche och Dubinki, vojevod af 
Vilna och storhetman af Litauen, en så stolt och mäktig 
herre, att hans egna vidsträckta landamären, ja, till och 
med Samogitien och Litauen voro honom för trånga.

Hans yngre interlokutör i allongeperuken och den 
utländska dräkten var hofstallmästaren furst Boguslav, 
Janus’ kusin.

Han fortsatte en stund att hviska i hetmanens öra; 
därpå yttrade han högt:

»Jag underskrifver alltså dokumentet, och sedan 
reser jag.»

»Eftersom det är nödvändigt, så res,» svarade Janus, 
»fastän jag skulle önska, att du stannade. Man vet inte 
hvad som kan inträffa.»

»Du har själf ordnat allt till det bästa, och efter
som jag har angelägna saker att sköta där borta, så 
reser jag, anbefallande dig i Guds hand.»

»Må Gud beskydda hela vårt hus och främja 
dess ära!»

»Adieu, mon frérel»



»Adieu l»
De båda furstarna räckte hvarandra handen, där

efter aflägsnade sig hofstalimästaren med snabba steg, 
och storhetmanen vände sig till de väntande riddarna.

»Förlåt, mina herrar, att jag låtit er vänta,» sade 
han med lågmäld stämma, »men i dessa dagar slites 
man åt alla håll. Jag har redan hört era namn, och 
det gläder mig af hjärtat, att Gud just nu har sändt 
mig sådana krigare. Sitten ner, mina ärade gäster I 
Hvilken af er är pan Jan Skschetuski?»

»Jag, till ers furstliga höghets tjänst,» svarade Jan.
»Då är ni alltså starost... ursäkta att jag 

glömde det.»
»Nej, jag är inte starost,» svarade Jan.
»Hvad för slag?» utbrast fursten, rynkande sina 

buskiga ögonbryn. »Har man inte gifvit er ett starosti 
för hvad ni gjorde vid Zbaraj?»

»Jag har aldrig sökt något.»
»Det skulle man ha gifvit er utan att ni behöft 

söka. Hvad för slag? Hvad är det ni säger? Har 
man ej alls belönat er? Har man alldeles glömt bort 
er? Det förundrar mig... nej, hvad säger jag? Det 
förvånar mig inte alls, ty nu för tiden belönas endast 
de som ha ryggar som vide, lätta att kröka. Jaså, ni 
är inte starost? Gud vare lof, att ni kom hit, ty här 
ha vi inte så dåligt minne, här lämnas ingen förtjänst 
obelönad — inte heller er, öfverste Volodjovski.»

»Jag har ännu inte gjort mig förtjänt af någon
ting ...»

»Lämna det åt mig att bedöma, och tag nu först 
och främst det här dokumentet, som redan är lagfaret 
i Rosjeny, och som tillerkänner er Dydkjema i evär- 
delig besittning. Det är ett ganska godt stycke jord, 
hundra plogar plöja jorden hvar vår. Mera kan jag 
inte gifva er nu, men tag detta och säg pan Sksche
tuski, att Radzivill aldrig glömmer sina vänner och ej 
heller dem, som under hans befal ha gjort fädernes
landet tjänster.»



»Ers furstlig nåde...» stammade pan Michael 
förlägen.

»Säg ingenting och förlåt att det är så litet, 
men kom ihåg, kom väl ihåg, att den är trygg, 
som i goda och onda dagar troget står på Radzivillernas 
sida. Jag år inte konung, men om jag vore det, så 
vare Gud mitt vittne, att jag aldrig skulle glömma en 
Jan Skschetuski eller en Zagloba.»

»Det är jagl» ropade Zagloba och trädde raskt 
fram, ty han hade redan börjat bli otålig öfver att hans 
namn ej nämndes.

»Jag anade, att det var ni, eftersom man sagt mig, 
att ni är en till åren kommen man.»

»Jag har varit skolkamrat med ers furstlig hög
hets höge fader, och alldenstund han ända från barn
domen hade krigiska inklinationer, tog han mig till 
sin confident, ty äfven jag föredrog lansen framför 
latinet.»

Pan Stanislav Skschetuski, som ännu kände Zagloba 
helt obetydligt, lyssnade med en viss förvåning, ty 
senast i går hade ju pan Zagloba sagt, att han varit 
skolkamrat icke med salig furst Kristoffer utan med 
Janus själf — hvilket för öfrigt var omöjligt, då furst 
Janus var ansenligt mycket yngre.

»Verkligen?» sade fursten. »Då är ni alltså från 
Litauen?»

»Ja, det är jag,» svarade pan Zagloba utan 
tvekan.

»Då anar jag, att heller inte ni blifvit belönad, ty 
vi litauer äro vana vid att gäldas med otack... Vid 
Gudl Om jag gåfve er hvad som med rätta till
kommer er, skulle ingenting bli öfver för mig själf. 
Men sådan är vår lott! Vi offra blod, lif och ägodelar, 
och ingen ger oss ens tack därför... Men det de så, 
det skola de ock uppskära... Så bjuder Gud och 
rättvisan . .. Det var ju ni, som nedhögg den rykt
bare Burlaj och med ett hugg afskar tre hufvuden vid 
Zbaraj?»

»Burlaj nedhögg jag, ers furstlig höghet,» svarade
15. — Syndafloden. I.



— 22G —

Zagloba, »ty det sades, att ingen kunde mäta sig med 
honom, och därför ville jag visa de unga, att manna
modet inte alldeles utslocknat i republiken ... Hvad 
de tre hufvudena beträffar, så kan det nog ha händt i 
stridsvimlet. . . men vid Zbaraj var det en annan, som 
gjorde det...»

Fursten teg ett ögonblick; därefter återtog han:
»Smärtar er inte den otack, ni lönas med?»
»Hvad skall man göra, ers furstlig höghet, fast 

det nog kan kännas tungsamt ibland?» svarade Zagloba.
»Trösta er med att det nu skall bli annorlunda . . . 

Jag är er gäldenär redan för att ni har kommit hit, 
och fastän jag icke är konung, så nöjer jag mig icke 
med blotta löften.»

»Ers furstlig höghet,» inföll här Jan Skschetuski 
lifligt och i en smula högdragen ton, »det är inte för 
att vinna belöningar och rikedomar, som vi ha kommit 
hit. Fienden har inträngt i vårt fädernesland, och där
för vilja vi till vår sista blodsdroppe försvara det under 
en berömd anförares befäl. Min frände, Stanislav, har 
vid Ujstsie bevittnat feghet, oordning, vanära och för
räderi och till sist fiendens triumf. Här komma vi att 
tjäna under en stor fältherre och en trogen försvarare 
af fosterlandet och konungen. Här väntas fienden icke 
af viktorior och triumfer utan af nederlag och död .. . 
Därför är det, som vi kommit att erbjuda ers furstlig 
höghet våra tjänster. Vi soldater vilja slåss, och vi 
längta ut i striden.»

»Om detta är er önskan, så skola ni bli tillfreds
ställda äfven i den,» svarade fursten allvarsamt. »Ni 
skola inte behöfva vänta länge, fastän vi först skola 
draga ut emot en annan fiende, ty Vilnas ruiner ropa 
på hämnd. I dag eller i morgon bege vi oss af, och 
vill Gud skall fienden få utbetala skadeersättning. .. 
Jag håller er inte kvar längre, mina herrar, ni behöfva 
hvila, och jag är öfverlupen af arbete. Men kom i 
afton till banketten, kanske ni där kunna finna någon 
förströelse före fälttåget, ty en massa damer ha tagit 
sin tillflykt till oss i Kiejdany undan kriget. Öfverste



Volodjovski, laga så att de kära gästerna känna sig väl 
tillfreds här, och kom ihåg, att hvad som är mitt, det 
är också ert... Pan Harasimovitsch, säg mina herrar 
bröder där ute i salen, att jag ej hinner mottaga dem, 
men i kväll skola de få veta allt hvad de önska få veta 
. .. Lefven väl, mina herrar, och varen Radzivills vänner, 
han behöfver sådana nul»

Med dessa ord räckte den mäktige och stolte herrn 
i tur och ordning sin hand åt pan Zagloba, de bägge 
Skschetuskierna, Volodjovski och Charlamp, alldeles 
som om de varit hans jämlikar. Hans dystra anlete 
lystes upp af ett välvilligt och nådigt småleende, och 
den högdragenhet, som vanligen omgaf honom likt ett 
mörkt moln, försvann alldeles.

»Det kan man kalla en krigare!» sade Stanislav, 
då de på utvägen trängde sig igenom skarorna af adels
män, som stodo samlade i audienssalen.

»Jag skulle kunna gå i elden för honom!» utro
pade Zagloba. »Märkte ni, att han hade alla mina man
dater på sina fem fingrar?... När det där lejonet börjar 
ryta och jag stämmer in, få svenskarna det hett om 
öronen. Maken till honom finns för närvarande inte i 
hela republiken. Det där är ingen liten kastellan, som 
börjar sätta näsan i vädret, så fort han fått plats i sena
ten, och kallar adelsmännen för ’yngre bröder’ och tvärt 
låter måla sitt konterfej... Michael! Din lycka är gjord! 
Den som gnider sig mot Radzivill får tvärt sin gamla 
skinnpäls förgylld, märker jag. Här tycks det vara 
lättare att få gods och guld än det är att få ett kvarter 
brännvin hemma hos oss. Det kan man kalla en magnat! 
Gud är nådig mot dig, Michael. Du stod där lika 
konfunderad som en brud efter vigseln. Hur var det 
din gård hette nu igen? Dudkovo eller hvad? Det 
är ena hedniska namn de ha i det här landet. De låta 
som när man kastar nötter i väggen. Men hufvudsaken 
är, att egendomen ger goda inkomster.»

»Jag medger, att jag blef konfunderad,» svarade 
pan Michael, »ty det där du säger om furstens fri
kostighet är inte alls sant. Jag har ofta hört gamla



soldater beskylla fursten för avaritia, och nu börjar det 
med ens hagla nådevedermälen.»

»Täpp till munnen på de bakdantarna med ditt 
dokument,» genmälde Zagloba.

»Det märks tydligt, att fursten vill vinna sin 
omgifning,» inföll Jan Skschetuski. »Han måtte 
umgås med några planer, som han behöfver hjälp för 
att utföra.

De hade nu hunnit ut på borggården, där oupp
hörligt nya truppafdelningar, nya skaror af beväpnade 
adelsmän uppenbarade sig. Tid efter annan kommo 
också kareter åkande, i hvilka sutto dignitärer från om
nejden med hustrur och barn. Pan Michael drog sina 
följeslagare med sig bort till porten för att de bättre 
skulle kunna se hvilka som kommo.

»Hvem vet, Michael, det är kanske din lyckodag 
i dag,» sade pan Zagloba, »kanske din blifvande gemål 
sitter i någon af de här kareterna ... Titta bara! Där 
ha vi ju någon ljusklädd skepelse.»

»Det är inte min tillkommande utan en, som 
kanske kommer att viga mig vid henne,» svarade 
Volodjovski, som hade skarpa ögon. »Det är biskop 
Partschevski, som kommer i sällskap med pater Bialozor, 
ärkediakonen af Vilna.»

»Besöka de fursten, fastän han är kalvinist?»
»Hvad skolade göra? När allmänna angelägenheterna 

så kräfva...»
På något afstånd från den biskopliga vagnen uppen

barade sig en trupp soldater i full mundering.
»Det är Ganhoffs dragoner, jag känner igen dem,» 

sade Volodjovski. »Men hvad är det för karet, som 
åker i midten?»

I detsamma började trumhvirflar dåna.
»Ahal Det märks, att det är någon för mer än 

biskopen af Samogitien!» utropade Zagloba.
»Tyst, de äro här redan!»
I kareten, som var prydd med furst Janus’ vapen 

och drogs af fyra hvita hingstar, sutto två ståtliga 
herrar i utländsk dräkt, med bredskyggiga hattar, under



hvilka perukernas ljusa lockar föllo ända ned på de 
stora spetskragarna. Den ene, en mycket korpulent 
man, hade ljust pipskägg och uppborstade, i spetsarna 
yfviga mustascher. Den andre, som var yngre, var 
helt och hållet svartklädd och hade ett mindre ståtligt 
yttre men var måhända ännu högre i rang, ty en guld
kedja, hvarpå någon sorts orden hängde, blänkte kring 
hans hals. Båda voro påtagligen utlänningar, ty de 
betraktade nyfiket slottet, människorna och kläde
dräkterna.

»Hvad är det där för ena satar?» frågade pan 
Zagloba.

»Jag känner dem inte, jag har aldrig sett dem,» 
svarade pan Volodjovski.

Kareten åkte in på borggården, beskref en halfcirkel 
och stannade utanför hufvudfasaden. Dragonerna blefvo 
stående nere vid grinden.

Volodjovski igenkände officeren, som anförde dem.
»Tokaschevitschl» ropade han. »God dagi»
»Underdånigaste tjänare, nådig öfverste.»
»Hvad är det för ena ni eskorterat?»
»Det är svenskar.»
»Svenskar?»
»Ja, och det höga herrar till på köpet. Den tjocke 

är grefve Lewenhaupt, och den magre är Bengt Skytte, 
baron von Duderhoff.»

»Duderhoff?!» ropade Zagloba.
»Hvad vilja de här?» frågade Volodjovski.
»Det vete Gud,» svarade officeren. »Vi ha eskor

terat dend från Birsche. De komma säkert för att 
underhandla med vår furste, för där borta i Birsche 
hörde vi, att fursten drar ihop en väldig här och tänker 
infalla i Livland.»

»Ha, de skälmarna, de mesarna, de ta till bön
boken l» ropade Zagloba. »Ni besätta Storpolen, ni 
fördrifva hans majestät konungen, men nu krypa ni 
på era bara knän för Radzivill och be honom att för 
Guds skull låta Livland vara i fred. Men vänta ni, 
Dunderhoffar, ni ska snart ta till schappen så att pluder-



hosorna ramla af er! Vi ska börja dundra med er vil 
Lefve Radzivill!»

»Lefve Radzivill 1» upprepade den omkringstående 
adeln.

»Defensor patria! Vår försvarare! Död åt svensken! 
Död åt svensken I»

Det bildades en krets omkring våra riddare. Allt 
flere adelsmän närmade sig utifrån borggården, och 
seende detta sprang Zagloba upp på en pelare, som stod 
invid porten och började ropa:

»Go’ herrar, hören på! Den som inte känner 
mig, för honom talar jag om att jag är den Zagloba, 
som vid Zbaraj nedhögg Burlaj, den störste hetmanen 
näst efter Chmelnitski, med den här gamla handen; 
men den som inte har hört talas om Zagloba, han 
har tydligen under det första kosackkriget rensat ärter, 
nackat kycklingar eller vallat kalfvar, hvilket jag inte 
vill tro om så ädla kavaljerer.»

»Det är en stor krigare 1» ropade flere stämmor. 
»Större finns inte i republiken. Hör pål»

»Ja, hör på, go’ herrar! Den gamla kroppen 
längtade efter hvila; det hade varit bättre för mig att 
ligga i bagarstugan och äta semlor, spatsera i träd
gården och plocka äpplen eller stå med händerna på 
ryggen och öfvervaka slåtterfolket eller nypa flickorna 
i kindbenen. Säkert skulle också fienden för sitt eget 
bästas skull ha lämnat mig i fred, för både svenskar 
och kosacker veta, att jag är rätt så tung på handen, 
och gifve Gud, att mitt namn vore er, go’ herrar, lika 
bekant som det är för hostibus...»

»Hvad är det för höna, som kacklar där uppe?» 
ljöd plötsligt en stämma.

»Afbryt honom inte! Drag åt fanders!» ropade 
andra.

Men Zagloba hade hört frågan.
»Haf öfverseende med den där tuppkycklingen, 

go’ herrar!» ropade han, »han vet ännu inte i 
hvilken ända han har stjärten och i hvilken han har 
hufvudet.»



Adeln brast ut i ett skallande skratt, och gyckel- 
makaren drog sig skyndsamt ur kretsen för att und
komma de gäckande tillmålen, som började hagla öfver 
honom.

»Jag återvänder till saken,» sade Zagloba. »Alltså, 
jag upprepar det, jag skulle ha behöft hvila, men 
alldenstund fäderneslandet ligger i paroxysmus och 
fienden trampar vår mark, så är jag kommen hit, go’ 
herrar, för att tillsammans med er emot hostibus värna 
den mor, som har närt oss alla. Den som inte störtar 
till hennes räddning nu, han är inte hennes son utan 
hennes styfson, och han är inte värd hennes kärlek. 
Jag gamle går ut att strida för henne, och om jag 
stupar, så komma mina sista ord att bli: ’Död åt 
svensken I Död åt svensken V . .. Låt oss alltså svärja 
hvarandra, att vi inte förr släppa sabeln ur handen, 
förrän vi ha jagat svensken ur fäderneslandet.»

»Det äro vi beredda att göra utan eder!» ropade 
talrika stämmor. »Vi gå dit vår hetman för oss.»

»Go’ herrar bröder! Ni sågo, hur två pluderhosor 
kommo hitåkande i förgylld karet. De veta, att Radzi- 
vill inte är att leka med. De komma att krypa till 
hans fötter och be och bönfalla honom att lämna dem 
i fred. / Men fursten, go’ herrar, som jag just varit 
och konfererat med, har i hela Litauens namn försäk
rat mig, att inga förhandlingar, inga pergament skola 
ifrågakomma — bara krig, krig!»

»Krig! Krig!» upprepade åhörarna likt ett eko.
»Men som äfven en general,» fortsatte Zagloba» 

»uppträder säkrare, ju säkrare han är på sina soldater» 
så låt oss, go’ herrar, visa honom våra sentimenta. 
Hej l Låt oss samla oss utanför slottsfönstren och ropa: 
’Död åt svensken 1’ Följ mig, mina herrar!»

Med dessa ord sprang han ned från pelaren och 
skyndade tvärs öfver borggården. Hopen följde honom 
sorlande, och då den kommit tätt under slottsfönstren, 
blef sorlet allt högljuddare och utmynnade slutligen i 
ett enstämmigt skri:



»Död åt svensken! Död åt svensken!»
Efter ett ögonblick kom vojevoden af Venden, pan 

Korf, utrusande, strax därpå GanhofF, öfverste vid furst
liga rytteriet, och bägge började försöka nedtysta adeln 
och uppmanade den ifrigt att skingra sig.

»Vid Gudl» sade pan Korf. »Rutorna skallra 
där uppe i gemaken, och ni ana inte, go’ herrar, hur 
olägligt ert skränande kommer. Hur kunna ni under
stå er att skymfa sändebud, att bära er så ohyfsadt åt? 
Hvem är upphofsmannen till detta?»

»Jag!» svarade Zagloba. »Hälsa hans furstlig hög
het från oss alla, att vi bedja honom stå på sig, ty 
vi äro beredda att strida för honom till vår sista blods
droppe. »

»Jag tackar er i hetmanens namn, jag tackar er, go’ 
herrar, men skingra er nu. Lugn och besinning, go’ 
herrar! Lugn och besinning framför allt, annars störta 
ni fäderneslandet i evig olycka. Den gör fäderneslan
det en dålig tjänst, som i dag skymfar sändebuden.»

»Hvad bry vi oss om sändebuden, vi vilja slåss 
och inte underhandla!»

»Er krigiska animus gläder mig. Snart, mycket 
snart blir det nog tid att ge bättre prof på den. Hvila 
er nu före fälttåget. Ett glas brännvin och en bit 
mat skulle smaka bra, eller hur? Det går illa att slåss 
med tom mage.»

»Ja, det är sant och visst!» ropade pan Zagloba 
först af alla.

»Ja, det har han rätt i. Nu när fursten vet våra 
sentimenta, ha vi ingenting här att göra.»

Hopen började skingras, och de allra flesta begåfvo 
sig till flygelsalarna, där långa bord redan stodo dukade. 
Pan Zagloba gick i spetsen.

Pan Korf och pan GanhofF återvände upp till 
fursten, som satt och rådplägade med de svenska her
rarna och en del polska dignitärer.

»Hvem var anstiftaren af det där oväsendet?» 
frågade fursten, i hvars bistra ansikte spår af vrede 
ännu voro synliga.



»Det var den där nyanlände adelsmannen, den 
ryktbare pan Zagloba,» svarade vojevoden af Venden.

»Det är en tapper riddare,» svarade fursten, »men 
han har alltför brådt att börja spela förmyndare för mig.»

Därpå vinkade han till sig öfverste GanhofF och 
hviskade något i dennes öra.

Högeligen belåten med sig själf trädde pan Zagloba 
under tiden med högtidliga steg in i flygelsalarna, 
åtföljd af panerna Skschetuski och Volodjovski, till 
hvilka han sakta yttrade:

»Nå, hvad sägs, amici? Jag behöfde knappt mer 
än visa mig, förrän jag uppväckte adelns affectus för 
fäderneslandet. Nu har fursten lättare att afvisa de där 
sändebuden; han behöfver bara åberopa sig på våra 
suffragia. Det där, tänker jag, blir inte obelönadt, fastän 
jag mest frågar efter äran ... Hvarför står du där som 
ett annat stenbeläte, Michalek, och bara stirrar på den 
där kareten, som kommer in genom porten?»

»Det är hon,» sade pan Michael. »Så sant Gud 
lefver, är det inte honi»

»Hvilken hon?»
»Panna Billevitsch.»
»Hon, som gaf dig korgen?»
»Ja, hon .. . Ack, go’ herrar, Gud tänker visst 

styra så till att jag skall förgås af sorg och kvali»
»Vänta litet,» sade pan Zagloba, »vi måste se 

efter bättre.»
Under tiden närmade sig kareten. I den satt en 

ståtlig adelsman med gråsprängda mustascher och bred
vid honom panna Alexandra, vacker som alltid, lugn 
och allvarsam.

Pan Michael såg på henne med en smärtfull blick 
och bugade sig djupt, men hon varseblef honom ej i 
trängseln. Pan Zagloba betraktade kritiskt hennes fina, 
ädla drag och yttrade därpå:

»Det är en fin flicka, Michalek, men hon är för 
fin för en soldat. Jag erkänner, att hon är fager att 
se på, men jag föredrar så’na, som duga att ta i.»



»Vet ni händelsevis hvem det var, som kom?» 
frågade pan Michael en bredvid stående adelsman.

»Skulle inte jag veta det?» svarade denne. »Det var 
pan Tomas Billevitsch, kunglig svärddragare. Alla 
känna honom här, han är en gammal vän och 
tjänare till Radzivills.»

TRETTONDE KAPITLET.

Fursten visade sig ej för adeln förrän på aftonen 
samma dag. Sin middag intog han tillsammans med 
sändebuden och de dignitärer, som tagit del i den 
föregående rådplägningen. Emellertid kom det order 
till öfverstarna, att de radzivillska lifregementena och 
framför allt infanteriregementena under utländskt befäl 
skulle hållas beredda till utryckning. Man väntade att 
få aftåga allra senast följande morgon, och därpå tydde 
också allt. Furstens oräkneliga tjänarskara var nämligen 
sysselsatt med att på vagnar lassa vapen, dyrbarheter 
och penningskrin.

Harasimovitsch berättade för adeln, att vagnarna 
skulle afgå till Tykotsin i Podlachien, emedan det 
vore farligt att låta de furstliga skatterna kvarstanna i 
det obefästa slottet. Äfvenledes utanordnades lifsmedel, 
som skulle skickas efter hären.

Det spreds ett rykte, att fälthetmanen Gosievski 
blifvit arresterad, emedan han ej velat förena sina 
regementen med de radzivillska och därigenom satt 
hela fälttågets framgång på spel. Förberedelserna till 
afmarschen, kanonernas dån, då de rullades ut ur slotts- 
arsenalen, och det virrvarr, som alltid härskar strax före 
uppbrottet, kom för öfrigt adeln att glömma pan 
Gosievskis och malteserriddaren Judytskis öde.



I flygelbyggnadernas väldiga salar, där adeln intog 
sin middag, talades det ej om annat än kriget, om 
Vilna, som redan hade brunnit i tio dagar, om nyhe
terna från Varschau och om svenskarna, som förrädiskt 
hade brutit stilleståndet. Förbittringen mot dem växte 
oafbrutet. Underrättelserna om deras snabba framgångar, 
om Ujstsies kapitulation, Storpolens besättande, den 
hotande invasionen af Masovien och Varschaus ound
vikliga fall väckte ingen fruktan utan tvärtom ökade 
stridslusten. Alla insågo klart orsaken till dessa fram
gångar. Hittills hade svenskarna ingen gång mött en 
ordnad armé eller en verklig härförare. Radzivill var 
den förste krigare till yrket, som de skulle jnäta sig 
med, och adeln hyste ett orubbligt förtroende till hans 
fältherreskicklighet, och öfverstarna försäkrade med en 
mun, att de skulle slå svenskarna i öppen strid.

»Det är inte möjligt annat,» förklarade pan Michael 
Stankjevitsch, en gammal, bepröfvad soldat. »Jag kom
mer ihåg de förra krigen och jag minns full väl, att 
svenskarna alltid försvarade sig i befästa läger och bakom 
skansar och aldrig vågade möta oss i öppen strid — 
därtill hade de alltför stor skräck för vårt rytteri. Om 
de i förlitande på sin öfvermakt någon gång levererade 
oss en batalj, så fingo de sig minnesbetor, som de sent 
glömde. Det var inga viktorior, som gaf dem Stor
polen i händerna, utan förräderi och allmänna uppbå
dets oduglighet.»

»Just så ja!» ropade pan Zagloba. »Det är en 
svaglemmad nation, för deras land är ofruktbart som 
en sandöken. De ha inte ens bröd, utan de mala mjöl 
af grankottar, och det baka de sedan glödkakor af, 
som lukta kåda. Andra gå nere vid hafsstränderna, 
och hvad vågorna kasta upp, det sätta de i sig och 
slåss till och med om de läckerheterna. Det är ett 
gement pack, och därför finns det heller ingen nation, 
som är lystnare efter andras ägodelar. Till och med 
tatarerna ha hästkött ad libitum, men de se ibland 
inte kött på ett halft år och äro alltid halfdöda af svält.»

Här vände sig Zagloba till pan Stankjevitsch.



»Hvar har ni gjort bekantskap med svenskarna?»
»Under pan Kristoffer, far till vår nuvarande 

hetman.»
»Och jag under pan Konjetspolski, far till den 

nuvarande fanbäraren. Vi gåfvo Gustaf Adolf duktigt 
på huden ett par gånger i Preussen och togo en hop 
fångar. Där blef jag bekant med dem och med alla deras 
funder. Våra gossar kunde inte nog häpna öfver dem, 
för herrarna ska veta, att svenskarna, som ständigt gå 
och plumsa i vatten och hämta allt sitt lifsuppehälle 
ur hafvet, äro exquitissimi som simmare. Vi läto dem 
visa sina konster, och hvad säga herrarna om detta: 
när man kastade en af de skälmarna i en damm, så 
kom han uppsimmande i en annan och hade till på 
köpet en lefvande sill i munnen!»

»Vid Gud! Hvad säger ni!»
»Må jag falla ned stendöd, om jag inte hundra 

gånger med egna ögon såg både detta och mycket 
annat ännu märkvärdigare. Jag minns också, att de 
smorde sig med preussiskt bröd, så att de sedan inte 
ville vända om hem igen. Pan Stankjevitsch har all
deles rätt i att de äro ena ynkryggar till soldater. 
Deras fotfolk går väl an, men deras rytteri — Gud 
sig förbarmel Det finns inga hästar i deras land, och 
därför få de inte från ungdomen vänja sig vid att rida.»

»Vi lära inte få tåga ut mot dem först,» inföll 
en adelsman. »Först skola vi visst hämnas Vilna.»

»Så är det. Det rådet gaf jag själf fursten, när 
han frågade hvad jag tänkte om den saken,» svarade 
Zagloba. »Men så fort vi gjort kol på de ena, skola 
vi kasta oss öfver de andra. De där sändebuden måtte 
allt svettas där uppe.»

»De bli höfligt mottagna,» inföll en annan, »men 
inte vinna de något, de paltarna! Bästa beviset äro 
de order, hären fått.»

»Du store Gud!» utropade pan Tvarkovski, domare 
i Rosjeny. »Hvad stridslusten växer på samma gång 
som faran!... Vi förtviflade nästan, när vi hade en 
fiende att göra med, och nu ha vi två.»



»Så är det ofta,» svarade pan Stankjevitscb. »Man 
tar emot stryk, tills tålamodet tryter en, och sedan 
kommer vigor och stridslust af sig själf.»

»Gud hjälpe ossl Nu ha vi nog af det här 
sölandet I»

»De ba satt knifven på strupen på ossl»
»Vi ska sätta knifven på deras strupe igen! Vi 

ska visa Kronlandet hvad för slags soldater vi äro. 
Här skall så sant Gud lefver inte bli något nytt Ujstsie!»

Allt eftersom bägarna tömdes, upphetsades sinnena 
och stridslusten växte. Vid afgrundens rand kan en 
sista kraftansträngning ofta medföra räddningen. Det 
förstodo dessa soldater och denna adel, som Johan 
Kasimir i sin yttersta nöd nyligen kallat till Grodno. 
Nu voro alla tankar, alla hjärtan vända mot Radzivill; 
alla läppar uttalade hans fruktade namn, som ända till 
helt nyligen alltid haft segern till följeslagare. Det 
berodde på honom att samla de förskingrade, väcka 
landets slumrande krafter och ställa sig i spetsen för 
en härsmakt, tillräckligt stark att bjuda två fiender 
spetsen.

Efter middagen kallades öfverstarna i tur och ord
ning till fursten. Det förvånade dem något, att fursten 
kallade dem en och en och icke till gemensam rådpläg
ning. Men förvåningen förvandlades till den lifligaste 
belåtenhet, ty hvar och en återkom med någon gåfva, 
något synbart tecken på furstens bevågenhet. I ersätt
ning fordrade han endast trohet och tillit, hvilket alla 
äfven därförutan skänkte honom.

Hetmanen frågade också ifrigt om Kmitsits åter
kommit och befallde att bli underrättad, när han kom.

Kmitsits återkom verkligen samma dag men först 
sent på kvällen, då salarna redan voro upplysta och 
gästerna började samlas. I tyghuset, dit han begafsig 
för att kläda om sig, fann han pan Volodjovski och 
stiftade bekantskap med dennes kamrater.

»Hvad jag är glad öfver att träffa er och era berömda 
kamrater!» sade han, skakande den lille riddarens hand. 
»Det är som om jag träffade en bror. Ni kan tro



mig, då jag säger det, jag förstår inte att hyckla. 
Det är sant, att ni tygade illa till mig, men sedan 
ställde ni mig på fötter igen, och det glömmer jag 
inte till min död. Öppet och ärligt, inför alla här 
närvarande, säger jag, att om inte ni varit, sutte jag 
nu inom lås och bom. Sådan som ni borde hvarenda 
en vara. Den som tänker annorlunda, han är en skälm, 
och må den lede ta mig, om jag inte hugger öronen 
af honom.»

»Lugna eri»
»Jag går i elden för er, så sant jaglefver! Kom 

fram, den som inte tror detI»
Pan Andreas började kasta utmanande blickar på 

officerarna rundt omkring, men ingen protesterade, ty 
alla värderade och älskade pan Michael. Endast Zagloba 
inföll:

»Ni var mig en hetlefrad junker 1 Men jag tror 
bestämdt jag kommer att tycka om er för er affectus 
för pan Michael: det är mig man först och främst bör 
fråga hvad han är värd.»

»Mer än ni allesammans!» svarade Kmitsits på sitt 
vanliga burdusa sätt.

Sedan såg han på panerna Skschetuski och på 
Zagloba samt tillfogade:

»Ursäkta mig, go’ herrar, jag vill inte förolämpa 
någon af er, jag vet, att ni äro män af heder och 
tappra riddare . . . Förtörnas inte, jag önskar af hela 
mitt hjärta, att jag kunde göra mig förtjänt af er vänskap.»

»Skadar inte,» svarade Jan Skschetuski. »Däraf 
hjärtat fullt är, däraf talar munnen.»

»Omfamna mig!» ropade pan Zagloba.
»Det behöfver ingen be mig om två gånger.»
Och de föllo i hvarandras famn. Sedan ropade 

pan Kmitsits:
»Vi måste ha oss ett glas!»
»Det behöfver ingen be mig om två gånger,» upp

repade Zagloba som ett eko.
»Vi vända tidigt tillbaka ned till tyghuset! Jag 

skall laga, att vi få dryckesvaror.»



Pan Michael började häftigt sno sina mustascher.
»Du kommer nog att förlora lusten att vända hit 

igen,» tänkte han i sitt stilla sinne, »när du får se 
hvem som finns där uppe i dag.»

Och han öppnade munnen för att säga Kmitsits, 
att svärddragaren Billevitsch och Olenka anländt till 
Kiejdany. Men hur det var, kunde han ej förmå sig 
alt uttala orden, och han gaf samtalet en annan vändning.

»Hvar har ni er ryttarfana?» frågade han.
»Här. Fix och färdig. Harasimovitsch har varit 

hos mig och gifvit mig order från fursten, att folket 
skall sitta till häst vid midnatt. . . Jag förstår inte hvad 
det kan betyda. Af de andra officerarna ha somliga 
samma order, andra inte. Men hela det utländska 
infanteriet har fått den.»

»Kanske en del af hären skall aftåga under natten 
och en del i morgon bitti,» sade Jan Skschetuski.

I detta ögonblick kom Harasimovitsch instörtande.
»Fanbäraren Kmitsits!» ropade han.
»Hvad nu då? Brinner det? Här är jag,» svarade 

Kmitsits.
»Hans furstlig höghet befaller er till sig. Fort!»
»Jag kommer genast. Jag skall bara kläda om 

mig. Sven! Hit med mina kläder på ögonblicket, 
annars hugger jag dig i stycken.»

Några minuter senare skyndade Kmitsits åstad till 
fursten,# ståtlig att skåda i sin praktfulla dräkt. rHan 
var iförd en jacka af glittrande silfvertyg, vid halsen 
sammanhållen af en stor safir. Ofvanpå den bar han 
en kontusch af blå sammet; kring lifvet hade han ett 
hvitt skärp af omätligt värde, så elastiskt att det kunde 
dragas genom en ring. En försilfrad sabel, öfversållad 
med safirer, hängde i ett sammetsgehäng ned från skär
pet. Innanför detta satt också ryttmästarbuzdyganen* 
instucken, angifvande hans rang. Denna kostym klädde 
den unge riddaren förträffligt, och en vackrare man 
skulle det ha varit svårt att uppleta i hela den oräkne
liga människomassa, som var samlad i Kiejdany.

* Stridsklubba med rundt, spikbesalt hufvud.



Pan Michael suckade, då han såg på honom, och 
så snart Kmitsits försvunnit, sade han till Zagloba:

»Med en sådan kan ingen täfla om de skönas 
ynnest!»

»Tag mig bara trettio år från nacken!» svarade 
Zagloba.

Fursten var äfvenledes redan iförd sin högtidsdräkt, 
då Kmitsits anlände, och garderobieren aflägsnade sig 
just, åtföljd af två mulatter. De voro ensamma.

»Det var bra, att du skyndade dig,» sade fursten.
»Till ers furstlig höghets tjänst.»
»Och ryttarfanan?»
»Enligt order.»
»Är det pålitligt folk?»
»De gå i döden för ers furstlig höghet.»
»Det är bra. Sådant folk behöfver jag... och 

sådana, som inte rygga tillbaka för något, liksom du . . . 
Jag upprepar än en gång, att jag litar fastare på dig än 
på någon annan.»

»Ers furstlig höghet, jag kan i förtjänster inte 
mäta mig med era veteraner, men det svär jag vid 
Gud, att när vi skola tåga ut mot fienden, inte kom
mer jag att hålla mig i bortersta leden!»

»Jag förnekar inte veteranernas förtjänster,» sva
rade fursten, »men det kan komma sådana pericula, 
sådana tider, att till och med de trognaste svikta.»

»Må den förgås som en hund, som i farans stund 
öfverger ers furstlig höghet!»

Fursten såg skarpt på Kmitsits.
»Och du... du öfverger mig inte?»
Den unge krigaren blossade upp.
»Ers furstlig höghet!...»
»Hvad tänkte du säga?»
»Jag har inför ers furstlig höghet biktat alla mina 

synder, och de äro så många och så stora, att jag 
endast har ers furstlig höghets faderliga godhet att 
tacka för förlåtelse... Men bland alla dessa synder 
fattas en: otacksamhet.»
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»Och mened ... Du har biktat dig för mig som 
för en far, och jag har inte blott förlåtit dig som en 
far utan också fått dig kär som en son .. eftersom 
Gud inte har skänkt mig någon egen, hvilket jag 
bittert sörjer öfver. Blif min vän!»

Med dessa ord sträckte fursten ut sina händer, och 
den unge riddaren fattade dem utan tvekan och förde 
dem till sina läppar.

Båda stodo tysta en lång stund. Slutligen såg 
fursten Kmitsits rätt in i ögonen och yttrade:

»Panna Billevitsch är här.»
Kmitsits bleknade och började framstamma några 

osammanhängande ord.
»Jag har sändt bud efter henne enkom för att den 

här missämjan er emellan skall få ett slut. Du får 
strax se henne, ty sorgetiden efter farfadern är nu för- 
lupen. Redan i denna dag har jag talat med svärd- 
dragaren, fastän Gud skall veta, att jag nästan dignar 
under allt arbete.»

Kmitsits tog sig med händerna om hufvudet.
»Hur skall jag kunna gengälda ers furstlig höghet 

detta! Hur skall jag kunna gengälda det!»
»Jag har sagt svärddragaren, att min uttryckliga 

önskan är, att ni så snart som möjligt skola gifta er, 
och han har ingenting att invända. Jag har också till
sagt honom att småningom bereda flickan härpå. Vi 
ha tiden för oss. Nu beror allt på dig, och jag skall 
känna mig lycklig, om du får mig att tacka för denna 
belöning liksom också i framtiden för en mängd andra, 
ty du bör stiga högt. Du har förbrutit dig i ungdom
ligt öfvermod, men du har redan förvärfvat dig myc
ken ära på slagfältet. . . och allt hvad ungt folk heter 
är beredt att följa dig hvart som helst.. . För en 
man af din börd passa inga småbefattningar. Du är 
ju befryndad med Kischeks, och det är också jag ... 
Du behöfver blott få en smula stadga, och det får du 
bäst genom att gifta dig. Tag den där flickan, efter
som hon behagar dig, och kom ihåg, att det är jag, 
som ger dig henne.»

IG. — St/ndaffodm. I.



»Ers furstlig högheti Jag kan inte finna ord . . . 
Mitt lif tillhör er .. . Hvad skall jag göra för att bevisa 
min tacksamhet?. .. Tala, ers furstlig höghet 1 Befall 1»

»Du skall löna godt med godt. .. Haf förtroende 
till mig, tro, att hvad jag gör, det gör jag för det 
allmänna bästa. Öfvergif mig inte, när de andra öfver- 
gifva och förråda mig, när förtalet reser hufvudet, när 
jag...»

Fursten afbröt sig tvärt.
»Jag svär,» ropade Kmitsits, »och jag ger mitt 

riddareord på att till min lefnads sista dag troget tjäna 
ers furstlig höghet, min välgörare och far!»

Med flammande ögon såg Kmitsits på fursten, men 
plötsligt ryggade han tillbaka, förskräckt öfver den för
vandling denne undergått. Radzivills ansikte var blod- 
rödt, ådrorna stodo svällda, svettdroppar pärlade på den 
höga pannan, och ögonen glänste som i feber.

»Hur befinner sig ers furstlig höghet?» frågade 
han oroligt.

»Det är ingenting, ingenting...»
Radzivill reste sig upp, gick med snabba steg bort 

till en bönpall och lösgjorde ett krucifix därifrån.
»Svär,» sade han med kväfd stämma, »att du för

blir mig trogen intill döden!»
Trots all sin entusiasm betraktade Kmitsits honom 

ett ögonblick häpen.
»Svär,» upprepade hetmannen, »svär vid Kristi 

pina!»
»Vid Kristi pina svär jag...» sade Kmitsits, läg

gande fingrarna på krucifixet.
»Amen,» slöt fursten i högtidlig ton.
»Amen» upprepade ekot från någon vrå af det 

höga, hvälfda rummet, och en lång tystnad följde. 
Man hörde endast Radzivills tunga andetag. Kmitsits 
betraktade honom alltjämt med häpna blickar.

»Nu är du min ...» sade slutligen fursten.
»Jag har alltid hört ers furstlig höghet till,» sva

rade den unge riddaren varmt. »Men värdes förklara 
för mig hvad som är å färde! Hvarför tviflade ers



furstlig höghet därpå? Hotar någon fara er höga 
person? Har något förräderi, några stämplingar upp
täckts?»

»Profvet stundar,» svarade fursten mörkt, »och 
hvad fiender beträffar, vet du icke, att pan Gosievski, 
pan Judytski och vojevoden af Vitebsk gärna skulle 
vilja störta mig i afgrundens djup? Mitt hus får allt 
flere fiender, förräderiet breder ut sig, och olyckor stå 
för dörren. Därför säger jag: profvet stundar.»

Kmitsits teg, men furstens sista ord hade ej sking
rat det mörker, hvari han famlade, och förgäfves sporde 
han sig hvilka faror, som i detta ögonblick kunde 
hota den mäktige Radzivill. Han befallde ju öfver 
en större härsmakt än någonsin tillförene. Gosievski 
och Judytski voro visserligen fientligt sinnade mot 
honom, men han hade dem båda i sitt våld, och hvad 
vojevoden af Vitebsk beträffade, var han en ärans man 
och en alltför god fosterlandsvän, för att man skulle 
behöfva befara några intriger och stämplingar från hans 
sida omedelbart före ett nytt fälttåg mot fienderna.

»Gud skali veta, att jag inte begriper något af 
allt det häri» ropade Kmitsits, oförmögen som alltid 
att hålla inne med sina tankar.

»I denna dag skall du få förklaring på allt,» sva
rade Radzivill. »Låt oss nu gå in i salen!»

Han tog den unge ryttmästaren under armen och 
styrde stegen mot dörren.

De passerade igenom flere gemak. Från en ofant
lig sal längst bort i våningen nådde dem musiktonérna 
från ett kapell, som anfördes af en fransman, enkom 
införskrifven af furst Boguslav. Det spelades en menu
ett, en dans, som då för tiden var mycket på modet 
vid franska hofvet. De milda tonerna blandades med 
ett sorl af röster. Furst Radzivill stannade och lyss
nade.

»Gifve Gud,» sade han, »att inte alla de gäster, 
som jag i dag hyser under mitt tak, i morgon måtte 
ha öfvergått till fienden!»
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»Ers furstlig höghet,» svarade Kmitsits, »jag hoppas 
och tror, att det inte finns några anhängare af sven
skarna ibland dem.»

Radzivill spratt till.
»Hvad menar du?»
»Endast det, ers furstlig höghet, att det är ärliga 

soldater, som förlusta sig där ute.»
»Låt oss fortsätta... Tiden skall utvisa och Gud 

skall döma om hvem som är ärlig ... Låt oss fortsätta.»
I dörren till salen stodo tolf pager, bildsköna 

gossar i lysande dräkter. Vid anblicken af hetmanen 
formerade de två led.

»Har hennes furstlig höghet anländt?» frågade 
Radzivill.

»Ja, ers furstlig höghet», svarade pagerna.
»Och sändebuden?»
»/vfven de.»
»Öppna!»
Dubeldörrarna slogos upp, och en flod af ljus 

kom strömmande och belyste hetmanens väldiga gestalt, 
då han, följd af pan Kmitsits och pagerna, gick upp 
på en estrad, där stolar voro framsatta för de förnäm
ligare gästerna.

Det gick ett sorl genom salen, allas blickar rikta
des på fursten, och ur hundra bröst höjdes ropet:

»Lefve Radzivill 1 Lefve han!»
Fursten böjde på hufvudet och började därefter 

hälsa de på estraden församlade gästerna, som rest sig 
upp i samma ögonblick han inträdt. Utom furstinnan 
själf, de svenska sändebuden och det ryska befunno sig 
där en mängd polska dignitärer.

Såsom det höfdes en artig värd började fursten 
med att hälsa på sändebuden, med hvilka han växlade 
några älskvärda ord. Därpå hälsade han de öfriga, och 
då han slutat, satte han sig ned i en karmstol under 
en baldakin af hermelin och blickade ut öfver salen, 
där det ännu hördes rop af:

»Lefve fursten! ... Lefve han!...»
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Kmitsits, som stod dold bakom baldakinen, blic
kade äfvenledes ut öfver människomassan. Hans blick 
flög från ansikte till ansikte, spanande efter de kära 
drag, som i detta ögonblick voro föremål för alla hans 
tankar. Hans hjärtade bultade hårdt.

»Hon är här! Om ett ögonblick får jag se henne, 
tala med henne ...» — Och han spanade allt ifrigare, allt 
oroligare. Där var hon! Ofvanför kanten af en sol
fjäder såg han ett par svarta ögonbryn, en hvit panna, 
ljust hår. Det var hon!

Kmitsits höll andan, af fruktan att synen skulle 
försvinna. Men solfjädern fälldes, ansiktet blottades 
— nej! det var icke Olenka, det var icke hon! Hans 
blick flög vidare, den gled öfver täcka gestalter, den 
gled öfver siden och sammet, öfver ansikten, fagra 
som knoppande rosor — nej, det var icke hon, allt
jämt icke hon! Men ändtligen! Längst inne i en 
fönstersmyg framskymtade något hvitt, och det började 
dansa rundt för Kmitsits’ ögon — det var Olenka, det 
var hon, den allra vänaste! ...

Kapellet börjar åter spela, grupper vandra af och 
an, damer niga sirligt, kavaljerer i lysande dräkter 
skymta förbi, men Kmitsits är som blind och döf, han 
ser ingenting, betraktar blott henne så oafvändt som 
om han såge henne för första gången. Det är heller 
inte samma Olenka, som han gjorde bekantskap med 
på Vodokty. I denna ofantliga sal, i detta vimmel 
af människor förefaller hon mindre, hennes ansikte är 
också mindre, är nästan som ett barns. Ackl Han 
skulle kunna taga henne på sin arm och bära hennei 
Men på samma gång är hon ändå sig lik: samma 
drag, samma ljufva mun, samma ögonhår,.som skugga 
kinderna, samma lugna, klara panna ... En här af min
nen börja blixtsnabbt draga genom pan Andreas själ: 
tjänarstugan på Vodokty, där han såg henne för första 
gången, den tysta salen, där de sutto tillsammans. Hur 
ljuft blott och bart att minnas detta 1... Och den där 
slädfärden till Mitruny, då han kysste henne! ... Sedan
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började andra människor skilja dem åt och sätta upp 
henne emot honom.

»Måtte blixten förgöra deml» ropade det inom 
pan Kmitsits. »Hvad har jag inte ägt, och hvad har 
jag inte förlorat! Så nära mig hon var, och så fjärran 
hon är mig nu!»

Hon sitter långt ifrån honom, och hon vet icke 
ens, att han är här. — Och vrede och på samma gång 
en omätlig förtviflan grep pan Andreas, en förtviflan, 
för hvilken han ej fann annat uttryck än det stumma 
ropet:

»Å, Olenka, Olenka! ...»
Ofta hade pan Andreas varit så ursinnig på sig 

själf för sina forna streck, att han känt lust att låta 
sitt eget folk ge honom hundra par spö. Aldrig hade 
dock hans vrede varit så våldsam som nu, då han 
efter en lång skilsmässa återsåg henne, vänare än någon
sin, vänare än han ens föreställt sig henne. Han skulle 
ha velat slita sig själf i stycken ... Men som han 
befann sig i en lysande gästabudssal, vimlande af män
niskor, skar han blott tänderna och mumlade, liksom 
för att öka sin egen smärta:

»Det är rätt åt dig, din usling 1 Det är rätt åt
dig!»

Nu tystnade kapellet, och i stället för dess toner 
hörde pan Andreas plötsligt hetmanens stämma:

»Följ med migl»
Kmitsits ryckte till som om han vaknat upp ur 

sömnen.
Fursten steg ned från estraden och blandade sig 

i gästernas vimmel. Kring hans läppar lekte ett blidt, 
välvilligt leende, som endast dess starkare framhäfde 
det majestätiska i hans personlighet. Oupphörligt stan
nade han framför någon respektabel matrona, någon 
förnämligare adelsman eller officer, och för hvar och 
en hade hade han ett välvilligt ord, allas hjärtan vann 
han. Hvart han gick följde honom hundrades blickar.

Slutligen närmade han sig svärddragaren Billevitsch 
med orden:



»Jag tackar dig, gamle vän, för att du kommit, 
fastän jag skulle ha rätt att vredgas. Bilievitsche ligger 
inte långt från Kiejdany, men du är en sällsynt gäst 
under mitt tak.»

»Ers furstlig höghet,» svarade svärddragaren djupt 
bugande, »den som tager tid från ers furstlig höghet 
begår ett brott mot fosterlandet.»

»Jag har varit starkt betänkt på att hämnas och 
söka upp dig på Bilievitsche, och jag förmodar, att du 
inte skulle afvisa din gamle krigskamrat.»

Svärddragaren rodnade af förtjusning vid dessa ord, 
och fursten fortsatte:

»Det är endast tiden.. . tiden, som aldrig vill 
räcka till I.. Men när du gifter bort din unga släkting, 
pan Herakles, sondotter, då kommer jag alldeles säkert 
på bröllopet, Jdét är jäg skyldig er båda.»

»Gifve Gud, att det måtte bli så snart som möj
ligt I» utropade svärddragaren.

»Nu föreställer jag emellertid för dig pan Kmitsits, 
fanbäraren, af den släkten Kmitsits, som är befryndad 
med Kischeks och genom Kischeks med Radzivills. 
Du har säkert hört namnet af Herakles, han älskade 
Kmitsitsarna som bröder.»

»Underdånigaste tjänare I Underdånigaste tjänare!» 
sade svärddragaren, helt bländad af den unge riddarens 
förnäma börd, som till på köpet Radzivill själf för
kunnade.

»Jag bugar mig, herr svärddragare, och ställer 
mig till er tjänst,» sade pan Andreas lugnt och ej utan 
en viss stolthet. »Öfverste Herakles var min far och 
välgörare, och fastän hans verk sedermera gick om 
intet, har jag aldrig upphört att älska alla Billevitschar 
som om mitt eget blod flöte i deras ådror.»

»I synnerhet,» inföll fursten, i det han förtroligt 
lade sin hand på den unge mannens axel, »har han 
aldrig upphört att älska en viss panna Billevitsch, 
hvilket han för länge sedan anförtrott mig.»

»Och det upprepar jag inför hvem det vara må!» 
ropade Kmitsits med blixtrande ögon.
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»Sakta! Sakta!» sade fursten. Det är en hetlef- 
rad kavaljer som du ser, och därför har han också 
gjort ett och annat snedsprång. Men som han är ung 
och står under min speciella protektion, så hoppas jag, 
att när vi bägge två fälla förbön för honom, så upp- 
häfves den dom, som afkunnades öfver honom af en 
viss sträng domarinna.»

»Ers furstlig höghet handlar efter behag,» svarade 
svärddragaren. »Den stackars flickan måste utropa 
såsom den där hedniska prästinnan ropade till Alexan
der: ’Hvem kan motstå dig’?»

»Och liksom makedoniern trygga vi oss till det 
orakelordet,» svarade fursten skrattande. »Men nog 
härom! För oss nu till din unga släkting, också jag 
vill gärna se henne. Låt oss hoppas, att pan Herakles’ 
verk ändå inte gått alldeles om intet.»

»Som ers furstlig nåde befaller... Flickan sitter 
där borta under beskydd af pani Vojnillovitsch, vår 
släkting. Jag anhåller endast på förhand om öfverse- 
ende, ifall hon skulle råka i förvirring, jag har inte 
haft tid att förbereda henne.»

Svärddragarens förmodan var riktig. Lyckligtvis 
hade dock Olenka redan för en stund sedan varseblif- 
vit pan Andreas vid hetmanens sida, och hon hade 
därför hunnit hämta sig något. Men i första ögon
blicket hade hon varit nära att falla i vanmakt. Hon 
blef hvit som ett lärft i ansiktet, hennes ben började 
darra, och hon såg på den unge riddaren som om 
hon skådat en uppenbarelse från en annan värld. Det 
dröjde länge, innan hon kunde förmå sig att tro sina 
egna ögon. Hon hade föreställt sig, att Kmitsits endera 
ströfvade omkring i vildmarkerna utan tak öfver huf- 
vudet, öfvergifven af alla, förföljd af rättvisan, eller 
ock att han satt innesluten i ett fängelse och genom 
järngallren längtansfullt blickade ut i Guds fria värld. 
Gud ensam visste hvilken förtviflan, som ofta sargat 
hennes hjärta vid tanken på denne stackars förlorade 
man, Gud ensam hade räknat alla de tårar, som hon 
i sin ensamhet gjutit öfver hans hårda fastän välförtjänta



lott. — Och så, när allt kom omkring, befann han 
sig i Kiejdany, fri, vid hetmanens sida, klädd i sammet 
och silfver, med ryttmästarbuzdyganen vid gördeln, 
med lyftad panna, med stolt och trotsig hållning, och 
själfve storhetmanen, själfve Radzivill lade förtroligt sin 
hand på hans axell Egendomliga och stridiga känslor 
började röra sig inom den unga flickans bröst. Hon 
erfor en lättnad som om en tung börda lyfts från 
hennes skuldror; en viss förtret öfver alla de onödiga 
bekymmer hon gjort sig, den missräkning, som hvarje 
rättskaffens människa känner, då hon ser svåra synder 
och brott lämnade fullkomligt ostraflade, och så till 
sist äfven glädje och en till skräck gränsande beund
ran för denne käcke ungersven, som förmått resa sig 
från ett sådant fall.

Emellertid hade fursten, svärddragaren och Kmitsits 
slutat sitt samtal och började närma sig. Olenka slog 
ned ögonen och sköt upp axlarna liksom en fågel 
höjer vingarna, då han vill gömma sitt hufvud. Hon 
var alldeles viss om att de närmade sig henne. Utan 
att se upp, såg hon, kände hon, att de kommo när
mare och närmare, redan voro framme, stodo framför 
henne. Hon var så viss därom, att hon utan att lyfta 
ögonen reste sig upp och gjorde en djup reverens för 
fursten.

Denne stod i själfva verket redan framför henne.
»Vid Kristi sår!» utbrast han. »Nu förundrar jag 

mig inte längre öfver min unge vän. Det var ett 
fagert blomster! . .. Jag hälsar er välkommen, min frö
ken, jag hälsar Herakles Billevitsch’ högt älskade son
dotter hjärtligt välkommen till mitt hus. Känner ni 
igen mig?»

»Ja, ers furstlig höghet,» svarade Olenka.
»Men jag skulle inte ha känt igen er. När jag 

sist såg er, var ni en outvecklad flicka, ännu inte i 
besittning af den sällsporda fägring, som nu pryder 
er.. . Vid Gud! Lycklig den dykare, som upphämtar 
en sådan pärla; olycklig den, som ägt men förlorat



henne! ... En sådan olycklig står framför er i den 
här kavaljerens person.. . Känner ni igen honom också?»

»Ja,» hviskade Olenka utan att se upp.
»Han är en stor syndare, och han kommer till 

er för att bikta sig. .. Pålägg honom hvilken botöf- 
ning ni vill men neka honom inte absolution, annars 
kan förtviflan drifva honom till än svårare synder.»

Här vände sig fursten till svärddragaren och pani 
Vojnillovitsch.

»Låt oss lämna de unga åt sig själfval Det 
passar sig inte att närvara vid en bikt, och det förbju
der mig dessutom min tro.»

Ett ögonblick senare voro pan Andreas och Olenka 
ensamma.

Hennes hjärta bultade likt en dufvas, öfver hvilken 
höken kretsar, och äfven 'han var djupt upprörd. Hans 
vanliga djärfhet och själfsäkerhet hade öfvergifvit honom. 
En lång stund stodo bägge tysta.

Slutligen började pan Andreas med låg stämma:
»Du hade inte väntat att träffa mig här, Olenka?»
»Nej,» hviskade hon.
»Vid Gud! Om en tatar stode framför dig, skulle 

du inte kunna se mera rädd ut. Frukta intet! Ser du 
så mycket folk här är! Jag kan inte göra dig något 
för när. Men om vi också vore ensamma, skulle du 
ej ha något att frukta — jag har svurit att respektera 
dig. Haf förtroende till mig!»

För första gången såg hon på honom.
»Hur skall jag kunna ha förtroende?»
»Det är sant, att jag svårligen har försyndat mig, 

men allt det där är förbi nu och kommer inte att 
upprepas vidare... Då jag efter duellen med Volod- 
jovski låg nära döden, sade jag till mig själf: Jagskall 
inte taga henne med våld, med eld eller svärd, utan 
genom goda handlingar skall jag göra mig förtjänt af 
henne och vinna hennes förlåtelse ... Hennes hjärta 
är väl ändå inte af sten, hennes harm förgår, hon ser, 
att jag bättrat mig och ger mig sin förlåtelse , . . Alltså, 
jag lofvade mig själf att bli en annan, och jag ämnar



hålla mitt löfte ... Gud gaf mig också strax sin väl
signelse, ty* Volodjovski kom till mig med en order- 
skrifvelse; han kunde ha låtit bli att lämna fram den,
men det gjorde han inte---- den ärans mannen! Sedan
behöfde jag heller inte inställa mig inför domstolarna, 
ty jag kom under hetmanens jurisdiktion. Jag bekände 
alla mina synder för fursten som för en far, och han 
inte blott förlät mig utan lofvade att godtgöra allt och 
försvara mig mot mina fienders onda anslag. Gud 
välsigne honom 1 .. . Jag är ingen fredlös längre, Olenka, 
jag skall försona mig med alla, jag skall återvinna min 
ära, tjäna fäderneslandet, godtgöra det onda jag gjort... 
Olenka! Hvad svarar du på detta? Vill du inte säga 
mig ett enda godt ord?»

Och han såg på henne i andlös spänning och 
knäppte ihop händerna som till bön.

»Kan jag tro det?» hviskade Olenka.
»Du kan och du måste tro det!» utropade Kmit- 

sits. »Fursten trodde det, pan Volodjovski trodde det. 
De kände till alla mina förseelser, och de trodde mig 
ändå... Hvarför skulle du ensam inte ha förtroende 
för mig?»

»Därför att jag har sett alla de tårar ni afpressat 
människor ... Därför att jag sett grafvar, ännu inte 
öfvervuxna af gräs...»

»Det växer upp, och tårarna skall jag själf aftorka.»
»Gör det först!»
»Gif mig bara hoppet, att när jag gjort det, så 

återvinner jag dig. Det är lätt för dig att säga: ’Gör 
det först 1’ Men om jag gör det och du under tiden 
gifter dig med en annan? Gud, tillstäd inte något 
sådant, jag blefve vansinnig! Jag bönfaller dig, Olenka, 
skänk mig vissheten, att jag inte förlorar dig, innan 
jag försonats med er adel där borta! Kommer 
du ibåg, hvad du skref till mig? Jag gömmer det 
där brefvet, och när jag känner mig alltför tung om 
hjärtat, så läser jag om det. Jag begär bara, att du 
än en gång upprepar, att du skall vänta på mig, att 
du inte gifter dig med någon annan.»



»Ni vet själf, att jag enligt testamentet inte har 
rätt att gifta mig med någon annan. Jag har endast 
rätt att gå i kloster.»

»Tala inte om att.gå i kloster, Olenka, jag blir 
galen I Säger du ett ord till om det, kastar jag mig 
till dina fötter här, inför alla, och bönfaller dig att 
inte göra det. Du har gifvit pan Volodjovski afslag,
jag vet det, han har själf talat om det för mig. Det
var han, som uppmanade mig att söka vinna dig genom 
goda handlingar. . . Men hvad hjälpte de mig, om du 
ginge i kloster? Du svarar mig, att man skall göra 
det goda för det godas egen skull... men jag svarar 
dig, att jag älskar dig vansinnigt och inte frågar efter 
något annat än dig. Då du lämnade Vodokty, började 
jag söka efter dig, så fort jag kommit på fötter igen. 
Jag värfvade folk, jag var sysselsatt hvartenda ögon
blick, jag hade inte tid vare sig att äta eller sofva — 
och ändå sökte jag efter dig. Det har kommit därhän
med mig, att jag inte kan lefva, inte har ett ögon
blicks frid utan dig. Jag lefde i en ständig förtviflan. 
Till slut fick jag veta, att du var på Billevitsche, hos 
svärddragaren, och jag kämpade som mot en björn 
mot lusten att resa dit... Men jag vågade inte, jag 
var rädd, att galla och ättika skulle bjudas mig till 
välkomstdryck. Till slut sade jag mig själf: ’Jag har 
ännu ingenting uträttat... jag reser inte ...’ Men 
fursten, min ädle välgörare, hade förbarmande med mig 
och skickade efter er, så att jag åtminstone skulle få 
fröjda mitt öga med din anblick.. . tills vi tåga ut i 
kriget. Jag begär inte, att du skall låta viga dig vid 
mig i morgon dag. . . Men om du bara ville säga mig 
ett enda godt ord, skulle jag bli lättare om hjärtat... 
Du min älskade 1 .. . Jag vill inte stupa, men det kan 
hända en hvar i striden, och jag tänker inte gömma 
mig bakom de andra ... därför borde du förlåta mig 
som man förlåter de döende.»

»Må Gud bevara och beskydda eri» svarade 
Olenka, och af tonfallet förstod pan Andreas, att hans 
ord gjort verkan.



»Du allra käraste! Jag tackar dig!. .. Och du går 
inte i kloster?»

»Inte ännu åtminstone.»
»Gud välsigne dig!»
Och liksom snön smälter om våren, så började 

deras ömsesidiga misstro smälta, och de kände sig när
mare hvarandra än nyss. Det blef dem lättare om 
hjärtat, det ljusnade för deras blick. Och likväl hade 
hon ingenting lofvat, och han var nog klok att ej 
genast begära något löfte af henne. Men Olenka 
kände själf, att hon icke hade rätt att stänga vägen för 
honom till den bättring, om hvilken han talade med 
så ärlig vilja. På hans uppriktighet tviflade hon icke 
ett ögonblick, han var icke den som förstod att hyckla. 
Men den förnämsta orsaken hvarför hon icke på nytt 
stötte honom ifrån sig, var, att hon djupast inne i 
sitt hjärta ännu älskade honom. Denna kärlek hade 
begrafts under ett berg af bitterhet, besvikenhet och 
smärta, men den lefde likväl och var ständigt beredd 
att tro och förlåta på nytt.

»Han är bättre än hans handlingar,» tänkte hon, 
»och de som förledde honom till det onda äro borta 
nu. A.f idel förtviflan skulle han åter kunna begå några 
galenskaper, och därför skall åtminstone jag aldrig drifva 
honom till förtviflan.»

Och hon gladde sig åt att ha kunnat ge förlåtelse. 
Hennes kinder färgades af en rodnad lika skär som 
rosens, då morgonrodnaden fuktar den; hennes ögon 
tindrade med ljuf glans, och det var som om de 
lyst upp hela gästabudssalen. De som gingo förbi 
betraktade beundrande det vackra paret, ty ett skönare 
skulle det ha varit svårt att uppleta i denna sal, där 
dock blomman af Litauens adel var församlad.

Liksom på öfverenskommelse voro båda lika klädda 
ty äfven hon bar en dräkt af silfverbrokad, samman
hållen vid halsen af en safir, samt en öfverklänning af 
blå, venetiansk sammet. »Det måtte vara bror och 
syster,» sade de som icke kände dem, men andra in-
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vände: »Nej, så ser det inte ut, han ser på henne med 
alltför eldiga blickar.»

Emellertid förkunnade marskalken, att måltiden 
var serverad, och det blef en allmän rörelse i salen. 
Grefve Lewenbaupt gick först med furstinnan, hvars 
släp uppbars af två bildsköna pager: efter honom följde 
baron Skytte med pani Hlebovitsch, starostens gemål, 
därefter kom biskop Partschevski och pater Bjalozor, 
bägge med dyster, förstämd uppsyn.

Furst Janus, som lämnade gästerna försteget, förde 
vojevodens af Venden gemål.

Och så slingrade sig hela tåget framåt likt en 
grant lysande orm. Kmitsits förde Olenka, som lätt 
stödde sig på hans arm, och han blickade ned på 
hennes fina profil, berusad af lycka, den störste 
magnaten bland alla dessa magnater, ty i besittning af 
sin högsta skatt.

Vid tonerna från musikkapellet trädde de in i 
den väldiga matsalen. Bordet var dukadt i hästskoform, 
för tre hundra personer, och dignade under silfver- och 
guldpjäser. Furst Janus, som hade kungligt blod i 
sina ådror och var befryndad med så många konungar, 
intog hedersplatsen bredvid furstinnan, och alla som 
passerade förbi honom bugade sig djupt och togo plats 
allt efter rang och värdighet.

Men tydligen — så dömde åtminstone de när
varande — hade fursten oaflåtligt i minnet, att detta 
var det sista gästabudet före ett ödesdigert krig; hans 
ansikte vittnade om en våldsam oro. Han låtsades 
glädtighet och lugn, men han såg ut som om han 
förtärts af feber. Ibland höljdes hans mäktiga panna i 
moln, och de som sutto honom närmast kunde se, att 
den var betäckt af svett; ibland öfverfor hans blick 
alla de församlade och stannade forskande vid öfver- 
starnas ansikten; ibland rynkade han plötsligt sina 
buskiga ögonbryn, som om ett eller annat ansikte väckt 
hans vrede. Och, egendomligt nog, alla de dignitärer, 
som omgåfvo honom, hade äfvenledes en förströdd och 
orolig uppsyn. Från de två långsidorna af det väldiga



hästskobordet ljödo redan glädtiga skratt och det vid 
gästabud vanliga sorlet. Vid kortsidan härskade dyster 
tystnad, och man betraktade hvarandra med förströdda, 
ibland nästan ängsliga blickar.

Men däri låg ingenting märkvärdigt, ty vid bor
dets långsidor sutto öfverstar och riddare, som det 
förestående kriget i första rummet hotade med döden. 
Det är lättare att stupa i ett krig än att på sina skuldror 
bära ansvaret för detsamma. Ingen fruktan genom- 
bäfvar soldatens själ, då han efter att med sitt blod ha 
försonat sina synder från slagfältet sväfvar upp till 
himlen — men den låter sitt hufvud sjunka, den hem- 
sökes af ångest och bäfvan, som kvällen före den afgö- 
rande dagen icke vet hvilken dryck han i morgon skall 
gifva fäderneslandet att dricka.

Så förklarade man saken vid de nedre bords
ändarna.

»Han är alltid sådan strax före hvarje krig,» sade 
gamle öfverste Stankjevitsch till pan Zagloba. »Men ju 
dystrare han är, dess värre för fienden.»

»Lejonet brummar också, innan det ger sig i 
strid,» anmärkte pan Zagloba. »Hvad de stora här
förarna beträffar, så har hvar och en sin sed. Hannibal 
lär ha spelat tärning, Scipio Africanus reciterade vers, 
pan Konjetspolski talade alltid om vackra flickor, och 
jag tar mig gärna en liten lur före slaget, fast jag 
inte heller har något emot en bägare i goda vänners 
sällskap.»

»Titta, go’ herrar, biskop Partschevski är hvit 
i ansiktet som ett pappersark 1» inföll Stanislav 
Skschetuski.

»Det är därför att han sitter vid ett kalvinistiskt 
bord och måste svälja hvad orent är,» upplyste pan 
Zagloba med undertryckt stämma. »Öfver dryckes
varorna, påstår gammalt folk, har den lede ingen makt, 
och dem kan man alltid dricka, men maten och i 
synnerhet sopporna bör man akta sig för. Så var det 
på Krim på den tiden, då jag satt i fångenskap där. 
Tatarernas mullahs eller präster tillredde fårkött och lök



på det sättet, att den som åt af det strax var färdig 
att affalla från den rätta tron och bekänna sig till deras 
skälm till profet.»

Här sänkte pan Zagloba stämman ytterligare.
»Jag säger det inte för -att smäda fursten, men 

jag råder er, go’ herrar, att göra korstecknet öfver 
maten, för den som tar vara på sig själf, honom tar 
Gud vara på.»

»Hvad är det ni pratar?. .. Den som har anbefallt 
sig i Guds hand före måltiden, honom sker intet ondt. 
Hos oss i Storpolen ha vi nu en massa luteraner och 
kalvinister, men jag har aldrig hört talas om att de ha 
förhäxat maten.»

»Hos er i Storpolen ha ni en massa luteraner, 
ja,» svarade Zagloba, »som tvärt ha slagit sig i slang 
med svenskarna. Om jag vore i furstens ställe skulle 
jag hetsa hundarna på de där sändebuden och inte 
proppa magarna deras fulla med kostliga rätter. Titta 
på den där Lewenhaupt! Han glufsar i sig maten som 
om han i morgon skulle motas till markna’n med ett 
rep om skänken! ... Jag tror rent af han stoppar bak
verk i fickorna åt hustru och barn! . .. Jag har glömt 
hvad den där andre barbaren heter...»

»Fråga Michael, far,» svarade Jan Skschetuski.
Pan Michael hade sin plats helt nära, men han 

hvarken hörde eller såg, ty han hade sin plats mellan 
två damer. På hans vänstra sida satt panna Elisabet 
Sielavska, en mogen dam på omkring fyrtio år, och 
på sin högra hade han Olenka Billevitsch, som åter
igen hade Kmitsits bredvid sig. Panna Elisabet lutade 
sitt plymprydda hufvud öfver den lille riddaren och 
berättade honom något i lifliga ordalag. Pan Michael 
betraktade henne då och då med frånvarande blick, 
upprepade oupphörligt: »Ja visst, nådig fröken, alldeles 
sål» och begrep inte ett ord, ty hela hans uppmärk
samhet var riktad åt andra hållet. Han lyssnade spändt 
till ljudet af Olenkas stämma och fraset af hennes 
brokaddräkt, och af idel smärta snodde han sina små



mustascher som om han velat skrämma bort panna 
Elisabet med dem.

»Å, en sådan himmelens ängel hon är 1 ... Å, så 
fager hon är!» tänkte han för sig själf. »Barmhärtige 
Gud, se till min nöd, en mera öfvergifven stackare än 
jag finns det inte på jorden. Själen riktigt kvider inom 
mig af längtan efter en trogen käresta, men hvem jag 
kastar mina ögon på har redan en annan riddare 
inkvarterad i sitt hjärta. Hvart skall jag vända mig, 
jag olycklige?»

»Hvad tänker ni taga er till efter kriget?» frågade 
plötsligt panna Elisabet, i det hon kokett spetsade 
munnen och häftigt viftade med sin solfjäder.

»Gå i kloster 1» svarade den lille riddaren tvärt.
»Hvem är det som talar om kloster på ett gästa

bud?» ropade Kmitsits muntert* i det han- böjde sig 
fram öfver Olenka. »Aha, är det pan Volodjovski?»

»Det funderar inte ni på? Det kan jag tänka mig 1» 
svarade pan Michael.

Då ljöd plötsligt Olenkas ljufva stämma:
»Det skall inte ni heller göra. Gud ger er nog 

en hustru, lika god och präktig som ni är själf.»
Den hederlige pan Michael blef genast rörd.
»Om någon spelade flöjt för mig, skulle det inte 

klinga ljufligare i mina öron än hvad ni nu säger.»
Det tilltagande sorlet afbröt alla vidare samtal. 

Bägarna hade börjat komma lifligare i gång, och stäm
ningen steg. Öfverstarna talade om det stundande 
kriget, rynkade ögonbrynen och kastade hotfulla blickar 
omkring sig. Pan Zagloba berättade för hela sin bords
ända om belägringen af Zbaraj, och åhörarnas kinder 
började flamma och deras hjärtan svällde af stridslust. 
Det var som om den odödlige »Jaremas» ande hade 
flugit genom salen och inblåst något af sitt hjältemod 
i krigarnes själar.

En väldig klocka, som stod i ena ändan af salen, 
började plötsligt slå tolf slag, förkunnande att midnatt 
var inne, och samtidigt skakades murar och fönster
rutor af en kanonsalut, som dånade från borggården.

17. — Syndafloden. I.



Samtalen afstannade, tystnad inträdde.
Med ens ljöd uppifrån öfre bordsändan ett för- • 

skräckt utrop:
»Biskop Partschevski har svimmat! Vatten!»
En allmän förvirring uppstod. Några sprungo 

upp från sina platser för att bättre kunna se hvad som 
händt. Biskopen hade icke svimmat men fått ett anfall 
af svindel, och marskalken höll honom under armarna, 
medan vojevodinnan af Venden stänkte vatten i hans 
ansikte.

I detta ögonblick skallrade rutorna för en ny kanon- 
salut, därpå kom en tredje, en fjärde...

»Vivat republiken! Pereant hostes/» skrek Zagloba.
Men hans stämma drunknade i kanonsalfvornas dån. 

Adeln började räkna dem.
»Tio, elfva, tolf...»
Fönsterrutorna besvarade hvarje ny salfva med ett 

skrällande, klagande läte. Ljuslågorna fladdrade af luft
trycket.

»Tretton, fjorton ... Biskopen är ovan vid dundret 
... Han har stört nöjet genom sin förskräckelse, ty 
fursten ser också helt medtagen ut... Titta, go* 
herrar, han sitter som förstenad 1... Femton, sexton ... 
Hej, det låter som om kriget vore i full gång! ... 
Nitton, tjugo!»

»Tyst där borta! Fursten ämnar tala!» ropades det 
från alla kanter af bordet.

Det blef dödstyst, och allas ögon riktades på 
Radzivill, som stod där lik en jätte med sin bägare i 
handen. Men hvilken syn, som mötte de församlades 
blickar!...

Furstens ansikte var helt enkelt ohyggligt att skåda. 
Det var icke hvitt utan blått, och det leende han sökte 
framtvinga förvreds till en konvulsivisk grimas. Hans 
andhämtning, alltid besvärad, var nu flämtande, det 
breda bröstet häfde sig under guldbrokaden, och ögon
locken voro till hälften slutna. Det låg något fasa- 
väckande i hans utseende, något af den iskyla, som man 
ser i en döendes stelnade drag.



»Hvad fattas det honom? Hvad är det?» hviskades 
det oroligt i hela salen.

Och en hemsk aning sammansnörde de för
samlades hjärtan; en ångestfall spänning lästes i deras 
ansikten.

Fursten började med afbruten, af astma halfkväfd 
stämma:

»Ädle herrar!... Många af er... skola förvånas 
... kanske förskräckas . .. öfver denna skål... men 
. .. den som har förtroende och tillit till mig.. . den 
som verkligen vill fäderneslandets väl... den som är 
en trogen vän till mitt hus ... han höjer den villigt... 
och upprepar efter mig:

Vivat Carolus Gustavus rex ... från och med i dag 
vår allernådigaste härskare!»

»Vivat!» upprepade de två sändebuden Lewenhaupt 
och Skytte samt några utländska officerare.

Men i salen härskade dödstystnad. Öfverstar och 
adelsmän betraktade hvarandra med häpna blickar, lik
som spörjande hvarandra om icke fursten förlorat 
förståndet. Slutligen höjdes några stämmor från skilda 
håll af salen:

»Ha vi hört rätt? Hvad vill detta säga?»
Sedan inträdde åter tystnad.
Namnlös fasa i förening med häpnad afspeglade 

sig i allas ansikten, och återigen riktades alla ögon på 
Radzivill. Denne stod alltjämt upprätt, han andades 
tungt, och det var som om en omätlig börda fallit från 
hans skuldror. Färgen återvände långsamt till hans 
kinder. Slutligen vände han sig till en af de bredvid 
honom stående dignitärerna, pan Adam Komorovski, 
och yttrade:

»Det är tid att bekantgöra fördraget, som vi i dag 
ha slutit, så att de ädla herrarna få veta hvad de ha 
att hålla sig till. Läs!»

Komorovski vecklade upp ett framför honom lig
gande pergament och började uppläsa det ödesdigra 
fördraget, som begynte med orden:

»Oförmögne att bättre och värdigare handla under



nuvarande högst olyckliga förhållanden och efter att 
hafva förlorat allt hopp om hjälp från vår allernådigaste 
konung, ställa vi oss, vi herrar och ständer i stor- 
furstendömet Litauen, därtill tvingade af omständig
heterna, under hans majestäts konungens af Sverige 
protektion på följande villkor:

1) Gemensamt bekämpa gemensamma fiender med 
undantag af konungen och polska kronan.

2) Storfurstendömet Litauen skall icke införlifvas 
med Sverige utan med detta land vara förenadt på / 
samma sätt som tillförene med Polen, det vill säga 
att den ena nationen, det ena ridderskapet, den ena 
senaten i allt skall vara med den andra jämnställd.

3) Voteringsfriheten på riksdagarna skall bibehållas 
oförkränkt.

4) Religionsfriheten skall bibehållas oförkränkt...»
Och allt vidare läste pan Komorovski under de

närvarandes tystnad och fasa. Men då han kom till 
orden: »...Denna akt stadfästa vi med våra under
skrifter å våra egna och våra efterkommandes vägnar, 
lofvande och förpliktande oss...» — då lopp ett sorl 
genom salen, likt bruset af en annalkande storm. Men 
innan stormen bröt lös, tog den hvithårige pan Stank- 
evitsch till ordet och började bönfalla:

»Ers furstliga nådel Vi vilja icke tro våra egna 
öron! Vid Kristi sår! Skall Jagiellos och Sigismund 
Augusts verk sålunda omintetgöras? Kunna vi, ha vi 
rätt att på detta sätt öfverge våra bröder, öfverge vårt 
fädernesland och sluta förbund med våra fiender? Ers 
furstliga nåde, minns det namn ni bär, minns de tjän
ster ni gjort fäderneslandet, minns er hittills obefläckade 
ära och tillintetgör detta vanärande dokument! Jag vet, 
att jag inte bönfaller er ensamt i mitt eget namn utan 
i alla här närvarande adelsmäns och officerares namn. 
Också vi ha rätt att taga del i afgörandet af vårt öde. 
Ers furstliga nåde, ännu är det' tid att ändra beslut! 
Förbarma er öfver er själf, förbarma er öfver oss, för
barma er öfver republiken!»



»Gör inte detta! Förbarma er, förbarma er!» ropade 
hundratals röster.

Och alla öfverstarna sprungo upp från sina platser 
och skyndade fram till den hvithårige Stankjevitsch, 
och denne böjde knä på golfvet mellan bordets båda 
långsidor, och allt mäktigare ljödo ropen:

»Gör inte detta! Förbarma er öfver oss!»
Radzivill höjde sitt stolta hufvud, och hans ögon 

började blixtra af vrede; plötsligt bröt han ut:
»Höfves det er, mina herrar, att gifva föredömen 

af slik uppstudsighet? Höfves det officerare att höja 
protester mot sin befälhafvare och hetman? Viljen I 
spela rollen af mitt samvete? Viljen I lära mig hur 
jag bör främja fäderneslandets bästa? Här hålles ingen 
riksdag, här begäres icke edra vota, jag själf ikläder 
mig ansvaret inför Gud!»

Och han slog sig med handen för sitt breda bröst 
och såg med ljungande blickar på sina officerare. Efter 
ett ögonblick fortsatte han med dånande stämma:

»Den som icke är med mig, han är emot mig... 
Jag känner er, och jag visste detta på förhand ... Men 
veten, att svärdet hänger öfver edra hufvuden ...»

Här afbröts han af Stanislav Skschetuski, som pres
sade båda händerna om sitt hufvud och med en stämma 
full af vanvettig förtviflan ropade:

»Bed honom inte, det är fåfängt! Länge har han 
närt denna orm vid sitt hjärta... Ve dig, Polen! Ve 
oss alla!»

»Två dignitärer förråda fäderneslandet, hvar i sin 
landsända,» ropade Jan, »förbannelse öfver detta hus, 
må vanära och Guds vrede drabba det!»

Pan Zagloba, som hittills stått liksom förlamad, 
utbrast:

»Fråga honom hvad han fått i mutor af sven
skarna! Hur mycket, som iftbetalats åt honom! Den 
Judas Iskariot! Måtte han dö öfvergifven af Gud och 
människor! Måtte hans ätt utslockna! Måtte satan 
slita själen ur hans kropp!... Förrädare! Förrädare! 
Trefaldt förrädare!»



I besinningslös förtviflan drog pan Stankjevitsch 
kommandostafven ur bältet och slungade den till furstens 
fotter. Den andra kastades af Mirski, den tredje af 
Josefovitsch, den fjärde af Hoschyts, den femte af pan 
Volodjovski, som blef likblek därvid, den sjätte af 
Oskierka — stafvarna dånade mot golfvet, och allt 
högre och allt mångstämmigare ljöd ropet:

»Förrädare! ... Förrädare!»
Allt blodet strömmade till den stolte magnatens 

ansikte; det blef blårödt. Han såg ut som om han 
när som helst, träffad af slag, skulle störta död till 
golfvet.

»Ganhoffl Kmitsitsl Hitåt!» ropade han med 
fruktansvärd stämma.

I samma ögonblick slogos salens fyra dubbeldör
rar upp med en skräll, och i dörröppningen uppen
barade sig afdelningar af skotska infanteriet, stumma, 
hotfulla, med musköter i händerna. Genom hufvud- 
dörren inträdde Ganhoff i spetsen för en afdelning.

»Halt!» ropade fursten.
Därefter vände han sig till öfverstarna.
»Den som är med mig går öfver till högra sidan 

af salen!»
»Jag är soldat och lyder min hetman. Må Gud 

döma mig!» sade Charlamp och gick öfver på högra 
sidan.

»Jag också,» instämde öfverste Mjeleschko. »Må 
synden komma öfver mitt hufvud.»

»Jag har protesterat som medborgare, som soldat 
lyder jag,» yttrade Njevjarovski, som nyss slungat sin 
kommandostaf men nu tydligen lät sig kufvas af 
Radzivill.

Efter dem följde några andra officerare och en 
stor mängd af adel. Men Stankjevitsch, Volodjovski, 
de båda Skschetuskierna, pan Zagloba och de allra 
fiesta andra, såväl officerare som adelsmän, blefvo 
stående.

Det skotska infanteriet omringade dem.



Då fursten utbragt skålen för Karl Gustaf, hade 
Kmitsits liksom alla de andra sprungit upp från sin 
plats, hans ögon hade vidgat sig af fasa, han hade 
förblifvit stående som förstenad och med bleknande 
läppar mumlat:

»Gud!... Gud!... Gudl... Hvad har jag
gjort?»

Då hviskade en stämma, lågt men för hans öra 
fullt hörbart, tätt invid honom:

»Pan Andreas!»
Han for med händerna uppåt hufvudet.
»Jag är förbannad för evigt! Måtte jorden upp

sluka mig!»
En rodnad sprang upp på panna Alexandras kinder, 

och hennes klara, blå ögon fästes på Kmitsits1 ansikte.
»Skam öfver dem, som ställa sig på hetmanens 

sida! Välj!.. . Allsmäktige Gudl ... Hvad tänker ni 
göra?. .. Välj!»

»Gud! Gud!» ropade Kmitsits.
Under tiden genljöd salen af skrik, och de andra 

slungade sina kommandostafvar till hetmanens fötter. 
Men Kmitsits följde ej exemplet. Han rörde sig icke 
heller ur stället, då fursten ropade: »Ganhoff, Kmitsits, 
hitåtl» och det skotska infanteriet trängde in i salen. 
Han stod orörlig, söndersliten af smärta och förtviflan, 
med vanvett i sin blick och med blåhvita läppar.

Plötsligt vände han sig mot panna Alexandra och 
sträckte ut armarna.

»Olenkal... Olenka!» ropade han med klagande 
stämma, likt ett litet barn, som lider orätt.

Men hon drog sig undan med ett uttryck af fasa 
och afsky i sitt ansikte.

»Bort... förrädare!» sade hon med ljudlig stämma.
I detta ögonblick kommenderade Ganhoff: »Marsch, 

framåt!» och afdelningen skottar, som omgaf fångarna, 
marscherade mot dörren.

Kmitsits följde efter likt en sömngångare, som ej 
vet hvart eller hvarför han går.

Gästabudet var slut...



FJORTONDE KAPITLET.

Redan samma natt höll fursten en lång rådpläg
ning med vojevoden af Venden, pan Korf, och de svenska 
sändebuden. Resultatet af fördragets offentliggörande 
hade svikit hans förväntningar och kom honom att se 
framtiden mörk. Motstånd hade han visserligen väntat, 
men han hade också räknat på sina anhängare, och 
att protesterna skulle bli så energiska hade han icke 
förutsett. Utom en liten skara kalvinistiska adelsmän 
och utländska officerare, hvilka senare föröfrigt icke 
hade yttranderätt i denna sak, hade alla förklarat 
sig emot fördraget, slutet med Karl Gustaf eller rättare 
med hans fältmarskalk och svåger, Magnus Gabriel de 
la Gardie.

Fursten hade visserligen låtit arrestera de uppstud
sige officerarna — men hvad hjälpte det? Hvad skulle 
manskapet säga därom ? Skulle det icke återfordra sitt 
befäl ? Skulle det icke göra myteri och med våld befria 
sina officerare? Och i så fall, hvad ägde den stolte 
fursten öfrigt utom några dragonregementen och det 
utländska infanteriet?

Sedan... återstod hela landet, hela den stridbara 
adeln — samt Sapieha, vojevoden af Vitebsk, den far
lige motståndaren till det radzivillska huset, hvilken 
var i stånd att kämpa mot hela världen för republikens 
odelbarhet. De där officerarna, som han dock icke 
kunde skära halsen af, de där polska trupperna skulle 
öfvergå till Sapieha, och furst Radzivill skulle stå utan 
armé, utan anhängare — maktlös... Hvad skulle då 
inträffa ?

Fruktansvärda voro dessa frågor, och fruktansvärd 
var ställningen. Fursten förstod, att i så fall skulle 
det fördrag, hvarpå han i hemlighet arbetat med sådan 
ifver, förlora al) betydelse, och då skulle äfven sven
skarna börja ringakta honom eller kanske rent af häm



nas för den lidna missräkningen. Visserligen hade han 
öfverlämnat sitt Birsche till dem såsom pant på sin 
trohet, men därigenom hade han ju endast ytterligare 
försvagat sina krafter.

På den mäktige Radzivill skulle Karl Gustaf för 
visso slösa stora belöningar och utmärkelser — den 
maktlöse och af alla öfvergifne skulle han förakta. Gaf 
återigen lyckans rullande hjul seger åt Johan Kasimir, 
då vore undergången gifven för denne stolte herre, 
som ännu i dag på morgonen icke haft sin like i hela 
republiken.

När vojevoden af Venden och sändebuden ändtligen 
aflägsnat sig, pressade fursten båda händerna mot sitt 
af bekymmer tyngda hufvud och började med häftiga 
steg gå af och an i rummet. Utifrån borggården nådde 
honom ljudet af de skotska posternas röster och af 
bortrullande vagnar. Det var adeln, som afreste så 
brådstörtadt som om pesten utbrutit i det ståtliga kiej- 
danska palatset.

En frätande oro tärde Radzivills själ.
Ibland föreföll det honom, att han ej var ensam 

i rummit utan att bredvid honom gick någon, som 
hviskade i hans öra: »Öfvergifvenhet, fattigdom och 
därtill vanära...» Var icke han, storhetmanen och 
vojevoden af Vilna, redan öfvergifven och förödmjukad? 
Hvem skulle i går ens kunnat drömma, att det i hela 
Kronlandet och Litauen, ja, i hela världen kunde finnas 
en människa, som skulle våga att slunga honom det 
ordet: »Förrädare!» i ansiktet? Och dock hade han 
hört det uttalas och lefde ännu, och de som uttalat 
det lefde också. Om han återvände in i gästabuds- 
salen, skulle kanske hvalfvens ekon alltjämt upprepa: 
»Förrädare! Förrädare!»

pn ursinnig, vanvettig vrede fyllde oligarkens bröst. 
Hans näsborrar vidgade sig, hans ögon sköto blixtar., 
ådrorna i pannan svällde. Man vågade motsätta sig 
hans viljaI . .. Hans upphetsade fantasi utmålade för 
honom de straff och den tortyr han skulle pålägga 
upprorsmännen, hvilka fördristade sig att trptsa honom.



Han såg deras blod flyta för bödelsyxan, han hörde 
de krossade lemmarnas knastrande, han frossade i blodiga 
syner.

Men då den nyktrare besinningen erinrade honom 
om att hela hären stod bakom dessa upprorsmän och 
att han ej ostraffadt skulle kunna taga deras lif, då 
återkom den outhärdliga, helvetiska ångesten och fyllde 
hans bröst till brädden, och återigen började någon 
hviska i hans öra:

»Öfvergifvenhet, fattigdom och vanära.»
Hvad? Skulle alltså icke ens Radzivill ha rätt att 

bestämma öfver landets öde? - Gifva det åt Karl Gustaf 
eller låta Johan Kasimir behålla det? Fritt förfoga 
öfver det, bortskänka det åt hvem han ville?

Häpen stirrade magnaten framför sig.
Hvad voro då Radzivills? Hvad voro de ännu i 

går? Hvad sades om dem i Litauen?... Var allt en villa? 
Stod icke vid hetmanens sida furst Boguslav med sina 
regementen, bakom honom morbrodern, kurfursten af 
Brandenburg, och bakom alla tre Karl Gustaf, den 
svenske konungen, med hela sin segerrika härsmakt? 
Själfva polska republiken sträckte ju ut armarna mot 
den nye härskaren och gaf sig vid blotta underrättel
sen, att lejonet från norden nalkades. Hvem förmådde 
väl göra motstånd mot denna okufliga makt?

a ena sidan konungen af Sverige, kurfursten af 
Brandenburg, Radzivillerna, Chmelnitski, om så påford
rades, med hela hans här, hospodaren af Valakiet, 
Rakotschi, nästan halfva Europa 1 — å andra sidan voje- 
voden af Vitebsk och några uppstudsiga öfverstarl... 
Hvad skulle detta betyda? Var det ett skämt? En 
komedi?

Fursten brast plötsligt ut i ett högt skratt.
»Vid Lucifer och hela helvetets häri Jag måtte 

vara på väg att bli galen!... Må hvarenda en öfvergå 
till vojevoden af Vitebsk, om han vill 1»

Strax därpå fördystrades dock hans ansikte ånyo.
»De mäktiga taga endast mäktiga till bundsförvan

ter. Den Radzivill, som lägger hela Litauen för deras



fotter, aktas och äras... Den Radzivill, som begär 
hjälptrupper emot Litauen, ringaktas.»

Hvad var att göra?
De utländska officerarna skulle förbli honom 

trogna, men deras trupper voro otillräckliga, och om 
den polska armén öfvergick till vojevoden af Vitebsk, 
skulle denne ha landets öde i sin hand. För öfrigt, 
alla de där utlänningarna fullgjorde visserligen order, 
men de omfattade ej Radzivills sak med entusiasm, 
med hela sin själ, de voro endast soldater, icke anhän
gare.

Här fordrades det nödvändigt bistånd icke af ut
länningar utan af landets egna söner, af sådana, som 
genom sitt namn, sitt hjältemod, sitt exempel kunde 
draga alla med sig ... Här fordrades att äga anhängare, 
om ock endast till utseendet.

Men hvilka af landets egna söner hade stannat 
kvar på furstens sida? Charlamp, en gammal bepröf- 
vad soldat, punktlig i tjänsten men ingenting vidare. 
Dessutom ännu några andra, än obetydligare. Ingen 
af de öfriga, ingen af dem, som hären följde, ingen 
som skulle kunna värfva anhängare.

Återstod Kmitsits, en ung, företagsam, djärf krigaré, 
vida berömd för . tapperhet, bärare af ett förnämligt 
namn, chef för en präktig ryttarfana, som han uppsatt 
delvis på egen bekostnad, en man liksom skapad att 
föra alla dristiga och oroliga själar i Litauen an. Ifall 
han omfattade den radzivillska saken, då skulle han 
hänge sig åt den med ungdomens hela segervissa tro, 
han skulle blindt följa sin hetman och öfverallt föra 
hans talan, och en dylik apostel betydde mera än hela 
regementen af utlänningar. Han skulle förstå att ingjuta 
sin tro i de yngre ädlingarnas sinnen, han skulle draga 
dem med sig, det radzivillska lägret skulle fyllas af 
folk.

Men äfven han tvekade synbarligen. Han hade 
visserligen icke kastat sin kommandostaf till hetmanens 
fotter, men han hade heller icke ställt sig på hans sida.

»Ingen kan man lita på, ingen kan man vara



säker på,» tänkte fursten mörkt. »Alla öfvergå till 
vojevoden af Vitebsk, och ingen vill med mig dela ...»

»Vanäran 1» hviskade samvetet,
»Litauen!» svarade högmodet.
Det började bli mörkt i rummet, ty vaxljusen 

voro nästan nedbrunna. Endast månens silfverljus ström
made in genom fönstret. Radzivill stirrade på denna 
ljusflod och försjönk i djupa tankar.

Småningom började något skymta fram i detta 
skimmer, där formade sig gestalter, de blefvo flera och 
flera, och slutligen såg fursten en hel här komma 
tågande på månens breda silfverväg. Husarregementen, 
kyrassiärregementen och lätta kavallerier kommo emot 
honom, ofvanom dem vajade en skog af fanor, och i 
spetsen red en man utan hjälm på hufvudet, synbar
ligen en triumfator, som återkom från ett segerrikt 
krig. Tystnad rådde rundt omkring, och fursten hörde 
tydligt soldaternas och folkets rop: »Vivat defensor 
patriae! vivat defensor patriae/» Hären kommer allt 
närmare; slutligen kan han urskilja anförarens drag. 
Denne håller en kommandostaf i handen; på hjälm
plymernas mängd ser man, att det är storhetmanen.

»I faderns och sonens namn!» ropade fursten. 
»Det är Sapieha, det är vojevoden af Vitebsk! Och 
hvad är jag? Hvad har fallit mig till del?»

»Vanära!» hviskar samvetet.
»Litauen I» svarar högmodet.
Fursten klappade i händerna. Harasimovitsch, som 

höll vakt i det angränsande rummet, uppenbarade sig 
ögonblickligt i dörren och bugade sig till golfvet.

»Ljus!» befallde fursten.
Harasimovitsch snoppade af ljusvekarna, gick där

efter ut och kom strax tillbaka med en kandelaber i 
handen.

»Ers furstlig höghet!» sade han. »Det är tid att 
gå till hvila. Tupparna ha redan börjat gala.»

»Jag har ingen lust att sofva,» svarade fursten. 
»Jag somnade en stund, och maran började genast rida 
mig, Hvad nytt?»



»En adelsman har kommit hit med ett bref från 
furst taffeltäckaren på Njesvjesch, men jag vågade inte 
komma in utan att vara kallad.»

»Gif genast hit brefvetl
Harasimovitsch räckte fursten ett försegladt bref, 

denne öppnade det och började läsa:
»Må Gud bevara och af hålla ers furstlig höghet 

från sådana handlingar, som kunna åsamka vårt hus 
evinnerlig vanära och fördärf! Blotta viljan till slika 
handlingar gör nödigt att tänka på tagelskjortan och ej 
på härskarväldet. Afven mig ligger vårt bus’ storhet 
om hjärtat, och bästa beviset därför äro mina bemödanden i 
Wien att förskaffa oss rösträtt i tyska riksdagarna. Men 
hvarken fäderneslandet eller min konung förråder jag 
för något pris eller för någon jordisk makts skull, på 
det jag icke efter en slik sådd må skörda nesa under 
lifvet och osalighet efter döden. Tänk på edra för
fäders dygder och obefläckade ära, och anropa Guds 
barmhärtighet, medan ännu tid ärl Fienden belägrar 
Njesvjesch, och jag vet icke om detta bref kommer 
att nå ers furstlig höghet; men ehuru hvarje ögonblick 
hotar mig med undergång, beder jag icke till Gud om 
räddning utan därom, att han afstyr ers furstlig hög
hets planer och återför eder på dygdens väg. Ehuru 
olyckan redan till en del är skedd, finns ännu möjlig
het att recedere och genom en snar bättring utplåna 
synden. Af mig har ers furstlig höghet intet bistånd 
att vänta, ty jag förklarar på förhand, att jag utan hän
syn till blodsbandet förenar min truppstyrka med skatt
mästarens och vojevodens af Vitebsk, och hundra gånger 
hellre vänder jag mina vapen mot ers furstlig höghet 
än att jag frivilligt skulle låna mig till detta nesliga 
förräderi. Jag anbefaller ers furstlig höghet i Guds 
hand.

Michael Kasimir Radzivill.
Furste till Njesvjesch och Olyka, storfurstlig litauisk taffeltäckare.»

Då hetmanen slutat läsningen, lät han brefvet falla 
ned i knäet och skakade med ett bittert leende på 
hufvudet.



»Äfven han öfverger mig, mitt eget kött och blod 
förnekar mig, därför att jag velat förläna vårt hus en 
hittills oanad glans... Ha! ... Endast Boguslav åter
står, och han öfverger mig inte... Med oss ha vi 
kurfursten och Carolus Gustavus, och den som icke 
vill så, han skall ej heller skörda.. .»

»Vanära!» hviskade samvetet.
»Behagar ers furstlig höghet lämna något svar?» 

frågade Harasimovitsch.
»Det behöfs intet.»
»Får jag skicka hit kammartjänarna?»
»Vänta... Äro vakter utsatta öfverallt?»
»Ja.»
»Och ordonnanser afsända till fanorna?»
»Ja.»
»Hvad gör Kmitsits?»
»Han har ränt hufvudet i väggen och anropat 

döden. Han har vridit sig som en mask. Han har 
velat fly efter Billevitscb, men vakten har inte släppt 
honom. Han drog sabeln, och man måste binda honom. 
Nu ligger han lugn.»

»Har svärddragaren Billevitsch rest?»
»Vi hade ej fått befallning att kvarhålla honom.»
»Det glömde jag!» svarade fursten. »Öppna fönst

ret, det känns kvaft här, och astman ansätter mig. 
Säg till Charlamp, att han ger sig af till Upita och 
genast hitför ryttarfanan, som ligger förlagd där. Ge 
honom pengar och tillsäg honom, att han utbetalar 
solden till manskapet och låter det förlusta sig... Säg 
också till honom, att i stället för Volodjovski han får 
Dydkjema i evärdelig besittning... Astman kväfver 
mig ... Vänta!»

»Ers furstlig höghet befaller?»
»Hvad gör Kmitsits?»
»Som jag sade ers furstlig höghet ligger han 

lugn.»
»Ja, det var sant! Det sade du... Skicka hit 

honom! Jag vill tala med honom. Men låt taga af 
honom bojorna.»



»Ers furstlig höghet, han är i stånd till hvad som 
helst...»

»Var inte rädd. Gå!»
Harasimovitsch gick. Fursten framtog ur ett vene- 

tianskt skrin ett pistolhölster, öppnade det och lade det 
inom räckhåll på bordet.

En kvart senare inträdde Kmitsits, ledsagad af fyra 
skotska drabanter. Fursten befallde soldaterna aflägsna 
sig. De blefvo ensamma.

Den unge riddarens ansikte var så blekt som om 
hvarenda bloddroppe hade flytt därifrån. Hans ögon 
lyste med feberglans, men för öfrigt var han lugn 
och resignerad, ehuru han tycktes rof för en bottenlös 
förtviflan.

Under några ögonblick förblefvo båda tysta. Fur
sten var den förste som talade:

»Du har svurit vid krucifixet, att du inte skall 
öfverge mig.»

»Fördömd blir jag, om jag inte håller den eden, 
fördömd blir jag, om jag håller den,» svarade Kmitsits. 
»Det är mig likgiltigt hvilketdera jag gör.»

»Om jag också förledde dig till hvad ondt är, 
vore det icke du som finge bära ansvaret.»

»För en månad sedan hotades jag af rättegångar 
och straff. . . nu förefaller det mig, att jag då var oskyl
dig som ett barn.»

»Innan du lämnar detta rum, skall du känna dig 
rentvådd från alla dina synder,» svarade fursten.

Plötsligt förändrade han ton och frågade med en 
viss nedlåtande godmodighet:

»Hvad anser du då, att jag borde ha gjort, när 
jag angreps af två fiender, hundra gånger mäktigare 
än jag, och mot hvilka jag ej kunde försvara landet?»

»Ni borde ha stridit och stupat,» svarade Kmitsits
kärft.

»Jag afundas er, soldater, som ha rättighet att så 
utan vidare kasta af er alla tryckande bördor. Stupa! 
Den som sett döden i ögonen och inte fruktar den, 
för honom finns intet lättare i världen. Ni fråga inte'



efter, ni besinna inte ens, att om jag nu börjat en 
vild strid och stupat utan att ha slutit något fördrag, 
så skulle snart inte sten på sten ha funnits kvar af 
detta land. Gud förbjude, att så hade skett, ty då 
skulle min själ icke ha fått ro ens i himmelen. O, 
trefaldt, fyrfaldt lyckliga ni, som kunna få stupa! . .. 
Tror du inte, att lifvets börda redan tynger mig, att 
jag längtar och trängtar efter den eviga sömnen och 
hvilan? Men man måste tömma den bittra kalken ända 
i bottnen. Jag måste rädda detta olyckliga land och 
för dess räddnings skull taga nya och än tyngre bördor 
på. Må mina afundsmän beskylla mig för högmod, 
må de säga, att jag förråder fäderneslandet för att 
främja min egen upphöjelse, Gud ser mig, Gud dömer 
mig, och Gud kan vittna, om jag eftertraktar den upp- 
höjelsen och om jag ej skulle afsäga mig den, ifall 
möjligt vore att handla annorlunda... I, som för
domen mig, visen mig vägen till räddning! I, som 
nämnden mig förrädare, visen mig vägen, så skall jag 
ännu i denna dag slita det där dokumentet i stycken 
och ge alla mina regementen order att tåga ut emot 
fienden!»

Kmitsits teg.
»Nå! Hvarför tiger du?» ropade Radzivill. »Jag 

utnämner dig i mitt ställe till storhetman och vojevod 
af Vilna, och rädda sedan landet — att rädda det, inte 
att stupa, det är konsten! Återtåg de eröfrade voje- 
vodskapen, hämnas Vilnas brand, försvara Samogitien 
mot svenskarna — försvara hela republiken, fördrif alla 
fiender ur landet!... Ryck ensam ut mot tusenden, 
men stupa icke .. . stupa icke, det har du ej rätt till, 
utan rädda landet!»

»Jag är inte hetman och vojevod af Vilna,» sva
rade Kmitsits, »och hvad som inte hör mig till, det 
lämnar jag åt andra ... Men är det fråga om att ensam 
rycka ut mot tusenden, så gör jag det.»

»Hör då på, soldat: lämna åt mig hvad som hör 
mig till, och lita på mig!»



»Jag kan inte!» svarade Kmitsits med samman
bitna tänder.

Radzivill skakade på hufvudet.
»På de andra räknade jag inte, jag hade väntat 

mig det som skedde, men på dig bedrog jag mig. 
Afbryt mig inte utan hör pål... Jag reste dig ur din 
förnedring, jag befriade dig från lagliga straff, jag om
fattade dig med en fars ömhet. Vet du hvarför? Där
för att jag trodde dig vara en djärf och modig man, 
som inte ryggade tillbaka för något. Jag behöfde sådana 
män, det döljer jag inte. Jag hade ingen i min om- 
gifning, som med oförfärad blick vågade se rätt in i 
solen. De voro allesammans klen modiga och svaga i 
anden. Sådana som dem bör man aldrig försöka leda 
in på andra vägar än dem de själfva och deras fäder 
ha trampat, ty då skrika de, att man leder dem i för- 
därfvet. Men hvart om inte till afgrundens rand ha 
vi alla kommit på dessa gamla nötta vägar? Hvar befinner 
sig nu detta land, som en gång förmått injaga skräck 
i en hel värld?»

Fursten tryckte händerna mot sitt hufvud och 
mumlade:

»Gud! Gud! Gud!»
Efter ett ögonblick återtog han:
»Guds vrede är öfver oss, tider af sådana olyckor 

och ett sådant förfall äro komna, att vi inte längre 
med vanliga medel kunna besegra sjukdomen inom 
oss. Men då jag vill använda nya medel, sådana som 
ensamt kunna rädda oss, då öfverge mig till och med 
de, hvilkas beredvillighet jag räknat på, som varit 
pliktiga att hysa förtroende till mig, som vid krucifixet 
svurit mig trohet... Vid Kristi sår och blod! Tror 
du månne, att jag för tid och evighet ställt mig under 
Karl Gustafs beskydd, att jag verkligen tänker låta detta 
land förenas med Sverige, att det fördrag, för hvars 
skull man kallat mig förrädare, skall äga bestånd längre 
än ett år?... Hvarför ser du på mig med så häpna 
blickar?... Du skall bli än mer häpen, då du får höra 
allt... ty här skall någonting ske, som ingen anar,
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som en vanlig människas förstånd icke skulle förmå 
fatta. Men, säger jag dig, rygga icke tillbaka, ty om 
jag ingen hjälpare finner, då förgås jag kanske, och 
med mig förgås republiken och ni alla — för tid och 
evighet! Jag ensam kan rädda den, men för att lyckas 
måste jag undanröja alla hinder. Ve den, som sätter 
sig emot mig, ty Gud själf skall genom min hand 
krossa honom, vare sig det nu är vojevoden af Vitebsk 
eller skattmästaren Gosievski eller armén eller den upp
studsiga adeln. Jag vill rädda fäderneslandet, och alla 
vägar, alla sätt äro mig goda nog för det ändamålet 
... Under tider af faror utnämnde Rom diktatorer.. • 
en sådan, nej, en ännu varaktigare makt behöfver jag. 
Det är inte högmodet, som drifver mig att eftersträfva 
den... Må hvem som känner sig därtill vuxen taga 
den i mitt ställe. Men eftersom ingen finns, så 
tager jag den, ifall icke dessa murar störta samman och 
krossa mig!»

Vid dessa ord sträckte fursten bägge armarna mot 
höjden som till värn mot de störtande murarna, och 
det var något så titaniskt hos honom, att Kmitsits 
ryggade tillbaka som för ett öfvernaturligt väsen. Till 
slut frågade han med helt förändrad stämma:

»Hvarthän vill ers furstlig höghet komma?... Hvad 
är ert mål?»

»Mitt mål är... kronan!» ropade Radzivill.
»Gud!...»
Ett ögonblicks djup tystnad följde. En uggla 

uppe på slottstaket lät höra ett genomträngande skratt.
»Det är tid på att jag säger dig allt,» återtog 

fursten. »Republiken förgås... och måste förgås. Det 
finns ingen räddning på jorden för den. Det gäller 
att i första hand rädda detta land, vårt egentliga foster
land undan skeppsbrottet... och sedan .,. sedan skola 
vi kanske en dag lyckas frälsa våra bröder i Kron- 
landet... Jag skall göra detta ... och kronan, som jag 
eftersträfvar, skall jag trycka på mitt hufvud såsom en 
tung börda, att jag sedan måtte kunna inblåsa nytt lif 
i denna döende kropp... Jag har öfverlämnat landet



åt svenskarna för att med deras vapen tillbakadrifva 
den andra fienden, återvinna hvad som förlorats och i 
hans egen hufvudstad föreskrifva honom fredsvillkoren. 
Lyssnar du till mig? Men i det klippiga, ofruktbara 
Sverige finns det ej nog med folk, ej nog med krafter 
och sablar för att eröfra hela den omätliga republiken. 
De kunna kanske besegra våra arméer några gånger, 
men tvinga oss till underkastelse allt framgent, det 
kunna de ej... Om hvart tiotal människor här finge 
en svensk till vaktare, skulle det ändå saknas vaktare 
för många tiotal... Karl Gustaf själf vet det mycket 
väl och vill inte och kan inte eröfra hela republiken 
... Han tager Kronlandets Preussen och en del af 
Storpolen på sin höjd — och därmed låter han sig 
nöja. Men för att trygga besittningen af dessa pro
vinser måste han slita vårt förbund med Kronlandet. 
Om jag frånsäger mig den krona, som Gud och lyckan 
sätter på mitt hufvud, då ge svenskarna den åt honom, 
som i detta ögonblick i själfva verket är landets herre * 
. .. Men Karl Gustaf skulle göra detta ogärna, då det 
alltför mycket skulle öka grannens makt och skapa en 
farlig fiende åt honom. Men nekar jag att mottaga 
Litauens krona, då blir det så... Har jag alltså rätt 
att neka? Kan jag tillåta att det sker, som skulle be
segla vår undergång ? För hundrade gången frågar 
jag: finns det någon annan utväg till räddning? Nejl 
Må Guds vilja ske! Jag tager denna börda på mina 
axlar. Svenskarna äro med mig, kurfursten, min släkting, 
lofvar sin hjälp. Jag befriar landet från krig. Med 
segrar och utvidgning af gränserna börjar mitt hus’ 
härskarvälde. Lugn och idoghet skola uppblomstra, 
städer och byar skola ej längre hemsökas af eld och 
brand. Så skall det bli, och sä måste det bli, så sant 
mig Gud hjälpe — ty jag känner mig äga kraft och 
styrka, som ha blifvit mig gifna från höjden, ty jag

* Härmed åsyftas naturligtvis ryske tsaren, hvilket censur- 
förhållandena hindrat författaren att tydligare angifva. Öfver- 
allt i det polska originalet ersättes också benämningen ryssar 
med omskrifningar sådana som hyperboreer, septentrioner o. d,



vill detta lands lycka, och mina planer sträcka sig än 
längre, än högre ... Och vid detta himmelska ljus, vid 
dessa tindrande stjärnor svär jag, att om blott hälsa och 
krafter förlänas mig, skall jag återuppbygga detta stör
tande hus och göra det mäktigare än det någonsin till- 
förene varit!»

Furstens ögon glödde, och från hela hans väsen 
utstrålade ett sällsamt skimmer.

»Ers furstlig höghet!» ropade Kmitsits. »Mitt för
stånd förmår icke fatta detta, mitt hufvud vill sprängas, 
mina ögon frukta att blicka framåt!»

»Sedan,» fortsatte Radzivill, mera talande för sig 
själf än till sin åhörare, »sedan ... Svenskarna beröfva 
ej Johan Kasimir kronan utan lämna honom kvar som 
härskare öfver Masovien och Lillpolen. Gud har ej 
skänkt honom någon afkomma... Sedan kommer 
valet... Hvem skola de välja, om de vilja bevara 
unionen med Litauen ?.. . Polackerna kunna icke kalla 
någon annan till tronen än den, som kommer att 
härska här. De kunna det ej, och de göra det ej, i 
annat fall skulle de förgås, ty tyskar och turkar kväfva 
dem emellan sig, och kosackerna sätta knäet på deras 
bröst. De kunna det icke; blind är den, som inte ser 
det, och enfaldig är den, som inte förstår det. Och 
då skola de båda landen återförenas och bilda ett rike 
under mitt hus’ härskarspira. Då få vi se, om de där 
svenska småkonungarna lyckas bibehålla sina eröfringar 
i Preussen och Storpolen! Då skall jag säga till dem: 
quos ego! och jag skall sätta min fot på deras bröst, 
och jag skall skapa ett rike, hvars like i makt ingen 
sett, och om hvilket ännu inga häfder förtäljt, och 
kanske att vi skola plantera korset i Konstantinopel 
och med eld och svärd tillintetgöra alla våra fiender ... 
Store Gud, du som styr stjärnornas lopp, beskär mig 
att rädda detta olyckliga land, dig till pris och hela 
kristenheten till fromma, gif mig tjänare, som fatta 
mitt mål och vilja bistå mig i min sträfvan att rädda! 
. .. Jag står här ...»



Fursten sammanknäppte sina händer och riktade 
blicken mot höjden:

»Du ser mig! Du dömer mig!»
»Ers furstliga nådel Ers furstliga nådel» ropade 

Kmitsits.
»Gå! Öfvergif mig! Kasta din buzdygan till mina 

fötter! Svik din ed! Nämn mig förrädare!... Må 
intet törne fattas i den törnekrona, som lägges på mitt 
hufvudl Störta landet i fördärf, störta det i afgrunden, 
drag tillbaka den hand, som skulle kunna rädda det, och 
ställ dig inför Guds domstol... där må rättvisa skipas 
emellan oss.»

Kmitsits kastade sig på knä för fursten.
»Ers furstliga nåde! Jag följer er i lif och död! 

Fäderneslandets fader! Räddare!»
Radzivill lade båda händerna på hans hufvud, och 

åter följde en stunds tystnad. Blott ugglan skrattade 
alltjämt där uppe på tornet.

»Allt, som du någonsin önskat och åtrått, skall 
blifva ditt,» sade fursten högtidligt. »Ingenting skall för
vägras dig, och mera skall tillfalla dig än din far och 
mor ha åstundat för dig. Stig upp, blifvande storhetman 
och vojevod af Vilna!...»

Ute började det dagas.

Slut på första delen.
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2 delar. 3: 50; inb. 4 kronor.

»En enastående god bok. — Atmosfären är ren, 
scenerna af utomordentlig skönhet.» (Times.)

»Ett verkligt genialiskt arbete, som kommer 

läsarens själ att vibrera.» (Pall Mall Gazette.)

»Sienkiewicz har med denna bok häfdat sig 

som en af vår tids största andar.» (The Graphic.)

»En af våra dagars främsta böcker.»
(The Bookman.)

»Ett öfverlågset, beståndande diktverk.»
(New-York Herald.)

»En af de yppersta historiska romaner, som 
sett dagen under 1800-talets senare hälft.»

(Chicago Evening post.)
»Ett genialiskt arbete, hvars öfverflyttande på 

svenskt språk utgör en verklig vinst för vår litteratur.»
(Sv. Dagbladet.)

»Ett konstverk af rang.» (Dagens Nyheter.)

»En berättelse, som icke står efter någon af 
Tolstoys. » (S:t James’ Gazette.)



ALBERT BONNIERS FORLAG.
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AF

HENRYK SIENKIEWICZ.
ÖFVERS. FRÅN POLSKAN AF E. WEER.

2: 50.

»Den fyllighet och glans och skärpa, som man 
vant sig att finna hos den vidt- och djupblickande 
lifsmålaren, möter man. rikligt representerade i detta 

präktiga urval, som tillika lämnar prof på mångsidigheten 

af hans skildrarförmåga. Öfversättningen är ypperlig 

och följer smidigt de olika novellernas ton.»
(Stockholms Dagblad.)

»Allt som gör diktning enkelt och lätt njutbar, ideell 
hållning, säker och ansträngningslös karaktärsteckning, 
ett fint och flytande språk, en medfödd insikt i hur 
det går till att berätta — allt finns hos förf. och därtill 
en Stor mångsidighet.» (Uppsala Nya Tidning.)

»'Polacker’ innehålla sålunda en samling stämnings

fulla, af fin observationsförmåga präglade noveller. 
Om någon är villrådig om lämplig lektyr, så är vårt 
råd detta: köp Sienkiewiczs böcker!»

(Kristianstads läns Tidning.)

»En verklig vinning för vår öfversättningslitteratur. 
Den förf., som träder en till mötes i dessa berättelser, 
visar sig vara ej mindre en snillrik diktare än en ädel 

och djuplagd personlighet. Vi råda våra läsare att vid 
valet af lektyr ej förbigå detta arbete af Polens främste 
prosaskald i våra dagar.» (Örebro Dagblad.)
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FÖRSTA KAPITLET.

Pan Zagloba hade redan varit duktigt beskänkt, 
då han tre gånger å rad slungat hetmanen det ordet: 
»Förrädare!» i ansiktet. Först en timme senare, då 
ruset dunstat af och han i sällskap med Skschetuskierna 
och pan Volodjovski befann sig i Kiejdanys slotts
fängelse, insåg han, fastän för sent, för hvilken fara 
han utsatt sitt eget och sina kamraters lif, och han blef 
mäkta ångerköpt.

»Hur skall det här gå?» sporde han och såg med 
bekymrad min på den lille riddaren, till hvilken han 
satte synnerlig lit i alla kinkiga fall.

»Det ger jag tusan! Alltihop är mig likgiltigt,» 
svarade Volodjovski.

»En sådan skam och en sådan nesa har världen 
aldrig'förr bevittnat!» sade Jan Skschetuski.

»Men om vi komma med lifvet ur det här,» 
genmälde Zagloba, »skulle vi genom goda exempel 
kunna återuppväcka dygden hos de andra . .. Men 
komma vi med lifvet ur det? Det är frågan...»

»Det är förfärligt, detta, tanken kan knappast fatta 
det,» sade Stanislav Skschetuski. »Hvem har väl någon
sin hört talas om något liknande?... Mitt förstånd 
förvirras... Tre krig och därtill förräderi, som griper 
omkring sig som en pest: Radziejovski, Opalinski, 
Grudzinski, Radzivilll Yttersta dagen, domens dag 
måtte stunda. Må jorden öppna sig under våra fötterl 
. .. Så sant Gud lefver, mitt förstånd förvirras!»



Han knäppte ihop händerna kring nacken och 
började gå af och an likt ett vilddjur i bur.

»Skola vi börja läsa våra böner?» sade han slut
ligen. »Allsmäktige, barmhärtige Gud, fräls oss!»

»Lugna er!» sade Zagloba. »Här är inte tid att 
förtvifla.»

Pan Stanislav började plötsligt skära tänderna 
af raseri.

»Död och förbannelse öfver er!» skrek han till 
Zagloba. »Det var ni, som kom upp med förslaget, 
att vi skulle bege oss till den här förrädaren! Måtte 
hämnden drabba er båda!»

»Sansa dig, Stanislav!» sade Jan strängt. »Ingen 
kunde förutse detta... Du är inte den ende som 
lider, och kom ihåg, att vår plats är här och icke 
annorstädes ... Barmhärtige Gud 1 Förbarma dig, inte 
öfver oss men öfver vårt olyckliga iädernesland!»

Stanislav svarade ingenting, endast vred sina händer 
så att lederna knakade.

Pan Michael hvisslade och tycktes likgiltig för 
allt, ehuru han i grund och botten led dubbla kval: 
först och främst öfver fäderneslandets olycka, och så 
emedan han brutit sin trohetsed till hetmanen. För 
honom, soldaten utan vank, var detta något förfärligt. 
Tusen gånger hellre skulle han ha föredragit döden.

»Hvissla inte, Michael!» sade pan Zagloba.
»Alltihop är mig likgiltigt!»
»Hvad för slag? Söker ingen af er finna någon 

utväg till räddning? Just nu behöfs vår fintlighet som 
bäst. Skola vi kanske ruttna bort i det här källar- 
hvalfvet, då fäderneslandet har behof af hvarenda arm? 
Då en man af heder måste ersätta tio förrädare?»

»Far har rätt!» sade Jan Skschetuski.
»Du är den enda, som har ditt förnuft i behåll. 

Hvad tror du den där förrädaren ämnar göra med oss? 
I alla händelser kan han väl inte ta lifvet af oss?»

Pan Volodjovski brast ut i gapskratt.
»Hvarför inte? Det undrar jag just! .... Har han 

inte domsrätt? Du måtte inte känna Radzivill!»



»Hvad pratar du för slag? Hvad har han för rätt 
öfver oss?»

»Öfver mig har han sin hetmansrätt, öfver er har 
han ... sin själftagna rätt!»

»Som han skulle få stå till ansvar för.»
»Inför hvem? Inför konungen af Sverige kanske?»
»Du är just en skön tröstare ...»
»Jag försöker inte heller trösta.»
De tystnade och för en stund hördes endast de 

skotska vakternas afmätta steg utanför fängelsedörren.
»Annan utväg finns inte...» sade Zagloba plötsligt. 

»Här måste begagnas list.»
Ingen svarade honom, och efter några ögonblick 

återtog han:
»Jag kan inte tro, att vi bli ådömda lifsstraff. Om 

man skulle mista hufvudet för hvart förhastadt ord 
man i fyllan har sagt, då skulle hvarenda adelsman i 
hela republiken vandra omkring hufvudlös... Fursten 
har arresterat oss, men det gjorde han i öfverilning, 
och jag är säker på att han besinnar sig. Han måste 
ta hänsyn till den allmänna meningen och kan inte 
börja med våldshandlingar för att inte få adeln emot 
sig. Vi äro för många för att han skulle kunna hugga 
hufvudet af oss allesammans. Öfver officerarna har han 
laglig domsrätt, det kan jag inte förneka, men jag 
tänker mig, att han tar sig i akt för armén, som nog 
skulle göra sig påmind, ifall han förgrepe sig på offi
cerarna ... Hvar har du din ryttarfana, Michael?»

»I Upita.»
»Säg mig, är du viss på att ditt folk är dig 

troget?»
»Hur kan jag veta det? De tycka bra om mig, 

men de veta, att hetmanen står öfver mig.»
Zagloba funderade ett ögonblick.
»Gif mig en fullmakt att få öfverta befälet öfver 

dem!»
»Du tror visst, att du redan är fri?»
»Det kan inte skada. Jag har varit i värre klämma 

än denna, och vår herre har räddat mig. Gif en full



makt åt mig och hvarsin åt Skschetuskierna. Den 
som först kommer undan skyndar genast till fanan och 
befriar med dess hjälp de andra.»

»Hvad är det du yrar? Synd att förspilla tid på 
sådant prat. Hvem skulle kunna komma undan här? 
Hur skulle jag för resten kunna skrifva någon full
makt? Har du papper, penna, bläck? Du är från 
förståndet I»

»Fatalt 1» sade Zagloba. »Gif mig åtminstone 
din ring I»

»Där har du den och lämna mig sedan i fredl» 
snäste pan Michael.

Pan Zagloba tog ringen, satte den på sitt lill
finger och började vandra fram och tillbaka under djupa 
funderingar.

Det rykande fyrfatet slocknade, och de försänktes 
i nattsvart mörker. Endast några stjärnor blickade in 
genom det högt upp på väggen belägna gallerfönstret. 
Zaglobas blick riktades mot detta fönster.

»Om salig Podbipienta lefvat och varit med oss 
nu,» mumlade den gamle, »så skulle han ha brutit 
lös de där gallren, och inom mindre än en timme hade 
vi varit långt bortom Kiejdany.»

»Vill ni lyfta mig upp till fönstret?» sade plötsligt 
Jan Skschetuski.

Zagloba och pan Stanislav ställde sig intill väggen; 
ett ögonblick senare stod Jan på deras axlar.

»De skallra, så sant Gud hjälpe mig skallra de 
inte!» ropade Zagloba.

»Hvad är det far pratar för slag? Jag har ännu 
inte rört vid gallren,» svarade Jan.

»Michael, klif upp du också, kanske det går om 
ni försöka båda!. .. Förr brukade jag tycka det vara 
synd, att pan Michael är så liten och smal, men nu 
tycker jag det är synd, att han inte är ändå smalare, 
för då skulle han kunna slingra sig igenom som en 
serpens.»

Men Jan hoppade ned från deras axlar.
»Det står skottar utanför!» sade han.



»Måtte de förvandlas till saltstoder liksom Lots 
hustru!... Snart börjar det dagas. Jag hoppas de 
skicka oss några slags alimenta. Kanske också att het
manen börjar besinna sig. Samvetet hos människorna 
brukar ibland vakna om nätterna, och djäfvulen inkom- 
moderar syndarna. Är det möjligt, att det bara finns 
en ingång till det här hvalfvet? Det skola vi se efter, 
när det blir ljust. Jag börjar känna mig tung i huf- 
vudet och kan inte fundera ut något knep ... i morgon 
står kanske Gud mig bi med sitt förstånd. Låt oss nu 
läsa våra böner, go’ herrar, och anförtro oss åt den 
heliga jungfrun i detta kätterska fängelse.»

De började läsa bönerna och litanian till Guds 
moder. Sedan tystnade de båda Skschetuskierna och 
pan Volodjovski, öfverväldigade af sin förtviflan, och 
Zagloba muttrade för sig själf:

»Så måste det bli, i morgon komma de och säga 
oss: heraus, heraus! — ställ er på Radzivills sida, och 
allt skall förlåtas er. Men vi få se hvem som blir 
lurad af den andre. Ni packa in adelsmän i fängelse 
utan att fråga efter år och förtjänster — men vänta 
ni! Jag skall lofva allt hvad ni begära, men hvad jag 
kommer att hålla, det skall inte räcka till ett par 
stöfvelsulor ens. Om ni inte hålla er ed till fädernes
landet, så gör den rätt, som inte håller sin ed till er. 
Men det är sant och visst, att republikens yttersta stund 
är kommen, när dess främste dignitärer förena sig med 
fäderneslandets fiender ... Något slikt har världen aldrig 
förr bevittnat, man kan bli desperatus, när man tänker 
på det. Har helvetet tillräckligt med kval för sådana 
förrädare?... Rättvis, rättvis är din vrede, Gud, och 
sänd straffet så fort som möjligt I Amen!... Bara jag 
kan komma härifrån, så nog skall jag skaffa dig 
anhängare, hetmani Du skall få känna på hur förrä
deriets frukter smaka. Du skall anse mig för din vän, 
men får du aldrig bättre vänner, så kan du rätt så 
gärna hänga dig med detsamma.»

Så monologiserade pan Zagloba.
Ett par timmar förflöto, och det började dagas.



Strimmor af ljus föllo in genom gallren, skingrade 
småningom mörkret, som härskade i hvalfvet, och be
lyste de dystra gestalter, som sutto utefter väggen. 
Volodjovski och de båda Skschetuskierna hade fallit 
i halfslummer men väcktes, då det hunnit bli full 
dager, af vapenslammer, steg och hofslag ute på borg
gården och en trumpetsignal vid porten. Allesammans 
sprungo upp.

»Dagen börjar inte under gynnsamma auspicier,» 
sade Jan.

»Gifve Gud, att den slutar bättre!» svaradeZagloba. 
»Vet ni, go’ herrar, hvad jag har funderat ut under 
natten? De benåda oss säkert, om vi lofva att tjäna 
Radzivill och bistå honom i hans förräderi; och det 
böra vi gå in på för att återvinna friheten och kunna 
komma fäderneslandet till hjälp.»

»Gud förbjude, att jag någonsin skulle underskrifva 
den förrädiska akten,» svarade Jan. »Om jag än sedan 
öfvergåfve förrädaren, skulle ändå mitt namn, till mina 
barns nesa, stå kvar bland förrädarnas. Jag gör det 
inte; hellre dör jagi»

»Inte jag heller!» inföll Stanislav.
»Men jag säger er på förhand, att jag gör det. 

Mot svek skall man sätta svek, och sedan får det bli 
som Gud vill. Ingen kommer att tänka, att jag gör 
det godvilligt eller af uppriktigt hjärta. Må hin onde 
anamma den ormen Radzivill! Vi få se hvem som 
segrar till sist.»

Samtalet af bröts här af skrik utifrån borggården. 
Vrede och harm talade ur de höjda stämmorna. Sam
tidigt ljödo enstaka kommandorop, ekot af hundratals 
fotsteg samt ett dån, som när kanoner rullas ut.

»Hvad står på där ute?» frågade Zagloba. »Kanske 
man kommer oss till hjälp?»

»Något är på färde, det hörs tydligt,» inföll Volod
jovski. »Hjälp mig upp till fönstret, jag skall bäst 
kunna säga er hvad det är fråga om.»

Jan Skschetuski tog honom om lifvet och lyfte 
upp honom som om han varit ett barn. Pan Michael



fattade tag i gallren och blickade uppmärksamt ut på 
borggården.

»Det är något i görningen!» ropade han. »Jag 
ser ungerska lifregementet till fot, som Oskierka an
förde. Soldaterna afgudade honom, och han är också 
arresterad. Säkert återfordra de honom. Vid Gud! De 
stå i slagordning 1 Löjtnant Stachovitsch anför dem, 
och han är Oskierkas vän.»

Ropen tilltogo i styrka.
»GanhofF rider fram till dem . .. han säger något 

till Stachovitsch . .. Sådant oväsen! ... Stachovitcch och 
två andra officerare aflägsna sig... De bege sig säkert 
till hetmanen som deputerade: Vid Gud, myteriet 
breder, ut sig inom armén! Kanonerna stå riktade mot 
ungrarna, och skotska regementet står också i slag
ordning. Soldater ur de polska ryttarfanorna sluta sig 
till ungrarna. Annars skulle inte des:a vara så djärfva, 
för disciplinen är sträng inom infanteriet.»

»Vid Gud!» ropade Zagloba. »Där ha vi vår 
räddning!... Finns det många polska ryttarfanor, Mi
chael? Göra de myteri, så göra de det ordentligt.»

»Stankjevitschs husarer och Mirskis kyrassiärer 
ligga två dagsmarscher från Kiejdany,» svarade Volod- 
jovski. »Om de varit här, skulle man inte vågat 
arrestera deras öfverstar. Vänta... Så ha vi Charlamps 
dragoner, ett regemente, Mjeleschkos ett; de stå på 
furstens sida. Njevjarovski förklarade sig också för 
fursten, men hans regemente ligger långt borta... Två 
skotska regementen ...»

»Det är fyra, som stå på furstens sida.»
»Och artilleriet under pan Korf: två regementen.»
»Ajl»
»Och Kmitsits’ ryttarfana, en riktig mönster

trupp ...»
»På hvilken sida står Kmitsits?»
»Det vet jag inte.»
»Och hvilka äro emot fursten? Hvilka fanor?»
»Först och främst tydligen ungrarna. Två hundra 

man. Så en hop löst folk under Mirskis och Stank-
2. — Syndafloden. II.



jevitsch’ befäl. En del adel — och Kmitsits... kan
hända ...»

»Det var litet... det var litet...»
»Men ungrarna gå upp mot två regementen. Gamla, 

bepröfvade soldater allesammans... Vänta... De föra 
luntorna till kanonerna, det rustar sig till strid.»

De båda Skschetuskierna tego. Zagloba rusade om
kring som i yrsel.

»Slå de förrädarnal Slå de hundarna 1 Hej, Kmit
sits 1 Kmitsits 1 Allt beror på honom. Är han en 
orädd soldat?»

»Som satan själfl Låter inte skrämma sig af 
något.»

»Han måste stå på vår sida, det är inte möjligt 
annat.»

»Myteri inom hären 1 Därhän har hetmanen bragt 
det!» ropade Volodjovski.

»Hvem är det som gör myteri? Hären eller het
manen, som sviker sin egen konung?» frågade Zagloba.

»Gud må döma honom! Vänta... återigen något 
tumult. En del af Charlamps dragoner gå öfver till 
ungrarna. Det är idel goda adelsmän, som tjäna vid det 
regementet. Hör ni så de väsnas?»

»Öfverstarnal Öfverstarna!» ropade hotfulla stäm
mor ute på borggården.

»Michael, vid Guds sår, ropa åt dem, att de sända 
efter din fana och kyrassiärerna och husarerna!»

»Tyst där nere!»
Då började Zagloba själf ropa:
»Skicka efter de andra polska trupperna och hugg 

ned förrädarna!»
»Tyst där nere!»
I detsamma ljöd en muskötsalfva icke från borg

gården utan från bortre delen af slottet.
»Jesus Maria!» ropade Volodjovski.
»Hvad är det, Michael?»
»Säkert sköto de Stachovitsch och de båda andra 

officerarna, som afgått som deputation,» svarade Volod
jovski med skälfvande stämma.



»Vid vår frälsares pinal Då ha vi ingen dementia 
att vänta.»

Nya gevärssalfvor öfverröstade fångarnas stämmor. 
Pan Michael grep konvulsiviskt tag i gallret och tryckte 
pannan mot det, men för några ögonblick kunde han 
ej urskilja annat än benen på de skotska infanteristerna, 
som hade sin plats strax utanför fönstret. Gevärssalf- 
vorna blefvo allt tätare, och slutligen började också 
kanonerna dåna. Kulorna smattrade mot fängelsets 
murar likt hagel. Slottet skakade i sina grundvalar.

»Michael, hoppa ner, du kan bli träffad,» 
ropade Jan.

»Ingen fara. Muskötkulorna gå högre och kano
nerna äro riktade åt motsatta hållet.»

Och pan Volodjovski grep ett än fastare tag om 
gallren och svängde sig upp i fönstergluggen, där han 
ej längre behöfde Skschetuskis axlar som stöd. Det 
blef nästan svart i källarhvalfvet, ty fönstret var litet, 
och fastän smal skymde pan Michael alldeles för dagern. 
I ersättning fingo kamraterna oupphörligt färska under
rättelser om striden.

»Ungrarna ha samlat sig invid väggen,» ropade 
pan Michael, »och därifrån skjuta de... Ahal Jag var 
rädd för att de skulle tränga in sig i en vrå, då hade 
kanonerna mejat ned dem på ett ögonblick. Men de 
voro klokare än så — duktiga soldater de där 1 De reda 
sig till och med utan officerare... Nu skymmer krut
röken för igen .. . jag ser ingenting ...»

Skjutandet aftog.
»Barmhärtige Gud i Låt inte straffet vänta på sig 1» 

ropade Zagloba.
»Nå, Michael?» frågade Jan Skschetuski.
»Skottarna rycka till anfall.»
»Bomber och granater, att vi skola sitta häri» 

skrek Stanislav.
»De äro redan framme. Hillebardiärernal Ung

rarna spetsa dem på sina sablar. Ack, att ni inte kunna 
se deml Sådana präktiga soldater!»



»Och de slåss med hvarandra i stället för med 
fienden I»

»Ungrarna ha öfvertaget. Skottarna draga sig till
baka. Vid Gad, Mjeleschkos dragoner komma ung
rarna till hjälp! Skottarna stå mellan två eldar. Korf 
kan inte låta kanonerna spela, för då skulle han träffa 
skottarna också. Jag ser till och med Ganhoffska uni
former bland ungrarna. De storma mot porten, de vilja 
försöka spränga sig ut. De flyga fram som en storm
vind ... kullslå allt I»

»Om de ändå kunde eröfra slottet!» ropade Zag- 
loba. »Det vore bättre.»

»I morgon komma de tillbaka med Mirskis och 
Stankjevitschs ryttarfanor ... Ahal Charlamp stupade .. . 
Nej, han reser sig upp igen, han är endast sårad. 
Skotska vaktposterna vid porten måtte ha gått öfver 
till ungrarna, de skjuta ifrån regeln . . . Ahal Ett moln af 
damm på andra sidan porten... Kmitsits! Det är 
Kmitsitsl Han kommer instormande med sitt rytteri!»

»På hvems sida? På hvems sida?» skrek Zagloba.
Pan Michael svarade ej genast. Larm, vapenskram* 

mel och skrik ljödo med fördubblad styrka.
»Det är ute med dem,» ropade Volodjovski med 

förtviflad stämma.
»Med hvilka? Med hvilka?»
»Med ungrarna! Rytteriet trampar ned dem, hug

ger dem i stycken. Fanan är i Kmitsits händer! ... 
Det är ute med dem!»

Pan Michael gled ned från fönstersmygen och 
kastade sig i Skschetuskis armar.

»Döda mig!» ropade han. »Döda mig, för jag 
hade den där mannen i mitt våld och skonade hans 
lif! Jag lämnade honom orderskrifvelsen I Det är 
min skuld, att han står i spetsen för det där rytteriet, 
som nu kommer att strida mot fäderneslandet. Han 
visste nog hvilka ban värfvade: likadana skurkar och 
röfvare och skälmar som han själf är. Finge jag bara 
möta honom än en gång med sabel i hand!... Gud! 
Förunna mig att lefva, tills jag fått se den där förrä



darens hjärteblod, för det svär jag, att nästa gång skall 
han inte undslippa mig med lifvet ...»

Jämmerrop, hästtraf och gevärssalfvor fortforo ännu 
alt ljuda med samma styrka; men småningom dog 
oväsendet bort, och en timme senare bröts den tystnad, 
som rådde i Kiejdanys slott, endast af de skotska 
patrullernas taktfasta steg.

»Michael, se efter hur det är fatt där ute!» bön- 
föll Zagloba.

»Hvad skulle det tjäna till?» svarade den lille 
riddaren. »Det förstår man ändå. För resten såg jag 
dem ligga stupade. .. Kmitsits har segrat.»

»Måtte han bli söndersliten mellan hästar, den 
förrädaren, måtte han bli satt att vakta ett harem hos 
tatarerna!»

ANDRA KAPITLET.

Pan Michael hade rätt. Kmitsits hade segrat. 
Ungrarna och de af Mjeleschkos och Charlamps drago
ner, som hade slutit sig till dem, lågo stupade på 
Kiejdanys borggård. På sin höjd några tiotal hade 
undkommit och flytt ut i staden och omnejden, för
följda af rytteriet. Många togos till^ftnga^andra stan
nade säkerligen icke i sin flykt, förrän de uppnått Paul 
Sapiehas, vojevodens af Vitebsk, läger, dit de voro de 
första att öfverbringa den förfärliga nyheten om stor
hetmanens förräderi och öfverstarnas arrestering.

Höljd af blod och damm och med den ungerska 
fanan i handen begaf sig Kmitsits under tiden till Rad- 
zivill, som mottog honom med öppna armar. Men 
pan Andreas tycktes ej känna någon glädje öfver segern. 
Hans uppsyn var mörk och mulen.



»Ers furstlig höghet,» sade han, »jag vill inte hörä 
några loford och skulle tusen gånger hellre vilja strida 
mot fäderneslandets fiender än mot soldater, som skulle 
kunna tjäna det. Det är som om man utgöte sitt eget 
blod.»

»Och hvems är skulden, om inte de där upprors- 
makarnas?» svarade fursten. »Jag skulle också hellre 
vilja föra dem mot Vilna, och det var min afsikt.. . 
De föredrogo att sätta sig upp emot öfverheten. Hvad 
som nu skett kommer inte att upprepas. Det var nöd
vändigt att statuera ett exempel.»

»Hvad ämnar ers furstlig höghet göra med fån
garna?»

»En kula för pannan på hvar tionde. De öfriga 
stickas in i de andra regementena. Du beger dig i 
dag till Mirskis och Stankjevitschs ryttarfanor och ger 
dem order att rusta sig till uppbrott. Jag utnämner 
dig till chef för de båda fanorna och så för Volodjov- 
skis. Jag tänkte först skicka Cbarlamp till dem, men 
han duger ingenting till... Jag har ändrat beslut.»

»Men om de göra myteri? I Volodjovskis fana 
finns en hop laudaner, och de afsky mig.»

»Du förkunnar, att Mirski, Stankjevitsch och Volod- 
jovski i så fall ögonblickligt skola nedskjutas.»

»Då kanske de tåga till Kiejdany för att befria 
dem.»

»Du tar med dig ett skotskt och ett tyskt rege
mente. Först kringhvärfver du dem, och sedan upp
läser du ordern.»

»Som ers furstlig höghet befaller.»
Radzivill stödde händerna mot knäna och försjönk 

i tankar.
»Mirski och Stankjevitsch skulle jag gärna låta 

arkebusera, om de inte åtnjöte ett sådant anseende i 
hela armén, ja, i hela landet... Jag är rädd för öppet 
myteri... Men tack vare dig ha de fått en god läxa 
i dag, och de lära hädanefter besinna sig två gånger, 
innan de våga trotsa oss. Vi måste blott handla raskt,



så att de upproriska inte hinna öfvergå till vojevoden 
af Vitebsk.»

»Ers furstlig höghet nämnde endast Mirski och 
Stankjevitsch, inte Oskierka och Volodjovski.»

»Oskierka måste jag också skona, han har vid
sträckta relationer. Men Volodjovski är bördig från 
Lillryssland och har ingen släkt här. Han är en 
duktig soldat, det är sant, och jag räknade på honom . . . 
Så mycket sorgligare att jag bedrog mig! Om inte 
satan själf hade fört hit de där vettvillingarna, hans 
vänner, skulle han kanske ha handlat annorlunda; men 
efter hvad som nu skett väntar honom en kula för 
pannan . . . och detsamma väntar de båda Skschetuski- 
erna och den där tredje oxen, som var den förste att 
börja böla: ’Förrädare 1 Förrädare’I»

Kmitsits sprang upp som stungen af en orm.
»Ers furstlig höghet! Soldaterna påstå, att Volod

jovski räddat ert lif vid Tsibichov.»
»Han gjorde sin plikt, och därför gaf jag honom 

Dydkjema i förläning ... Nu har han svikit mig, och 
därför låter jag arkebusera honom.»

Kmitsits ögon blixtrade, och hans näsborrar skälfde.
»Ers furstlig höghet! Det kan inte få ske!»
»Hvad för slag? Kan det inte få ske?» frågade 

Radzivill, rynkande ögonbrynen.
»Jag bönfaller ers furstlig höghet,» ropade Kmitsits 

utom sig, »att inte ett hår må krökas på Volodjovskis 
hufvud! Jag bönfaller! ... Volodjovski kunde ha låtit 
bli att lämna mig orderskrifvelsen, ers furstlig höghet 
skickade den till honom och gaf honom bestämmande
rätten ... Och han gaf mig den! Han räddade mig 
undan fördärfvet... Han tvekade inte att göra det, 
fastän han eftersträfvade samma jungfru som jag... 
Jag är honom evig tack skyldig, och jag har svurit, 
att jag skall återgälda honom det. . . För min skull, 
ers furstlig höghet, måste ni efterskänka hans och hans 
vänners straff. Ej ett hår skall få krökas på deras 
hufvud, det svär jag, så länge som jag lefver!... Jag 
bönfaller ers furstlig höghet!»
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Pan Andreas bönföll med sammanknäppta händer, 
men ur hans ord talade mot hans vilja vrede och hot 
och harm. Hans otyglade sinne tog öfverhanden. 
Lik en till ursinne retat roffågel stod han framför 
Radzivill, och hans ögon sköto blixtar. Äfven i Radzi- 
vills ansikte lästes vrede. För hans despotism och hans 
järnvilja hade hittills hela Litauen och Lillryssland 
böjt sig, ingen hade någonsin vågat motsätta sig 
honom, ingen hade vågat bedja om nåd för en gång 
dömda — och nu bad Kmitsits endast skenbart; i 
verkligheten fordrade han. Och förhållandena voro 
sådana, att det var nästan omöjligt att afspisa honom.

Redan i början af sin förrädarbana fick despoten 
erfara, att han mer än en gång skulle nödgas böja sig 
för omständigheternas och andra människors despoti, 
att han skulle bli beroende af sina egna anhängare, att 
till exempel denne Kmitsits, som han velat göra till 
sin trogne hund, snarare skulle bli en fångad varg, när 
helst han retades färdig att bita sin herres hand.

Allt detta kom det stolta radzivillska blodet att 
sjuda. Hetmanen beslöt att icke gifva vika, ty äfven 
hans medfödda, oblidkeliga hämndgirighet dref honom 
till att stå fast vid sitt beslut.

»Volodjovski och de tre andra skola ådömas döds
straff,» sade han med höjd röst.

Men detta var som att kasta krut på elden.
»Om inte jag hade slagit ungrarna, skulle de inte 

ådömas dödsstraff!» ropade Kmitsits.
»Hvad för slag? Uppsäger du mig tro och lyd

nad?» frågade hetmanen hotfullt.
»Nej, ers furstlig höghet,» svarade pan Andreas 

med skälfvande stämma. »Men jag ber. . . jag bön
faller ... låt inte detta ske... De där männen äro 
omtalade i hela Polen för sitt hjältemod .. . Det kan 
inte få skel Det kan inte få ske! Jag går i elden 
för ers furstlig höghet, men förvägra mig inte den nåd 
jag nu ber om!»

»Och om jag vägrar?»



»Låt då nedskjuta mig! Jag vill inte lefva... 
Må åskan slå ned på mig! Må djäflarna släpa mig 
till helvetet!»

»Kom ihåg, olycklige, hvem det är du talar till!»
»Gör mig inte från mina sinnen, ers furstlig 

höghet!»
»En bön skulle jag kanske lyssna till, hotelser 

aktar jag icke på.»
»Jag ber... jag bönfaller!»
Här kastade sig pan Andreas på knä.
»Låt mig få tjäna ers furstlig höghet af hjärtat, 

inte af tvång, annars blir jag vansinnig!»
Radzivill svarade ingenting. Kmitsits låg fortfa

rande på knä, färgen kom och gick på hans kinder. 
Ännu ett ögonblick, och det skulle vara alldeles slut 
med hans själfbehärskning.

»Stig upp!» sade Radzivill.
Pan Andreas reste sig upp.
»Du kan konsten att försvara dina vänner,» sade 

fursten, »jag känner mig nu förvissad om att du kom
mer att försvara mig och aldrig sviker mig. Men Gud 
har skapat dig af krut och inte af kött och blod, akta 
dig, så att du inte springer i luften! Jag kan inte 
neka dig något. Hör på! Stankjevisch, Mirski och 
Oskierka tänker jag skicka till svenskarna i Birsche; 
Volodjovski och de båda Skschetuskierna få följa 
med. Där kommer inte ett hår att krökas på deras 
hufvuden, och så mycket bättre för dem att de få sitta 
i frid och ro, medan kriget pågår.»

»Jag tackar ers furstlig höghet, min far, min väl
görare!» ropade pan Andreas.

»Lugn, lugn ...» svarade fursten. »Jag har respekte
rat din ed, kanske med orätt, respektera nu mini... 
Den där gamle adelsmannen ... jag har glömt hans 
namn . . . den där vrålande satan, som kom hit i säll
skap med Skschetuskierna, skall döden dö, det har jag 
svurit. Han var d«n förste, som kallade mig förrädare, 
han beskyllde mig för att ha tagit mutor, han upp- 
eggade de andra, och om inte han varit, skulle upp



studsigheten kanske inte ha blifvit så stor. (Här slog 
fursten handen i bordet.) Förr hade jag väntat döden, 
förr hade jag väntat världens yttersta dag, än att någon 
skulle våga slunga mig, Radzivill, ordet: ’förrädare’ i 
ansiktet. Rätt i ansiktet, inför en hel församling! Det 
finns ingen död, det finns inga kval tillräckligt stora 
för ett sådant brott. Bed mig inte om nåd för honom, 
det hjälper inte!»

Men då pan Andreas föresatt sig något, var han 
icke lätt att afskräcka. Dock bröt han ej längre ut i 
vredesmod. Han fattade ånyo hetmanens hand, började 
betäcka den med kyssar och bad och bönföll så beve
kande som endast han kunde.

Radzivill/bet i sina mustascher.
»Jag har svurit hans död.»
»Hvad hetmanen och vojevoden af Vilna har svu

rit, det binder ej storfursten af Litauen och, vill Gud, 
konungen af Polen.»

Pan Andreas utsade ärligt och uppriktigt sitt hjärtas 
tanke, men om han varit den mest förslagne diplomat, 
skulle han ej kunnat finna ett mäktigare argument till 
sina vänners försvar. Magnatens stolta ansikte ljusnade, 
och han slöt ögonen liksom njutande af blotta klangen 
af dessa titlar, som han ännu icke ägde. Efter ett 
ögonblick svarade han:

»Jag förmår inte neka dig någonting. Allesam
mans skola sändas till Birsche. Må de i svensk 
fångenskap böta för sina brott, och sedan, då det som 
du nämnde inträffat, kan du begära nya nådevedermä- 
len af mig för deras räkning.»

»Det skall jag, och gifve Gud, att det måtte bli 
så snart som möjligt!» svarade Kmitsits.

»Gå nu och bringa dem de goda nyheterna!»
»Tidenderna äro goda för mig, icke för dem; de 

komma säkert inte att taga emot dem med tacksamhet, 
så mycket mindre som de nog ej anat hvad som hotat 
dem. Jag går inte, ers furstlig höghet, ty det skulle 
se ut som om jag genast ville kräfva tack af dem för 
min instantia.»
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»Gör som du vill. Men förspill då inte tiden, 
utan begif dig genast efter Mirskis och Stankjevitschs 
ryttarfanor, ty strax därefter väntar dig en annan expe
dition, som du nog inte kommer att vilja undandraga 
dig.»

»Hvilken, ers furstlig höghet?»
»Du reser till pan Billevitsch, svärddragaren, och 

inbjuder honom från mig att tillika med sin unga 
släkting komma till Kiejdany och stanna här, så länge 
kriget varar. Förstår du?»

Kmitsits blef förvirrad.
»Han vill det nog inte . .. Han lämnade Kiejdany 

i vredesmod.»
»Jag tänker mig, att hans vrede skall ha gått öfver 

vid det här laget. I hvarje fall tar du folk med dig, 
och följa de dig inte godvilligt, så sätter du dem med 
våld i vagnen och för hit dem. Mannen var mjuk 
som vax; då jag talade till honom, rodnade han som 
en jungfru och bugade sig ända till golfvet. Men 
också han blef rädd för det svenska namnet som djäf- 
vulen för vigvatten och gaf sig af hals öfver hufvud. 
Jag behöfver ha honom här både för min skull och 
för din. Jag hoppas och tror, att jag af det där vaxet 
skall kunna stöpa hvad för slags ljus jag vill och tända 
det för hvem jag vill... Om inte, så har jag i alla 
händelser en gisslan. Billevitscherna ha stort inflytande 
i Samogitien, ty de äro besläktade med nästan hela 
adeln. Då jag får en af dem och därtill den äldste i 
mitt våld, skola de andra besinna sig två gånger, innan 
de företaga sig något mot mig... Det är en viktig 
sak, så viktig, att jag nästan funderar på om vi inte 
skola börja med Billevitschs.»

»Vid Volodjovskis fana tjäna nästan idel lauda- 
ner...»

»Din flickas förmyndare. Är det så, för då först 
och främst hit henne och svärddragaren. Men hör nu 
på: jag åtager mig att vinna svärddragaren för vår sak, 
flickan får du sköta om själf. Då jag har vunnit svärd
dragaren, hjälper han dig att vinna flickan. Ger hon



dig sitt ja, håller jag genast ert bröllop. Gör hon det 
inte, så tag henne ändå! Det är den bästa utvägen. 
Hon gråter och är förtviflad, då hon släpas till altaret, 
men andra dagen tänker hon, att djäfvulen inte är så 
förskräcklig som han utmålas, och tredje dagen är hon 
förtjust. Hur skildes ni åt i går?»

»Som om vi varit dödsfiender.»
»Hvad sade hon?»
»Hon kallade mig förrädare ...»
»Är hon så tredsk? När du blir hennes man, så 

säg åt henne, att kvinnan skall sköta sin slända och 
lämna de allmänna angelägenheterna åt mannen, och 
håll henne kort.»

»Ers furstlig höghet känner henne inte. Hon ser 
genast hvad som är rätt och hvad som är orätt, och 
därefter dömer hon; och hennes förstånd skulle mer 
än en man kunna afundas henne. En annan vet knappt 
hvad det är fråga om, förrän hon har träffat själfva 
pricken.»

»Ditt hjärta har hon visst också träffat på själfva 
pricken.. . Laga nu, att du träffar hennes!»

»Gifve Gud, att jag det kunde, ers furstlig höghet! 
En gång har jag tagit henne med våld, men jag har 
lofvat mig själf att aldrig göra om det... Och hvad 
det beträffar att föra henne till altaret mot hennes 
vilja, så faller det mig inte i smaken, ty jag har som 
sagdt lofvat både mig själf och henne att aldrig mera 
bruka våld... Mitt enda hopp är, att ers furstlig 
höghet skall kunna öfvertyga svärddragaren om att vi 
inte äro förrädare utan vilja fäderneslandets bästa. Blir 
han öfvertygad om det, så öfvertygar han i sin tur 
henne, och hon kommer att se på mig med andra 
ögon. Nu reser jag till Billevitsche och hämtar hit 
dem bägge, ty jag har ingen ro för min ängslan, att 
hon skall gömma sig undan i något kloster. . . Men 
skall jag ärligt säga ers furstlig höghet sanningen, så 
skulle jag hellre vilja stå ensam mot hela den svenska 
hären än nu träda inför hennes ögon, ty hon känner



inte mitt redliga uppsåt utan håller mig för en förrä
dare. »

»Om du vill, skall jag skicka dit någon annan .. . 
Cbarlamp eller Mjeleschko.»

»Nej, jag reser hellre själf. .. Charlamp är för 
öfrigt sårad.»

»Så mycket bättre. Jag tänkte i går sända Char
lamp till Volodjovskis ryttarfana för att öfvertaga befä
let öfver den och om så kräfdes tvinga den till lydnad. 
Men han är en odugling; det har visat sig, att han 
inte ens kan hålla sitt eget folk i styr. Jag har ingen 
nytta af honom. Res först efter svärddragaren och 
flickan, och hämta sedan de där trupperna. Hvad be
träffar dem, så lägg inte fingrarna emellan, om så 
behöfs, ty vi måste visa svenskarna, att vi ha makten 
i vår hand och inte låta skrämma oss af några myte
rier. Öfverstarna skall jag genast afskicka under eskort. 
Jag hoppas, att Magnus Gabriel de la Gardie kommer 
att anse det som ett bevis på min pålitlighet... 
Mjeleschko skall få eskortera dem ... Det ser illa ut 
än så länge. Det ser illa ut! Halfva Litauen är emot 
mig.»

»Det betyder ingenting, ers furstlig höghet 1 Den 
som har ett rent samvete fruktar ingen.»

»Jag trodde, att åtminstone alla Radziviller skulle 
ställa sig på min sida. Men se här hvad furst taffel- 
täckaren på Njesvjesch skrifver till mig.»

Hetmanen räckte Kmitsits Kasimir Michaels bref.
Kmitsits genomögnade det.
»Om jag inte kände ers furstlig höghets intentio

ner, skulle jag tänka, att han hade rätt och vore den 
redligaste herre under solen. Gud gifve honom allt 
godtl... Jag säger hvad jag tänker.»

»Gå nu!» sade hetmanen med en viss otålighet.
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TREDJE KAPITLET.

Kmitsits begaf sig dock ej af på sin beskickning 
vare sig denna eller nästföljande dag, ty hotande nyheter 
började från alla håll inströmma till Kiejdany. Mot 
kvällen anlände en kurir med det budskapet, att Mir- 
skis och Stankjevitschs ryttarfanor voro på väg mot 
hetmanens residens för att återfordra sina öfverstar. 
En förfärlig upphetsning rådde bland dem, berättade 
han, och deputationer hade afsändts till alla truppafdel- 
ningar i närheten af Kiejdany och äfven längre bort 
med underrättelse om hetmanens förräderi och upp
maning att sluta sig tillsammans till fäderneslandets 
försvar. Lätt var också att förutse, att en mängd adel 
skulle förena sig med de upproriska trupperna och alt 
det obefästa Kiejdany näppeligen skulle kunna hålla 
stånd mot dessa beväpnade massor, allra helst som 
Radzivill ej fullt kunde lita ens på de regementen, som 
återstodo honom.

Detta kullkastade hetmanens alla planer och beräk
ningar, men i stället för att göra honom modfälld 
tycktes det blott ytterligare sporra honom. Han beslöt 
att själf tåga ut mot upprorsmakarna i spetsen för sina 
trogna skottar, kavalleriet och artilleriet och sålunda 
kväfva elden i dess linda. Han visste, att soldater utan 
anförare äro som en hjord utan herde och räknade på 
att blott och bart hans fruktade namn skulle skingra 
dem som agnar för vinden.

Han beslöt äfven att ej visa försköning utan sta
tuera ett exempel, som skulle sätta skräck i hela armén, 
i hela adeln, ja, i hela Litauen och en gång för alla 
betaga dem lusten att trotsa hans järnvilja. Allt hvad 
han beslutat skulle uppfyllas, och det skulle gå i upp
fyllelse uteslutande tack vare hans egen kraft.

Redan samma dag afreste några officerare till 
Preussen för att där värfva mera folk, och Kiejdany



vimlade af beväpnade skaror. De skotska regementena, 
det utländska rytteriet, Mjeleschkos och Charlamps dra
goner samt pan Korfs artillerister rustade sig till upp
brott. De furstliga hejdukerna och betjänterna samt 
Kiejdanys borgare stuckos in i trupperna, och till sist 
beslöt man påskynda de fångna öfverstarnas afsändande 
till Birsche, där de voro i säkrare förvar än på det 
obefästa Kiejdany. Fursten hoppades med rätta, att 
deras bortförande till denna aflägsna fästning, där enligt 
fördraget svenska trupper redan borde vara garnisonerade, 
skulle beröfva de upproriska soldaterna hoppet att kunna 
befria dem och därmed komma myteriet att slockna af 
sig själft.

Pan Zagloba, Skschetuskierna och Volodjovski skulle 
dela de andras öde.

Det var redan afton, då en officer trädde in i deras 
fängelse med en lykta i handen och yttrade:

»Gör er i ordning att följa med mig, go’herrar.»
»Hvart?» frågade pan Zagloba med orolig stämma.
»Det få ni se... Skynda er bara!»
De begåfvo sig af. I korridoren omringades de af 

skotska soldater, beväpnade med musköter. Zagloba 
blef allt oroligare.

»Inte låta de väl afrätta oss utan präst, utan bikt?» 
hviskade han i Volodjovskis öra.

Därpå vände han sig till officeren.
»Ert namn, om jag får be?»
»Hvad har ni med mitt namn att göra?»
»Jag har många släktingar i Litauen, och det skulle 

roa mig att veta hvem ni är.»
»Här är inte platsen för några presentationer, men 

skälm den som blyges för sitt ärliga namn. Jag är Roch 
Kovalski, om ni vill veta.»

»Det är en högt aktad släkt. Männen tappra 
soldater, kvinnorna ärbara och dygdiga. Min farmor 
var född Kovalska men dog, innan jag kom till världen. 
Är ni en Kovalski af Vjerusch eller en Kovalski af 
Korab?»

»Det skall ni få veta en annan gång.»



»Vi äro bestämdt släkt, för vi äro af samma växt. 
Ni är gro ft byggd och är lika bred öfver axlarna som 
jag, och jag har ärft mitt ståtliga utseende efter min 
farmor.*

»Det få vi fundera ut på vägen ... Vi ha tiden 
för oss.»

»På vägen?» sade Zagloba.
Och en sten föll från hans hjärta. Han drog en 

djup suck af lättnad och återfick strax sitt glada mod.
»Michael,» hviskade han, »var det inte det jag sa’, 

att de inte skola skära halsen af oss!»
Emellertid hade de nu kommit ut på borggården. 

Det var redan natt. Endast här och hvar fladdrade en 
fackla eller flämtade en lykta och kastade ett ostadigt 
sken på grupper af soldater till häst eller fot. Hela 
borggården var full af trupper. Tydligen beredde man 
sig på uppbrott, ty lif och rörelse rådde. Lansar och 
muskötpipor blänkte i halfmörkret, hästhofvar dånade 
mot stenläggningen. Enstaka ryttare sprängde fram 
mellan fanorna — förmodligen officerare, som utdelade 
order.

Kovalski lät fångarna och betäckningstruppen göra 
halt framför en väldig spjälvagn, förspänd med fyra 
hästar.

»Sitt upp, go' herrar!»
»Här sitter redan någon,» sade Zagloba, i det han 

äntrade upp. »Nå, vagnstäcken?»
»De ligga under halmen,» svarade Kovalski. 

»Skynda er bara!»
»Hvem där?» frågade Zagloba, skärskådande de 

dunkla gestalter, som lågo utsträckta på halmen.
»Mirski, Stankjevitsch, Oskierka,» svarade tre 

stämmor.
»Volodjovski, Jan Skschetuski, Stanislav Skschetuski, 

Zagloba!» svarade våra riddare.
»Underdånigaste tjänare!»
»Underdånigaste tjänare! Vi komma i godt säll

skap. Hvart ämnar man föra oss, vet ni det, go' 
herrar?»
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»Ni föras till Birsche,» svarade Kovalski.
Därefter gaf han order till uppbrott. Eskorten, 

som bestod af femtio dragoner, omringade vagnen, och 
denna satte sig i rörelse.

Fångarna började samtala med hviskande stämmor.
»De utlämna oss till svenskarna,» sade Mirski. »Det 

hade jag just väntat.»
»Jag sitter hellre bland fiender än bland förrädare,» 

svarade Stankjevitsch.
»Och jag ville hellre ha en kula för pannan,» 

ropade Volodjovski, »än sitta med armarna i kors under 
krigstid.»

»Häda inte, Michael!» svarade Zagloba. »Från den 
här vagnen eller från Birsche kan du lätt smita din 
kos, när tillfälle yppar sig, men har man en kula i 
skallen faller det sig svårt att rymma. Jo jo, jag visste 
på förhand, att den där förrädaren inte skulle våga lyfta 
sin hand emot oss.»

»Skulle Radzivill inte våga det?» inföll Mirski. 
»Det märks, att ni kommer långväga ifrån och inte 
känner honom. Den han har svurit hämnd är så godt 
som i grafven, och jag kan inte erinra mig, att han 
någonsin förlåtit någon den minsta förseelse.»

»Men mig vågade han ändå inte röra,» svarade 
Zagloba. »Hvem vet, kanske ni ha mig att tacka för 
era lif, go' herrar!»

»Hur så?»
»Därför att kanen på Krim har mig hjärtligen 

kär, allt sedan jag upptäckte en sammansvärjning mot 
honom, då jag satt fången på Krim. Och vår herre 
och konung, Joannes Casimirus, älskar mig också. Den 
där skälmen Radzivill vill naturligtvis inte stöta sig 
med två sådana potentater...»

»Bah! Hvad är det ni pratar? Han afskyr kungen 
som hin onde vigvatten, och han skulle vara ändå ur
sinnigare på er, om han visste, att ni står i gunst hos 
kungen,» svarade Stankjevitsch.

»Och jag tror,» inföll Oskierka, »att hetmanen 
inte vill fläcka sig med vårt blod för att inte draga

3. — Syndafloden. II.



öfver sig odium, men jag skulle kunna svära på att den 
här officern har med sig order till svenskarna i Birsche 
att genast låta arkebusera oss.»

»Oj!» sade Zagloba.
De tystnade för ett ögonblick. Vagnen rullade 

nu öfver Kiejdanys torg. Staden sof, inga ljus lyste i 
fönstren, endast hundarna skällde ursinnigt på det förbi
passerande följet.

»Strunt i det,» återtog Zagloba, »Vi ha i alla fall 
vunnit tid, kanske slumpen står oss bi, kanske vi lista 
ut något knep.»

Här vände han sig till de gamla öfverstarna.
»Ni känner mig inte, men fråga mina kamrater i 

hvilka knipor jag har varit och om jag inte alltid har 
redt mig ur dem .. > Säg mig, hvad är det för officer, 
som anför konvojen? Kanske man skulle kunna öfver- 
tala honom att ge förrädaren på båten och förena sig 
med oss och fäderneslandet.»

»Det är Roch Kovalski af vapnet Korab>» svarade 
Oskierka. »Jag känner honom. Lika lätt skulle ni 
kunna öfvertala hans häst, ty vid Gud jag vet hvilken 
af de två, som är dummast.»

»Hur har han då blifvit officer?»
»Han bär fanan vid Mirskis dragoner, och till det 

behöfs inte mycket förstånd. Officer blef han därför 
att fursten tycker om honom för hans starka näfvar. 
Han bryter itu en hästsko och brottas med björnar, och 
ännu har han inte mätt sina krafter med någon, som 
han inte sträckt till marken.»

»Är han så jättestark?»
»Lita på det! Dessutom, ifall en öfverordnad sade 

åt honom att störta omkull en mur med pannan, skulle 
han tvärt ränna skallen i den. Han har fått befallning 
att föra oss till Birsche, och det kommer han att göra, 
om också jorden remnade under hans fötter.»

»Aha!» sade Zagloba, som med djupt intresse 
lyssnat till denna karaktäristik. »Det är alltså en resolut 
pojke?»

»Lika resolut som dum, de två sakerna hänga ihop



hos honom. För resten, så snart han är ledig och inte 
äter, så sofver han. Herrarna tro mig kanske inte, 
men det är dagsens sanning, att en gång sof han fyrtio
åtta timmar å rad i tyghuset, och när vi körde upp 
honom från bänken, gäspade han till på köpet.»

»Den där officern behagar mig högligen,» sade 
Zagloba. »Jag tycker alltid om att veta med hvem jag 
har att göra.»

Därefter vände han sig till Kovalski.
»Kom närmare, min vän!» ropade han i beskyd

dande ton.
»Hvarför det?» frågade Kovalski och lät sin häst 

vända.
»Har ni brännvin?»
»Ja.»
»Gif hit!»
»Hvad för slag: gif hit?»
»Jo ser ni, vän Kovalski, om det vore otillåtet, 

skulle ni ha order att låta bli, men eftersom ni inte 
har fått den ordern, så gif hit!»

»Hä?» stammade pan Roch häpen. »På min ära! 
Hvem tvingar mig till det?»

»Ingen tvingar er, men det är tillåtet, och det är 
inte mer än som sig bör, att ni ger en tår åt en äldre 
släkting, som om han gift sig med er mor tvärt på 
stunden skulle ha blifvit er far.»

»Är ni en släkting till mig, ni?»
»Det är just hvad jag är. Det finns två ätter 

Kovalski, och den ena är af vapnet Korab och för i 
skölden ett skepp, hvarpå den förste Kovalski kom 
seglande från England till Polen, och den ätten är be
släktad med mig genom min farmor, och jag för också 
ett skepp i skölden.»

»Vid Gudl Då är ni verkligen en släkting 
till mig!»

»Jaså, ni är af ätten Kovalski Korab?»
»Just af den.»
»Blod af mitt blod, så sant mig Gud hjälpe!» 

ropade Zagloba. »Tur att jag träffade på dig, jag har



just kommit hit till Litauen för att söka upp Koval- 
skierna. Fastän jag är i fångenskap och du sitter fri på 
hästryggen, skulle jag gärna vilja omfamna dig. Släkt 
är ändå släkt...»

»Kan jag hjälpa det? Jag har fått order att föra 
er till Birsche, och då måste jag göra det. . . Släkt
skapen är ett och tjänsten ett annat, högt ärade...»

»Kalla mig farbror!» sade Zagloba.
»Där har farbror brännvin,» sade pan Roch, »det 

är tillåtet.»
Zagloba grep begärligt fältflaskan och drack lång

samt. Efter ett ögonblick började en behaglig värme 
genomströmma hans lemmar, och det blef ljust och 
klart uppe i hans hjärna.

»Stig af hästen,» sade han till pan Roch, »och 
kom upp i vagnen, så få vi språka en stund. Jag 
skulle vilja höra litet om din familj. Jag sätter också 
tjänsten i främsta rummet, men du har inte blifvit för
bjuden att åka.»

Kovalski teg några ögonblick.
»Nej, dét har jag inte blifvit förbjuden att göra,» 

sade han slutligen.
Och strax därpå satt han i vagnen bredvid pan 

Zagloba eller rättare sagdt låg utsträckt på halmen, som 
täckte vagnsbottnen.

Pan Zagloba omfamnade honom hjärtligt.
»Hur mår gamle... anfäkta, jag har glömt bort 

hans namn ... far din?»
»Han heter också Roch.»
»Ja visst! Ja visst! Roch födde Roch ... alldeles 

som i skriften. Du borde döpa din son till Roch också 
för lätthetens skull. Är du gift?»

»Tror jag det! Jag är Kovalski och här är pani 
Kovalska, annan fru vill jag inte ha.»

Med dessa ord visade den unge officeren pan 
Zagloba fästet på sin väldiga dragonsabel och upprepade:

»Annan fru vill jag inte hal»
»Alldeles riktigt!» svarade Zagloba. »Du behagar 

mig högligen, Roch, son af Roch. Den soldat är bäst,



som inte har annan fru än en sådan där. Och da 
skall jag säga dig, att förr blir hon änka efter dig än 
du blir änkeman efter henne. Skada bara, att du inte 
kan få några små Roch’ar med henne, för jag ser, att 
du är en käck kavaljer, och det vore skada, om en 
sådan ätt skulle utdö.»

»Ingen fara,» svarade Kovalski, »vi äro sex 
bröder.»

»Låt oss ta en klunk till!»
»Kör för det!»
Zagloba förde åter fältflaskan till munnen, men 

han endast låtsades dricka. Därpå räckte han den till 
officeren med orden:

»I botten! I botten!»
»Skada att jag inte kan se dig,» fortsatte han. 

»Det är ju svart som beck, man ser inte sina egna 
fingrar ens. Hör på, vän Roch, hvart var det den där 
truppen skulle åstad, som stod på Kiejdanys borggård, 
när vi gåfvo oss af?»

»Den skulle ut mot upprorsmakarna.»
»Gud den allra högste vet hvem som här är upp- 

rorsmakare: du eller de.»
»Jag upprorsmakare ? Hvad för slag? Hvad hetma

nen befaller mig att göra, det gör jag.»
»Men hetmanen gör inte hvad hans kunglig maje

stät befaller, för Johan Kasimir har säkert inte befallt 
honom att förena sig med svenskarna. Skulle du inte 
hellre vilja slåss med svenskarna än utlämna mig, din 
släkting, i deras händer?»

»Det kan väl hända, men hvad jag får order att 
göra, det gör jag.»

»Pani Kovalska skulle också hellre vilja det. Jag 
känner henne jag. Oss emellan sagdt: hetmanen är en 
rebell mot konungen och fäderneslandet. Tala inte om 
för någon, att jag har sagt det, men så är det. Och 
ni, som tjäna honom, äro också rebeller.»

»Det där vill jag inte höra på. Hetmanen har 
sitt öfverhufvud, och jag har mitt, som just är het



manen, och Gud skulle straffa mig, om jag satte mig 
upp emot honom.»

»Du talar som en man af heder... Men hör på, 
Roch: om du fölle i de där upprorsmakarnas händer, 
så blefve jag fri och skulden vore inte din, ty nec 
Hercules contra plures!. .. Jag vet inte hvar de där rege
mentena stå, men du måste veta det... och, hvad 
säger du, om vi skulle styra åt det hållet?»

»Hvad för slag?!»
»Om vi med flit skulle köra rätt i gapet på dem? 

Det vore inte ditt fel, ifall de befriade oss .*.. Då skulle 
du slippa ha min död på ditt samvete... och att ha 
en släktings död på sitt samvete, tro mig, det är en 
tung börda!»

»Asch, hvad är det farbror pratar? Vid Gud, jag 
stiger ur vagnen och sätter mig på hästryggen igen! 
Det blir inte jag, som får farbror på mitt samvete, utan 
hetmanen... Nej, det där blir ingenting af!»

»Jag tycker om att du är uppriktig,» svarade 
Zagloba, »fastän jag var din farbror långt innan Radzi- 
vill var din hetman. Vet du, Roch, hvad farbror är 
för slag?»

»Farbror det är farbror.»
»Mycket fyndigt uträknadt, men där far inte finns, 

säger skriften, där skall du lyda din farbror. Han står 
då i faders ställe, och det är synd, Roch, att inte hör
samma honom ... Och märk väl, att i farbrodern fly
ter samma blod som i fadern. Jag är visserligen inte 
din fars bror, men min farmor måste ha varit faster 
till din farfar; besinna alltså, att jag har flere genera
tioners myndighet öfver dig, förty den faderliga makten 
öfvergår från det ena ledet till det andra, och hvarken 
hetmanen eller konungen kan tvinga någon att sätta 
sig upp emot den. Den är helig. Har väl storhet
manen rätt att befalla låt oss inte säga en adelsman 
och riddare utan hvilken usling som helst att förgripa 
sig på sin far, sin mor, sin farfar eller sin gamla blinda 
farmor? Svara mig på det, Roch? Har han rätt?»

»Hä?» mumlade Kovalski med sömnig stämma.



»På sin gamla blinda farmor?» upprepade pan 
Zagloba. »Hvem skulle då vilja gifta sig och föda barn 
till världen?... Svara mig på det, Roch!»

»Jag är Kovalski, och det här är fru Kovalska,» 
mumlade officeren med allt sömnigare stämma.

»Som du behagar,» svarade Zagloba. »Så mycket 
bättre, att du inte får några barn, då blir det färre 
skälmar, som husera i världen. Inte sant, Roch?»

Zagloba spetsade öronen men kunde ej höra någon 
tillstymmelse till svar.

»Roch! Roch!» hviskade han sakta.
Pan Roch sof som en stock.
»Jaså, du sofver?» brummade Zagloba. »Vänta 

litet... jag skall ta af dig den där järnbyttan du har 
på hufvudet, den är obekväm. Kappan sitter också för 
hårdt åt om halsen, du skulle ju kunna bli kväfd. 
Hvad vore jag för släkting, om jag inte räddade dig?»

Och pan Zaglobas händer började försiktigt trefva 
kring pan Rochs hufvud och hals. Alla i vagnen voro 
djupt insomnade; soldaterna sutto och nickade i sadeln, 
de som redo i spetsen gnolade sakta, under det de 
uppmärksamt aktgåfvo på vägen, ty natten var mycket 
mörk.

Efter en stund varseblef soldaten, som förde befäl- 
hafvarens häst vid tygeln, sin förmans fladdrande kappa 
och blanka hjälm. Utan att stanna vagnen hoppade 
Kovalski af och gjorde tecken, att han ville stiga till 
häst.

Ett ögonblick senare satt han i sadeln.
»Löjtnant, hvar skola vi göra halt?» frågade lif- 

knekten, i det han närmade sig honom.
Pan Roch svarade ej ett ord; han red långsamt 

förbi sin trupp och försvann i mörkret.
Strax därpå nåddes dragonernas öron af snabba 

hofslag.
»Löjtnanten satte af i galopp,» sade de sins emel

lan. »Han tänker väl se efter om det finns någon 
krog i närheten. Det är också på tiden, att hästarna 
få pusta, sannerligen är det inte det!»



En halftimme, en timme, två timmar förflöto, och 
pan Kovalski red tydligen alltjämt i förväg, ty han 
syntes icke till. Hästarna, i synnerhet vagnshästarna, 
voro alldeles uttröttade och gingo allt långsammare. 
Stjärnorna slocknade på himlen.

»Rid ifatt löjtnanten, någon,» sade lifknekten, 
»och säg åt honom, att hästkrakarna knappt orka flytta 
benen.»

En af dragonerna trafvade åstad, men efter en 
timme återkom han ensam.

»Af löjtnanten syns intet spår,» sade han. »Han 
måtte vara en mil i förväg.»

Soldaterna började knota.
»Han står nog ut, han, som sofvit hela dagen och 

så sen i vagnen, men en ann’ stackare frågar han inte 
efter.»

»Det ligger en krog här framme,» sade den som 
ridit i förväg, »jag trodde, att jag skulle finna honom 
där, men vackert ockl . .. Jag lyssnade om jag inte 
skulle höra hofslag, men inte ett ljud hörde jag. Det 
vete tusan hvart han har tagit vägen!»

»Vi göra halt där i alla fall,» sade lifknekten. 
»Hästkrakarna måste hvila.»

Och de stannade utanför krogen. Dragonerna 
stego af hästarna, och somliga började bulta på dörren, 
andra lösgjorde hafrepåsarna, som voro bundna vid 
sadlarna, och fodrade sina hästar.

Fångarna vaknade, så snart vagnen stannade.
»Hvar äro vi?» frågade gamle pan Stankjevitsch.
»Det är så mörkt, att jag inte kan se det,» sva

rade pan Volodjovski.
»Pan Zagloba sofver godt och snarkar som en 

oxe,» inföll Stanislav Skschetuski, »i stället för att 
fundera ut något knep som han lofvade oss.»

»Låt honom sofval . .. Han förtog sig väl på sitt 
prat med den där dumme löjtnanten, som han påstod 
sig vara släkt med. Han ville tydligen vinna hpnom 
för vår sak, men det lyckades nog inte. Den som



inte öfvergifvit Radzivili för fäderneslandets skull, han 
öfverger honom nog inte för en aflägsen släkting.»

»Äro de verkligen släkt?» frågade Oskierka.
»De? Inte mer än jag och ni,» svarade Volod- 

jovski.
»Men hvar är pan Kovalski? Jag skulle vilja be 

honom att få rida ett stycke; jag är alldeles stel i 
lederna.»

»Han är väl inne på krogen eller bland sitt folk,» 
svarade Volodjovski. »Soldat!» ropade han till en 
dragon, som stod i närheten. »Hvar har ni er löjtnant?»

»Ja, hvem vet det?»
»Hvad för slag: hvem vet det? När jag befaller 

dig att kalla hit honom, så lyder du!»
»Vi veta inte själfva hvar han är, herr öfverste,» 

svarade dragonen. »Han har ridit i förväg, och vi ha 
inte sett till honom på flera timmar.»

»Säg åt honom när han kommer tillbaka, att vi 
vilja tala med honom.»

»Som öfversten befaller 1» svarade dragonen.
Fångarna tystnade.
Från vagnen hördes endast en och annan hög

ljudd gäspning, bredvid tuggade hästarna på sin hafre. 
Dragonerna kring vagnen stodo lutade mot sadlarna 
och halfsofvo. De andra pratade halfhögt eller åto 
hvad de fört med sig, ty krogen hade befunnits öfver- 
gifven och stängd.

Det började dagas. I öster hade himlen antagit 
en grå färgton, stjärnorna slocknade småningom och 
tindrade med ett matt, flämtande sken. Krogens tak 
började afteckna sig allt tydligare, och träden omkring 
den kantades som med silfver. Hästar och folk liksom 
döko upp ur mörkret. Efter några ögonblick började 
man kunna urskilja ansiktena och kappornas gula färg. 
I hjälmarna speglade sig morgondagern.

Pan Volodjovski sträckte gäspande på sig. Där
efter kastade han en blick på den sofvande pan Zagloba, 
men knappast hade han gjort det, förrän han uppgaf 
ett utrop och häpen for upp.



»Hvad i alla helgons namn I... Titta, go’ herrar, titta I»
»Hvad är det?» frågade öfverstarna och öppnade 

sömnigt ögonen.
»Titta! Titta!» upprepade Volodjovski och pekade 

på den sofvande gestalten.
Fångarna sågo i den angifna riktningen, och häp

nad afmålade sig i allas ansikten. Höljd i pan Zaglo- 
bas kappa och med hans mössa på hufvudet sof pan 
Roch Kovalski den rättfärdiges sömn. Zagloba själf 
fanns ej i vagnen.

»Han har rymt, så sant Gud lefver!» stammade 
Mirski och såg sig omkring åt alla sidor, liksom om 
han icke velat tro sina egna ögon.

»En sådan listig krabat!» ropade Stankjevitsch.
»Han har tagit den där drummelns gula kappa 

och hjälm och ridit i väg på hans egen häst!»
»Han lofvade ju, att han skulle befria sig genom 

någon fint!»
»Go’ herrar 1» ropade Volodjovski entusiastiskt, 

»ni känna ännu inte den där mannen, men jag svär, 
att han kommer att befria oss också. Jag vet inte när 
och på hvad sätt, men att han kommer att göra det, 
det svär jag.»

Nu upptäckte också soldaterna hvad som skett. 
Det blef en uppståndelse och ett oväsen. Alla rusade 
fram till vagnen och spärrade upp ögonen på vid gafvel 
vid åsynen af sin löjtnant, som iförd en kappa af 
kamelhår och en räfskinnsmössa låg djupt insomnad.

»Löjtnant! Löjtnant!»
Lifknekten började utan krus rycka den sofvande i 

armen.
»Jag är Kovalski... det här är pani Kovalska,» mum

lade pan Roch.
»Löjtnant, fången har flytt!»
Kovalski flög upp och öppnade ögonen.
»Hvilken?»
»Fången har flytt, den där tjocke adelsmannen, 

som pratade med löjtnanten.»
Nu vaknade officeren upp.



»Det är inte möjligt!» ropade han med förfärad 
stämma. »När? Hur?»

»Han har flytt i löjtnantens kappa och hjälm; 
soldaterna kände inte igen honom, det var alldeles 
mörkt.»

»Min häst!» skrek Kovalski.
»Den finns inte. Han flydde just på den.»
»På min häst?»
»Ja.»
Kovalski började slita sig i håret.
»Jesus af Nasaret! Judarnas konung!»
Därefter ropade han:
»Skjut ned den där hunden, den där satan, som 

gaf honom hästen!»
»Herr löjtnant! Det var inte soldatens fel. Det 

var beckmörkt, och fången hade ers nåds hjälm och 
kappa. Han red förbi mig också, och jag kände inte 
igen honom. Om ers nåd inte satt sig i vagnen, 
skulle han aldrig ha kunnat göra det.»

»Sätt efter honom! Tag honom!» ropade den 
olycklige officeren.

»Det är omöjligt. Han har ers nåds häst, och 
det är den bästa hästen. Våra äro alldeles uttröttade, 
och han flydde för flere timmar sedan. Vi hinna aldrig 
ifatt honom.»

»Lika lätt kan ni fånga vinden, som blåser,» 
inföll Stankjevitsch.

»Ni ha hjälpt honom att fly! Jag skall...»
Han knöt sin väldiga näfve och närmade sig dem.
»Tag er till vara,» ropade Mirski i hotfull ton, 

»och kom ihåg, att ni talar till dem som äro förmer 
än ni.»

Pan Roch spratt till och rätade ofrivilligt på sig, 
ty i själfva verket voro alla fångarna honom öfverlägsna 
i rang och värdighet..

Stankjevitsch tillfogade:
»Dit ni har fått order att föra oss, dit måniföra 

oss, men höj inte tonen, ty i morgon dag kan ni stå 
under befäl af hvilken som helst bland oss.»



Pan Roch spärrade upp ögonen och teg.
»Ni har låtit lura er, pan Roch, och därmed 

jämnt,» sade Oskierka. »Det där ni säger, att vi ha 
hjälpt honom, det är dumheter, ty för det första sofvo 
vi liksom ni, och för det andra skulle hvar och en 
hellre ha hjälpt sig själf än någon annan. Nej. ni har 
låtit lura er, det är hela saken, och felet är ingen annans 
än ert. Jag skulle vara den förste att låta arkebusera 
er för det, ty att en officer lägger sig att sofva som 
en stock och låter sin fånge rymma i hans egen hjälm 
och kappa, ja, på hans egen häst, det är riågot så 
oerhördt, att maken väl inte har händt sedan världens 
begynnelse.»

»Den gamle räfven lurade den unge,» sade Mirski.
»Jesus, Maria 1 Jag har inte ens min sabel,» skrek 

Kovalski.
»Nej, sabeln behöfde han nog också,» inföll Stankje- 

vitsch småleende. »Nå, era pistoler?»
»Borta ... borta,» stammade Kovalski som från 

sina sinnen.
Plötsligt tog han sig med båda händerna om 

hufvudet.
»Och furstens bref till kommendanten på Birsche? 1 

Hvad skall jag ta mig till, jag olycklige?!.. . Jag är 
förlorad!.. . Skjut mig en kula för pannan!»

»Den undgår ni inte,» svarade Mirski allvarsamt. 
»Hur skall ni nu kunna föra oss till Birsche? .. . Hur 
går det, om ni påstår, att ni kommer med oss som 
fångar, och vi, era öfverordnade, säga, att det är ni, 
som skall sättas inom lås och bom? Hvem tro de 
månne? ... Tror ni, att den svenske kommendanten 
håller oss kvar, bara därför att pan Kovalski ber honom 
om det? Nej, snarare tror han oss och spärrar in er.»

»Jag är förlorad! Jag är förlorad!» stönade 
Kovalski.

»Hvad skola vi göra, löjtnant?» frågade lifknekten.
»Drag för tusan i våld!» skrek Kovalski. »Vet 

jag det, jag?... Måtte blixten slå ner på dig!>
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»Fortsätt, fortsätt till Birsche, så får ni väl se,» 
inföll Mirski.

»Vänd om till Kiejdany!» ropade Kovalski.
»Om de inte ställa er mot en mur och skjuta 

ner er där, må det växa svinborst på migl» sade 
Oskierka. »Hur skall ni kunna våga att komma inför 
hetmanens ansikte? Nesa väntar er och en kula för 
pannan, det är alltsammans.»

»Jag är inte heller värd något annat I» ropade den 
unge officeren.

»Dumheter, pan Roch!» svarade Oskierka. »Vi 
ensamma kunna rädda er. Ni vet, att vi voro beredda 
att följa hetmanen till världens ände. Vi beklädde 
högre poster, hade större meriter än ni. Många gånger 
ha vi utgjutit blod för fäderneslandet och göra det 
alltjämt villigt. Men hetmanen har förrådt fädernes
landet, han har öfverlämnat det i fiendens händer och 
med fienden slutit förbund emot vår nådige konung, 
som vi ha svurit trohet. Tror ni, att det var en lätt 
sak för soldater sådana som vi att uppsäga hetmanen 
vår obedientia och handla emot disciplinens lagar? 
Men den som nu är med hetmanen, han är emot 
fäderneslandet, han är en förrädare emot konungen 
och republiken. Därför kastade vi våra kommando- 
stafvar till hetmanens fotter, vår plikt och vår ära 
fordrade det.. . Hvilka stannade kvar på hans sida? ... 
Idel skälmar och bedragarei... Och ni, hvarför följer 
inte ni vårt, de äldres och visares, exempel? Vill ni 
draga vanära öfver ert namn? Bli kallad förrädare?... 
Fråga ert samvete hvad ni bör göra; tjäna Radzivill, 
förrädaren, eller följa oss, som vilja låta våra lif, vårt 
blod för fäderneslandet?»

Detta tal tycktes göra intryck påpan Roch. Han 
spärrade upp ögon och mun och frågade till slut:

»Hvad är det ni begära af mig?»
»Att ni skall följa oss till vojevoden af Vitebsk, 

som kommer att strida för fäderneslandet.»
»När jag har order att föra er till Birsche?.,.»



»Försök att tala förnuft med den där!» inföll 
Mirski otåligt.

»Vi begära af er, att ni inte skall lyda den ordern, 
att ni skall öfverge hetmanen och följa oss. Begriper 
ni?» skrek Oskierka.

»Säg hvad ni vill, men det skulle aldrig hända 
mig! Jag är soldat. Hvad vore jag värd, om jag 
öfvergåfve hetmanen? Det är inte jag, som bestämmer 
här, utan han; det är inte min vilja, som sker, utan 
hans. Syndar han, så får han bära ansvaret för både 
sig och mig, min plikt är bara att lyda honom ...»

»Gör som ni behagar!» röt Mirski.
»Men jag gjorde orätt,» fortsatte pan Roch, »då 

jag gaf befallning om att vända tillbaka till Kiejdany, 
för jag har order att fara till Birsche... Men jag vet 
hvarken hvad jag säger eller gör, och felet är den där 
adelsmannens, som fastän han är min släkting har 
spelat mig ett elakare spratt än någonsin en främmande 
människa skulle göra. .. Hade han inte varit min 
släkting, skulle jag inte säga ordet. . . Men en släkting! 
Han måtte ha haft satan själf i hjärtat, när han kunde 
ta min häst ifrån mig och beröfva mig furstens ynnest 
och skaffa mig dödsstraff på halsen. Ea skön släktingI 
Men ni skola till Birsche; må sedan hända hvad hända 
vill!»

»Onödig tidspillan, pan Oskierka!» sade pan 
Volodjovski.

»Vänd om till Birsche, era hundar!» röt Kovalski 
till sina dragoner.

Och de vände på nytt om mot Birsche. Pan Roch 
befallde en af dragonerna att sitta upp i vagnen, besteg 
själf hans häst och red tätt efter fångarna, under det 
han oupphörligt mumlade:

»Just en snygg släkting! Just en snygg släkting!»
Trots sin förstämning och den ovisshet, hvari de 

sväfvade angående sitt öde, kunde fångarna ej afhålla 
sig från att brista ut i skratt, då de hörde detta. Slut
ligen inföll pan Volodjovski:



»Trösta er, värde löjtnant, den där mannen har 
lurat slugare karlar än ni. Själfve Chmelnitski öfver- 
träffade han i list; det finns ingen, som går upp emot 
honom.»

Under tiden samspråkade öfverslarna om pan 
Zagloba och hans underbara flykt.

»Det är i sanning märkligt,» sade pan Volodjovski, 
»men det finns de facto intet läge så farligt och svårt, 
att den mannen inte räddar sig därur. Där tapperhet, 
mod och styrka inte hjälpa, där hjälper han sig med 
list. Andra fälla modet, när döden hotar dem, eller 
anbefalla sig i Guds hand och vänta undergifvet på 
hvad som komma skall; han börjar tvärt fundera på 
utvägar till räddning och funderar alltid ut någon. När 
så kräfs, kan han vara tapper som Achilles, men han 
föredrar att följa i Ulysses’ fotspår.»

»Jag skulle inte vilja vakta honom, om han än 
sutte uppträdd på lansspetsar,» sade Stankjevitsch, »ty 
inte nog med att han rymmer, han drar också löje och 
smälek öfver en.»

»Ja visst,» svarade pan Michael, »nu kommer han 
att skratta ut Kovalski till sin sista dag, och bevare en 
Gud från att råka ut för hans tunga, en hvassare finns 
inte i hela republiken ... När han så börjar brodera 
ut sina historier, som hans vana är, kan han narra 
folk att spricka af skratt.»

»Han har gjort oss en stor tjänst genom sin flykt,» 
inföll Oskierka, »ty han tog hetmanens bref med sig, 
och hvem vet hvad som stod i det... Jag tror visst 
inte, att kommendanten på Birsche kommer att lyssna 
mera till oss än till Kovalski. Vi komma som fångar 
och han som chef för konvojen. Men att de inte skola 
veta hvad de skola göra med oss, det är säkert. I alla 
händelser hugga de inte nacken af oss, och det är 
hufvudsaken.»

»Jag bara sade så också,» svarade Mirski, »för att 
sätta dess större skräck i Kovalski... Men hvad det 
beträffar, att de inte skola hugga nacken af oss, så är 
det ringa tröst, synes det mig. Som det nu ser ut,



kan man visst inte önska sig något bättre än döden, 
ty utom de andra krigen få vi nu också ett inbördes
krig, och därmed är vår undergång gifven.»

Pan Volodjovski inföll, att de med säkerhet aldrig 
skulle hinna fram till Birsche, ty Zagloba var icke den, 
som öfvergaf sina vänner i olyckan.

»Jag är viss,» sade han, »att Zagloba har flytt till 
Upita, där han finner mitt folk, ifall det inte redan är 
nedhugget eller med våld har släpats till Kiejdany. 
Han ställer sig i spetsen för dem och kommer till vår 
räddning, för så vidt de följa med honom, hvilket jag 
inte tviflar på, eftersom de allra flesta äro laudaner — 
och hos laudanerna står jag högt ,i gunst.»

»Men de äro ju anhängare af Radzivill?» anmärkte 
Mirski.

»De ha varit det, men då de få höra nyheterna 
om Litauens öfverlämnande till svenskarna, fälthetma- 
nens, pan Judytskis, min och er arrestering, då vändas 
säkert deras hjärtan ifrån honom. De äro hederliga 
adelsmän, och Zagloba lär nog utmåla hetmanens hand
lingssätt som sig vederbör.»

»Bahl» inföll Stanislav Skschetuski. »Undertiden 
hinna vi fram till Birsche.»

»Omöjligt, ty vi taga en lång omväg för att inte 
passera Upita/och från Upita går vägen snörrät till Birsche. 
Om de också skulle sätta sig i gång en, ja, till och 
med två dagar härefter, hinna de i alla fall genskjuta 
oss. Vi äro ännu inte i Schavle, och från Upita till 
Birsche är det närmare än från Schavle.»

Först mot kvällen anlände de i själfva verket till 
Schavle. Under vägen lade de märke till att oro redan 
härskade i alla byar och småstäder, som de passerade. 
Tydligen hade nyheten om hetmanens öfvergång till 
svenskarna redan spridt sig i hela Samogitien, 
Här och där tillfrågades soldaterna om det var sant, 
att landet skulle öfverlämnas åt svensken; här och där 
sågos massor af bönder, som med hustrur, barn och 
bohag lämnade byarna och begåfvo sig in i skogarna. 
På sina ställen var böndernas hållning nästan hotande;



påtagligen togo de dragonerna för svenskar. I adels- 
byarna frågade man dem rent ut hvilka de voro och 
hvart de styrde färden, och då Kovalski i stället för 
svar befallde dem gå ur vägen blef det ett tumult och 
ett oväsen, som aldrig ville taga någon ända. Först 
då muskötmynningarna riktades mot de larmande ska
rorna, lyckades man bana sig väg igenom dem.

Stora landsvägen från Kovno till Mitau vimlade 
af vagnar, fullpackade med adelsfruar och barn, som 
togo sin tillflykt till Kurland undan kriget. På själfva 
Schavle, kungsgården, funnos inga af hetmanens trup
per; däremot fingo fångarna här för första gången se 
en svensk truppafdelning, tjugofem ryttare, utsända från 
Birsche på rekognoscering. En hop judar och borgare 
stodo ute på torget och gapade på främlingarna, och 
äfven öfverstarna betraktade dem nyfiket — i synner
het Volodjovski, som aldrig förr sett några svenskar. 
Han skärskådade dem därför, roflystet som en vargser 
på en fårahjord, och snodde sina mustascher.

Pan Kovalski red fram till den befälhafvande offi
ceren, sade hvem han var, hvilka han förde med sig 
och hvart färden gick samt anhöll, att officeren för 
större säkerhets skull måtte låta sitt folk sluta sig till 
dragoneskorten. Men officeren svarade, att han hade 
order att tränga så långt in i landet som möjligt för 
att kunskapa och att han därför icke kunde återvända 
till Birsche. Däremot lugnade han pan Kovalski med 
att vägen öfverallt var säker, ty små truppafdelningar, 
utsända från Birsche, genomströfvade landet i alla rikt
ningar.

Sedan han låtit sitt folk och sina hästar taga sig en 
grundlig hvila, fortsatte därför pan Roch färden. Nat
ten hade redan inbrutit, då de gåfvo sig af.

»Om Zagloba tänker komma till vår hjälp,» sade 
pan Volodjovski i gryningen, »så böra vi ha honom 
här snart, för nu kan han ha hunnit hit från Upita.»

»Kanske han ligger och lurar någonstans,» sade 
Stanislav Skschetuski.

4. — Syndafloden. II.



»Jag hade hopp, ända tills vi fingo se svenskarna,» 
inföll Stankjevitsch, »men nu tror jag inte längre det 
finns räddning för oss.»

>Så länge Zagloba är fri, finns det alltid hopp.»
»Men han känner ju inte landet.»
»Det göra laudanerna i dess ställe, för de bruka 

frakta lin, bräder och tjära ända till Riga.»
»Svenskarna måtte redan ha besatt alla städer i 

trakten kring Birsche.»
»Det var ståtliga soldater, de där vi sågo i Schavle, 

det måste erkännas,» sade den lille riddaren. »Och 
såg ni, sådana välfödda hästar de hade?»

»Det var livländska hästar, och det är ena duktiga 
ena,» svarade Mirski. »Våra kyrassiärer och husarer 
skaffa sig också hästar från Livland; våra äro för små.»

»Svenska fotfolket går väl an,» inföll Stankjevitsch, 
»men rytteriet vill jag inte ge mycket för, fastän det 
bevars ser ståtligt ut. Då våra skvadroner stormade 
an mot det där rytteriet, höll det aldrig stånd längre 
än två Ave Marior.»

»Ni, go’ herrar, ha pröfvat duster med dem förr,» 
yttrade den lille riddaren, »men jag, jag har inte ens 
fröjden att minnas gamla mandater. När jag såg dem 
där i Schavle med deras lingula knäfvelborrar, försäk
rar jag, att det ordentligt kliade i mina fingrar ... Hå 
hå, ja ja, och här skall man sitta och suckal»

Öfverstarna tystnade, men tydligen var det icke 
pan Volodjovski ensam, som besjälades af så vänliga 
känslor mot svenskarna, ty strax därefter nåddes fån
garnas öron af följande samtal, som utspann sig mellan 
dragonerna kring vagnen:

»Såg ni de där hedna hundarna?» sade en dragon. 
»Vi skulle ha slagits med dem, och nu få vi i stället 
rykta deras hästar.»

»Hin anamme detl» brummade en annan dragon.
»Håll mun, annars lära dig svenskarna mores med 

stallkvasten!»
»Eller också jag dem.»



»Nöt! Styfvare karlar än du ha velat försöka sig 
på dem, och du ser hur det har gått.»

»Vi släpa till dem våra tappraste krigare som hun
dar vid halsbandet.»

Här inföll den förste dragonen med sänkt stämma:
»Det påstås, att alla de bästa soldaterna inte vilja 

förena sig med dem mot sin egen herre.»
»Halt!» ropade plötsligt pan Roch, som red i täten.
»Hvad står på?» frågade den ene soldaten den andre.
»Halt!» ljöd kommandot för andra gången.
Vagnen stannade. Soldaterna tyglade sina hästar.
Det var en vacker, klar dag. Solen hade redan 

gått upp, och dess strålar belyste ett dammoln, som 
kom rullande borta på vägen och angaf, att en boskaps
hjord eller kanske en truppstyrka närmade sig.

Inom kort började det blixtra inne i dammolnet 
—=■ det var som om någon strött ut gnistor i det — 
och allt skarpare lyste skenet, liksom från tända ljus, 
omgifna af rök.

»Det är spjut, som blixtra!» ropade pan Volodjovski
»Det är en trupp!»
»Säkert någon svensk afdelningl»
»Det är endast fotfolket hos svenskarna, som har 

lansar, och det där dammolnet flyger fram. Det är 
ryttare, det är de våra!»

»De våra, de våra!» ropade dragonerna. N
»Formera linje!» ljöd pan Rochs stämma.
Men dragonerna samlade sig i en klunga kring 

vagnen. Pan Volodjovskis ögon blixtrade.
»Det är Zagloba med mina laudaner. Det är inte 

möjligt annat 1»
Afståndet mellan vagnen och de annalkande min

skades med hvart ögonblick, ty dessa senare redo. i 
traf. Slutligen framskymtade genom dammolnet en 
väldig truppstyrka. I första ledet litet till höger syntes 
en reslig gestalt med hetmansplymer i hjälmen och 
kommandostaf i handen. Knappt hade pan Volodjov
ski fått syn på honom, förrän han utropade:

»Det är Zagloba! Vid Gud, det är Zagloba!»



Öfver Jan Skschetuskis ansikte flög ett leende.
»Han och ingen annan 1» svarade han. »Och med 

hetmansplvmer i hjälmen! Han har utnämnt sig själf 
till hetman. Det var just likt honom . . . Den mannen 
förblir sig lik till döddar!»

»Gud gifve honom ett långt lif!» inföll Oskierka.
Därpå satte han händerna som en tratt för munnen 

och ropade:
»Vän Kovalski! Det är er släkting, som kommer 

på visit till erl»
Men pan Roch hörde ej, ty han höll just på att 

uppställa sina dragoner. Och den rättvisan måste man 
göra honom, att han ej förlorade vare sig besinningen 
eller modet, ehuru han endast hade en handfull folk 
och en hel ryttarfana ryckte emot honom. Han upp
ställde sina dragoner i två led framför vagnen, under 
det angriparna enligt tatarisk sed slöto sig omkring den 
i en halfmåne. Men tydligen ville de först underhandla, 
ty de började svänga sina fanor och ropa:

»Halt! Halt!»
»Framåt!» skrek pan Roch.
»Gif erl» ropades det från vägen.
»Fyr!» kommenderade pan Roch till svar.
En dof tystnad inträdde; ingen enda dragon gaf 

fyr.
Pan Roch syntes ett ögoblick som förlamad af 

häpnad. Sedan rusade han ursinnig emot sina egna 
dragoner.

»Fyr, era hundar!» röt han och kastade med en 
enda stöt af sin näfve den närmaste dragonen ur sadeln.

De andra ryggade förskräckta tillbaka, men ingen 
gaf fyr. Plötsligt skingrades de som en skrämd fågel
flock åt alla väder.

»De där soldaterna skulle jag låta nedskjuta,» 
brummade Mirski.

Seende att hans eget folk öfvergaf honom vände 
Kovalski hästen mot angriparna.

»Där blir jag dödens!» ropade han med rosslande 
stämma.



Och han störtade emot dem.
Men innan han hunnit halfvägs, smällde ett skott. 

Pan Rochs häst störtade på knä i landsvägsdammet och 
föll, dragande ryttaren med sig.

I samma ögonblick framskyndade med blixtens 
hastighet en soldat ur Volodjovskis fana och fattade 
officeren i nacken, just sgm denne tänkte resa sig upp.

»Det är Jozva Butrym!» ropade Volodjovski. »Jozva 
Fotlös!»

Pan Roch grep i sin ordning Jozva i rockskörtet, 
och rockskörtet blef kvar i hans hand. Sedan började 
de tumla om hvarandra som två ilskna hökar. Bägge 
voro de jättar i styrka. Butryms stigbygelsremmar 
brusto, och själf gled han ned på marken, men sitt 
tag om pan Roch släppte han icke, och båda två bil
dade som ett klot, hvilket rullade fram på landsvägen. 
Andra kommo framskyndande. Ett tjugutal händer 
grepo fast Kovalski, som sparkade och klöste likt en 
björn. Han slängde ifrån sig sina angripare, reste sig 
gång på gång ånyo, gaf spelet ännu icke förloradt. 
Han ville dö, men rundt omkring hörde han hundra
tals stämmor, som ropade: »Tag honom lefvande! 
Lefvande!»

Slutligen sveko honom krafterna — och han för
lorade sansen.

Under tiden var pan Zagloba redan hunnen fram 
till vagnen eller rättare upp i vagnen, och han omfam
nade Skschetuskierna, den lille riddaren, pan Mirski, 
pan Stankjevitsch och pan Oskierka samt ropade med 
andtruten stämma:

»Hvad sägs? Duger pan Zagloba någonting till 
eller inte? Nu skall Radzivill få betalt för gammal 
ost. Vi äro fria, go’ herrar, och folk ha vil Låt oss 
genast ge oss af och sköfla hans gods! Nåå, lyckades 
min list, säg? Hade jag inte redt mig ur knipan på 
det sättet, hade jag hittat på något annat... Puh, jag 
har ridit, så jag är alldeles andfådd! ... I väg till de 
radzivillska godsen, mina herrar, till de radzivillska



godsen! Ännu vet ni inte allt om honom, som jag 
vet!. ..»

Vidare förtroenden afbrötos här af laudanerna, som 
kommo framskyndande för att hälsa sin öfverste. But- 
rymar, Gostsievitschar, Domaschevitschar, Stakjaner och 
Gaschtovtar trängdes omkring vagnen, och kraftiga 
stämmor ropade:

»Vivat! Vivatl»
»Go’ herrar!» sade den lille riddaren, så snart 

oväsenet lagt sig något. »Tappra kamrater! Jag 
tackar er för er affectus... Dit är oss bittert, att vi 
måste uppsäga hetmanen tro och lydnad och lyfta vår 
arm emot honom, men eftersom hans förräderi är 
uppenbart, står oss intet annat åter. Hellre det än att 
förråda vårt fädernesland och vår nådige herre och 
konung... Vivat Joannes Casimirus rex!»

»Vivat Joannes Casimirus rex!» upprepade tre 
hundra stämmor.

»Till de radzivillska godsen!» skrek Zagloba. »Vi 
ska plundra deras visthus och källare!»

»Hit med hästar åt oss!» ropade den lille riddaren.
Man skyndade efter hästar.
Under tiden yttrade Zagloba:
»Vän Michael 1 Jag anförde dessa soldater i ditt 

ställe, och jag betygar villigt, att de skötte sig som 
duktiga krigare ... Men då du nu är fri, öfverlämnar 
jag befälet i dina händer.»

»Tag befälet ni, som är den högste i rang!» yttrade 
pan Michael, i det han vände sig till Mirski.

»Kommer aldrig i fråga! Hvarför skulle jag det?» 
svarade den gamle öfversten.

»Ni då, pan Stankjevitsch ?»
»Jag har min egen ryttarfana och tar ingen annans. 

Behåll ni kommandot! Ni känner folket, folket känner 
er och lyder er bäst.»

»Gör det, Michael, gör det,» inföll Jan Sksche- 
tuski. »Det är ingen, som afundas dig.»

»Som ni vill!»



Med dessa ord tog Volodjovski kommandostafven 
ur pan Zaglobas hand. Inom ett ögonblick hade han for
merat sin trupp i marschordning och satte sig tillika med 
sina kamrater i spetsen för den.

»Hvart skola vi bege oss?» frågade Zagloba.
»För att säga er sanningen, mina herrar, vet jag 

det ännu inte själf,» svarade pan Volodjovski.
»Vi måste genast börja lägga råd om hur vi klo

kast böra handla,» inföll Mirski. »Men först må det 
tillåtas mig att i allas våra namn frambära en tacksä
gelse till pan Zagloba, för att han ej glömde bort oss 
utan så lyckligen frälsade oss in rebus angustis.»

»Skulle tro det!» svarade Zagloba med stolthet, i 
det han kastade hufvudet tillbaka och vred upp sina 
mustascher. »Om inte jag varit, skulle ni sitta i Birsche 
nu . . . Justitian fordrar det erkännandet, att hvad ingen 
annan hittar på, det hittar Zagloba på... Michael du, 
värre däran än nu ha vi varit! Minns du hur jag 
räddade dig, när du och Halschka flydde för tatarerna, 
he?»

Pan Michael skulle ha kunnat svara, att det den 
gången icke var pan Zagloba, som räddade honom, 
utan han, som räddade pan Zagloba; han teg dock.

Pan Zagloba fortsatte:
»Men det behöfs inga tacksägelser, för hvad jag 

har gjort er i dag, det göra ni mig i morgon, och 
säkert öfverge ni mig inte i nödens stund. Jag är så 
glad öfver att se er fria som om jag hade vunnit den 
stoltaste viktoria. Det märks, att både mitt hufvud 
och min arm ännu stå bi.»

»Du begaf dig alltså direkt till Upita?» frågade 
pan Michael.

»Hvart skulle jag annars ha begifvit mig? Till 
Kiejdany? Rätt in i vargens gap? Nej, var lugn för 
att jag red direkt till Upita och inte sparade hästen, 
en präktig en för resten! I går morse var jag i Upita, 
och vid middagstiden begåfvo vi oss af mot Birsche, 
åt det håll, där jag väntade möta er,»



»Men att mitt folk så genast satte tro till digl» 
sade pan Michael. »De kände dig ju inte med undan
tag af två eller tre, som sett dig tillsammans med mig.»

»Den saken kostade mig inte minsta svårighet, 
ty för det första hade jag din ring, och för det andra 
hade folket just fått underrättelsen om er arrestering 
och hetmanens förräderi. Jag fann före mig i Upita 
en deputation från Mirskis och Stankjevitschs fanor, 
som uppmanade de dina att förena sig med dem emot 
hetmanen, förrädaren. När jag så underrättade dem 
om att ni fördes till Birsche, var det som att sticka 
en käpp i en myrstack. Hästarna voro på bete, men 
man skickade genast efter dem, och vid middagstiden 
gåfvo vi oss af. Naturligtvis tog jag befälet...»

»Men hvarifrån fick far hetmansplymerna?» frå
gade Jan. »Vi trodde först, att det var en hetman, 
som kom.»

»Såå? Såg jag så ståtlig ut?. .. Hvarifrån jag fick 
hetmansplymerna? Samtidigt med deputationen från 
fanorna hade det också kommit en budbärare från 
fursten med order till laudanerna att infinna sig i Kiej- 
dany, och för att dess säkrare bli åtlydd bar han het- 
mansplymer i hjälmen. Jag lät genast arrestera honom, 
och plymerna tog jag för att om så behöfdes föra 
svenskarna bakom ljuset.»

»Vid Gud, så klokt uträknadt alltsammansI» ropade 
Oskierka.

»En Salomo i vishet!» tillfogade Stankjevitsch.
Pan Zagloba tycktes växa i sadeln.
»Låt oss nu lägga råd om hur vi skola handla,» 

sade han slutligen. »Om ni tålmodigt vilja lyssna till 
mig, go’ herrar, skall jag berätta er, hvad jag tänkt ut 
under vägen. Med Radzivill skulle jag inte tillråda er 
att oörja krig och det af två skäl: för det första, vare 
det sagdt utan att vilja nedsätta oss, är han gädda och 
vi abborrar. Det är rådligast för abborren att inte vända 
hufvudet mot gäddan, för då kan hon svälja honom i 
ett nafs, utom stjärten, där han har hvassa fenor till sitt 
försvar.»



»För det andra?» frågade Mirski.
»För det andra,» svarade Zagloba, »om vi genom 

något kasus komme i hans händer, skulle han fara så 
illa fram med oss, att Litauens kråkor finge något att 
kraxa om för långliga tider... Se här, go’ herrar, hvad 
som stod i brefvet pan Kovalski hade order att fram
lämna till kommendanten på Birsche 1 Om ni hittills 
inte känt vojevoden af Vilna, så lära ni känna honom 
nu.»

Med dessa ord knäppte han upp sin rock, 
tog ur barmen fram ett bref och räckte det till Mirski.

»Bah! På tyska eller svenska!» sade den gamle 
öfversten. »Hvem af er, mina herrar, kan läsa det här 
brefvet?»

Det befanns, att endast pan Stanislav Skschetuski 
kunde litet tyska, men brefvet förmådde icke heller 
han tyda.

»Då skall jag berätta er innehållet,» sade pan 
Zagloba. »Medan soldaterna i Upita skickade efter 
sina hästar, hade jag litet tid på mig och lät kalla till 
mig en jude, som alla försäkrade vara en grundlärd 
karl, och när han fick sabelspetsen för bröstet, läste 
han expedite allt hvad där stod och öfversatte det för 
mig. Och där stod, att hetmanen för hans majestät 
konungens af Sverige bästa anmodade kommendanten 
att så snart eskorten afskickats låta nedskjuta oss alla, 
ingen undantagen, och dessutom förhindra, att saken 
utspreds.»

Öfverstarna slogo ihop händerna af förvåning, med 
undantag af Mirski, som nickade med hufvudet och 
yttrade:

»Jag, som känner honom, kunde knappast fatta, 
att han sände oss lefvande ifrån Kiejdany. Han måtte 
ha haft något hemligt skäl, hvarför han inte själf ville 
döma oss till döden.»

»Han var kanske rädd för allmänna meningen?»
»Det är ju möjligt.»
»Det är i alla fall förunderligt, hvad han är för 

en oblidkelig herre,» sade den lille riddaren. »Utan

%



skryt sagdt är det ju inte länge sedan jag i förening 
med Ganhoff räddade hans lif.»

»Och jag har tjänat först under hans far och sedan 
under honom i fulla trettiofem år!» sade Stankjevitsch.

»Det är en fruktansvärd människa!» tillfogade 
Stanislav Skschetuski.

»En sådan gör man klokast i att inte flyga i gapet 
på,» återtog Zagloba. »Måtte hin onde anamma honom! 
Vi undvika strider med honom, men i dess ställe göra 
vi accurate rent hus på alla hans gårdar, som vi passera. 
Vi bege oss till vojevoden af Vitebsk för att ha någon 
beskyddare, någon herre öfver oss, och på vägen plundra 
vi visthus, stall, ladugårdar och källare på allt hvad 
där finnes .. . Hej, det skall bli en fröjd, foch jag lof- 
var, att ingen skall ta lofven af mig hvad det anbe
langar.^) Allt bvad pengar vi kunna komma öfver ta 
vi också. Ju rikare försedda vi komma till vojevoden 
af Vitebsk, dess bättre bli vi mottagna.»

»Han tar väl emot oss i alla händelser,» genmälde 
Oskierka. »Men det är ett godt råd att bege sig till 
honom nu.»

»Alla ge sina röster för det förslaget,» tillfogade 
Stankjevitsch.

»Öfverenskommetl» ropade pan Michael. »Till 
vojevoden af Vitebsk! Måtte han bli den anförare, vi 
ha bedt Gud om.»

»Amen!» slöto de andra.
De redo en stund under tystnad. Men plötsligt 

började pan Michael skrufva sig i sadeln.
»Om man kundé komma åt att klå några sven

skar under vägen?» sade han slutligen och såg frågande 
på sina kamrater.

»Ja, om så skulle foga sig, hvarför inte?» svarade 
Stankjevitsch. »Radzivill har säkert bedyrat svenskarna, 
att hela Litauen är i deras våld och att alla villigt 
öfverge Johan Kasimir. Det kunde inte skada om de 
finge se, att det är lögn.»

»Ja visst,» inföll Mirski. »Om någon afdelning 
kommer i vår väg, så ge vi den respass. Jag är också



af den meningen, att vi inte skola angripa fursten; det 
vore lönlös möda. Han är en väldig krigare! Men 
det vore inte dumt att ströfva omkring ett par dagar i 
trakten af Kiejdany utan att inlåta sig i strid.»

»Och sköfla hans gods?» frågade Zagloba.
»Nej, nej, för att söka få mera folk. Min och 

pan Stankjevitschs’ fanor skulle säkert sluta sig till oss. 
Om de redan äro slagna och skingrade, hvilket är 
mycket möjligt, så komma i alla fall de återstående 
till oss. Och en hop adel komme nog också. Vi 
skulle på det sättet kunna tillföra pan Sapieha en an
senlig styrka.»

Detta var i själfva verket en mycket riktig uträk
ning, och första beviset utgjorde pan Rochs dragoner, 
som alla, med undantag af honom själf, utan tvekan 
öfvergått till pan Michael. Sikerligen fanns det flere 
sådana som dessa bland Radzivills trupper. Dessutom 
kunde man antaga, att den första sammandrabbningen 
med svenskarna skulle framkalla allmän resning i landet.

Pan Volodjovski beslöt alltså att på natten tåga 
mot Ponjevjesch till, i trakten af Upita uppbåda så 
mycket laudansk adel som möjligt var och därifrån bege 
sig in i rogovska urskogen, dit han hoppades att spill
rorna af de rebelliska trupperna tagit sin tillflykt. Nu 
gjorde han halt i närheten af floden Lavetscha för att 
låta folk och hästar hvila.

Där kvardröjde de till nattens inbrott, uppmärksamt 
aktgifvande på landsvägen, som vimlade af bondfolk, 

• stadt på flykt till skogarna undan det väntade svenska 
öfverfallet.

Soldater, som sändts ut till landsvägen, återkommo 
allt emellanåt medförande bönder, hvilka man försökte 
aflocka nyheter om svenskarna. Men det var ej mycket 
man lyckades få veta.

Bönderna voro alldeles förskrämda och upprepade 
allesammans ett och detsamma: att svenskarna voro 
strax i närheten, men några närmare upplysningar kunde 
de ej ge.

Då mörkret inbrutit gaf Volodjovski sina soldater



order att stiga till häst. Men innan de ännu satt sig 
i gång, nåddes deras öron af en ganska tydligt hörbar 
klockringning.

»Hvad kan det vara?» frågade pan Zagloba. »Det 
är för sent för angelus.»

Pan Volodjovski lyssnade några ögonblick upp
märksamt.

»Det klämtas larml» sade han.
Sedan gaf Jaan sin häst sporrarna och red utefter 

leden.
»Finns här någon som vet,» frågade han, »hvad 

det är för stad eller för by, som ligger åt det där 
hållet?»

»Klavany, herr öfverste!» svarade en Gostsievitsch. 
»Vi bruka fara dit med pottaska.»

»Hör ni klämtningen?»
»Ja, där är någon fara å färde.»
Pan Michael vinkade åt trumpetaren, och strax 

därpå ljödo smattrande trumpetstötar. Truppen ryckte 
framåt.

Allas blickar voro riktade åt det håll, hvarifrån 
klämtningen ljöd. Det var ej heller förgäfves man 
blickade ditåt, ty inom kort steg ett rödt sken upp på 
himlen och växte och vidgade sig med hvart ögonblick.

»Eldsvåda!» hviskades det i leden.
Pan Michael lutade sig fram mot Skschetuski.
»Svenskarna!» sade han.
»Låt oss pröfva en dust med dem!» ropade pan Jan.
»Men det förvånar mig, att de ha satt eld på byn.»
»Adeln har väl gjort motstånd eller också bön

derna — ifall de rört kyrkan.»
»Vi få väl se,» sade pan Michael.
Och han fnös af belåtenhet.
I detsamma kom pan Zagloba framridande till 

honom.
» Michael 1»
»Ja, hvad?»
»Jag märker, att du fått korn på svenskt villebråd. 

Det blir väl strid af, eller hur?»



»Som Gud villi Som Gud vill 1»
»Men hvem skall vakta fången?»
»Hvilken fånge?»
»Inte mig nu längre utan pan Kovalski. Ser du, 

Michael, det går inte på villkor an att han rymmer 
ifrån oss. Kom ihåg, att hetmanen inte har en aning 
om hvad som tilldragit sig och inte heller får veta 
det, om inte Kovalski bringar honom budskapet. Man 
måste sätta några pålitliga karlar att vakta honom, 
för i stridsvimlet går det lätt att fly, i synnerhet 
om man betjänar sig af någon list.»

»Han är inte mer i stånd till list än vagnen 
han sitter på. Men du har rätt i att vi måste sätta 
någon att vakta honom . . . Skulle du vilja hålla ett 
öga på honom så länge?»

»Hml Synd att inte få vara med om striden . . . 
Men sant är, att jag inte skulle se mycket, midt i 
natten som det är. Om vi skulle slåss på ljusa dagen, 
finge ingen mig till det. .. Men eftersom publicum 
bonum kräfver detta offer af mig, så låt gå!»

»Godt! Jag lämnar dig fem man till bevakning, och 
skulle han försöka fly, så skicka honom genast en kula.»

»Jag kramar sönder honom mellan mina fingrar 
som vax, var lugn för det. . . Men eldskenet blir allt 
starkare där borta. Hvar skall jag stanna med Kovalski?»

»Hvar du behagar. Jag har inte tid längre nu,» 
svarade pan Michael.

Och han red vidare.
Elden utbredde sig allt mera. Vinden låg på 

från brandstället och bar utom klämtningen äfven 
med sig ekot af skott.

»I galopp!» kommenderade pan Volodjovski.



FJÄRDE KAPITLET.

Då de kommo närmare byn, saktade de farten 
och varseblefvo en bred gata, så upplyst af eldskenet, 
att man skulle kunnat plocka knappnålar på den, ty 
stugor brunno på ömse sidor och andra höllo på att 
antändas. Det blåste ganska starkt, och vinden bar 
gnistor, ja, hela tungor af eld till de angränsande taken.

Eldskenet belyste större och mindre hopar af folk, 
som sprungo i alla riktningar. Människornas skrik 
blandade sig med kyrkklockans klämtningar, boskapens 
råmande, hundarnas skall och ett och annat skott.

Hunna närmare urskilde pan Volodjovskis soldater 
en hop ryttare i bredskyggiga hattar. Somliga voro 
inbegripna i strid med bönder, sköto på dem med 
pistoler och motade dem ur stugorna. Ändra drefvo 
med sina huggvärjor ut boskapen på landsvägen. Ännu 
andra, alldeles inhöljda i moln af fjädrar och dun, 
vredo nacken af gårdarnas fjäderfän, som flaxade med 
vingarna i de sista dödsryckningarna. Ett tiotal höllo 
hästarna åt kamrater, som förmodligen voro sysselsatta 
med att plundra stugorna.

Vägen till byn sluttade något nedåt och omgafs 
af en björkskog, hvadan laudanerna utan att själfva bli 
sedda kunde se allt hvad som försiggick och i det 
bländande eldskenet tydligt urskilde de utländska sol
daterna, bönderna, kvinnorna, som släpades bort af 
ryttarna, och oordnade hopar af män, som försvarade 
sig. Alla dessa människor rörde sig af och an som 
dockorna i en marionetteater, skreko, förbannade och 
jämrade.

Hela kaskader af flammor sprutade upp mot skyn, 
och väggar och tak störtade samman under dån 
och brak.

Då pan Volodjovski med sin trupp hunnit fram 
till den vidöppna grinden, som förde in till byn, kom



menderade han halt. Han skulle ha kunnat språnga 
in i byn och på ett ögonblick nedsabla den intet 
anande fienden; men den lille riddaren hade beslutit 
att pröfva på svenskarna i öppen strid, och därför lagade 
han med flit så, att han skulle bli sedd.

Några ryttare, som posterade vid grinden, varse- 
blefvo först den annalkande truppen. En af dem skyn
dade bort till en officer, som med dragen huggvärja 
stod inne i en grupp af ryttare, och yttrade någonting 
till honom, i det han pekade åt det håll, hvarifrån pan 
Volodjovski närmade sig med sitt folk. Officeren skug
gade med handen för ögonen och blickade bort i den 
angifna riktningen; därefter gjorde han ett tecken, och 
strax därpå skar en ljudlig trumpetsignal igenom allt 
skrik och larm.

Och nu fingo våra riddare tillfälle att beundra 
den svenske soldatens disciplin. Knappt hade den första 
trumpetstöten ljudit, förrän en hop ryttare kommo ut- 
springande ur stugorna, andra kastade sitt byte eller 
lämnade oxar och får och alla skyndade bort till sina 
hästar.

Inom ett ögonblick stod hela truten uppställd, 
och den lille riddarens hjärta fylldes af uned) beundran 
blandad förvåning, så utvaldt folk var det. Allesammans 
kraftiga, högväxta gestalter, iförda samma stags rockar 
med läderbindlar om armen samt svarta hattar med på 
vänstra sidan uppvikta brätten; alla på bruna hästar. 
De stodo som en mur med dragna huggvärjor och blic
kade uppmärksamt men lugnt bortåt vägen.

Emellertid kom en officer, åtföljd af en trumpetare, 
framridande ur ledet, tydligen för att fråga hvad det 
var för slags folk, som närmade sig så långsamt.

Förmodligen trodde han, att det var någon radzi- 
villsk truppafdelning, och väntade sig ej anfall. Han 
viftade med hatten och värjan, och trumpetaren blåste 
oafbrutet till tecken att samtal önskades.

»Fyra af ett skott mot honom, någon,» sade den 
lille riddaren, »så att de få se hvad de ha att vänta 
sig af oss.»
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Ett skott smällde men nådde ej fram, då hållet 
var för långt. Synbarligen trodde officeren fortfarande, 
att det var något missförstånd, ty han började ropa än 
högljuddare och vifta med hatten.

»En gång till!» skrek pan Volodjovski.
Efter andra skottet vände officeren om och red, 

ehuru utan brådska, tillbaka till de sina, som i galopp 
kommo honom till mötes.

De första leden af laudaner trängde redan in 
genom grinden. Den svenske officeren ropade något 
till sitt folk. Huggvärjorna, som hittills hvilat mot 
ryttarnas axlar, sänktes. I dess ställe framtogo alla sina 
pistoler och stödde dem mot sadelknappen med myn
ningarna uppåt.

»Präktiga soldater 1» mumlade Volodjovski, seende 
med hvilken snabbhet och precision alla rörelser 
utfördes.

Därpå vände han sig om för att se till att hans 
egna led voro i god ordning, rätade på sig i sadeln 
och ropade:

»Framåt!»
Laudanerna lutade sig ned mot hästhalsarna och 

flögo åstad som en stormvind.
Svenskarna förmodade dem vara närmare än de i 

själfva verket voro och fy rade af sina pistoler. Men 
salfvan gjorde ej stor skada bland de bakom hästhal
sarna skyddade laudanerna. Endast några få släppte 
tyglarna och föllo baklänges, de andra stormade vidare 
och befunno sig strax därpå bröst mot bröst med 
svenskarna.

Det lätta litauiska kavalleriet begagnade ännu lansar, 
men som pan Volodjovski förutsett handgemäng, hade 
han redan under vägen befallt sitt folk att fastbinda 
lansarna, och man tillgrep nu genast sablarna.

Första anfallet förmådde ej skingra svenskarna, 
men de kastades tillbaka och laudanerna trängde ur
sinnigt på dem. Till höger och vänster stupade sol
dater, och trängseln blef allt större. Sabelskramlet 
skrämde bort bönderna från bygatan, där hettan var



nästan outhärdlig, ehuru de brinnande husen voro skilda 
från vägen af staket och täppor.

Allt hårdare ansatta retirerade svenskarna, men 
långsamt och i god ordning. Det skulle för öfrigt 
varit svårt för dem att skingra sig, eftersom vägen på 
ömse sidor omgafs af starka staket. Ibland försökte de 
att stanna men förgäfves.

Det var en egendomlig strid, där till följd af ter
rängförhållandena uteslutande de första leden kämpade, 
under det de bakom stående endast kunde drifva på 
de främre. Men just därför förvandlades striden i ett 
vildt mördande.

Pan Volodjovski, som på förhand bedt de gamla 
öfverstarna och Jan Skschetuski att under attacken hålla 
ett öga på folket, kämpade i de första leden./ Oupp
hörligt försvann någon svensk hatt framför honom i 
trängseln, som om den sjunkit genom jorden; ibland 
beskref en huggvärja, som slagits ur handen på en 
ryttare, en båge i luften, och samtidigt ljöd ett genom
trängande skri, och ännu en hatt försvann. En tredje, 
en fjärde följde, och pan Volodjovski trängde alltjämt 
framåt. Hans små ögon lyste med olycksbådande glans, 
men han var lugn och behärskad. Ibland, då han ej 
hade någon fiende framför sig på en sabellängd, vände 
han ansikte och klinga litet åt höger eller vänster och 
stack ned någon ryttare med en knappast märkbar stöt. 
Det var något nästan öfvermänskligt i den blixtlika 
snabbhet, hvarmed han utdelade dessa omärkliga stötar.

Liksom en kvinna, som skär hampa, själf alldeles 
försvinner i den, medan hennes väg däremot tydligt 
skönjes, så försvann också han stundom i vimlet af 
storväxta män, men just där fienden föll som säden 
för slåtterkarlens lie, där var han. Stanislav Skschetuski 
och den bistre Jozva Butrym, kallad Fotlös, följde tätt 
efter honom.

Slutligen började de bortre svenska leden breda 
ut sig på den öppna platsen framför kyrkan och klock
stapeln, och de främre följde efter. Ett kommandorop 
hördes från officeren, som tydligen ville föra hela sin

5. — Syndafloden. II.



trupp i striden, och inom ett ögonblick hade ryttarna 
formerat en lång slaglinje, som gjorde front mot 
polackerna.

Men Jan Skschetuski, som vakat öfver stridens 
gång och anfört fanan, följde ej den svenske kaptenens 
exempel utan stormade an i sluten kolonn mot den 
försvagade svenska styrkan. På ett ögonblick bröt han 
sig igenom den och satte i galopp af mot kyrkan, 
sålunda fallande ena hälften af den svenska truppen i 
ryggen. Den andra angreps af Mirski och Stankjevitscb, 
som under sitt befäl hade en del af laudanerna samt 
alla Kovalskis dragoner.

Två strider rasade alltså samtidigt, men de varade 
ej länge. Den vänstra flygeln, som angreps af Sksche
tuski, hann ej formera linje och upprefs först; den 
högra, som anfördes af kaptenen själf, gjorde längre 
motstånd, men som den var alltför utbredd, bröts till 
slut också den.

Kyrkogården var vidsträckt men olyckligtvis på 
alla sidor omgifven af ett högt staket, och den midt 
emot belägna grinden hade kyrkobetjäningen låst och 
förbommat, då den sett hvad som var å färde.

De slagna svenskarna skingrade sig åt alla håll, 
förföljda af laudanerna. På sina ställen kämpade smärre 
skaror mot hvarandra, här och där var striden förvandlad 
i envig, och man kämpade mot man, huggvärja och 
sabel korsades, ibland smällde ett pistolskott. En och 
annan ryttare, som lyckats undkomma en sabel, stupade 
ögonblicket därefter, genomborrad af en annan. En 
och annan svensk eller litauer lösgjorde sig från sin 
störtade häst för att strax därpå fällas till marken af 
ett välriktadt hugg.

I alla riktningar sprungo hästar utan ryttare, med 
fladdrande manar och näsborrarna vidgade af skräck. 
Somliga beto hvarandra, andra rusade förblindade och 
yra rätt in i klungorna af stridande och sparkade 
dem med sina hofvar.

Allt under det han nedmejade fiender som säd, 
sökte pan Volodjovski med blicken den svenske officeren.



Slutligen varseblef han honom inbegripen i strid med 
två Butrymar, och han sprängde fram till dem.

»Ur vägen!» skrek han till Butrymarna. »Ur 
vägen I»

Soldaterna redo lydigt åt sidan, och den lille rid
daren och svensken drabbade samman så våldsamt, att 
hästarna reste sig på bakbenen.

Officerens bemödanden gingo synbarligen ut på att 
kasta motståndaren ur sadeln, men pan Volodjovski 
satte fästet på sin dragonsabel mot bröstet, beskref en 
blixtlik rörelse med klingan och slog huggvärjan ur 
svenskens hand. Denne lutade sig ned emot pistol- 
hölstret men träffades i samma ögonblick af ett sabel
hugg tvärs öfver kinden och släppte tyglarna.

»Tag honom lefvande!» ropade Volodjovski till 
Butrymarna.

Laudanerna grepo den sårade, som vacklade i 
sadeln, den lille riddaren åter fortsatte sin ridt framåt 
kyrkogården, fortsatte att nedmeja fiender som säd.

På alla håll började redan svenskarna duka under 
för den i skärmytslingar och envig öfverlägsna adeln. 
Somliga vände fästet på sina huggvärjor mot angri
parna, andra kastade sina vapen till deras fötter, ordet: 
»pardon!» ljöd allt oftare. Men ingen aktade därpå, 
ty pan Michael hade endast gifvit befallning om att 
skona några. Seende detta upptogo de andra striden 
på nytt och stupade, såsom det höfdes soldater, efter 
en förtviflad kamp.

En timme senare nedhöggos de sista.
Bönderna kommo inrusande på kyrkogården, be- 

mäktigade sig hästarna, plundrade de stupade och gåfvo 
de sårade dödsstöten.

Så slöt litauernas första sammandrabbning med 
svenskarna.

Pan Zagloba, som med sin fånge gjort halt i björk
skogen, fick under tiden uppbära bittra förebråelser af 
pan Roch för att han, ehuru en släkting, handlat så 
ovärdigt mot honom.

»Farbror har störtat mig i evig olycka, för inte



nog med att en kula väntar mig i Kiejdany, mitt namn 
är också för alltid vanäradt. Hvem som hädanefter 
vill säga: en drummel, kan lika gärna säga: Roch 
Kovalski!»

»Det är sant, att nog inte många finnas, som 
vilja bestrida det,» svarade Zagloba, »och bästa beviset 
pä~ din nötaktighet är, att du förvånar dig öfver att 
jag lurat dig, jag, som dragit själfva kanen af Krim vid 
näsan. Tror du verkligen, din narr, att jag skulle ha 
tillåtit dig att föra oss till Birsche och kasta oss i gapet 
på svenskarna, oss, som äro de främste männen i hela 
republiken?»

»Det var ju inte af egen vilja jag förde er dit.»
»Men du var bödelns handtlangare, och det är en 

skam för en adelsman, det är en nesa, som du måste 
aftvå, annars säger jag upp släktskapen med dig och 
alla Kovalskier. Att vara förrädare, det är värre än 
att vara niding, men att vara handtlangare åt en som 
är sämre än niding, det är det värsta, som tänkas kan.»

»Jag tjänade hetmanen.»
»Och hetmanen tjänar satan. Tiger du nu?. . . 

Du är dum, Roch, haf alltid det i minne och inlåt dig 
inte i dispyter utan håll mig i rockskörten! Då kan 
det ännu bli folk af dig, för jag har hjälpt mer än en 
narr fram i världen.»

Deras samtal afbröts här af gevärssalfvors dån, ty 
striden hade just börjat i byn. Sedan tystnade skotten, 
men oväsenet fortfor, och skriken nådde ända fram 
till den undangömda platsen i björkskogen.

»Nu är Michael redan i arbete,» sade Zagloba. 
»Han är inte stor, men han bits som en orm. De 
där sjötrollen komma att bli skalade som kålrötter. 
Jag skulle också vilja vara där, och det är ditt fel, att 
jag måste sitta här och höra på bara. Det är din tacki 
Tycker du det är ett handlingssätt värdigt en släkting?»

»Hvad skulle jag vara tacksam för?»
»För att förrädaren inte får plöja med dig som 

med en oxe, fastän förstås plöjning är hvad du bäst 
duger till, för du är dum och stark. Begriper du?.. .
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He, det blir allt hetare där borta .. . Hör du? Det är 
svenskarna, som råma som kalfvar i en hage.»

Zagloba blef allvarsam, ty han kände sig litet orolig. 
Plötsligt frågade han, i det han såg pan Roch skarpt i 
ögonen:

»Hvilka önskar du viktoria?»
»De våra förstås.»
»Ser du det! Och hvarför inte svenskarna?»
»Därför att jag själf skulle vilja klå upp dem. 

Ens egna a’ ens egna.»
»Ditt samvete börjar vakna, märker jag .. . Men 

hur kunde du släpa ditt eget kött och blod till sven
skarna ?»

»Jag hade order.»
»Men nu har du inte order?»
»Ne-ej...»
»Ditt befäl är nu pan Volodjovski och ingen 

annan.»
»Ja-a ...»
»Du har att göra hvad pan Volodjovski be

faller dig.»
»Ja, det måste jag ju.» <
»Och han befaller dig först och främst att uppsäga 

Radzivill tro och lydnad och inte tjäna honom längre 
utan fäderneslandet.»

»Hvad för slag?» frågade pan Roch och kliade sig 
i hufvudet.

»Du har order!» dundrade Zagloba.
»Jag lyder!» svarade pan Roch.
»Det är bra. Vid första lägliga tillfälle skall du ge 

svenskarna på huden.»
»Order ä’ order,» svarade pan Kovalski och drog 

en så djup suck som om en tung börda fallit från 
hans axlar.

Zagloba var äfvenledes nöjd, ty han hade sina sär
skilda afsikter med pan Roch. De började alltså i 
bästa sämja lyssna till ekot af striden, och en god timme 
fingo de lyssna, innan allt blef tyst.

Zagloba greps af en allt lifligare oro.



»De våra måtte väl inte ha blifvit slagna?»
»Hur kan farbror, som är en gammal krigare, tro 

något sådant? Om de hade blifvit slagna, skulle de väl 
ha kommit flyende hit till oss...»

»Det har du rätt i. .. Till och med ditt förstånd 
duger något till, märker jag.»

»Hör farbror hofslagen? De rida långsamt. De 
måtte ha huggit ned alla svenskarna.»

»Ahl Bara det är de våra? Skall jag rida ut och 
se? Hvad tycker du?»

Med dessa ord hängde pan Zagloba sabeln vid 
sadelremmen, tog sin pistol i handen och gaf sig af. 
Inom kort varseblef han borta på vägen en svart massa, 
som långsamt närmade sig. Samtidigt nåddes hans öra 
af sorlet af röster.

I täten redo några män, inbegripna i lifiigt sam
tal, och plötsligt igenkände Zagloba pan Michaels väl
kända stämma, som yttrade:

»Tappra gossar 1 Hurudant infanteriet är, vet jag 
inte, men rytteriet är utmärkt.»

Zagloba gaf sin häst sporrarna.
»Hur är det med er? Hur är det med er? Jag 

började redan bli otålig och ville ge mig in i leken . .. 
Är ingen sårad?»

»Alla raska, gudskelof!» svarade pan Michael. »Men 
några och tjugu goda soldater ha vi förlorat.»

»Och svenskarna?»
»Nedhuggna hela högen 1»
»Du måtte ha arbetat som en hel karl, Michael 1 

Men tycker du det passade att lämna mig, gamle soldat, 
här som vakt? Jag var halft ifrån mig, så längtade 
jag efter att få smaka svenskkött. Jag skulle ha ätit 
dem råa!»

»Du kan få stekta också, för några stycken ha 
blifvit innebrända.»

»Dem må hundarna äta. Ha ni några fångar?»
»Ryttmästaren och sju man.»
»Hvad tänker du göra med dem?»
»Jag skulle vilja låta hänga dem, för de ha öfver-



fallit en oskyldig by och huggit ned invånarna. Men 
Jan säger, att det inte går an.»

»Hör på, go’ herrar, hvad som fallit mig in, 
medan jag suttit här och väntat. Ni ska inte bänga 
dem utan tvärtom ofördröjligen sända dem tillbaka till 
Birsche.»

»Hvarför det?»
»Ni känner mig som soldat, nu skola ni också 

lära känna mig som politikus. Vi skola släppa sven
skarna men inte säga dem hvilka vi äro. Tvärtom, 
vi skola säga dem, att vi äro Radzivills folk, att vi på 
hetmanens befallning nedhuggit denna afdelning och 
skola nedhugga alla vi träffa på, ty hetmanen har 
endast simulerat, att han öfvergått till svenskarna. Då 
råka de i lufven på hvarandra, och hetmanens creditus 
blir totalt undergräfd. Vid Gud! Om inte den idén 
är mera värd än er hela seger, må det växa ut en 
hästsvans på mig! Ty märk väl, att detta länder både 
Radzivill och svenskarna till skada. Kiejdany ligger 
långt från Birsche, och från Radzivill till De la Gardie 
är det än längre. Innan de hunnit klarera missförståndet, 
ha de börjat slåss. Låt oss stifta osämja mellan förrä
daren och fienderna, go* herrar! Den som drar fördelen 
af det, det blir republiken.»

»Det var ett godt råd på min ära, och väl värdt 
en seger!» sade Stankjevitsch.

»Ni har en kanslers förstånd,» sade Mirski.
»Ja, så skola vi göra!» ropade pan Michael. »I 

morgon dag släpper jag dem lösa, i dag vill jag inte 
höra talas om något, det är alldeles förbi med mig... 
Det var hett som i själfva helvetet där borta på vägen 
.. . Uffi Mina händer äro som förlamade ... Officeren 
skulle inte ens kunna ge sig af i dag, han har fått sig 
en minnesbeta tvärs öfver ansiktet.»

»Men huru skola vi kunna säga dem allt det där? 
Hvad råder far till?» frågade Jan Skschetuski.

»Det har jag redan tänkt ut,» svarade Zagloba. 
»Kovalski har sagt mig, att det bland hans dragoner 
finns två preussare, som kunna pladdra tyska och som
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äro fintliga karlar dessutom. De få säga dem allt det 
där på tyska, det språket förstå nog svenskarna, som 
legat i Tyskland och krigat i så många år. Kovalski 
är redan vår med lif och själ. Han är en duktig pojke, 
och jag kommer nog att få nytta af honom.»

»Godt!» sade Volodjovski. »Vill någon af er, go’ 
herrar, sköta om det där, jag orkar inte hålla mig uppe 
längre. Jag har redan sagt folket, att vi skola stanna 
i den här björkhagen till i morgon bitti. Mat komma 
de till oss med från byn — och nu gå vi och lägga 
oss. Min löjtnant skall hålla öga på vakten. Vid 
Gud, jag ser er knappt, go’ herrar, ögonen falla ihop 
af sig själfva...»

»Go' herrar!» sade pan Zagloba, »inte långt här
ifrån ligger en hölada, där ska vi må som prinsar öfver 
natten, och i morgon bitti ge vi oss af. .. Komma vi 
sen någon gång tillbaka, blir det i sällskap med Sapieha 
för att göra Radzivill visit.»

FEMTE KAPITLET.

Under sin fortsatta frammarsch nåddes emellertid 
våra krigare af nyheter, som kommo dem att afstå från 
beslutet) att begifva sig till Sapieha. De värfvade trup
perna nere i Podlachien hade vid underrättelsen om 
hetmanens förräderi bildat en konfederation, i spetsen 
för hvilken två öfverstar ställt sig: Horotkjevitsch och 
Jakob Kmitsits, en kusin till Radzivills trognaste anhän
gare, Andreas Kmitsits.

Vid underrättelsen härom beslöt pan Volodjovski i 
samråd med sina kamrater att i stället för att uppsöka 
Sapieha sluta sig till de konfedererade, som redan stodo 
färdiga till strid.

Detta var emellertid intet lätt företag, ty för att
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uppnå Podlachien måste man passera tämligen nära 
förbi Kiejdany — förbi lejonets kula.

Vägar och skogsstigar, byar och städer voro i het
manens våld; strax bortom Kiejdany stod Kmitsits med 
rytteri, fotfolk och kanoner, utsänd att kufva rebel
liska truppafdelningar. Radzivill hade redan fått under
rättelse om öfverstarnas flykt, om myteriet i Volod- 
jovskis adelsfana och om striden vid Klavany, och 
denna sista nyhet i synnerhet försatte honom i sådant 
raseri, att man fruktade för hans lif, ty en attack af 
astma inställde sig, hvilken hotade att kväfva honom.

Han utsände genast trupper att nedgöra pan 
Volodjovskis fana och afskickade samtidigt ett bref 
till Kmitsits, hvari han riktade bittra förebråelser mot 
denne, som genom att ha utverkat nåd för de brotts
lige gifvit anledning till dessa olyckor. Brefvet slutade 
med en befallning att ofördröjligen begifva sig till 
Biilevitsche för att afhämta svärddragaren och dennes 
släkting, »ty,» slöt fursten, »den som har dem i sitt 
våld har hela Lauda, hvars adel, uppeggad af Volod- 
jovski, börjar resa sig mot oss.»

Efter mottagandet af detta bref kunde Kmitsits ej 
längre uppskjuta sin färd till Biilevitsche, och han begaf 
sig af i spetsen för femtio dragoner. Men en sådan 
oro marterade honom som om han redan på förhand 
varit viss om företagets olyckliga utgång. Han förstod, 
att han ej skulle blifva väl mottagen, och han bäfvade 
för tanken, att pan Billevitsch kanske till och med skulle 
göra väpnadt motstånd och han i så fall skulle blifva 
nödsakad att bruka våld.

Han beslöt emellertid att först försöka med 
öfvertalningar och böner, och för att aflägsna hvarje 
tanke på våld, kvarlämnade han sina dragoner på en 
krog, belägen en staje* från byn och två från herr
gården. Åtföljd endast af sin lif knekt och en sven fort
satte han sedan färden fram, på något afstånd följd af 
en enkom medförd karet.

• Ett längdmått på 125 fot.
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Det var på eftermiddagen, och solen lutade redan 
mot sin nedgång, men vädret var vackert och den blå 
himlen endast i väster höljd af några små skära moln
tappar, hvilka långsamt försvunno bakom synranden, 
likt en skock lår, som lämna betesplatsen. Kmitsits 
red igenom byn med klappande hjärta. Men ingen 
fäste någon synnerlig uppmärksamhet vid de tre ryt
tarna. Barnen sprungo på sina bara fotter ur vägen 
för hästarna, och bönderna bugade sig till jorden vid 
åsynen af den ståtlige officeren. Då han kommit ut ur 
byn varseblef han framför sig herrgården, det gamla 
billevitsch’ska stamgodset, och bakom den vidsträckta 
trädgårdar.

Kmitsits saktade farten ytterligare och började tala 
för sig själf. Tydligen gjorde han upp svar på de 
frågor, som skulle komma att ställas till honom, och 
under tiden betraktade han med tankfulla blickar bygg
naderna framför sig. Billevitsche var långt ifrån att 
vara något magnatresidens, men vid första ögonkastet 
såg man, att dess ägare måste vara en förmögen adels
man. Själfva hufvudbyggningen, hvars fasad var vänd 
mot landsvägen, var af trä men väldig till omfånget. 
Väggarna voro så svartnade af ålder, att fönstren sågo 
hvita ut emot dem. Öfver huset hvälfde sig ett högt 
tak med fyra skorstenar i midten och två dufslag på 
sidorna. Hela flockar af hvita dufvor sutto på taket eller 
sväfvade öfver det med susande vingslag.

Två långa flygelbyggnader omslöto corps-de-logiet 
och gåfvo gården formen af en hästsko. De rymde 
gästrummen, kök, förrådskammare, vagnslider, stall för 
ridhästarna, som ägaren ville ha i sin närhet, och bo
städer för gårdsfolket.

I midten af den vidsträckta gården reste sig några 
gamla lindar, där storkarna byggt bo; nedanför satt en 
björn fastkedjad. I hvardera ändan af gården låg en 
brunn, och ett krucifix öfver porten, mellan två korsade 
lansar, fulländade bilden af ett förmöget, gammaldags 
adelshem. Till höger om hufvudbyggnaden framskymtade



bakom lindarnas kronor stallets, ladugårdens och får
husets halmtak.

Kmitsits red in genom grindarna, som voro vid
öppna likt en adelsmans famn, då han väntar gäster. 
Hundarna, som ströfvade omkring på gården, började 
genast skälla, och ur flygelbyggnaderna kommo två 
stallknektar utspringande för att hålla hästarna.

Samtidigt visade sig i corps-de-logiets förstuport 
en kvinnlig gestalt, hvari Kmitsits ögonblickligt igen
kände Olenka. Hans hjärta började klappa hårdare. 
Sedan han kastat tyglarna till stallknekten, närmade han 
sig förstubron med sin mössa i ena handen och.sabeln 
i den andra.

Den väna kvinnogestalten stod ett ögonblick orörlig 
med handen för ögonen till skydd mot solstrålarna, 
men plötsligt försvann hon som förskräckt öfver anblic
ken af den annalkande gästen.

»Illa 1» tänkte pan Andreas. »Hon flyr för migl»
Och han kände sig dess mer smärtsamt berörd 

som den vackra solnedgången och den frid och ro, 
som legat utbredd öfver hela denna tafla, stämt honom 
mera ljus och förhoppningsfull, än kanske ens han själf 
vetat af.

Han hade haft en känsla af att han var på väg 
till sin trolofvade, som skulle mottaga honom med 
glädjestrålande ögon och röda rosor på kinderna.

Men illusionen hade skingrats. Knappt hade hon 
varseblifvit honom, förrän hon försvunnit som vid åsy
nen af en ond ande, och i stället kom honom svärd- 
dragaren själf till mötes med på en gång orolig och 
mörk uppsyn.

Kmitsits bugade sig och yttrade:
»Jag har redan länge önskat göra ers ädelborenhet 

skyldig uppvaktning men har i dessa oroliga tider icke 
kunnat komma förr, fastän lusten för visso icke fattats 
mig.»

»Jag är er synnerligen tacksam. Var god och stig 
in,» svarade svärddragaren, i det han strök sig öfver



hjässan, såsom hans vana var, då han kände sig förlägen 
eller osäker på sig själf.

Och han trädde åt sidan för att låta gästen stiga 
först genom dörren.

Kmitsits krusade, och de stodo några ögonblick 
bugande framför tröskeln. Slutligen tog pan Andreas 
försteget och trädde in i rummet.

Han fann där två adelsmän före sig. Den ene, en 
man i sina bästa år, var pan Dovgird från Plemborg, 
en nära granne till Billevitsch, den andre var pan 
Chudzynski, herre till Ejragola. Kmitsits varseblef, att 
deras ansikten mulnade, så snart de fingo höra hans 
namn: de reste borsten som doggar vid anblicken af 
en varg. Han såg utmanande på dem men beslöt sedan 
att låtsas som om han icke märkte deras närvaro.

En pinsam tystnad inträdde.
Pan Andreas började bli otålig och bet i sina 

mustascher, gästerna sneglade ilsket på honom, och svärd- 
dragaren strök sig öfver hjässan.

»Behagar kanske ers ädelborenhet dricka ett glas 
tarfligr mjöd med oss?» frågade pan Tomas slutligen, 
pekande på kanna och glas. »Var så god! Var 
så god!»

»Jag dricker gärna med er, herr svärddragare!» 
svarade Kmitsits i kärf ton.

Panerna Dovgird och Chudzynski, som togo detta 
svar såsom ett uttryck af förakt för dem, började fnysa 
af ilska, men de ville ej genast börja gräl i en väns 
hus, i synnerhet icke med en slagskämpe, beryktad i 
hela Samogitien.

Emellertid klappade svärddragaren i händerna och 
befallde den inträdande svennen att hämta ett fjärde glas. 
Därefter fyllde han det, förde sitt eget till munnen och 
yttrade:

»Det gör mig glädje att se er i mitt hus.»
»Jag skulle vara uppriktigt glad, om så vore.»
»En gäst är alltid välkommen...» svarade pan 

Tomas sententiöst.



Tydligen kännande sig förpliktigad att underhålla 
samtalet, frågade han efter några ögonblick:

»Hvad nytt från Kiejdany? Hur befinner sig het
manen?»

»Inte vid bästa hälsa, ers ädelborenhet,» svarade 
Kmitsits. »Och i dessa oroliga tider kan man ju intet 
annat vänta.. . Fursten har många bekymmer och 
sorger.»

»Det tror jag nogl» inföll pan Chudzynski.
Kmitsits såg på honom ett ögonblick, därefter 

vände han sig åter till pan Billevitsch och fortsatte:
»Fursten hade blifvit utlofvad auxilia af hans maje

stät konungen af Sverige och hade hoppats att oför- 
dröjligen få tåga till Vilna och utkräfva hämnd för 
dess förstöring. Det måste vara er bekant, att Vilna 
har brunnit i sjutton dagar. Det sägs, att endast källar- 
hvalfven finnas kvar bland grus och bränder...»

»Hvilken olycka 1» suckade svärddragaren.
»För visso är det en olycka, och, om man inte 

kunde förekomma den, borde man åtminstone ha 
hämnats den genom att på samma sätt lägga fiendens 
hufvudstad i aska. Det skulle vi också ha gjort, om 
inte rebeller, som misskänna hetmanens ädla intentio
ner och utropa honom som förrädare, gjorde uppror 
emot honom i stället för att följa honom mot fienden. 
Det är intet under, att furstens hälsa undergräfves, när 
han, som Gud har utsett till stora ting, ser att den 
mänskliga illviljan oupphörligt uppställer nya impedi
menta, genom hvilka hela företaget kan gå om intet. 
Furstens bästa vänner ha svikit honom, de han mest 
räknat på ha öfvergifvit honom eller öfvergått till 
hans fiender.»

»Så är detl» svarade svärddragaren allvarligt.
»Och detta är en stor sorg för honom,» fortsatte 

Kmitsits. »Jag har med egna öron hört fursten säga: 
’Jag vet, att äfven ärliga män döma mig hårdt, men 
hvarför komma de inte till Kiejdany, hvarför säga de 
mig inte rätt i ansiktet hvad de ha emot mig, hvarför 
vilja de inte lyssna till mina skäl?’»
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»Hvem syftar fursten på?» frågade svärd dragaren.
»I främsta rummet på er, ädle herre. Han hyser 

en uppriktig aktning för er men misstänker, att också 
ni hör till hans fiender ...»

Pan Tomas började oroligt stryka sig öfver hjässan, 
och märkande, att samtalet hotade att taga en farlig 
vändning, klappade han i händerna.

En sven uppenbarade sig i dörren.
»Ser du inte, att det börjar bli mörkt?... Ljus!» 

skrek svärddragaren.
»Gud är mitt vittne,» fortsatte Kmitsits, »att jag verk

ligen hade intentionen att göra ers ädelborenhet skyldig 
uppvaktning, men samtidigt medför jag en befallning 
från fursten, som själf skulle ha infunnit sig på Bille- 
vitsche, om hans tid medgifvit det...»

»För låga dörrar...» insköt svärddragaren.
»Det skall ni inte säga, då det ju är en vanlig 

sak, att grannar besöka hvarandra, men som fursten 
inte har ett ögonblick ledigt, sade han som så till 

. mig: ’Framför min ursäkt till Billevitsch för att jag 
inte kommer själf, men bed honom att tillika med sin 
släkting infinna sig hos mig och det utan uppskof, ty 
hvar jag kan vara i morgon eller öfvermorgon vet jag 
inte.’ Alltså, ers ädelborenhet, jag kommer med en 
inbjudan från fursten, och det gläder mig att hvarken 
ni eller er släkting af hälsoskäl äro hindrade att följa 
mig. Då jag kom uppridande på gården, varseblefjag 
panna Alexandra i porten, ehuru hon genast försvann 
som dimman på ängen ...»

»Ja,» svarade pan Billevitsch, »jag skickade själf 
ut henne att se hvem som kom.»

»Jag väntar på svaret, herr svärddragarel» återtog 
Kmitsits.

I detta ögonblick kom svennen in med ljus och 
ställde det på bordet; ljusskenet belyste pan Tomas’ 
ansikte, som hade ett brydt och förläget uttryck.

»Det är en ej ringa heder för mig,» svarade han, 
»men ... nu genast kan jag inte . . . Som ni ser har 
jag gäster ... Ni torde ursäkta mig inför hetmanen ...»



»Men det, herr svärddragare, är ja alls intet hin
der. För hetmanen träda säkerligen dessa herrar till
baka.»

»Vi ha i mål munnen och kunna svara för oss 
själfva!» inföll pan Chudzynski.

»Vi låta inte andra bestämma öfver oss,» tillfogade 
pan Dovgird från Plemborg.

»Ser ni det, herr svärddragare,» återtog Kmitsits, 
i det han låtsade taga adelsmännens harmsna utrop för 
samtycke. »Jag visste, att det var höfviska kavaljerer. 
För öfrigt, för att inte på något sätt förolämpa dem, 
inbjuder jag dem också till fursten i Kiejdany.»

»För stor ärai» svarade båda. »Vi ha annat att 
göra.»

Kmitsits såg på dem med en egendomlig blick, 
och därpå yttrade han kallt, liksom vändande sig till 
någon fjärde person:

»Då fursten bjuder, har ingen rätt att säga nej.»
De andra reste sig från sina platser.
»Här skall alltså begagnas våld?» frågade svärd- 

dragaren.
»Herr svärddragare, ädle herre!» svarade Kmitsits 

lifligt. »De där herrarna skola följa med mig vare sig 
de vilja eller inte, ty det behagar mig så, men gent 
emot er vill jag icke bruka våld utan ber på det ödmju
kaste, att ni uppfyller furstens önskan. Jag är i furstens 
tjänst och har order att föra er till Kiejdany, men så 
länge jag äger minsta hopp om att kunna vinna något 
genom böner, fortsätter jag att be ... och det svär jag 
er, att icke ett hår skall krökas på ert hufvud i Kiej
dany. Fursten önskar tala med er och vill, att ni 
under dessa oroliga tider skall ha ert hem i Kiejdany. 
Det är alltsammans. Ni kommer att bli bemött med 
tillbörlig vördnad, såsom gäst och vän, därpå ger jag 
mitt adelsmannaord.»

»Jag protesterar såsom adelsman!» ropade svärd- 
dragaren. »Och lagen skyddar mig.»

»Och sablarna!» skreko Chudzynski och Dovgird.



Kmitsits började skratta, rynkade ögonbrynen och 
svarade:

»Stick ni era sablar i skidan, go’ herrar, annars 
låter jag ställa er båda mot stallväggen och skickar er 
hvar sin kula genom hufvudet!»

De båda adelsmännen ryckte till och började se 
ömsom på hvarandra, ömsom på Kmitsits, och svärd- 
dragaren ropade:

»Men detta är ju ett skändligt våld mot den adliga 
friheten, mot privilegierna!»

»Intet våld kommer att öfvas, om ni godvilligt 
fogar, er,» svarade Kmitsits, »och beviset därpå är, att 
jag lämnat kvar mina dragoner i byn och kom ensam 
för att bjuda, såsom granne bjuder granne. Vägra inte, 
ty i dessa oroliga tider kan intet afseende fästas vid 
en vägran. Fursten själf kommer att be er om ursäkt 
härför, och var viss om att ni blir mottagen som en 
granne och vän. Var också öfvertygad därom att, 
ifall det inte vore förhållandet, skulle jag hundra gånger 
hellre ha velat ha en kula för pannan än jag kommit 
hit och hämtat er. Så länge jag lefver, skall inte ett 
hår krökas på någon Billevitsch’ hufvud. Betänk hvem 
jag är, minns pan Herakles och hans testamente, och 
säg själf, om fursten skulle ha valt mig, ifall han haft 
oredliga afsikter mot er.»

»Hvarför brukar han då våld, hvarför tvingar han 
mig att resa?... Hur skall jag kunna ha förtroende 
för honom, när hela Litauen talar om den oppression, 
hvarunder redliga medborgare sucka i Kiejdany?»

Kmitsits andades lättare, ty af orden och tonfallet 
förstod han, att svärddragaren började vackla.

»Ers ädelborenhet!» svarade han nästan muntert. 
»Bland grannar är våld ofta ett uttryck för affectus. 
Då ni låter taga hjulen af era kära gästers vagnar och 
låser stalldörren, begår ni inte våld då? Och då ni 
tvingar dem att dricka, fastän vinet rinner ut genom 
näsorna på dem, begår ni inte våld då? .. . Och betänk 
väl, att om jag också skulle binda er och föra er till 
Kiejdany mellan led af dragoner, så gjorde jag det
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endast för ert eget bästa ... Rebelliska trupper ströfva 
omkring och härja, bönderna resa sig, den svenska hären 
är i annalkande, och ni tror, att ni skall komma hel
skinnad undan i detta tumult, att inte er gård endera 
dagen skall bli sköflad och bränd och ni själf kanske 
bortsläpad! . .. Ar kanhända Billevitsche en fästning ? 
Kan ni försvara er här? Hvad är det fursten åstun- 
dar? Trygghet för er, ty endast i Kiejdany är ni säker 
för faror, och hit kommenderar fursten ut en trupp
styrka, som skall vakta er egendom som sin ögonsten. 
Om en enda högaffel försvinner från er gård, må ni 
taga hela min förmögenhet i beslag!»

»Svärddragaren började gå fram och tillbaka i 
rummet.

»Kan jag lita på ert ord?»
»Det kan ni,» svarade Kmitsits.
I detta ögonblick inträdde panna Alexandra. Kmit

sits skyndade emot henne; men plötsligt erinrade han 
sig hvad som förefallit i Kiejdany, och dessutom var 
hennes ansiktsuttryck så kallt, att han hejdade sig och 
hälsade med en stum bugning på afstånd.

Svärddragaren stannade framför henne.
»Vi skola resa till Kiejdany,» sade han.
»Hvarför det?» frågade hon.
»Därför att hetmanen inbjuder oss ...»
»Som god granne och vän!» skyndade ‘Kmitsits 

infalla.
»Ja, som god granne och vän,» upprepade svärd

dragaren, ej utan en anstrykning af bitterhet. »Men 
om vi inte resa godvilligt, har den här officeren order 
att omringa oss med dragoner och föra oss dit med 
våld.»

»Gud förbjude, att det skulle komma därhän!» 
utbrast Kmitsits.

»Sade jag inte farbror,» yttrade panna Alexandra, 
»att vi skulle fly så långt bort som möjligt, för här 
lämna de oss inte i fred ... Min aning besannades!»

»Hvad är att göra! Hvad är att göra! Mot öfver- 
makten stå vi värnlösa!» ropade pan Billevitsch.

G. — Syndafloden. II.
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»Det är sant,» svarade panna Alexandra, »men 
åtminstone skola vi inte frivilligt bege oss till detta van- 
ärade hus... Må nidingarna binda oss och släpa oss 
dit... Vi äro inte ensamma om att lida förföljelser, 
inte oss ensamma kommer förrädarnas hämnd att drabba; 
men må de veta, att vi föredraga död framför vanära.»

Här vände hon sig till Kmitsits med ett uttryck 
af djupaste förakt i sitt ansikte.

»Bind oss, herr officer eller bödel, och släpa oss 
till ert Kiejdany fastbundna vid hästarna. På annat 
sätt komma vi inte.»

Blodet rusade till Kmitsits kinder; ett ögonblick 
såg det ut som om han skulle bryta ut i hejdlös vrede, 
men han behärskade sig.

»Ack, nådiga fröken!» sade han med af sinnes
rörelse kväfd stämma. »Jag finner ingen nåd för era 
ögon, märker jag, eftersom ni vill göra mig till niding, 
förrädare och illgärningsman. Må Gud döma hvem af 
oss, som har rätt: jag, som tjänar hetmanen, eller ni, 
som sparkar mig ifrån er som en hund. Gud har 
gifvit er fägring men ett grymt och hårdt hjärta. Ni 
lider gärna själf, bara för att få tillfoga en annan ännu 
större smärta. Ni öfverskrider måttet, min fröken, vid 
min ära, ni öfverskrider måttet!»

»Flickan har rätt!» ropade svärddragaren, som 
plötsligt återfick sitt mod. »Vi följa inte med frivilligt. 
Låt era dragoner fängsla oss!»

Men Kmitsits hörde ej ens hvad han sade, så 
djupt upprörd och förolämpad var han.

»Ni älskar att vålla andra smärta,» fortsatte han, 
vänd till Olenka, »och har utropat mig som förrädare 
utan rannsakning, utan att lyssna till mina skäl, utan 
att låta mig säga ett ord till mitt försvar. Som ni 
behagar! . .. Men till Kiejdany skall ni följa mig med 
eller mot er vilja, det är mig likgiltigt. Där skall mitt 
uppsåt träda klart i dagen, där skall ni få erfara om 
ni dömt mig rättvist, där skall ert samvete säga er 
hvem af oss, som varit den andras bödel. Annan 
hämnd önskar jag inte... Och ingenting mer begär



jag heller af er, ty ni har spänt bågen så högt, att 
den brustit. .. Bakom er fägring lurar en orm som 
bakom en blomma.»

»Vi resa intei» ropade svärddragaren i än resolu
tare ton.

»Nej! Nej!» skreko panerna Chudzynski af Ejra- 
gola och Dovgird af Plemborg.

Kmitsits vände sig emot dem. Han var nu all
deles blek af vrede, och hans tänder skallrade som i 
feberfrossa.

»Hal» ropade han. »Försök, försök bara!... 
Jag hör hofslag, det är mina dragoner, som komma. 
Såg ännu en gång om det där, att ni inte resa!»

Utanför fönstren hördes i själfva verket snabba 
hofslag. Alla insågo, att någon möjlighet att undkomma 
icke fanns, och Kmitsits fortsatte:

»Min fröken! Inom två Ave Marior skall ni sitta 
i vagnen, annars får er farbror en kula för pannan.»

Och tydligen greps han af en allt ursinnigare 
vrede, ty plötsligt skrek han, så att fönsterrutorna 
skallrade:

»I väg!»
Men samtidigt öppnades förstuporten långsamt, 

och en obekant stämma frågade:
»Hvart, herr officer?»
Alla stodo som lamslagna af häpnad, och allas 

ögon riktades mot dörren, där en liten man i harnesk 
och med dragen sabel i handen hade uppenbarat sig.

Kmitsits ryggade tillbaka som om han sett ett 
spöke.

»Pan ... Volodjovski!» utropade han.
»Till er tjänst,» svarade den lille mannen.
Och han trädde in i rummet; tätt efter honom 

följde Mirski, Zagloba, de båda Skschetuskierna, Stankje- 
vitsch, Oskierka och pan Roch Kovalski.

Svärddragaren utropade:
»Ären I ärliga riddare, så rädden en medborgare, 

som man mot lag och adliga privilegier vill arrestera



och bortföra. Rädden, go’ herrar bröder, den adliga 
friheten!»

»Frukta intet!» svarade Volodjovski. »Den där 
junkerns dragoner äro redan i godt förvar, och själf 
behöfver han räddning bättre än ni.»

»Framför allt behöfver han en präst,» inföll Zagloba.
»Ni har otur, herr officer,» vände sig Volodjovski 

till Kmitsits. »Det är andra gången ni kommer i min 
väg... Ni hade nog inte väntat ätt träffa mig här?»

»Nej,» svarade Kmitsits. »Jag trodde, att ni redan 
var i furstens våld.»

»Hittills har jag lyckats undkomma honom .. . 
och som ni vet är detta vägen till Podlachien ... Men 
det hör inte hit... Då ni första gången bortröfvade 
denna jungfru, ryckte jag henne ifrån er med hjälp 
af sabeln, eller hur?»

»Ja,» svarade Kmitsits och förde ofrivilligt handen 
upp till hufvudet.

»Nu är det en annan sak. Då var ni en lagbry
tare, och sådana påträffar man många bland adeln, och 
det drar ej full vanheder med sig ... Nu är ni inte 
längre värdig att få strida med en ärlig man.»

»Hvarför inte?» frågade Kmitsits.
Och han lyfte på sitt stolta hufvud och såg pan 

Volodjovski rätt i ögonen.
»Därför att ni är en förrädare och renegat,» sva

rade pan Volodjovski, »därför att ni som en bödel har 
nedslaktat ärliga soldater, som velat försvara fädernes
landet, och därför att det är er skuld, att detta olyck
liga land suckar under ett nytt ok.. . Kort sagdt: 
bered er på döden, ty så sant Gud lefver är er sista 
stund nu slagen!»

»Med hvilken rätt viljen I döma och låta döda 
mig?» frågade Kmitsits.

»Min värde herre,» inföll pan Zagloba allvarsamt, 
»läs era böner i stället för att fråga oss om vår rätt.. . 
Har ni något att säga till ert försvar, så säg det fort, 
för här finns ingen lefvande själ, som skulle vilja fälla, 
en förbön för er. En gång har denna jungfru, efter



hvad jag hört, bedt pan Volodjovski om nåd för er, 
men efter hvad ni nu har gjort, ber hon säkert inte 
längre för er.»

Allas blickar riktades på panna Billevitsch. Hon 
stod orörlig, med nedslagna ögon, kall och orörlig, och ej 
ett ord kom öfver hennes läppar.

Tystnaden afbröts af Kmitsits" stämma:
»Jag ber inte den jungfrun om förbön.»
Panna Alexandra teg.
»Hitåt!» ropade pan Volodjovski, i det han vände 

sig mot dörren.
Tunga steg och klangen af sporrar hördes, och 

sex soldater med Jozva Butrym i spetsen inträdde i 
rummet.

»Tag honom,» kommenderade pan Volodjovski, 
»för honom utanför byn och skjut honom för pannan 1»

Butryms tunga hand lades på Kmitsits’ axel, och 
två andra fattade honom i armen.

»Låt dem inte slita i mig som hundar,» sade pan 
Andreas till Volodjovski. »Jag går själf.»

Den lille riddaren gjorde ett tecken åt soldaterna, 
som genast släppte fången men bildade en ring om
kring honom. Han aflägsnade sig lugnt, utan att yttra 
ett ord vidare, endast sakta mumlande en bön.

Omedelbart därpå försvann panna Alexandra genom 
dörren till angränsande rum. Hon passerade igenom 
det med armarna utsträckta framför sig som om hon 
trefvat i mörkret. Plötsligt började det gå rundt i 
hennes hufvud, andedräkten stockade sig i hennes bröst, 
och hon sjönk sanslös till golfvet.

Bland de församlade herrarna härskade ,en stund en 
tryckt tystnad. Slutligen afbröts den af pan Billevitsch.

»Go* herrar,» sade han, »I dragen Radzivills hämnd 
öfver mitt hufvud!»

»Ni måste fly,» svarade Volodjovski. »Vi äro på 
väg till Podlachien, där trupperna resa sig mot förrä
daren, och ni gör klokast i att följa med oss. Annan 
utväg finns inte. Ni kan gömma er undan i Bjalov-



jesch, där pan Skschetuskis släkting, hofjägmästaren, 
bor. Där finner er ingen.»

»Men min egendom går förlorad.»
»Den ger er republiken tillbaka.
»Michael,» inföll plötsligt zfagloba, »jag skyndar 

i väg och ser efter om inte den där olycksfågeln har 
några order från hetmanen. Kommer du ihåg hvad 
jag fann hos Roch Kovalski?»

»Rid i vägl Det är ännu tid; sedan bli pappe
ren nedblodade. Jag lät med flit föra honom utanför 
byn, så att jungfrun inte skulle höra skotten; kvinnor 
bruka vara känsliga och lättskrämda.»

Zagloba gick, och ett ögonblick senare hördes hof- 
slagen af hans häst. Pan Volodjovski vände sig till 
svärddragaren:

»Hvad gör ers nådes unga släkting?»
»Hon ber säkert för den själ, som skall gå 

att stånda inför Guds domstol.»
»Gud skänke honom evig fridi» inföll Jan Sksche- 

tuski. »Om han inte frivilligt ställt sig i Radzivills 
tjänst, skulle jag ha varit den förste att fälla förbön 
för honom; men hade han också inte velat tjäna fäder
neslandet, kunde han åtminstone ha låtit bli att sälja 
sin själ till Radzivill.»

»Just det!» sade Volodjovski.
»Han är brottslig och förtjänar sitt öde,» inföll 

Stanislav Skschetuski. »Men jag skulle ha önskat, att 
det i stället hade varit Radzivill eller Opalinski... å, 
Opalinski!»

»Det bästa beviset på hans brottslighet,» yttrade 
Oskierka, »är att jungfrun, som varit hans trolofvade, 
inte hade ett ord till hans försvar. Jag iakttog henne 
och såg, att hon led marter, men hon teg, ty hur 
skulle hon ha kunnat fälla förbön för en förrädare?»

»Och ändå har hon uppriktigt älskat honom, det 
vet jag,» sade svärddragaren. »Tillåter ni, mina herrar, 
att jag går och ser efter hur det är med henne, ty 
detta är säkert en svår pröfvostund för henne.»



»Och gör er redo till affärden!» ropade den lille 
riddaren. »Så fort våra hästar ha hvilat ut, fortsätta vi 
färden. Vi äro för nära Kiejdany.»

»Godt!» svarade svärddragarén.
Och han gick.
Ett ögonblick senare ljöd ett högt skri från rum

met invid. Officerarna hastade dit, äfven tjänstfolket 
skyndade till, och man fick se svärddragarén komma 
bärande Olenka, som han funnit sanslös på golfvet.

Volodjovski ilade till hans hjälp, och de lade henne 
på en soffa. Hon visade intet tecken till lif. Den 
gamla hushållerskan kom med droppar, och slutligen 
slog Olenka upp ögonen.

»Det är bäst herrarna gå sin väg,» sade hushåller
skan, »vi reda oss ensamma.»

Svärddragarén förde ut sina gäster.
»Jag skulle önska, att det här aldrig händt hos 

mig,» sade han bekymrad. »Det hade varit bättre, om 
ni tagit med er den olycklige och skjutit ned honom 
någonstädes på vägen och inte hos mig. Hur skola 
vi nu kunna fly, då flickan är så godt som halfdöd?...»

»Hvad som är skedt är skedt,» svarade Volodjov
ski. »Vi sätta henne upp i vagnen, för fly måste ni, 
annars undgår ni inte Radzivills hämnd . . . Vagnen är 
bekväm och står redan förspänd, Kmitsits har haft den 
med sig hit... Gå, herr svärddragare, och säg jung
frun hur sakerna stå och att flykten inte kan uppskju
tas. Vi måste ge oss af; i morgon bittida kunna 
Radzivills trupper vara här.»

»Det är sant!» medgaf svärddragarén. »Jag går!»
Han gick, och efter en stund kom han tillbaka, 

åtföljd af Olenka, som icke blott återhämtat sig utan 
till och med redan var resklädd. Men på hennes kin
der flammade en het rodnad, och hennes ögon lyste 
med feberglans.

»Låt oss resa, låt oss resa...» sade hon, så fort 
hon trädde in.

Volodjovski gick före ut för att tillsäga sitt folk



att hämta vagnen, sedan återkom han, och alla började 
göra sig redo till affärden.

Innan en kvart förflutit, ljöd bullret af vagnshjul 
samt hofslag på gården.

»Låt oss resa!» upprepade Olenka.
I detsamma slogs dörren upp på vid gafvel, och 

pan Zagloba kom infarande i rummet som en bomb.
»Jag har kontramanderat exekutionen!» ropade han.
Från blossande röd blef Olenka med ens hvit som 

ett lärft. Det såg ut som om hon åter varit på väg 
att falla i vanmakt. Men ingen gaf akt på henne, ty 
allas ögon voro riktade på Zagloba, som flåsade som 
en hvalfisk och förgäfves sökte fortsätta att tala.

»Har du kontramanderat exekutionen?» frågade 
Volodjovski förvånad. »Hvarför det?»

»Hvarför?... Låt mig andas ut!... Jo, därför att 
om inte Kmitsits varit, om inte denne redlige riddare 
varit, skulle vi allesammans, som här stå, nu dingla i 
Kiejdanys träd ... Uff I ... Vi ville mörda vår räddare, 
go’ herrar.. . Uff!»

»Hvad vill detta säga?» ropade allesammans med 
en mun.

»Hvad det vill säga? Läs det här brefvet, skola 
ni få svaret.»

Med dessa ord räckte Zagloba ett bref till pan 
Volodjovski. Denne började läsa men afbröt oupp
hörligt läsningen för att kasta en blick på sina kam
rater. Det var nämligen samma bref, hvari Radzivill 
så bittert förebrått Kmitsits, att han på dennes förbön 
släppt öfverstarna med lifvet från Kiejdany.

»Nå, hvad sägs?» inföll pan Zagloba vid hvarje
paus.

Brefvet slöt med en befallning, att Kmitsits oför- 
dröjligen skulle föra svärddragaren och Olenka till 
Kiejdany. Pan Andreas hade förmodligen medfört det 
för att i händelse så behöfts framvisa det för svärd
dragaren.

Af detta bref framgick alltså otvetydigt, att om 
icke Kmitsits varit, båda Skschetuskierna, pan Volod-



jovsld och Zagloba utan försköning skulle ha mördats 
på Kiejdany, omedelbart efter det ödesdigra fördraget 
med De la Gardie.

»Go’ herrar!» sade Zagloba. »Om ni trots detta 
låta nedskjuta honom, så säger jag vid Gud upp bekant
skapen med er!»

»Det kommer naturligtvis inte i fråga,» svarade 
Volodjovski.

»En sådan lycka,» utropade Jan Skschetuski, »att 
far genast läste igenom brefvet i stället för att rida 
tillbaka till oss med det! . ..»

»Lycka?» sade Zagloba. »Hvilken annan som 
helst skulle ha vändt om och läst brefvet här, och under 
tiden skulle den där stackaren ha fått några lod bly i 
hufvudet. Men så fort jag fått det där papperet i min 
hand, kom det för mig, att jag borde läsa det genast, 
allra helst som jag af naturen är vetgirig. Två solda
ter gingo i förväg med lyktor, och de voro redan hunna 
ned på ängen. ’Lys mig’, sade jag till dem, ’jag vill 
veta hvad här står’. Och så började jag läsa... Go’ 
herrar, jag blef yr i mössan som om jag fått ett knyt- 
näfsslag för pannan. ’Vid Gud, herr kavaljer’, säger 
jag, ’hvarför har ni inte visat oss det här brefvet’? 
'Därför att det inte behagade mig’, svarar han. En 
styfsint krabat ända in i dödsminuten! Men jag till att 
omfamna honom! ’Vår räddare’, ropar jag, ’om inte 
du hade varit, hade kråkorna för länge sen ätit upp 
ossM Jag befallde, att han genast skulle föras tillbaka 
hit, och själf red jag nära på andan ur mig för att så 
fort som möjligt kunna berätta er hvad som händt... 
Uff!»

»Det är en egendomlig människa, som tydligen 
har lika mycket godt som ondt inom sig,» sade Sta
nislav Skschetuski. »Om inte...»

Men innan han hunnit tala till slut, öppnades 
dörren, och soldaterna ledde in Kmitsits.

»Ni är fri, herr officer,» sade Volodjovski genast, 
»och ingen af oss skall någonsin tillfoga er något ondt.
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Men hvarför framvisade ni inte det där brefvet? Vi 
skulle inte ha krökt ett hår på ert hufvud.»

Han vände sig till soldaterna.
»Släpp honom lös och stig till hästi»
Soldaterna drogo sig tillbaka, och pan Andreas 

stod ensam i rummets midt. Han uppsyn var lugn 
men mörk, och han såg på officerarna med en stolt 
blick.

»Ni är fri,» upprepade Volodjovski. »Gif er af 
hvart ni behagar, vore det också till Radzivill, ehuru- 
väl det är smärtsamt att se en riddare af så ädel börd 
tjäna en förrädare mot fäderneslandet.»

»Betänk er väl,» svarade Kmitsits, »ty jag säger 
er på förhand, att jag kommer att återvända till Rad
zivill. »

»Slut er till oss, och må blixten krossa den där 
kiejdanske tyrannen I» ropade Zagloba. »Blif vår vän 
och vår kamrat, då skall vår moder, fäderneslandet, 
förlåta er hvad ni har brutit mot henne.»

»Aldrig!» svarade Kmitsits energiskt. »Gud må 
döma hvem som bäst tjänar fäderneslandet: ni, som 
anstifta ett inbördeskrig, eller jag, som tjänar en herre, 
hvilken ensam kan rädda denna olyckliga republik. 
Gå ni er väg, jag går min! Här är inte platsen och 
stunden att söka omvända er, och fåfängt vore det väl 
äfven, men det säger jag er ur djupet af mitt hjärta: I 
störten fäderneslandet i fördärf, I ären hindret för dess 
räddning! Förrädare nämner jag er inte, ty jag vet, 
att edert uppsåt är redligt, men — fäderneslandet står 
på branten af sin undergång, Radzivill sträcker ut sin 
hand för att rädda det, och I huggen era sablar i denna 
hand och kallen i er blindhet honom och oss förrädare.»

»Vid Gud!» ropade Zagloba. »Om jag inte sett 
hur resolut ni gick till döden, skulle jag tro, att för
skräckelsen förvirrat era sinnen. Hvem har ni svurit 
trohet: Radzivill eller Johan Kasimir? Sverige eller 
republiken? Har ni förlorat förståndet?»

»lag visste det skulle vara lönlöst att byta ord 
med er... Farväl!»



»Vänta ett ögonblick!» hejdade honom Zagloba. 
»Jag har något viktigt att fråga er om! Säg mig, 
lofvade er Radzivill att skona våra lif, då ni bad honom 
om det i Kiejdany?»

»Ja,» svarade Kmitsits. »Ni skulle kvarhållas i 
Birsche, så länge kriget varade.»

»Lär då känna er Radzivill, som inte bara sviker 
sin konung och sitt land utan också sina egna anhängare! 
Här är ett bref till kommendanten på Birsche; jag 
fann det hos den officer, som hade befälet öfver kon- 
vojen. Läs!»

Med dessa ord räckte Zagloba hetmanens bref till 
Kmitsits. Denne började genomögna det, och allt efter
som han läste, färgades hans kinder af en allt mör
kare blygselns fodnad — han blygdes å sin herres 
vägnar. Plötsligt kramade han ihop brefvet och kastade 
det i golfvet.

»Farväl!» sade han. »Det hade varit bättre för 
mig, om jag fått falla för er hand!»

Och han aflägsnade sig med snabba steg. '
»Mina herrar,» sade Jan Skschetuski efter ett ögon

blicks tystnad, »med den där mannen är det omöjligt 
att komma någon vart; som turken tror på sin 
Muhammed, så tror han på sin Radzivill. Jag tänkte 
liksom ni, att han tjänade honom för egen vinnings 
skull, men så är det inte. Han är ingen dålig män
niska, endast förvillad.»

»Om han hittills bekant sin Muhammed,» inföll 
Zagloba, »så har djäfvulen nu undergräft hans tro på 
profeten. Såg ni, så han kastade brefvet? Det kom
mer att falla skarpa ord mellan dem båda, för den 
riddaren är i stånd att klösa ögonen ur satan själf, om 
så vore. Vid Gud, jag skulle inte vara gladare, om 
jag finge en hel hjord turkiska hästar i present, än jag 
är öfver att ha räddat hans lif.»

»Gud vare med honom!» sade Volodjovski. »Låt 
oss nu lägga råd om hvad vi skola göra.»

»Hvad vi skola göra?» upprepade Zagloba. »Vi
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skola naturligtvis stiga till häst och ge oss af. .. Hästarna 
äro uthvilade nu.»

»Ja, naturligtvis, vi ge oss af ögonblickligt... 
Och ni, följer ni med oss?» sporde Mirski svärddragaren.

»Här kan jag inte stanna, jag måste ge mig af 
härifrån, jag också .. . Men om ni genast ämna fort
sätta, så säger jag ärligt ifrån att jag inte kan följa 
med. Eftersom den där andre kom med lifvet härifrån, 
så sköfla och bränna de väl inte strax min gård, och 
jag måste se till ett som annat, innan jag ger mig af 
för en så lång tid... 1 morgon bitti kan jag vara 
färdig men nu — omöjligt.»

»Och vi kunna inte vänta, ty svärdet hänger öfver 
våra hufvuden,» svarade Volodjovski. »Men hvart tän
ker ni bege er?»

»Till bjalovjeska urskogen, enligt ert råd .. . Flic
kan åtminstone lämnar jag i förvar där, för själfär jag 
ju ännu inte lastgammal, och min sabel kan nog 
komma konungen och fäderneslandet till nytta.»

»Lef väl dål... Gifve Gud, att vi måtte återse 
hvarandra under lyckligare förhållanden!»

»Må Gud löna er för att ni kommit till min rädd
ning. Säkert träffas vi på något slagfält.»

»Lef väl!»
»Lycklig resa!»
Och de började taga farväl af hvarandra. Sedan 

gingo öfverstarna i tur och ordning fram och bugade 
sig för panna Alexandra.

»I Bjalovjesch träffar ni min hustru och mina 
gossar, omfamna dem från mig, och måtte ni själf 
blomstra som en ros,» sade Jan Skschetuski.

»Och tänk någon gång på en soldat, som fastän 
han inte hade lyckan att vinna er huldhet gärna skulle 
vilja bereda er all himmelens sällhetl» tillfogade Volod
jovski.

Efter dem kommo de andra fram. Sist närmade 
sig Zagloba.



»Mottag, väna blomster, äfven den gamles farväl 1 
Omfamna pani Skschetuska och mina vildbasare. Det 
är präktiga pojkar.»

I stället för svar fattade Olenka hans hand och 
tryckte den till sina läppar.

SJÄTTE KAPITLET.

Samma natt, knappa två timmar efter pan Volod- 
jovskis och hans dragoners aftåg, anlände till Billevitsche 
Radzivill själf i spetsen för en trupp ryttare. Fursten 
hade begifvit sig Kmitsits till mötes, rädd att denne 
skulle ha fallit i Volodjovskis händer. Då han fått 
veta hvad som förefallit, tog han svärddragaren och 
Olenka med sig och återvände till Kiejdany utan att 
ens ha låtit hästarna hvila.

Utom sig af harm lyssnade hetmanen till svärd
dragaren, som utförligt berättade allt för att afleda den 
fruktade magnatens uppmärksamhet från sin egen per
son. Af samma anledning vågade han ej protestera 
mot färden till Kiejdany och var oändligen belåten, att 
det hela aflopp så lindrigt. Radzivill misstänkte honom 
visserligen för att ej vara fullt pålitlig, men han tryck
tes i detta nu af alltför stora bekymmer för att 
ägna många tankar däråt.

Volodjovskis flykt kunde förändra hela ställningen 
i Podlachien. Horotkjevitsch och Jakob Kmitsits, som 
där stodo i spetsen för de mot hetmanen konfedererade 
trupperna, voro visserligen goda soldater men ägde 
föga inflytande, hvadan hela konfederationen var af 
ringa betydenhet. Med Volodjovski hade emellertid 
följt sådana män som Mirski, Stankjevitsch och Oskierka,



för att icke nämna den lille riddaren själf — allesam
mans utmärkta och allmänt ansedda officerare.

I Podlachien befann sig visserligen furst Boguslav, 
som med hetmanens liftrupper bekämpade de konfe- 
dererade, allt under väntan på förstärkning från sin mor
bror kurfursten; men morbrodern kurfursten drog ut 
på tiden, och därunder växte de upproriskes antal, 
och med hvar dag sällade sig nya anhängare till dem.

Under någon tid var hetmanen betänkt på att 
själf bege sig till Podlachien och med ett slag krossa 
rebellerna, men han afhölls därifrån af den tanken, att 
så fort han satte foten utom Samogitiens gränser hela 
landet skulle resa sig. I så fall skulle den radzivillska 
prestigen i svenskarnas ögon sjunka till noll. Hans 
sista plan var därför att helt och hållet lämna Pod
lachien åt dess öde och återkalla furst Boleslav till 
Samogitien.

Detta var också af högsta nöden, ty å andra sidan 
ingingo hotande nyheter om vojevodens af Vitebsk 
förehafvanden. Hetmanen hade sökt försona sig med 
honom och vinna honom för sina planer, men Sapieha 
hade återsändt brefven obesvarade. I dess ställe, berätta
des det, sålde han allt hvad säljas kunde, lät smälta 
om sitt silfver till mynt, afyttrade sin boskap, till och 
med sålde mattor och bonader till judar, arrenderade 
ut sina egendomar och värfvade trupper.

Hetmanen, som af naturen var girig och obenä
gen för ekonomiska uppoffringar, ville till en början 
icke tro, att någon utan tvekan offrade hela sin för
mögenhet på fäderneslandets altare. Men snart blef han 
öfvertygad om att så verkligen var, ty Sapiehas armé 
växte med hvar dag. Till den slöto sig flyktingar, 
adel, patrioter, Radzivills fiender, ja, hvad som var än 
värre, äfven hans forna vänner och — hvad som var 
värst af allt — hans egna släktingar.

Sålunda vacklade i sina grundvalar den byggnad, 
som Janus Radzivills högmod hade uppfört. Hela repu
bliken, så hade meningen varit, skulle komma att rym



mas i den byggnaden, men det visade sig inom kort, 
att den icke förmådde omfatta ens Samogitien.

Ställningen blef allt mer ohållbar, ty mot vojevo- 
den af Vitebsk till exempel kunde Radzivill ju uppkalla 
de svenska trupperna, som öfversvämmade allt större 
delar af landet, men detta skulle vara ett erkännande 
af hans egen maktlöshet. Dessutom stod hetmanen, 
tack vare Zaglobas list, i ett spändt förhållande till 
svenska härens generalissimus alltsedan striden vid 
Klavany, och oaktadt de förklaringar som följt rådde 
misstro och afvoghet mellan dem.

Då hetmanen begifvit sig till Kmitsits’ undsättning, 
hade han hyst den förhoppningen, att han skulle lyckas 
tillfångataga Volodjovski, som hittills öfverlistat alla 
trupper han utsändt. Men äfven denna förhoppning 
gick om intet, och mörk i hågen återvände han till 
Kiejdany. Det förvånade honom också, att han ej på
träffade Kmitsits på vägen från Billevitsche, men detta 
kom sig däraf, att pan Andreas, hvars dragoner Volod
jovski ej underlåtit att lägga beslag på, hade återvändt 
ensam och därför tagit en genväg genom skogarna.

Efter att ha tillbragt en hel natt på hästryggen 
anlände hetmanen till Kiejdany följande dag vid mid
dagstiden, och hans första fråga gällde Kmitsits. Man 
svarade honom, att denne återkommit men utan sina 
dragoner. Detta senare visste redan fursten men han 
var nyfiken att från Kmitsits’ egna läppar få höra 
berättelsen om hans olyckliga expedition, och han lät 
genast kalla honom till sig.

»Vi ha inte haft lycka med oss någondera,» sade han, 
så snart Kmitsits inträdde. »Svärddragaren har redan 
berättat mig, att du föll i den där lille djäfvulens 
händer.»

»Ja,» svarade Kmitsits.
»Och mitt bref räddade dig?»
»Om hvilket bref talar ers furstlig höghet? Ty 

sedan de själfva genomläst det, som de funno hos mig, 
uppläste de till tack ett annat, som ers furstlig höghet 
skrifvit till kommendanten på Birsche.»



Radzivills dystra ansikte öfvergöts af en mörk 
rodnad.

»Da vet alltså...»
»Ja, jag vet!» svarade Kmitsits med upprörd stäm

ma. »Hur kunde ers furstlig höghet handla så mot 
mig? En simpel adelsman blygs för att svika sitt ord, 
hur kan då en furste och vojevod. ..»

»Tigl» skrek Radzivill.
»Jag tiger inte, ty jag har måst rodna inför de där 

männen å ers furstlig höghets vägnar. De ville öfver* 
tala mig att ställa mig på deras sida, men jag ville 
inte utan svarade dem: ’Jag tjänar Radzivill, ty på hans 
sida är rätten och hedern.’ Då visade de mig det där 
brefvet. ’Där ser du hurudan din Radzivill ärM och 
jag stod där med skammen och blygseln.»

Hetmanens läppar började skälfva af raseri. Ett 
vildt begär grep honom att för alltid förstumma denna 
dristiga tunga, och han lyfte redan händerna för att 
klappa på betjäningen. Säkert skulle Kmitsits’ utbrott 
ha stått honom dyrt, om icke fursten i detsamma fått 
ett anfall af astma. Hans ansikte blef blås vart, han 
sprang upp ur stolen och började fäkta med armarna 
i luften, hans ögon trängde ur sina hålor, och han 
frampressade ett hest vrålande, som Kmitsits endast 
kunde ana skulle betyda:

»Jag kväfs!»
På Kmitsits’ rop kommo betjäningen och furstens 

lifmedikus tillskyndande, och man började söka åter
kalla honom till medvetande. Efter en timmes förlopp 
gaf fursten ändtligen tecken till lif, och Kmitsits läm
nade rummet.

I korridoren mötte han Charlamp, som nyligen 
tillfrisknat efter de sår han erhållit i striden mot Oski- 
erkas upproriska ungrare.

»Hvad nytt?» frågade Charlamp.
»Han har kommit till sans igen,» svarade Kmitsits.
»Hml Men hvilken dag som helst kan det vara 

slut med honom. Det ser betänkligt ut för oss, herr 
öfverste, för om fursten dör, få vi bära ansvaret för



hans gärningar. Mitt enda hopp är, att Volodjovski 
skali ta sig an sina forna kamrater, och* jag är glad, 
att han kommit undan.»

»Ha ni varit nära att fånga honom?»
»Om vi varit nära att fånga honom 1 Kan ni 

tänka er, vi hade honom så godt som fast i en skogs
dunge; vargar skulle inte ha kommit undan, men han 
kora undan. Hvem vet, hvem vet, om vi inte en 
vacker dag möta honom i öppen strid, för här börjar 
det se allt hotfullare ut. Nästan hela adeln vänder sig 
ifrån vår furste, och alla säga, att de hellre vilja ha 
att göra med verkliga fiender — svenskar, till och med 
tatarer — än med en renegat. Så står det till! Och 
fursten låter fängsla och hitföra allt flere och flere medbor
gare — hvilket, oss emellan sagdt, är stridande mot 
lag och rätt... 1 dag är svärddragaren Billevitsch hit- 
kommen...»

»Hitförd med våld?»
»Ja visst 1 Han och hans unga släkting — en 

fager mö, på min ära! Jag tillåter mig gratulera ers 
kärlighet!»

»Hvar äro de?»
»I högra flygeln. De ha fått präktiga rum, kunna 

inte klaga, om inte däröfver, att det går vakt utanför 
dörren. När blir bröllopet, herr öfverste?»

»Ännu äro musikanterna till det bröllopet inte 
beställda,» svarade Kmitsits. — »Farväl!»

Och han begaf sig till sitt rum. Den sömnlösa 
natten, dess brokiga äfventyr samt nu till sist uppträ
det med fursten hade så uttömt hans krafter, att han 
knappast förmådde stå på benen. Dessutom, liksom 
en sargad och utpinad kropp erfar smärta vi hvarje 
beröring, så hade också hans själ smärtsamt skälft till 
vid Charlamps naiva fråga: »När blir bröllopet?» Han 
hade med ens sett för sig Olenkas marmorhårda ansikte 
och sammanpressade läppar, då dödsdomen uttalades öfver 
honom. Hvad betydde det, om ett ord af henne skulle 
kunnat rädda honom, om pan Volodjovski fast något 
afseende därvid! All den smärta och harm, Kmitsits

7. — Syndafloden. II.



i delta ögonblick erfor, hade sin grund i att hon icke 
uttalat det enda ordet. Två gånger förut hade hon 
ju icke tvekat att rädda honom. Var afgrunden, som 
skilde dem, vorden så djup, var icke blott kärleken så 
fullkomligt utsläckt i hennes hjärta utan till och med 
det medlidande man kan och bör hysa äfven för en 
främling? Ju mera Kmitsits tänkte därpå, dess grym
mare föreföll honom Olenka, dess djupare bitterhet 
erfor han mot henne. »Hvad har jag gjort,» sporde han 
sig själf, »för att hon skall sky mig som en af kyrkan 
bannlyst? Om det också vore orätt af mig att tjäna 
Radzivill, kan jag likväl med handen på hjärtat säga, 
att jag inte gör det för snöd vinnings eller egen upp- 
höjelses skull, utan därför att jag ser fäderneslandets 
räddning däri — hvarför dömes jag då ohörd?»

»Godtl Godt! Som hon vill I Jag ämnar inte 
göra afbön för synder, som jag inte begått, eller anropa 
någons barmhärtighet 1» upprepade han för väl tusende 
gången.

Och ändå stillades ej smärtan utan blef tvärtom 
än våldsammare. Pan Andreas kastade sig ned på 
sängen och försökte sofva, men trots tröttheten fick 
han ej en blund i sina ögon. Efter en stund steg 
han upp och började gå af och an i rummet. Gång på gång 
tryckte han händerna mot pannan och utbrast högt:

»Det måste så vara! Hon har ett hårdt och 
obarmhärtigt hjärta!»

Och så återigen:
»Det hade jag ändå inte väntat mig af henne ., . 

Må Gud gifva henne hennes lön därför!»
På detta sätt förflöt timme efter timme. Slutligen 

föll han i halfslummer, men innan han hunnit somna 
in riktigt, väcktes han af en hofman, som bragte honom 
budet, att fursten önskade tala med honom.

Radzivill kände sig bättre och kunde åter andas, 
men hans blygrå ansikte talade om ytterlig kraftlöshet. 
Han satt i en djup, skinnklädd länstol och hade hos 
sig sin lifmedikus, som han dock afskedade, så snart 
Kmitsits inträdde.
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»Jag stod redan med ena foten i grafven, och det 
var din skuld 1» sade han till pan Andreas.

»Ers furstlig höghet, jag sade endast hvad jag 
tänkte ...»

»Låt det blott inte upprepas vidare. Du åtmin
stone skall väl inte lägga sten på den börda jag bär, 
och haf väl i minne, att hvad jag förlåtit dig, skulle 
jag aldrig ha förlåtit en annan.»

Kmitsits teg.
»Om jag gaf befallning,» forsatte fursten efter ett 

ögonblick, »att i Birsche låta exekutera de där männen, 
som jag på din förbön släppte med lifvet från Kiejdany, 
så var det inte för att jag ville bedraga dig utan blott 
för att bespara dig smärta. Jag gaf skenbart vika, där
för att jag är svag för dig... Och deras död var nöd
vändig. Är jag väl en bödel, tror du jag utgjuter blod 
för att fröjda mitt öga med den röda färgen ?... Men 
då du fått lefva längre, kommer du att inse, att den 
som vill uträtta något i världen inte får låta känslorna 
tala. De där männen borde ha mist lifvet här i Kiej
dany, ty se nu hvad som för din envishets skull har 
inträffat: upproret i landet underblåst, inbördeskriget i 
full gång, vårt goda förhållande till svenskarna rubbadt, 
ett dåligt föredöme gifvet åt andra, som låta sig smittas 
af upprorsandan som af en pest. Se och lär! Om 
de där officerarna blifvit afrättade i Kiejdany, skulle 
allt detta aldrig ha händt. Men då du bad för dem, 
lyssnade du endast till ditt hjärtas känslor; jag åter 
sände dem till Birsche för att de där skulle afrättas, 
ty jag är erfarnare än du, jag ser längre, och jag vet 
af gammalt, att den som i språnget snubblar på en än 
så liten sten, han kan lätt falla, och den som faller, 
han lyckas måhända inte resa sig igen — ju snabbare 
språnget varit, dess troligare förblir han liggande ... 
Måtte Gud aldrig förlåta de där männen allt det onda 
de gjort!»

»Men så mycket ha de väl inte att betyda, att 
de kunna göra ers furstlig höghets företag om intet?»



»Om de än inte hade gjort mera än rubbat för
troendet mellan mig och De la Gardie, skulle skadan 
vara oberäknelig. Det är redan utredt, att det icke 
var mitt folk, men hotelsebrefvet, som De la Gardie 
tillskrifvit mig, kvarstår, och det förlåter jag honom 
aldrig ... De la Gardie är svenske konungens svåger, 
men min hade han väl näppeligen kunnat bli, därtill 
äro det radzivillska husets trösklar för höga för honom.»

»Underhandla med konungen själf och inte med 
hans tjänare, ers furstlig högheti»

»Det ämnar jag! ... Och om inte bekymren lägga 
mig i grafven, skall jag lära den där uppblåste lille 
svensken modesti!... Om de inte lägga mig i grafven, 
ja, ty här finns ingen, som inte vållar mig ondt... 
Hvem skulle kunna tro, att jag är samme Radzivill 
som fordom? Hela republiken hade ögonen fästa på 
mig och Vischevnjetski, som på två solar... Alla dar
rade för Chmelnitski, och han darrade för mig. Och 
samma arméer, som jag i farans stunder förde från 
viktoria till viktoria, de öfverge mig nu och lyfta sina 
sablar emot mig som mot en parricida.»

»Inte alla, ers furstlig höghet, det finns de, som 
ännu tro på er!» inföll Kmitsits i litet hetsig ton.

»Ännu tro på mig... tills de upphöra?» svarade 
Radzivill bittert. »Det är ju en stor nåd af dem!... 
Det finns ingen ibland er, som inte sticker dolken i 
mig, kanske utan att själf ana det...»

»Se till uppsåtet, ers furstlig höghet, inte till orden!»
»Jag tackar för rådet... Hädanefter skall jag noga 

iakttaga hvad för min hvarje liten adelsman gör. .. 
och bemöda mig om att vara alla till lags...»

»Det är bittra ord, ers furstlig höghet.»
»Är lifvet mindre bittert?... Gud har skapat mig 

till stora ting, och här måste jag förslösa mina krafter 
på en liten inbördesfejd sådan som den ena adelsbyn 
för med den andra. Jag ville mäta mig med mäktiga 
monarker, och jag har sjunkit så djupt att jag måste 
förfölja en pan Volodjovski inom mina egna landamä- 
ren. I stället för att förvåna världen genom min makt,



förvånar jag den genom min svaghet. Jag kväfs... 
inte bara af astman .. . min egen maktlöshet dödar 
mig ... Här är mig för kvaft och för trångt... För
står du?»

»Också jag trodde, att det skulle gå annorlunda,» 
svarade Kmitsits mörkt.

Radzivill började andas flämtande.
»Innan en annan krona räckes mig, *har man satt 

törnekronan på mitt hufvud. Jag har befallt min 
astrolog att läsa i stjärnorna... Han har ritat upp 
konstellationerna och säger, att konjunkturerna äro 
dåliga, men att det blir annorlunda.. > Men medan jag 
väntar, lider jag helveteskval... Om nätterna är det 
något, som inte låter mig sofva, något, som tassar 
omkring i rummet... Ansikten stirra på mig, ibland 
blir jag plötsligt isande kall... Det är döden, som 
tassar omkring mig... Jag lider marter .. . Och jag 
måste vara beredd på än mera förräderi och affall, ty 
jag vet, att det finns de som vackla.. .»

»Sådana finns inte längre!» svarade Kmitsits. »De 
som velat affalla ha redan gjort det.»

»Bedrag mig inte, du vet själf, att ingen bland 
polackerna här längre är pålitlig.»

Kmitsits drog sig till minnes, hvad han hört af 
Charlamp, och teg.

»Men än senl» återtog Radzivill. »Det ser mörkt 
och hopplöst ut, men jag måste stå fast... Säg ingen, 
hvad du nu har hört... Det är bra, att jag i dag fick 
den där sjukdomsattacken, ty då kommer den inte till
baka, och just i dag behöfver jag krafter. Jag ämnar 
tillställa en bankett och visa ett gladt ansikte för att 
ingjuta mod och förtröstan hos dem, som ännu äro 
mig trogna. Visa också du en glad uppsyn och nämn 
ingenting om hvad jag har sagt; jag har velat säga 
det åt dig ensam, för att åtminstone inte du skall 
plåga och pina mig.. . Vreden fick makt med mig i 
dag.. . Tag dig väl i akt till en annan gång, ty det kan 
:gälla ditt hufvud. Men jag har redan förlåtit dig. Gå 
;nu och skicka till mig Mjeleschko I Man har fasttagit



desertörer från hans trupp, och jag skall ge honom be
fallning att hänga dem, hvarenda en. Man måste statuera 
exempel... Farväl så länge ... Det skall bli gladt på 
Kiejdany i dag I»

SJUNDE KAPITLET.

Svärddragaren pan Billevitsch hade en hård strid 
med panna Alexandra, innan han kunde förmå henne 
att infinna sig på den bankett hetmanen gaf för sina 
gäster och anhängare. Nästan under tårar måste han 
bönfalla den orädda, trotsiga flickan och bedyra, att 
det gällde hans hufvud, att alla, såväl officerare som 
i trakten boende adelsmän, måste infinna sig, om de 
ej ville drabbas af furstens vrede —■ och hur skulle 
då de kunna göra motstånd, som befunno sig i den 
fruktansvärde mannens våld? För att ej blottställa sin 
farbror gaf panna Alexandra vika.

Antalet af resande gäster var betydligt, ty traktens 
hela adel med hustrur och döttrar hade af hetmanen 
tvungits att infinna sig. Ännu större var dock antalet 
af officerare och isynnerhet utländska sådana, hvilkaså 
godt som alla förblifvit fursten trogna.

Radzivill hade ej sparat några kostnader och mödor 
för att göra gästabudet lysande och för att ryktet därom 
skulle sprida sig så vida omkring som möjligt. Knappt 
hade därför skymningen sänkt sig, förrän hundratals 
tjärtunnor började flamma utefter vägen upp till slottet 
samt på borggården, tid efter annan dånade kanon
skott, och soldaterna hade fått befallning att höja 
lefverop.

Den ena vagnen efter den andra anlände, med
förande traktens högre och lägre adel. Borggården 
vimlade af åkdon, hästar och betjäning. Högtidsklädda



skaror fyllde den så kallade »gyllene salen», och då 
slutligen fursten uppenbarade sig, blixtrande af ädel
stenar och med ett nådigt småleende öfver det vanligen 
så dystra och nu af sjukdom härjade ansiktet, utbrusto 
officerarna i ett enstämmigt:

»Lefve furst hetmanen! Lefve vojevoden af 
Vilna!»

Radzivill kastade en forskande blick på den för
samlade adeln som för ätt öfvertyga sig om att den 
instämde i officerarnas lefverop. Några tiotal stämmor, 
tillhörande de mera räddhågade, upprepade ropet, och 
fursten började genast buga sig och tacka för den upp
riktiga och »enstämmiga» hyllningen.

»Med er hjälp, mina herrar,» ropade han, »skola 
vi lyckas krossa dem, som vilja störta fäderneslandet i 
olycka. Gud löne er, Gud löne er!»

Och han gjorde en tur genom salen, stannade 
framför sina bekanta bland adeln och sparade ej på 
tilltalsorden »herr broder» och »käre granne,» och mer 
än ett mulet ansikte ljusnade under inflytande af så 
mycken furstlig nåd.

»Det är inte möjligt,» sade de, som ända till nu 
med misstro och ovilja följt hans åtgöranden, »att en 
så hög herre och dignitär skulle vilja fäderneslandets 
olycka. Endera har han icke kunnat handla annor
lunda än han gör, eller också ligger härunder någon 
list, som skall lända republiken till fromma.»

Men det fanns också de, som skakade på hufvudet 
eller utbytte menande blickar, hvilkasade: »Vi äro här, 
därför att man satte knifven på vår strupe.»

Dessa tego likväl, under det de andra talade med 
hög röst, så hög till och med, att den nödvändigt 
måste nå furstens öron:

»Bättre att byta konung än att störta republiken i 
fördärfl»

»Må Kronlandet tänka på sig, så tänka vi på oss.»
»Hvem har för öfrigt föregått oss med exempel, 

om inte Kronlandet?»
»Extrema necessilas, extremis nititur rationibush



»Tentanda omnia!»

»Vi sätta vår lit till vår furste och lämna allt åt 
honom att afgöra. Må han ha både Litauen och 
makten i sin hand.»

»Han är förtjänt af både det ena och andra. 
Om inte han räddar oss, förgås vi...»

»Han står oss närmare än Johan Kasimir, för han 
är af vårt blod.»

Radzivill lyssnade begärligt till dessa uttalanden, 
som dikterades af fruktan eller begär att smickra, och 
fäste sig ej vid att de kommo från karaktärssvaga män- 
miskor, som i farans stund skulle vara de första att 
öfverge honom. Han lät sig dåras af dessa uttalanden, 
bedrog sig själf och sitt eget samvete och upprepade 
i sitt sinne de ord, som syntes honom mest ägnade 
att rättfärdiga hans handlingssätt:

»Extrema necessitas, extremis nititur rationibus!»
Då han, passerande förbi en talrik skara adels

män, från pan Juschyts’ läppar hörde orden: »Han 
står oss närmare än Johan Kasimir» — då försvann 
hvarje moln från hans panna. Blotta jämförelsen 
mellan honom och konungen smickrade hans högmod, 
och han närmade sig pan Juschyts med orden:

»Ni har rätt, herr broder, ty i Johan Kasimirs 
ådror finns på en kanna blod endast ett kvarter 
litauiskt, och i mina ådror finns endast litauiskt. .. 
Om hittills kvarteret befallt öfver kannan, så är det 
er sak, herrar bröder, att göra slut på detta.»

»Vi äro också beredda att i kannan dricka ers 
furstlig höghets skål!» svarade pan Juschyts.

»Bra taladtl Dricken och förlusten er, herrar 
bröder! Jag skulle ha velat inbjuda hela Litauen hit.»

»Därtill skulle det ha behöft skäras af ytterligare,» 
inföll pan Schtschanjetski af Dalnov, en adelsman, 
hvars tunga var lika hvass som hans sabel.

»Hvad menar ni med det?» frågade fursten och 
såg honom skarpt i ögonen.

»Att ers furstlig höghets hjärta är rymligare än 
Kiejdany.»



Radzivill smålog tvunget och fortsatte sin vandring.
I detta ögonblick närmade sig honom marskalken 

och förkunnade, att måltiden var serverad. Skarorna 
började likt en flod strömma in i samma sal, där nyli
gen förbundet med Sverige bade tillkännagifvits. Mar
skalken anvisade gästerna plats allt efter rang och 
värdighet, i det han nämnde hvar och en vid namn 
och titel. Men det märktes, att fursten äfven härvidlag 
på förhand ordnat allt, ty Kmitsits fick sin plats mellan 
svärddragaren och panna Alexandra.

Båda ryckte till, då de hörde sina namn nämnas 
i samband, och båda tvekade i första ögonblicket. Men 
förmodligen gjorde de den reflexionen, att en protest 
skulle vara detsamma som att ådraga sig allas blickar, 
och de togo plats bredvid hvarandra. De kände sig 
illa till mods. Pan Andreas beslöt att visa en sådan 
likgiltighet som om en alldeles främmande person 
sutte bredvid honom. Inom kort insåg han likväl, 
att han hvarken kunde visa sig nog likgiltig eller hans 
dam var honom nog främmande, för att de skulle 
kunna börja ett vanligt samtal. De märkte båda, att 
midt i denna brokiga skara, där de mest skilda känslor, 
tankar och lidelser rörde sig, han uteslutande tänkte 
på henne och hon . på honom och att de just därför 
kände sig så besvärade af hvarandras närhet. Ty ingen
dera kunde eller ville ärligt och öppet utsäga hvad 
som låg dem på hjärtat. De hade det förflutna bakom 
sig, men de hade icke framtiden för sig. De forna 
känslorna, förtroendet, till och med bekantskapen, allt 
var som utplånadt. De hade ej längre någonting gemen
samt utom känslan af besvikenhet och smärta. Om 
äfven denna sista länk hade kunnat brista, skulle de 
ha känt det som en befrielse; men endast tiden för
mådde bringa glömska, ännu var det för snart.

Kmitsits led verkliga marter, och ändå skulle han 
för ingenting i världen ha afstått från den plats 
marskalken anvisat honom. Han lyddes till fraset af 
hennes klänning, han iakttog förstulet hvarje hennes



rörelse, han kände hennes närhet, och allt detta beredde 
honom ett slags plågsam vällust.

Inom kort märkte han, att hon på samma sätt 
aktgaf på honom, ehuru hon till utseendet ej ägnade 
honom minsta uppmärksamhet. Han greps af en 
oemotståndlig lust att se på henne, och han vred 
omärkligt på hufvudet, ända till dess han varseblef 
hennes klara panna, ögonen, dolda bakom de mörka 
ögonhåren, och det bleka ansiktet, som ej liksom de 
andra damernas var färgadt af smink.

Detta ansikte utöfvade nu en gång för alla en 
sådan tjuskraft på den stackars riddaren, att hans hjärta 
började skälfva af sorg och kval. »Att en sådan hård- 
hjärtenhet kan vara förenad med en så änglalik fäg
ring!» tänkte han. Men harmen var alltför djup, och 
därför tilläde han ögonblickligt i tankarna: »Hvad frågar 
jag efter dig, må en annan taga dig!»

Men samtidigt kände han, att om den där andre 
blott gjorde ett försök att begagna sig af hans tillåtelse, 
skulle han hugga honom i stycken. Vid blotta tanken 
därpå greps han af en rasande vrede. Han lugnade 
sig först då han drog sig till minnes, att det ju var 
han själf och icke någon annan, som satt bredvid henne, 
och att åtminstone för tillfället ingen sökte vinna 
hennes gunst.

»Jag skall se på henne en gång till, och sedan 
vänder jag mig åt andra hållet,» tänkte han.

Och åter började han förstulet vrida hufvudet åt 
hennes håll. Men just i det ögonblicket gjorde hon 
detsamma, och bägge slogo hastigt ned ögonen, 
gränslöst förödmjukade, som beslagna med någon 
svår synd.

Äfven panna Alexandra utkämpade en strid med 
sig själf. Af allt hvad som händt, af Kmitsits’ hand
lingssätt på Billevitsche, af Zaglobas och Skschetuskis 
ord, förstod hon, att Kmitsits felat; men han var ändå 
ej så brottslig, förtjänade ej ett så djupt förakt, en så 
obetingad förkastelsedom, som hon hittills antagit. Det 
var ju han, som räddat dessa redliga fosterlandsvänner



undan döden, det fanns ju inom honom så mycken 
okuflig stolthet, att då han föll i deras händer och 
bar på sig ett bref, som skulle kunnat urskulda honom 
eller åtminstone frälsa hans lif, han dock ej visade detta 
bref, ej yttrade ett ord till sitt försvar utan med hög- 
buret hufvud gick döden till mötes.

Olenka, som blifvit uppfostrad at en gammal kri
gare, hvilken satte dödsföraktet öfver alla andra dygder, 
beundrade hjältemod af hela sin själ, och hon kunde 
nu ej värja sig för en känsla af vördnad inför detta 
stolta, ridderliga mod, som icke vacklade ens i döden.

Hon förstod äfven det, att om Kmitsits tjänade 
Radzivill, så gjorde han det af ärlig öfvertygelse — 
och hvilken oförrätt mot honom var det då icke att 
beskylla honom för medvetet förräderi! Och denna 
oförrätt hade hon varit den första att tillfoga honom, 
hon hade icke besparat honom vare sig förolämpningar 
eller förakt — hon hade icke velat förlåta honom ens 
inför döden!

»Godtgör oförrätten,» hviskade hennes hjärta. 
»Allt er emellan är slut, men du är skyldig honom 
det erkännandet, att du bedömt honom orätt. Du är 
äfven skyldig dig själf det...»

Men också hon besatt en ej ringa grad af stolthet 
och kanske äfven en smula halsstarrighet. Den tanken kom 
för henne, att kanske pan Kmitsits icke längre frågade 
efter ett sådant erkännande från hennes sida, och 
vid denna tanke färgades hennes kinder af en djup 
rodnad.

»Eftersom han inte frågar efter det, skall han 
slippa höra det!» tänkte hon.

Men då hviskade återigen samvetet, att vare sig den 
förfördelade frågade efter det eller icke, var det en plikt 
att erkänna sitt fel. Å andra sidan kom stoltheten med 
nya argument.

»Om han inte skulle vilja lyssna till mig, hvilket 
är mycket möjligt, finge jag stå där med skammen. 
Och för det andra, han må vara brottslig eller inte, 
handla med berådt mod eller af förblindelse, så är det



likväl ett faktum, att han står på förrädarnas och 
fiendens sida och bistår dem i att störta fäderneslandet. 
För fäderneslandet är det lika illa, vare sig han gör 
det af brist på förstånd eller af brist på heder. Gud 
kan förlåta honom, människorna måste och böra för
döma honom och nämna honom förrädare. Om han 
än inte är brottslig, är det likväl icke mer än rätt att 
förakta en sådan, som ej har nog förstånd och om
döme för att kunna skilja mellan ondt och godt, dygd 
och brott...»

Här greps Olenka af vrede och hennes ögon började 
flamma.

»Jag tiger!» tänkte hon. »Må han lida hvad 
hans gärningar värda äro. Så länge jag inte ser 
någon ånger hos honom, så länge har jag rätt att för
döma honom ...»

Och hon kastade en blick på Kmitsits liksom för 
att utröna om där syntes något spår till ånger i hans 
ansikte. Det var då deras blickar möttes och båda 
blefvö så djupt skamsna.

Någon ånger såg Olenka måhända icke i riddarens 
ansikte, men hon såg smärta och nedslagenhet, och 
hon såg, att det var blekt som efter en svår sjukdom. 
Hon greps af en innerlig medkänsla, hennes ögon fylldes 
af tårar, och hon lutade sig ned öfver bordet för att 
icke förråda sin sinnesrörelse.

Under tiden steg feststämningen omkring dem.
Till en början hade alla känt sig besvärade och 

tryckta, men allt eftersom bägarna fylldes och tömdes, 
ljusnade ansiktena och sorlet tilltog.

Slutligen reste fursten sig upp.
»Mina herrar, jag ber om ordet!»
»Fursten vill tala!... Fursten vill tala!» ropades 

det på alla håll.
»Den första skålen höjer jag för hans allernådigaste 

majestät konungen af Sverige, som bistår oss mot våra 
fiender och härskar öfver detta land, till dess han åter
infört lugnet hos oss. Stigen upp, mina herrar, ty 
denna skål bör drickas stående!»
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Med undantag af damerna reste gästerna sig upp 
och tömde skålen, men utan jubelrop, utan entusiasm. 
Pan Schtschanjetski mumlade något till sina grannar, 
och dessa beto i mustascherna för att icke brista i 
skratt; tydligen hade han yttrat något försmädligt om 
den svenske konungen.

Först då fursten höjde den andra skålen — den 
för de »kära gästerna,» som från aflägsna trakter 
anländt till Kiejdany för att ådagalägga sitt förtroende 
till furstens redliga afsikter — först då svarades han af 
ett rungande:

»Vi tackal Vi tacka af allt hjärta!»
»Furstens skål!»
»Vår litauiske Hektors skåll»
»Lefve han! Lefve furst hetmanen, vår vojevod!»
Och pan Juschyts, som redan var ansenligt berusad, 

skrek med full hals:
»Lefve Janus den förste, storfurste af Litauen!»
Radzivill rodnade likt en ungmö, som får höra en 

vacker komplimang, men då han märkte, att de öfriga 
gästerna iakttogo tystnad och förvånade sågo på honom, 
skyndade han att svara:

»Äfven det står i er makt, bröder adelsmän, 
men för tidigt ger ni mig den titeln, pan Juschyts, 
alldeles för tidigt!»

»Lefve Janus den förste, storfurste af Litauen!» 
upprepade pan Juschyts med en druckens hela envishet.

Nu reste sig pan Schtschanjetski och höjde sin 
bägare.

»Så är det!» sade han kallblodigt. »Storfurste 
-af Litauen, konung af Polen och kejsare af Tyskland.»

Återigen inträdde ett ögonblicks tystnad — men 
så utbrusto med ens alla gästerna i ett skallande skratt. 
Magarna hoppade, ögonen rullade i hufvudet, de röda 
ansiktena förvredos och skrattsalfvorna gåfvo eko i 
hvalfven. Lika plötsligt som skrattet uppstått, lika 
plötsligt dog det emellertid bort, ty man varseblef, att 
hetmanens ansikte hade blifvit som förvandladt.



Radzivill behärskade dock den ursinniga vrede, som 
gripit honom, och yttrade endast:

»Skämtet är fritt, pan Schtschanjetski.»
Adelsmannen sköt ut munnen och svarade utan 

spår till förlägenhet:
»Det är också valriken, och vi kunna inte önska 

ers furstlig höghet nog mycken ära och upphöjelse. 
Om ers furstlig höghet såsom adelsman kan bli konung 
af Polen, så kan ni också såsom tysk furste bli upp
höjd till kejsare. Ni står det ena lika nära som det 
andra, och den som inte önskar detta, må resa sig upp, 
så skall jag genast spetsa honom på min sabel.»

Här vände han sig till de församlade.
»Stig upp, den som inte önskar vojevoden af Vilna 

den tyska kejsarkronan!»
Naturligtvis reste ingen sig upp. Ingen skulle 

väl ens ha vågat det, ty ur pan Schtschanjetskis stämma 
talade en så hänsynslös fräckhet, att alla med oro 
undrade, hvad som vidare skulle inträffa.

Ingenting inträffade likväl, men feststämningen var 
oåterkalleligen borta. Förgäfves fyllde lakejerna oupp
hörligt i bägarna. Vinet förmådde ej skingra de dystra 
tankarna och den oro, som bemäktigat sig sinnena. 
Radzivill å sin sida hade all möda att dölja sin harm, 
ty han kände, att han tack vare pan Schtschanjetskis 
skål kommit att framstå i en löjlig dager för sina 
gäster och att denne adelsman, oafsiktligt eller icke, 
bibringat adeln den öfvertygelsen, att vojevoden af 
Vilna icke stod närmare Litauens storfurstliga tron än 
den tyska kejsarkronan. Alltsammans hade vändts i 
skämt och gyckel — och dock hade detta gästabud 
tillställts hufvudsakligen i akt och mening att bereda- 
sinnena för det kommande radzivillska herradömet. 
Äfvenledes befarade Radzivill, att detta förlöjligande af 
hans planer skulle verka ogynnsamt på dem af officerarna, 
som voro invigda i saken. En pinsam förstämning 
lästes i deras ansikten.

Ganhoff tömde bägare efter bägare och undvek 
att möta furstens blick. Kmitsits drack ej alls utan



stirrade framför sig med rynkade ögonbryn, som om 
han grubblat öfver något eller utkämpat en inre strid. 
Radzivill darrade vid tanken, att hvilket ögonblick som 
helst sanningen skulle kunna gå upp för denne hans 
anhängare, som var den enda länken, hvilken förenade 
de polska trupperna med den radzivillska saken. Ty i 
så fall, det kände fursten, skulle Kmitsits icke tveka 
att slita denna länk, om ock samtidigt hjärtat skulle 
slitas ur hans bröst.

Redan länge hade Kmitsits varit Radzivill besvärlig, 
och om icke förhållandena gifvit honom en sådan be
tydelse för betmanens sak, skulle han långt före detta 
fallit offer för sin egen dristighet. Men fursten bedrog 
sig, då han i detta ögonblick påbördade honom fientliga 
tankar, ty pan Andreas var helt upptagen af Olenka och 
den brytning, som inträdt mellan dem.

Ibland tycktes det honom, att han älskade henne 
öfver allt i världen, ibland greps han af ett sådant hat 
mot henne, att han skulle velat taga hennes lif om han 
kunnat — men på samma gång också sitt eget.

Han hade trasslat in sig i en härfva, som han 
med sin osammansatta natur icke kunde reda. Han 
kände sig lik ett djur, som fångats i en snara, hvarur 
det icke kan lösgöra sig.

Den dystra och ängsliga stämning, som härskade 
bland gästerna, ökade hans beklämning.

Och banketten antog med hvart ögonblick en 
allt trycktare prägel. Det föreföll de närvarande, att 
de öfver sig hade ett tak af bly, som hvilade på deras 
hjässor.

Emellertid inträdde en ny gäst i salen. Då fursten 
varseblef honom, utropade han:

»Det är pan Suchanjets från min broder Boguslav! 
Ni medför bref, förmodar jag?»

Den nyanlände bugade sig djupt.
»Ja, ers furstlig höghet. Jag kommer direkt från 

Podlachien.»
»Gif mig brefven och sätt er själf till bords I 

Herrarna torde förlåta, att jag icke uppskjuter läsningen,



brefven kunna innehålla nyheter, som jag önskar med
dela er. Herr marskalk, sörj för att den käre bud
bäraren blir väl förplägad I»

Med dessa ord tog fursten en packe bref ur pan 
Suchanjets* hand och började brådskande bryta sigillet 
på det första i ordningen.

De närvarande iakttogo med nyfikna blickar Radzi- 
vills ansikte och sökte af hans min gissa sig till bref- 
vens innehåll. Det första innehöll synbarligen inga väl
komna underrättelser, ty fursten blef purpurröd, och 
hans ögon började blixtra af vild vrede.

»Herrar bröder!» ropade han. »Furst Boguslav 
underrättar mig om att de, som föredragit att konfederera 
sig framför att tåga till Vilna mot fienden, nu sköfla 
mina gods i Podlachien. Det behagar dem bättre att 
föra krig med kvinnor i byarna... Ädla riddare, på 
min heder!... Men de skola få sin lön!»

Därpå öppnade han nästa bref, och knappt hade 
han genomögnat det, förrän ett triumferande leende 
upplyste hans ansikte.

»Sjerads vojevodskap har underkastat sig sven
skarna,» ropade han, »det har följt Storpolens exempel 
och ställt sig under Karl Gustafs beskydd.»

Och efter ett ögonblick fortsatte han:
»Här är sista posten. Goda nyheter, herrar bröder! 

Johan Kasimir är slagen vid Vidava och Sjarnov. Hans 
armé öfverger honom. Själf drager han sig tillbaka till 
Krakau. Svenskarna följa efter honom. Min broder 
skrifver, att också Krakau kommer att falla.»

»Hvilka glada nyheter, go’ herrar!» inföll pan 
Schtschanjetski i egendomlig ton.

»Ja, hvilka glada nyheter!» upprepade hetmanen 
utan att lägga märke till Schtschanjetskis ton.

Och hans ansikte började stråla af glädje, det för
yngrades som genom ett trollslag, hans ögon fingo 
glans. Med darrande händer bröt han det sista brefvet, 
genomögnade det och utropade, ännu mera strålande:

»Varschau är taget!... Lefve Karl Gustaf!»



Nu först märkte han, att det intryck dessa nyheter 
utöfvade på hans gäster var ett helt annat än det han 
själf erfor. Alla sutto förstummade och betraktade 
hvarandra med osäkra blickar. Somliga rynkade ögon
brynen, andra dolde ansiktet i sina händer. Icke ens 
furstens hoffolk, icke ens de mest karaktärslösa 
vågade följa Radzivills exempel och öppet visa glädje 
öfver att Varschau var taget, att Krakau måst falla och 
att det ena vojevodskapet efter det andra svek sin rätt
mätige konung och underkastade sig fienden. Det var 
någonting upprörande och onaturligt i den tillfreds
ställelse, hvarmed öfverbefälhafvaren öfver republikens 
halfva härsmakt och en af dess främste dignitärer, för
kunnade fäderneslandets olyckor. Fursten märkte, att 
han måste söka förtaga det ogynnsamma intrycket.

»Mina herrar,» sade han, »jag skulle vara den 
förste att gjuta tårar, om här verkligen vore fråga om 
republikens ofärd. Men republiken lider ingen skada, 
den endast byter härskare. I stället för den oduglige 
Johan Kasimir får den en stor och segerrik härförare 
till konung. Jag ser redan alla krig slutade och alla 
fiender slagna.»

»Ers furstlig höghet har rätt,» inföll Schtschanjetski. 
»Just detsamma sade Radziejovski och Opalinski vid 
Ujstsie ... Låtom oss glädjas, go’ herrar! Död åt Johan 
Kasimir!»

Med dessa ord sköt pan Schtschanjetski buller
samt tillbaka sin stol, reste sig upp och lämnade salen.

»Det bästa vin, som finnes i källarna!» ropade 
fursten.

Marskalken skyndade ut att efterkomma befallningen. 
I salen surrade det som i en bikupa. Då den första 
häpnaden förgått, började adeln diskutera de meddelade 
nyheterna. Pan Suchanjets öfverhopades med frågor 
om tillståndet i Podlachien och det angränsande Maso- 
vien, som svenskarna redan besatt.

En stund senare buros tjäriga ankare iii i salen, 
och man började bulta tapparna ur dem. Stämningen 
steg mer och mer.

8. — Syndafloden. II.



Allt oftare hördes stämmor ropa: »Hvad som är 
skedt är skedt, det finns ingen hjälp längre.» — »Kanske 
det är bäst hvad som sker. Man måste finna sig i 
det oundvikliga.» — »Fursten tillåter inte, att någon orätt 
sker oss.» — »Vi ha det bättre än andra.» — »Lefve 
Janus Radzivill, vår vojevod, hetman och furste 1»

»Storfurste af Litauen I» skrek åter pan Juschyts.
Men denna gång svarades han hvarken med tyst

nad eller skratt, tvärtom började några hesa stämmor 
skräna:

»Måtte det bli sål Det önska vi af allt hjärta 1 Må 
han råda och regera öfver ossl»

Magnaten reste sig upp, purpurröd i ansiktet.
»Jag tackar er, herrar bröder! ...» sade han i hög

tidlig ton.
I salen hade det blifvit kvaft och hett som i en 

bastu till följd af alla ljus och all folkträngsel.
Panna Alexandra lutade sig fram mot svärddragaren, 

förbi Kmitsits.
»Jag mår inte bra,» sade hon, »låt oss gål»
Hon var i själfva verket alldeles blek, och på 

hennes panna pärlade svettdroppar.
Men svärddragaren kastade en orolig blick på het

manen, rädd att det skulle tagas illa upp om han 
aflägsnade sig från bordet. Ute på slagfältet var han en 
tapper soldat, men för Radzivill hyste han en förla
mande fruktan.

Till råga på allt yttrade hetmanen i detta 
ögonblick:

»Hvar och en är min fiende, som inte tömmer 
alla skålar i botten med mig, ty i dag är jag glad.»

»Hörde du?» sade pan Tomas.
»Jag kan inte stanna längre, farbror, jag mår inte 

väl...» hviskade Olenka i bönfallande ton.
»Gå då ensam!» svarade svärddragaren.
Olenka reste sig upp och försökte aflägsna sig 

obemärkt. Men hennes krafter sveko henne, och 
halft vanmäktig måste hon gripa tag i en stolsrygg för 
att icke falla.



Då slogs plötsligt en kraftig arm om hennes lif.
»Jag skall ledsaga er,» sade pan Andreas.
Och utan att begära tillåtelse omslöt han henne 

med sina armar som med ett järnband, hon lutade sig 
allt tyngre mot honom, och innan de hunnit fram till 
dörren, hvilade hon medvetslös i hans famn.

Då lyfte han upp henne så lätt som om hon varit 
ett barn och bar henne ut ur salen.

ÅTTONDE KAPITLET.

Samma afton efter gästabudets slut begärde pan 
Andreas enträget att få tala med fursten, men det sva
rades honom, att fursten var upptagen af ett hemligt 
samtal med pan Suchanjets.

Han åter komdärför följande morgon och fick 
genast företräde.

»Ers furstlig höghet,» sade han, »jag kommer med 
en bön ...»

»Hvad vill du jag skall göra för dig?»
»Jag kan icke längre uthärda här. Hvarje dag 

tillför mig allt bittrare kval. Här är inte min plats. 
Gif mig något uppdrag, ers furstlig höghet, sänd mig 
någonstädes — hvart er lyster. Jag har hört, att 
trupperna skola draga ut mot Zoltarenko. Låt mig få 
följa medl»

»Zoltarenko skulle gärna vilja inlåta sig i strid 
med oss, men han har ingen förevändning, ty vi stå 
under Sveriges protektion, och vi förmå heller ingen
ting mot honom utan svenskarna. . . Grefve Magnus 
Gabriel framrycker med ytterlig långsamhet, och hvarför 
vet jag mer än väl. Därför att han inte litar på 
mig. . . Men finner du dig så illa i Kiejdany vid 
vår sida?»



»Ers furstlig höghet bevisar mig mycken ynnest, 
men det oaktadt finner jag mig sämre här än ord 
kunna uttala. Sanningen att säga trodde jag, att 
sakerna skulle taga en helt annan vändning. Jag trodde 
att vi skulle komma att slåss, skulle komma att lefva 
i krutrök, sitta i sadeln dag och natt. För sådant har 
Gud skapat mig. Men att sitta här overksam, höra på 
dispyter och prat eller kämpa mot sina egna i stället 
för mot fienden ... det står jag inte ut med .. . Hundra 
gånger hellre döden än sådana kval!»

»Jag vet redan hvaraf denna din desperation 
kommer sig. Det är amourer och ingenting annat. 
När du blir gammal, kommer du alt skratta åt de där 
’kvalen*. Jag såg i går, att du fortfarande står på spänd 
fot med den där flickan.»

»Jag frågar inte längre efter henne och hon inte 
efter mig. Mellan oss är allt slut.»

»Blef hon sjuk i går?»
»Ja.»
Fursten teg ett ögonblick.
»Jag har redan en gång gifvit dig ett godt råd,» 

återtog han därpå, »och nu upprepar jag det: vill du 
ha henne, så tag henne med eller mot hennes vilja. 
Jag skall låta viga er. Det blir litet skrik och gråt.. . 
men det går öfver. Efter vigseln tar du henne till ditt 
kvarter, och jag svarar dig för att hon nästa dag har 
slutat upp med att göra sura miner.»

»Jag ber ers furstlig höghet om något uppdrag 
och inte om vigsel,» svarade Kmitsits i sträf ton.

»Vill du alltså inte ha henne?»
»Nej! Jag vill inte ha henne och hon vill inte 

ha mig. Om också själen skulle slitas i stycken inom 
mig, ämnar jag inte be henne om någonting. Det 
enda jag önskar är att komma så långt bort härifrån 
som möjligt, innan mitt förstånd hinner förvirras. Här 
finns ingenting att göra, och sysslolöshet är det värsta 
af allt, ty då tär sorgen på människan som en sjuk
dom. Kom ihåg, hur illa ers höghet själf var till mods 
i går, innan de goda nyheterna hade kommit 1. . .



— too —
Likadant är det för mig nu, och det blir inte bättre, 
så länge jag är kvar här. Hvad skall jag göra? Hålla 
mig om hufvudet, så att de bittra tankarna inte skola 
spränga sönder det, och sitta stilla? Och hvad blir 
det jag kommer att få upplefva här? Saker som mitt 
förstånd inte ens kan fatta, som jag aldrig har drömt 
mig... och det gör det inte lättare för mig... Så 
sant Gud lefver, ger mig ers furstlig höghet ingenting 
att göra, så rymmer jag, värfvar eget folk och börjar, 
kriga på egen hand ...»

»Mot hvem?» frågade fursten.
»Mot hvem? Jag tågar till Vilna naturligtvis! Låt 

mig få ge mig af med min ryttarfana, ers furstlig 
höghet, så börja vi kriget!»

»Jag behöfver din fana här mot inre fiender.»
»Men det är just det outhärdliga att gå på vakt 

här i Kiejdany med korslagda armar eller jaga en 
Volodjovski till exempel, som man tusen gånger hellre 
skulle vilja ha till krigskamrat.»

»Jag har ett uppdrag åt dig,» svarade fursten. 
»Till Vilna släpper jag dig inte, och någon ryttarfana 
ger jag dig inte. Och kom ihåg, att om du handlar 
emot min vilja och värfvar eget folk, har du i och 
med detsamma upphört att tjäna mig.»

»Men fäderneslandet tjänar jag!^
»Den tjänar fäderneslandet, som tjänar mig, det 

har jag redan öfvertygat dig om. Minns också, hvad 
du svurit mig. Och till sist, om du går ut som fri
villig, ställer du dig utom min jurisdiktion, och rätt
visan lägger beslag på dig... För ditt eget bästa bör 
du inte göra det.»

»Hvad ha domstolarna numera att betyda?»
»På andra sidan Kovno ingenting, men här, där 

lugn ännu råder, funktionera de fortfarande. Du kan 
visserligen underlåta att inställa dig, men domen faller, 
och när lugnare tider komma, går den i verkställighet. 
Den laudanska adeln kommer nog att tillse, att du 
inte blir bortglömd.»

»För att säga ers furstlig höghet sanningen är



jag beredd att lida mitt straff. Förr skulle jag ha 
varit färdig att börja krig mot hela republiken och hade 
väl inte frågat mera efter domsluten än salig pan 
Laschtscb, som lät fodra sin vapenrock med dem . . . 
Men nu har jag ingen rätt frid i mitt samvete längre. 
Man är rädd att trassla in sig mera än man själf vill, 
och en ständig oro förföljer en.»

»Har du blifvit så skrupulös? Men det är din 
ensak. Jag har sagt dig, att om du vill komma här
ifrån, så har jag ett uppdrag åt dig, och det ett mycket 
viktigt sådant. Ganhoff vill nödvändigt, att jag skall 
anförtro det åt honom och ber mig därom dagligen. 
Jag hade också nästan tänkt att låta honom få sin vilja 
fram.. . Men det är bättre att sända någon infödd 
polack af rang, som själf kan tjäna som vittnesbörd 
om att inte alla ha öfvergifvit mig och att det ännu 
finns ansedda och inflytelserika medborgare, som stå 
på min sida... Du passar förträffligt, i synnerhet som 
du har ett käckt sinnelag och hellre vill, att andra 
skola buga sig för dig än att du skall behöfva buga 
dig för dem.»

»Hvad är det fråga om, ers furstlig höghet?»
»Du skall göra en lång resa ...»
»1 denna dag är jag färdig! ...»
»Och på egen bekostnad, ty jag har ondt om 

pengar. En del af mina gods har fienden besatt, en 
del sköflas af de upproriska, och inkomsterna inflyta inte 
längre regelbundet. Dessutom måste jag nu själf under
hålla hela min armé. Allt jag kan öfverkomma af 
allmänna medel tar jag, men det är inte mycket. Af 
svenskarna får man allt hellre än pengar, ty de börja 
själfva darra på händerna vid åsynen af en groschen.»

»Ers furstlig höghet behöfver inte spilla flera ord 
på den saken. Jag reser på egen bekostnad.»

»Men du måste komma med stort följe, inte 
knussla...»

»Jag ämnar inte knussla.»
Hetmanens ansikte ljusnade, ty han hade verkligen
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ondt om reda pengar, ehuru han nyligen plundrat Vilna, 
och dessutom var han af naturen giri g.

»Så, skall det låta!» utropade han. »Ganhoff skulle 
strax ha börjat knacka på mitt penningskrin, men du 
är en man af annat slag. Hör då på hvad det är fråga 
om!... Först och främst beger du dig ned till Pod- 
lachien. Det är en farlig färd, ty där stå de konfede- 
rerade, som ha deserterat ur mitt eget läger och börjat 
uppror emot mig. Men det blir din sak att lista dig 
undan dem. Jakob Kmitsits skulle kanhända skona 
dig, men tag dig väl i akt för Horotkjevitsch och 
isynnerhet för Volodjovski och hans laudanska adels
fana.»

»Jag har redan en gång varit i deras händer och 
sluppit helskinnad undan.»

»Det är bra. Du gör en afstickare till Zabludov, 
där Harasimovitsch bor, och ger honom befallning alt 
uppbringa så mycket pengar som möjligt och på hvad 
sätt som helst och sända mig dem, men inte hit utan 
till Tilsit, dit jag redan har öfversändt mina värde
saker . .. För det andra skall han söka göra de kon- 
federerade all den skada han kan. Men det där hör 
inte ditt uppdrag till, jag skall skicka honom en egen
händig instruktion. Du lämnar honom brefvet och 
fortsätter så ofördröjligen till Tykotsin, till furst 
Boguslav.»

Här afbröt sig hetmanen och drog tungt efter 
andan, ty det tröttade honom att tala länge. Kmitsits7 
ögon hängde girigt fast vid hans läppar. Han brann 
af ifver att få höra fortsättningen och kände, att en 
dylik äfventyrlig färd skulle bli en balsam för hans 
inre kval.

Efter ett ögonblick återtog hetmanen:
»Jag kan inte fatta hvarför furst Boguslav ännu 

dröjer kvar i Podlachienl ... Vid Gud! Han kan 
störta både mig och sig själf i olycka. Hör noga på 
hvad jag nu säger, ty fastän jag kommer att lämna 
dig ett bref till honom, måste du själf kunna svara 
på hans frågor och muntligen bekräfta hvad jag
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skrifver . .. Vet då, att gårdagens nyheter visserligen 
voro goda, men icke så goda som jag sade till adeln 
och icke ens så goda, som jag i första ögonblicket 
själf trodde. Svenskarna ha visserligen öfvertaget: de 
ha besatt Storpolen, Masovien och Varschau, Sjeradz’ 
vojevodskap har underkastat sig dem, de ha fördrifvit 
Johan Kasimir till Krakau, och Krakau komma de med 
säkerhet att belägra. Tscharnjetski skall försvara det, 
den där nybakade senatorn, men en . duktig soldat, det 
måste jag erkänna. Hvem kan förutse hvad som 
kommer att inträffa?.. . Svenskarna förslå visserligen 
konsten att intaga fästningar, och det blir inte ens tid 
att stärka Krakaus försvar. Men den där lille kastel- 
lanen kan i alla fall komma att hålla ut en två eller 
tre månader. Ibland ske verkliga under, såsom vi 
minnas från Zbaraj... och om Tscharnjetski alltför 
envist står på sig, vänds kanske bladet fortare än man 
tror. Det är tid på att du får en inblick i politikens 
arcana. Vet då först och främst, att man i Wien med 
oblida blickar ser svenskarnas växande makt och att 
kejsaren kanske kommer republiken till hjälp . .. Tata
rerna äro också benägna att understödja Johan Kasimir . . . 
I dag ser det hopplöst ut för honom, i morgon stiger 
kanske vågskålen till hans förmån ...»

Här måste fursten åter afbryta sig för att hämta 
andan, och pan Andreas erfor en egendomlig känsla, 
hvars innebörd han i första ögonblicket ej kunde klar
göra för sig själf. Han, Radzivills och svenskarnas anhän
gare, erfor någonting liknande glädje vid tanken, att 
lyckan skulle kunna vända sig ifrån svenskarna!

»Suchanjets berättade mig,» återtog fursten, »hur 
det tillgick vid Sjarnov och Vidava. Vid första sam
mandrabbningen fingo svenskarna bita i gräset för 
våra .. . jag menar de polska förtrupperna .. . Det är 
inte allmänna uppbådet, detta. Och svenskarna lära ha 
fällt modet betydligt.»

»Men de afgingo i alla fall med viktoria?»
»Ja, ty Johan Ksaimirs trupper gjorde myteri, och 

adeln förklarade, att den visserligen skulle uppställa



sig i slagordning men inte ville slåss. I hvarje fall 
kom det i dagen, att svenskarna i öppen strid inte äro 
kvartianerna öfverlägsna. Vinner Johan Kasimirs trup
per en eller annan seger, kan stämningen växla om; 
får han subsidier, så att han kan utbetala solden, upphöra 
soldaterna att göra myteri. Pototski har inte mycket 
folk, men det han har är krigsvant och sticks som 
bin. Tatarerna sluta sig till honom, och till råga på 
allt sviker oss kurfursten.»

»Hur så?»
»Både jag och furst Boguslav hade räknat på att 

han strax skulle sluta förbund med oss och svenskarna, 
ty vi veta nogsamt hvad vi skola tänka om hans 
affectus för republiken . . . Men han är alldeles för för
siktig och tänker uteslutande på egen fördel. Han 
vill tydligen först se hvilken vändning sakerna skola 
taga, och medan han väntar, sluter han förbund med 
de preussiska städerna, som stå på Johan Kasimirs sida. 
Under tiden ha svenskarna en hel liga emot sig, och 
om de snubbla på foten i Lillpolen, så resa sig genast 
Storpolen och Masovien, preussarna sluta sig till dem, 
och det kan hända...»

Fursten ryckte till, som förskräckt öfver sin egen 
tanke.

»Hvad ar det, som kan hända?» frågade Kmitsits.
»Att svenskarna duka under 1» svarade fursten 

dystert.
Kmitsits rynkade ögonbrynen och teg.
»Och då,» fortsatte hetmanen med undertryckt 

stämma, »sjunker vårt hus lika djupt som det förut 
stått högt...»

Pan Andreas sprang upp, och med blixtrande 
ögon och en flammande rodnad på kinderna ropade han:

»Ers furstlig höghetl Hvad vill detta säga?.,. 
Hvarför sade mig ers furstlig höghet helt nyligen, att 
republiken var förlorad och att det blott i förbund 
med svenskarna och under ers höghets kommande 
herravälde var möjligt att rädda den ?... Hvad skall 
jag tro? Det jag då hörde eller det jag hör nu? . . .



Och om det är sä, som ers furstlig höghet nu säger, 
hvarför hålla vi med svenskarna i stället för att slå 
dem?... Svara mig på detta!»

Radzivill såg strängt på den unge mannen.
»Du för ett dristigt språk !» sade han.
Men Kmitsits lät sig ej längre hejdas.
»Därom skola vi tala sedan. Gif mig nu, ers 

furstlig höghet, ett svar på min fråga!»
»Jag gifver dig det svaret,» genmälde Radzivill 

med eftertryck, »att om sakerna taga den vändning 
jag nämnt skola vi börja bekämpa svenskarna.»

Pan Andreas slog sig med handen för pannan och 
utropade:

»Jag min narr!»
»Det bestrider jag inte,» svarade fursten, »och 

jag tillfogar, att din förmätenbet öfverskrider alla grän
ser. Jag sänder ut dig just för att du skall se hvilken 
vändning sakerna taga. Jag vill fosterlandets bästa och 
ingenting annat. Hvad jag nyss sade är endast för
modanden, som troligen ej komma att besannas. Men 
man måste vara försiktig. Den som inte vill ryckas 
med af strömmen måste kunna simma, och den som 
vandrar genom en skog, där inga vägar finnas, måste ofta 
stanna och se efter åt hvilket håll han bör gå. .. 
Förstår du?»

»Ja.»
»Recedere ha vi rätt och skyldighet till, ifall fäder

neslandets väl så fordrar, men vi kunna inte göra det, 
om furst Boguslav längre kvarstannar i Podlachien. 
Han måtte alldeles ha tappat hufvudetl Stannar han 
där, måste han förklara sig för det ena eller det andra 
partiet: endera för svenskarna eller också för Johan 
Kasimir, och det vore det sämsta af allt.»

»Återigen förstår jag inte, ers furstlig höghet!»
»Podlachien ligger nära Masovien, och endera 

besättes det af svenskarna, eller också sända de preus
siska städerna undsättning emot dem. Då blir det nöd
vändigt att välja.»

»Men hvarför skulle furst Boguslav inte välja?»



»Därför att så länge han håller sig neutral, så 
länge måste svenskarna krusa oss och försöka att vinna 
oss; samma förhållande med kurfursten. Om vi åter
igen nödgas recedere och vända oss mot svenskarna, 
då blir han föreningslänken mellan mig och Johan 
Kasimir.. . Han skall underlätta öfvergången för mig, 
hvilket han ej skulle kunna, om han förut förklarat 
sig för svenskarna. Men som han i Podlachien inom 
kort blefve nödsakad att göra sitt val, skall han bryta 
upp därifrån och bege sig till Tilsit och där vänta och 
se hvad som inträffar. Kurfursten sitter i markgref- 
skapet, och alltså blir Boguslav den högste makt- 
hafvande i Preussen, kan rekrytera sina trupper och få 
en ansenlig härstyrka under sitt kommando ... För att 
tillförsäkra sig oss båda dansa då såväl de ena som de 
andra efter vår pipa, och inte nog med att vårt hus 
ej faller, utan det stiger än högre, och det är hufvud- 
saken.»

»Ers furstlig höghet sade nyss, att fäderneslandets 
bästa är hufvudsaken?»

»Haka inte upp dig på hvart ord jag säger, då 
jag från början sagt dig, att det är ett och detsamma, 
utan hör vidare! Jag vet mycket väl, att fastän furst 
Boguslav underskrifvit fördraget med svenskarna här i 
Kiejdany, han ändå inte anses som deras anhängare. 
Sprid under vägen ut det ryktet, att jag tvungit honom 
att mot hans vilja underskrifva fördraget! Det blir 
med säkerhet trodt, ty det inträffar ju ofta, att till och 
med bröder sluta sig till skilda partier. På det sättet 
kan han vinna de konfedererades förtroende, bjuda 
anförarna till sig och sedan fängsla dem och föra 
dem till Preussen. Det är en god list, som länder 
fäderneslandet till fromma, ty de där människorna 
störta det i fördärfvet.»

»Är det allt hvad jag skali göra?» frågade Kmitsits 
med en viss besvikenhet i fonen.

»Det är endast en del och långt ifrån det vikti
gaste. Från furst Boguslav beger du dig med bref
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från mig till Karl Gustaf själf. Alltsedan den där 
striden vid Klavany är förhållandet spändt mellan mig 
och grefve Magnus Gabriel. Han ser snedt på mig 
och misstänker, att om det ginge illa för svenskarna, 
om tatarerna kastade sig öfver ryssarna, så skulle jag 
vända mig mot svenskarna.»

»Att döma efter hvad ers furstlig höghet sagt, har 
han väl inte så orätt i att misstänka det.»

»Han må ha orätt eller inte, så får han inte tro 
det eller se i mina kort. För öfrigt är han äfven 
personaliter ogynnsamt stämd mot mig. Säkert skrifver 
han till konungen ettdera af de tu: att jag är van
mäktig eller att jag är opålitlig. Det måste demente
ras. Du lämnar mina bref till konungen. Ifall han 
frågar dig om den klavanska affären, så berättar du 
hela sanningen utan att lägga till eller taga ifrån något. 
Du kan till och med omtala för honom, att jag hade 
dömt de där officerarna till döden, men att du utverkat 
nåd för dem. Ingenting ondt kommer att ske dig 
för den skull, kanske till och med att din uppriktig
het behagar. Du skall inte direkt anklaga grefve Magnus 
Gabriel inför konungen, ty han är dennes svåger.. . 
Men om hans majestät i förbigående frågar dig hvad 
man tänker här i landet, så säg, att man beklagar, att 
inte De la Gardie till fullo uppskattar hetmanens upp
riktiga vänskap för svenskarna och att fursten själf (d. 
v. s. jag) djupt sörjer däröfver. Om han vidare frågar 
ifall det är sant, att alla reguljära trupper ha öfvergif- 
vit mig, så svara nej och anför din egen ryttarfana 
såsom exempel. Säg, att du är öfverste, ty det är 
du ... Säg, att pan Gosievskis anhängare ha uppviglat 
hären, och tillägg, att dödlig fiendskap råder mellan 
honom och mig. Säg, att om De la Gardie sändt mig 
litet kanoner och rytteri, skulle jag för länge sedan ha 
tillintetgjort den där konfederationen .. . att det är all
männa meningen. Haf för öfrigt ögon och öron med 
dig, gif akt på hvad som sägs i konungens omgifning 
och inrapportera det, inte för mig men, om tillfälle 
yppar sig, för furst Boguslav i Preussen. Kanske du



träffar kurfurstligt folk, som kan öfverbringa nyheterna 
till honom. Talar du tyska?»

»Jag hade en kamrat, en kurländsk adelsman vid 
namn Zend, som laudanerna mördade. Af honom lärde 
jag mig tyska hjälpligt. Dessutom har jag ofta varit 
i Livland ...»

»Det är bra.»
»Men hvar skall jag kunna träffa konungen af 

Sverige, ers furstlig höghet?»
»Det blir din sak. Nu under kriget är han idag 

här, i morgon där. Om du träffar på honom utanför 
Krakau, så dess bättre, ty du skall också ha bref med 
dig till andra personer, som bo i de trakterna.»

»Skall jag resa till ännu flere?»
»Ja, du måste uppsöka kronmarskalk Lubomirski, 

som jag nödvändigt vill värfva till anhängare af vår 
?ak. Han är en mäktig man och äger stort inflytande 
i Lillpolen. Om han ställer sig på svenskarnas sida, 
då är det ute med Johan Kasimir. Dölj inte försven
ske konungen, att du är sänd från mig till kronmar- 
skalken för att vinna honom försvenskarna. .. Beröm 
dig inte direkt däraf, utan nämn det liksom i förbi
gående. Gifve Gud, att pan Lubomirski ville förena 
sig med migl Han kommer att tveka, det vet jag, 
men jag hoppas, att mitt bref skall göra verkan. Han 
har sina skäl för att önska stå på god fot med mig. 
Jag skall uppriktigt säga dig allt, så att du skall veta 
hur du bäst bör förhålla dig. Marskalken vill hamin 
enda dotter till gemål åt sin son Herakles , .. Gif nu 
akt på hvilken af hans hofmän, som står högst i hans 
gunst, och framkasta sedan för honom en antydan om 
att, ifall Lubomirski förenar sig med mig, så blir hans 
belöning ett giftermål mellan hans son och min dotter. 
Understöder han sedan mitt val till litauisk storfurste, 
så ärfver Herakles med tiden den litauiska kronan. 
Men icke nog med det: antyd också, att om Herakles 
väl blir litauisk storfurste, så kallas han sedan till den 
polska tronen och de bägge länderna förenas på nytt. 
Taga de inte genast fasta på den tanken, är det ingen-
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ting bevändt med dem. Den som inte siktar högt 
och är rädd för djärfva planer, han må nöja sig med 
herregunst och kastellanin, ty han är inte bättre värd . .. 
Mig har Gud skapat till något större, och därför vågar 
jag sträcka ut min hand efter allt, som står i mänsk
lig makt att nå, och gå ända till den gräns, som Gud 
själf har satt för timlig framgång!»

Och fursten sträckte ut sina bänder som för att 
fatta någon osynlig krona, och hans ögon flammade. 
Men hans sinnesrörelse var för häftig: åter började 
andedräkten stocka sig i hans bröst.

Efter några ögonblick lugnade han sig dock och 
fortsatte med atbruten röst:

»Det är alltid så . .. när själen svingar . . . som 
mot solen . .. säger sjukdomen sitt memento . .. Hvad 
som skall ske må ske . .. Men jag skulle önska, att 
döden fann mig på tronen . . . hellre än i ett kungligt 
väntrum ...»

»Skall jag kalla på ers furstlig höghets medikus?» 
frågade Kmitsits.

Radzivill skakade på hufvudet.
»Nej... nej... Jag är bättre nu . .. Detta var 

allt hvad jag hade att säga dig .. . Haf dessutom ögon 
och öron öppna ... Se och hör ... Nu är kväfnings- 
anfallet öfver... Har du förstått allt expedite?»

»Ja. Om jag inte i allt följer ers höghets instruk
tioner, så är det mitt eget fel.»

»Brefven äro redan skrifna. Endast ett par åter
stå. När tänker du bege dig af?»

»I denna dagl Så fort som möjligt...»
»Har du ingen bön till mig?»
»Ers furstlig höghet...» började Kmitsits men 

afbröt sig tvärt. I hans ansikte lästes tvekan och för
lägenhet.

»Säg uti» sade hetmanen.
»Jag ber,» fortsatte Kmitsits, »att intet ondt måtte 

tillfogas . . . svärddragaren och henne ...»
»Var lugni Men jag märker, att du ännu älskar 

den där flickan ...»
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»Nej, nej!» ropade Kmitsits. »Men vet jag?... 
Ena stunden älskar jag henne, den andra hatar jag 
henne . .. Allt är slut oss emellan, som jag sagt... 
endast kvalen äro kvar . .. Jag vill inte ha henne, men 
jag vill heller inte, att någon annan skall taga henne ... 
Ers furstlig höghet, låt det inte ske! .. . Jag vet inte 
själf hvad det är jag säger ... Jag vill bort härifrån .. . 
så fort som möjligt! Fäst sig inte vid hvad jag säger, 
ers furstlig höghet! Gud ger mig mitt förstånd tillbaka, 
så fort jag kommit ut genom borgporten ...»

»Jag förstår, att så länge din affectus inte är 
utslocknad du pinas af tanken, att någon annan skulle 
taga henne, fast du inte själf vill ha henne. Men du 
kan vara lugn: jag släpper ingen till henne, och inte 
slipper hon själf härifrån. Snart kommer det att vimla 
af utländska soldater öfverallt och bli osäkert och far
ligt .. . Var lugn, Jendrek! ... Gå och gör dig i ord
ning för färden, och ät sedan middag tillsammans med 
mig...»

Kmitsits bugade sig och gick, och Radzivill drog 
ett djupt andetag af lättnad. Han var belåten öfver 
att Kmitsits reste. Ryttarfanan och namnet hade han 
kvar; personen frågade han mindre efter.

Som sändebud kunde Kmitsits göra honom viktiga 
tjänster; hans närvaro hade däremot länge varit fursten 
en börda. Han kände det säkrare att ha honom på 
afstånd än i sin närhet. Kmitsits’ hetsighet och hän
synslöshet kunde när som helst ge anledning till några 
våldsamma uppträden och en för båda farlig brytning. 
Hans afresa förebyggde detta.

»Ge dig af nu, du fjättrade tiger, och lyd mina 
order!» mumlade fursten pied en blick mot dörren, 
som nyss slutits bakom fanbararen.

Därefter kallade han på en page och gaf befall
ning, att Ganhoff skulle inställa sig.

»Du öfvertager Kmitsits ryttarfana och befälet 
öfver hela rytteriet,» sade han till denne. »Kmitsits 
reser bort.»
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Öfver Ganhofts kalla ansikte flög ett skimmer af 
glädje. Uppdraget hade han gått miste om, men i 
stället fick han en oväntad befordran.

Han bugade sig och svarade:
»Genom trogen tjänst skall jag göra mig förtjänt 

af ers furstlig höghets nåd.»
Därefter rätade han på sig och väntade stum. 
»Hvad har du vidare att säga^>> frågade fursten. 
»Ers furstlig höghet! 1 morse anlände hit en 

adelsman med underrättelsen, att pan Sapieha med sina 
trupper är i antågande mot ers furstlig höghet.»

Radzivill spratt till men behärskade sig ögonblick-
ligt.

»Du kan gål» sade han till Ganhofi.
Sedan försjönk han i djupa tankar.

NIONDE KAPITLET.

Kmitsits var angelägen att komma åstad. Han 
önskade bege sig af samma afton eller, om regnet fort
satte, senast morgonen därpå, och han började därför 
med ifver göra sina förberedelser till färden samt utse 
följeslagare. Han hade nämligen beslutit att färdas med 
följe, dels för egen säkerhets skull, dels emedan han 
ansåg, att hans värdighet som sändebud kräfde detta. 
Slutligen stannade han i sitt val på sex pålitliga krigs
bussar, som tjänat under honom redan på den tid, då 
han stridit mot Chovanski — sex gamla orschanska 
slagskämpar, som voro redo att följa honom till värl
dens ände. Det var uteslutande adelsmän och bojarer, 
de sista öfverlefvande af den en gång så fruktansvärda 
skara, som nedsablats af Butrymarna. I spetsen för



dem stod lifknekten Soroka, Kmitsits’ forne tjänare, en 
gammal bepröfvad soldat ehuru en galgfågel äfven han, 
ådömd talrika straff för än talrikare förbrytelser och 
öfverträdelser.

Efter middagen lämnade hetmanen pan Andreas 
skrifvelser samt lejdebref till de svenska kommendan
ter, som den unge ambassadören skulle kunna på
träffa i de större städerna. Och han tog ett vänligt, 
nästan faderligt farväl af honom, uppmanande honom 
till försiktighet och varsamhet.

Framemot aftonen klarnade himlen, en blek höst
sol började lysa öfver Kiejdany och försvann så bakom 
röda moln, som lågo skockade i väster.

Intet hinder fanns längre för affärden. Kmitsits 
tömde just en afskedsbägare i sällskap med Charlamp, 
Ganhoff och några andra officerare, då i skymningen 
Soroka inträdde och frågade:

»Skola vi resa, herr öfverste?»
»Om en timme,» svarade Kmitsits.
»Hästar och folk äro färdiga, stå redan på borg

gården ...»
Lifknekten gick, och bägarna började kretsa än 

flitigare, ehuru Kmitsits mera låtsades dricka än han i 
själfva verket drack. Vinet smakade honom icke, och 
det steg honom ej åt hufvudet, lifvade ej upp hans 
humör. De andra däremot voro redan ansenligt be
skänkta.

»Nådig öfverste I» sade Ganhoff. »Rekommendera 
mig i furst Boguslavs ynnest 1 .. . Han är en präktig 
herre, hans likhet finns inte i hela republiken. När 
man kommer till hans hof, är det som om man komme 
till själfva Frankrike. Annat språk, andra vanor, och 
hofseder lär man sig bättre hos honom än på själfva 
kungliga slottet.»

»Jag minns furst Boguslav vid Berestetschko,» inföll 
Charlamp. »Han hade ett dragonregemente, som gjorde 
både infanteri- och kavalleritjänst, alldeles efter franskt 
mönster. Officerarna voro fransmän allesammans, med 
undantag af några holländare, och till och med af

9. — Syndafloden. II.



manskapet voro de allra flesta fransmän. Och sprättar 
hvarenda en I De voro så parfymerade, att det ordent
ligt luktade apotek af dem. Under striden sablade de 
ner en oräknelig massa folk med sina fäktvärjor, och 
det påstods, att så snart de stuckit sabeln i någon, 
sade de: Pardonnez-moi! så höfviska voro de midt i 
det värsta blodbad. Och furst Boguslav red omkring 
ibland dem med en näsduk om värjan och smålog 
oafbrutet, ty så är det franska modet: man skall småle 
under blodsutgjutelse. Hans ansikte var sminkadt, och 
hans ögonbryn voro svärtade med kol, hvarför gamla 
soldater rynkade på näsan åt honom och kallade honom 
en kopplerska. Och strax efter stridens slut kommo 
lakejer med nya spetskrås åt honom och rullade hans 
hår på tänger, så att det föll i konstiga krumelurer. 
Men en tapper herre är han, och i den värsta elden 
var han.»

»Ja,» inföll Ganhoff, »ni kommer att få se märk
liga ting, och ansikte mot ansikte med själfve svenske 
konungen kommer ni att stå, och han lär vara den 
störste krigaren i världen näst efter vår furste.»

»Och pan Tscharnjetski,» tillfogade Charlamp. »Om 
honom talas det mer och mer.»

»Pan Tscharnjetski står på Johan Kasimirs sida 
och är därför vår fiende!» anmärkte Ganhoff i sträng 
ton.

»Det går konstigt till i denna värld,» återtog 
Charlamp tankfullt. »Om någon för ett eller två år 
sedan sagt oss, att svenskarna skulle komma hit, hade 
vi väl alla trott, att vi skulle komma att slå dem, och 
nu se ni, go’ herrar...»

»Inte bara, vi utan hela republiken har tagit emot 
dem med öppna armar,» inföll Ganhoff.

»Ja, så är det!» mumlade Kmitsits.
»Utom pan Sapieha och pan Gosievski och pan 

Tscharnjetski och kronhetmanerna,» sade Charlamp.
»Bäst att inte tala om detta!» yttrade Ganhoff. 

»Seså, öfverste, måtte ni sund och helbrägda komma 
åter till oss! Här vänta er stora belöningar. . .»
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»Och panna Billevitsch,» tillfogade Charlamp.
»Bekymra er inte om panna Billevitsch, ni,» sva

rade Kmitsits i sträf ton.
»Det gör jag heller inte, jag är för gammal. Sista 

gången . . . vänta, när var det nu igen ? .. . Aha, sista 
gången var under elektionen af vår nu regerande, nådige 
konung, Johan Kasimir. . .»

»Lägg bort den där ovanan!» inföll Ganhoff. »Nu 
regerar vår nådige konung Karl Gustaf.»

»Ja visst, ja visst. .. Consueiudo altera natura . . . 
Alltså, sista gängen jag förälskade mig var under elek
tionen af Johan Kasimir, vår exkonung och för detta 
storfurste af Litauen — jag förälskade mig dödligt i 
en af furstinnan Jeremis hofdamer. Det var en fager 
liten bestie, på min ära.. . Men när jag ville titta 
henne djupare in i ögonen, ställde sig pan Volodjovski 
emellan med sin sabel. Vi skulle ha slagits, om inte 
Bohun i sin tur kommit emellan och blifvit uppsprät
tad af Volodjovski som en hare. Hade inte det varit, 
skulle jag inte ha suttit här nu. Men då var jag fär
dig att slåss om så hade varit med satan själf. Volod
jovski blandade sig för öfrigt i saken endast per amicitiam, 
ty hon var trolofvad med en annan, en än värre slags
kämpe ... Först då fursten skickade mig med ett upp
drag ända till Smolensk, skakade jag af min affectus 
under vägen. När man har sådana där sorger, finns 
ingenting, som går upp mot resor. Redan efter 
första milen kände jag mig lättare om hjärtat, och 
innan jag hunnit fram till Vilna, var hon som bort
blåst ur mitt minne — och ända till den dag i dag 
är har jag förblifvit ungkarl... Nej, sannerligen, för 
olycklig affectus finns ingen bättre bot än resor 1»

»Jaså, ni sä*ger det?» yttrade Kmitsits.
»Det säger jag, och det står jag vid! Må den 

svarte ta alla hvita skinn i hela Litauen och Kronlan- 
det! Jag behöfver dem inte längre!»

»Och ni begaf er af utan att taga farväl?»
»Utan att taga farväl. Jag kastade bara ett rödt
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band öfver axeln, hvilket jag blef rådd till af en gumma, 
som var mycket förfaren i sådant där ...»

»Skål, nådig öfverstel» inföll GanhofF, vändande 
sig till pan Andreas.

»Skål!» svarade Kmitsits. »Skål och heder och 
tack!»

»I botten! I botten! För er är det tid att stiga 
till häst, och oss kallar tjänsten. Måtte Gud beskydda 
och ledsaga er!»

»Lefven väl!»
»Man skall kasta ett rödt band öfver axeln,» åter

tog Charlamp, »eller också vid första nattläger själf 
ösa ett ämbar vatten öfver lägerelden. Kom ihåg det. . . 
ifall ni vill glömma.»

»Gud vare med er, go’ herrar!»
»Det dröjer länge, innan vi råkas igen!»
»Kanske vi mötas på slagfältet,» framkastade Gan

hofF. »Gifve Gud, att vi måtte få kämpa med och 
inte mot h varan dra.»

»Naturligtvis med hvarandra,» svarade Kmitsits.
Officerarna aflägsnade sig.
Tornklockan slog sju. Ute på borggården skra

pade hästarna med sina hofvar mot stenläggningen, 
och genom fönstret kunde man se soldaterna stå vän
tande. En egendomlig oro grep pan Andreas. »Jag 
reser! Jag reser!» mumlade han för sig själf, och i 
inbillningen såg han framför sig okända trakter och ett 
vimmel af främmande ansikten; men samtidigt grep 
honom en sådan känsla af undran inför denna resa 
som om han aldrig förut tänkt på den.

»Jag måste stiga till häst och ge mig af... och 
det som skall ske det sker!» tänkte han.

Men nu, då hästarna redan frustade utanför fönst
ret och afskedets timme var slagen, kände han, att det 
han gick till mötes var honom främmande och 
att allt, som han lefvat sig in i, som han var van vid 
och som han med hjärta och själ växt sig fast vid, det 
lämnade han kvar i detta land, i denna trakt, i denna 
stad. Den forne Kmitsits skulle stanna kvar här, och



dit bort begaf sig en annan man, lika främmande för 
alla, som alla voro främmande för honom. Där skulle 
han nödgas börja ett helt och hållet nytt lif, och Gud 
ensam visste om icke hågen därtill skulle felas honom.

Pan Andreas var dödstrött till sinnes, och där
för kände han i detta ögonblick i själfva verket ingen 
håg att gå nya öden till mötes. Han tänkte, att här 
fann han sig illa, och där skulle han också finna sig 
illa.

Men det brådskade! Det brådskade! Det var hög 
tid att bege sig af!

Men skulle han resa utan att taga farväl?
Var det möjligt att vara henne så nära och ändå 

så fjårran, att han reste utan att bjuda henne farväl? 
Därhän hade det alltså gått! Men hvad skulle han 
säga henne?... Skulle han gå till henne och säga: 
»Mellan oss är allt slut. . . Gå ni er väg, jag går min!» 
Hvad tjänade det till, då det utan ord ändå var så? 
Han var ju icke längre hennes trolofvade, och hon 
hvarken var eller skulle bli hans hustru. Allt var slut, 
och hvad som var söndradt och brustet skulle aldrig 
bli helt igen. Hvarför spilla ord och tid i onödan 
och utsätta sig för nya kval?

»Jag går inlel» tänkte Kmitsits.
Men å andra sidan voro de ännu bundna vid 

hvarandra af den aflidnes vilja. Han var skyldig att 
lugnt och utan vrede bjuda henne farväl och säga till 
henne: »Ni vill icke veta af mig, alltså ger jag er ert 
ord tillbaka. Vi skola båda anse, att testamentet aldrig 
funnits till. .. och må hvar och en söka lyckan på 
sitt håll.»

Men då skulle hon kanske svara; »Det har jag 
för länge sedan låtit er veta, hvarför upprepar ni det 
då?»

»Jag går inte!» mumlade Kmitsits än en gång.
Och han tryckte ned mössan på hufvudet och 

gick ut i korridoren. Han ämnade bege sig direkt ut 
på borggården och stiga till häst.



Men plötsligt var det, där ute i korridoren, som 
om någon fattat honom vid håret och släpat honom 
med sig . . .

Han greps af ett sådant begär att få se henne, 
tala med henne, att han upphörde att spörja sig: »Skall 
jag gå, skall jag icke gå?» upphörde att tänka, att 
resonera och sprang eller rättare störtade framåt med 
slutna ögon .. .

Utanför dörren, där ingen vakt längre posterade, 
påträffade han svärddragarens betjäntgosse.

»Är svärddragaren inne?» frågade Kmitsits.
»Svärddragaren är i tyghuset hos officerarna.»
»Och fröken?»
»Fröken är inne.»
»Gå och anmäl, att pan Kmitsits skall bege sig 

på en lång resa och önskar taga farväl af fröken.»
Betjäntgossen lydde, men innan han kommit till

baka med svaret, lyfte Kmitsits på dörrklinkan och 
trädde in.

»Jag kommer för att taga farväl af er,» sade han, 
»ty jag vet inte om jag får se er mera i detta lifvet.»

Plötsligt vände han sig till gossen.
»Hvarför står du kvar här?»
»Min nådiga fröken,» fortsatte han, så snart dörren 

tillslutits om gossen, »jag ville resa utan att taga farväl 
af er, men jag kunde inte. Gud vet om jag någon
sin kommer tillbaka, ty farligheter och äfventyr är det 
godt om. Bäst är, att vi skiljas utan vrede och utan 
harm i hjärtat, så att Guds straff ej må drabba någon 
af oss. Ack, mycket, mycket skulle här vara att säga, 
men tungan kan icke utsäga det ... Ja, ja, vi hade 
inte lyckan med oss, det var tydligen inte Guds vilja, 
och nu finns ingen hjälp mer. Anklaga inte mig, så 
skall jag inte heller anklaga er. Det där testamentet 
få vi inte vidare fråga efter, ty, som jag sade: mot 
Guds vilja förmår människors vilja ingenting. Gud 
skänke er lycka och frid! Hufvudsaken är att vi för
låta hvarandra. Jag vet inte hvad som kommer alt 
möta mig därborta, dit jag reser... Men här kan jag
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inte längre stanna . . . Här kväfs jag... Jag har ingen 
sysselsättning, har endast mina kval att bära, grubblar 
så lång dagen är, ända till dess hufvudet börjar värka, 
ocb kommer ändå aldrig till något resultat. .. Jag 
behöfver den här resan, som fisken behöfver vattnet, 
som fågeln behöfver luften; annars skulle jag mista 
förståndet 1»

»Måtte Gud skänka också er lycka!» svarade panna 
Alexandra.

Hon stod framför honom som bedöfvad af den 
nyhet han bragte, af hans anblick och hans ord. I 
hennes ansikte lästes förvirring och undran, och det 
var tydligt, att hon knappast förmådde fatta allt detta 
oväntade. Med vidöppna ögon såg hon på den unge 
officeren.

»Jag hyser intet agg mot er,» sade hon slutligen.
»Gud gifve, att detta aldrig hade händtl» återtog 

Kmitsits. »Det är som om en ond ande hade trädt 
emellan oss och skilt oss åt som genom ett haf. Och 
det hafvet står inte att öfverkomma. .. Man har inte 
gjort hvad man velat göra, man har inte gått dit man 
velat gå, det är som om något drifvit på en, och så 
ha ens vägar skilts åt. Men eftersom vi nu inte skola 
träffas mer, är det bäst att om ock på afstånd tillropa 
hvarandra ett: ’Gud vare med er T Och ni skall väl 
ihågkomma, att vrede och agg är ett och sorg och 
smärta ett annat. Vrede hyser jag inte längre mot er, 
men sorgen och smärtan sitter kvar. . . Hvarför vet 
jag inte själf. Hur jag än grubblar kommer jag ej 
till någon klarhet, men jag tror, att det blir bättre 
både för er och för mig, då vt fått talas vid. Ni håller 
mig för en förrädare. . . och det är hvad jag har 
svårast att bära, ty så sant som jag hoppas på min 
själs frälsning, så sant har jag aldrig varit och blir 
aldrig någon förrädare.»

»Det tror jag heller inte längre! ...» svarade 
Olenka.

»Å, hur har ni kunnat tro det ens ett ögonblick!... 
Ni vet, att jag förr gjort mig skyldig till galna streck;



men att rymma för rättvisan, sätta eld på en gård, 
skjuta ner någon, det är något helt annat än att för 
vinnings skull, för egen upphöjelses skull förråda. . . 
Gud förbjude, att jag någonsin skulle göra något slikt 1 . . . 
Ni är kvinna, och ni kan inte förstå hvari fädernes
landets räddning ligger, därför höfves det er heller inte 
att fördöma eller fälla domslut... Och hvarför för
dömde ni?... Hvarför fällde ni ert domslut?... Hör 
och vet, att räddningen finns hos furst Radzivill och 
svenskarna, och den som tänker och i synnerhet hand
lar annorlunda, just han störtar fäderneslandet i fördärf. 
Men nu är det inte tid att diskutera, nu är det tid att 
resa. Kom blott ihåg, att jag inte är någon förrädare, 
att jag inte har sålt migl Må jag förgås, om jag någon
sin blir det. Kom ihåg, att ni orättvist har föraktat 
mig och dömt mig till döden. . . Detta säger jag er 
nu och bekräftar det med min ed, och jag säger det 
för att samtidigt tillägga: »Jag förlåter er af allt hjärta, 
men förlåt då också migl»

Panna Alexandra hade nu fullkomligt återvunnit 
fattningen.

»Ni har alldeles rätt i att jag bedömt er orättvist, 
jag erkänner det öppet... och jag ber er om förlå
telse ...»

Här darrade hennes stämma, och hennes blå ögon 
fylldes af tårar. Han utropade eldigt:

»Jag förlåter digl Jag förlåter digl Jag skulle 
förlåta dig min dödl»

»Måtte Gud ledsaga er och föra er tillbaka till 
den rätta vägen, som ni afvikit från!»

»Säg ingenting ... säg ingenting ...» ropade Kmit- 
sits med feberaktig ifver, »så att det inte ånyo blir 
missämja emellan oss! Hvilken väg som här är den 
rätta, därom skola vi inte tala! Må hvar och en lyda 
sitt samvete, och Gud dömer sedan efter uppsåtet 
Det var bättre, att jag kom hit, att jag inte reste utan 
att taga farväl. Räck mig handen till afsked I... I 
morgon får jag inte se dig, inte i öfvermorgon, inte
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inom en månad, kanske aldrig! ... Å Olenka! . . . 
Olenka! . .. Skola vi aldrig få se hvarandra mer?»

Tårarna började droppa från hennes ögon.
»Pan Andreas . . . öfvergif förrädarna ... kanske att 

allt då . ..»
»Säg ingenting... säg ingenting...» upprepade 

Kmitsits med bruten stämma. »Det är omöjligt!.. . 
Jag kan inte ... Säg ingenting ... k, jag skulle föredra 
döden framför dessa kval. .. Hvarför skulle detta drabba 
just oss? ... Farväl... för sista gången! Måtte jag finna 
döden där borta ... Hvarför gråter du?. . . Gråt inte, 
jag blir galen!»

Och han slog sina armar om henne, och fastän 
hon gjorde motstånd, började han betäcka hennes ögon 
och läppar med kyssar. Sedan kastade han sig till 
hennes fötter — och slutligen sprang han upp som 
vansinnig, pressade händerna om hufvudet och störtade 
ut ur rummet med utropet:

»Här hjälper inte satan själf och än mindre något 
rödt band!»

Genom fönstret såg Olenka, hur han brådstörtadt 
steg till häst och red bort i spetsen för sina sex ryt
tare. Skottarna, som stodo posterade vid borgporten, 
skyldrade gevär. Sedan slöts porten bakom ryttarna, 
och de försvunno i mörkret.

Natten hade redan fallit på.

TIONDE KAPITLET.

Kovno och hela landet utefter Vilias vänstra strand 
samt alla vägar voro besatta af fienden, hvarför pan 
Kmitsits ej kunde färdas stora landsvägen fram utan på



skogsvägar begaf sig ned till Njemen, som han passe
rade öfver i trakten af Vilki. Sålunda uppnådde han 
vojevodskapet Trotsk.

Hela denna del af resan tillryggalade han utan 
äfventyr och faror, ty i dessa trakter var Radzivill ännu 
härskare.

Städerna och delvis äfven byarna voro besatta af 
hetmanens trupper eller af små svenska rytteriafdel- 
ningar, som hetmanen enkom tillkallat mot de kosack
trupper under Zoltarenko, som stodo på andra sidan Vilia.

Zoltarenko skulle nog gärna velat pröfva en dust 
med svenskarna, men ryssarna, hvilkas bundsförvant 
han var, önskade ej krig mot dessa, åtminstone icke 
genast. Zoltarenko hade därför fått stränga order att 
icke öfvergå floden och att i händelse han själf angreps 
af Radzivill och svenskarna ögonblickligt draga sig till
baka.

Af dessa anledningar härskade lugn i landet utefter 
Vilias vänstra strand, men som radzhillska trupper 
och kosackförposter stodo midt emot hvarandra på 
ömse sidor om floden, kunde i hvilket ögonblick som 
helst ett muskötskott gifva signalen till ett fruktansvärdt 
krig.

Förutseende detta hade befolkningen för länge 
sedan skyndat att uppsöka tuggade tillflyktsorter. Lan
det var alltså lugnt men på samma gång öde. Öfver- 
allt såg pan Andreas folktomma städer, herrgårdarmed 
förbommade fönsterluckor och öfvergifna byar.

Äfven sädesåkrarna lägo öde, ty ingen hade i år 
brytt sig om att bärga skörden. Bönderna hade gömt 
sig i skogarna, dit de fört alla ägodelar, adeln hade 
flytt till tyska Preussen, som för tillfället var oberördt 
af kriget. Endast på vägar och stigar rådde därför ett 
vimmel af människor och fordon.

Oupphörligt mötte pan Andreas skaror af bönder, 
som drefvo sina boskapshjordar framför sig. Denna 
del af vojevodskapet Trotsk var bördig och hade en 
välbärgad befolkning, som därför också hade ägodelar 
att rädda undan. Den annalkande vintern afskräckte



ej flyktingarna, som föredrogo att invänta bättre tider 
i riskojor inne i skogen framför att stanna kvar i hem
bygderna och falla för fiendehand.

Ofta red Kmitsits fram till de flyende skarorna 
eller till lägereldarna, som om nätterna flammade inne 
bland skogssnåren. Öfverallt där han träffade på folk 
från Vilias vänstra strand fick han höra hårresande 
beskrifningar på de grymheter, som begåtts af Zolta- 
renko och hans band. Människor nedslaktades utan 
anseende till ålder och kön, byar brändes, till och med 
träden nedhöggos; endast mark och vatten lämnades 
kvar. Så hade aldrig ens tatarhorder farit fram.

Och icke nog med att befolkningen mördades, 
dessförinnan marterades den på det mest djäfvulska 
sätt. Många, som undsluppit med lifvet, hade blifvit 
vansinniga, och skogarna genljödo nattetid af deras 
hemska tjut. En del, som redan kommit öfver Vilia 
och af träsk och skogar skildes från Zoltarenkos röf- 
varband, gingo i ständig ängslan för nya öfverfall. 
Många sträckte armarna mot Kmitsits och hans orscha- 
ner och bönföllo honom om räddning och förbarmande, 
alldeles som om fienden varit öfver dem.

Äfvenledes mötte Kmitsits otaliga adelskareter på 
väg till Preussen med åldringar, kvinnor och barn. 
Tätt efter dem följde vagnar med betjäning, lifsmedel 
och bohag. Alla i vild brådska, i ångest och bedröf- 
velse. Pan Andreas brukade trösta dessa olyckliga 
genom att säga dem, att svenskarna snart skulle öfvergå 
floden och förjaga fienden. Då sträckte flyktingarna 
armarna mot himlen och ropade:

»Gud skänke furst vojevoden lycka och välsignelse 
för att han kallat en tapper och ädel nation till vårt 
försvarI När svenskarna gå öfver floden, återvända vi 
till våra hem, till våra grusade gårdar.. .»

Alla välsignade fursten. Från mun till mun flög 
budskapet, att han när som helst kunde väntas öfvergå 
Vilia i spetsen för sina egna och de svenska trupperna. 
Redan från början prisades svenskarnas manstukt och



välvilliga hållning mot befolkningen. Radzivill kallades 
Litauens Gideon, Simson, räddare.

Kmitsits stärktes i sin tro på Radzivill af dessa 
välsignelser och loford och tänkte i sitt sinne :

»En sådan herre tjänar jag! Jag sluter ögonen 
och följer honom blindt! Ibland är han grym och 
outgrundlig, men han har mera förstånd än andra, han 
vet bäst hvad som kräfves, och han ensam kan rädda 
oss.»

Han kände sig lättare till sinnes vid denna tanke, 
och han fortsatte sin färd med hoppfullare mod, fastän 
följd af sin längtan till Kiejdany och sin sorg öfver 
fäderneslandets olyckor.

Han längtan växte och växte. Han kastade intet 
rödt band öfver axeln, han hällde intet ämbar vatten 
öfver den första lägerelden, dels emedan han kände med 
sig att det ingenting skulle tjäna till, dels emedan han 
ej ville.

»Å, om hon vore här, om hon hörde ali denna 
gråt och jämmer, då skulle hon inte bedja Gud, att 
han för mig på andra tankar, då skulle hon inte säga, 
att jag förvillats liksom en kättare, som öfvergifvit den 
rätta tron. Men förr eller senare skall hon inse, att 
det är hon, som haft orätt, och icke jag. .. Och då 
må det bli som Gud vill. Kanske att vi återse hvar
andra än en gång.»

Och allt mera brinnande blef den unge riddarens 
längtan, men på samma gång ingaf honom tanken, att 
han vandrade den rätta och ej den orätta vägen, 
ett lugn, som han icke på länge erfarit. Grubbel, oro 
och tvifvel dunstade småningom bort, och i nästan 
glädtig stämning fördjupade han sig i de ändlösa sko
garna. Han hade ej känt sig så glad till mods ända 
sedan sina ryktbara strider mot Chovanski.

Cbarlamp hade haft rätt i att färder äro det bästa 
botemedlet mot själsliga lidanden och kval. Pan Andreas 
hade en järnhälsa, och med hvar minut som gick åter
fick han mer och mer af sitt friska lynne och sin



äfventyrslust. Äfventyren vinkade honom, och han 
smålog mot dem och red utan rast och hvila.

För hans själs ögon trädde oupphörligt bilden af 
Olenka, förgråten, skälfvande likt en fågel i hans famn, 
och han sade i sitt sinne: »Jag kommer tillbakal»

Ibland trädde också hetmanens dystra, imponerande, 
hotfulla gestalt för honom, och kanske just emedan 
han aflägsnade sig från den, blef den honom nästan 
kär. Hittills hade han böjt sig för Radzivill, nu bör
jade han älska honom. Hittills hade Radzivill ryckt 
honom med sig, liksom en mäktig fors rycker med 
sig allt, som kommer i dess väg; nu kände Kmitsits, 
att han af hela sin själ ville följa denna brusande fors 
i dess lopp.

Och till följd af afståndet växte den väldige voje- 
voden mer och mer i den unge riddarens ögon, antog 
nästan öfvermänskliga proportioner. Ofta då pan 
Andreas rastade några timmar om natten, såg han bakom 
sina slutna ögonlock hetmanen sittande på en tron 
högt öfver granarnas toppar. Han hade en krona på 
sitt hufvud, ett svärd och en spira i sina händer, och 
för hans fot låg hela republiken.

Och pan Andreas böjde sig i stoftet för denna 
storhet.

På tredje dagen af sin färd lämnade de Njemen 
bakom sig och kommo till än skogigare trakter. Ska
ror af flyktingar mötte de alltjämt. Här kringströf- 
vade äfven beväpnade hopar, som gåfvo sig ut för att 
tillhöra Zoltarenkos trupper, men som i själfva verket, 
icke hade något befäl öfver sig — voro rätt och slätt 
röfvarband eller så kallade »partier». Dessa laglösa 
hopar undveko till och med strider med adelsgårdarnas 
hustrupper och öfverföllo mindre byar, gårdar och 
resenärer.

Adeln höll dem i schack utan annan hjälp än den 
af sitt eget folk, och träden utefter vägarna voro be
hängda med deras lik. Men inne i skogarna kunde 
man lätt stöta på större hopar af dem, och pan Andreas 
måste därför iakttaga den största försiktighet.



Litet längre fram, i Pilvischki, fann emellertid 
Kmitsits befolkningen sitta i lugn och ro. Stadens 
borgare berättade honom dock, att endast för några 
dagar sedan starostiet öfverfallits af en stor kosack- 
styrka, hvilken sin vana trogen säkerligen skulle ha 
nedhuggit hela befolkningen och lagt staden i aska, 
om icke oväntad hjälp hade anländt.

»Vi hade redan befallt oss i Guds hand,» berättade 
värden på värdshuset, där pan Andreas tagit in, »då 
helgonen sände en truppstyrka till vår räddning. Yi 
trodde först, att det var fiender, men så var det i stället 
våra egna. De angrepo ögonblickligt Zoltarenkos röf- 
varhord, och inom en timme hade de nedlagt hvarenda 
man — och vi hjälpte naturligtvis till.»

»Hvad var det för trupp?» frågade pan Andreas.
»De berättade inte hvilka de voro, och vi vågade 

inte fråga. De fodrade sina hästar, togo allt hö och 
all säd som fanns och begåfvo sig vidare.»

»Hvart?»
»Åt söder. Vi hade förut tänkt ge oss af inåt 

skogarna, men så betänkte vi oss och stannade, ty herr 
understarosten sade oss, att efter en sådan minnesbeta 
kommer fienden inte tillbaka i första taget.»

Lifligt intresserad af dessa nyheter frågade Kmitsits 
vidare:

»Och ni vet inte hvem som anförde den där 
truppen?»

»Det veta vi inte, men vi sågo befälhafvaren; 
han samtalade med oss på torget. Han var ung och 
smal som en nål. Han såg inte ut att vara en sådan 
krigare som han i själfva verket var...»

»Volodjovski!» utropade pan Kmitsits.
»Hvad han än må heta — Volodjovski eller något 

annat — så gifve Gud, att han en gång blir hetman!»
Pan Andreas försjönk i djupa tankar. Han fär

dades tydligen samma väg, som Volodjovski för några 
dagar sedan tillryggalagt med sina laudaner. Detta var 
för öfrigt helt naturligt, eftersom målet för bådas färd 
var Podlachien. Men pan Andreas kom att tänka



på att om han gjorde sig alltför stor brådska, han 
lätt kunde stöta på den lille riddaren och falla i hans 
händer, och i så fall skulle på samma gång som han 
själf också alla Radzivills bref komma i de konfedere- 
rades våld. Härigenom ginge hela hans expedition 
om intet, och en kanske oberäknelig skada tillfogades 
den radzivillska saken. Af denna anledning beslöt pan 
Andreas att dröja några dagar i Pilvischki, så att den 
laudanska adelsfanan skulle hinna tillräckligt långt i 
förväg.

Dagen därpå fick han erfara, att han handlat icke 
blott försiktigt utan äfven klokt, ty innan han ens 
hunnit kläda sig på morgonen, inträdde värdshusvärden 
till honom.

»Jag har nyheter att meddela ers nåd,» sade han.
»Goda?»
»Hvarken goda eller dåliga, bara det, att vi fått 

gäster. Ett lysande hof kom hit tidigt i morse och 
tog in i starostens hus. Där är ett infanteriregemente 
och en hop ryttare och vagnar och betjäning. Folket 
trodde, att det var kungen själf som kom.»

»Hvilken kung?»
Värden började tumma sin mössa.
»Det är sant, vi ha ju två kungar nu för tiden, 

men det är ingen af dem utan furst hofstallmästaren.»
Kmitsits sprang upp.
»Hvilken furst hofstallmästare? Furst Boguslav?»
»Ja, ers nåd. Vojevodens af Vilna kusin.»
Pan Andreas slog ihop händerna af förvåning.
»Det kan man kalla ett sammanträffande!»

_ Värden, som förmodade, att hans gäst var en 
bekant till furst Boguslav, bugade sig djupare än han 
gjort dagen förut. Kmitsits började skyndsamt kläda 
sig, och en timme senare stod han utanför starostens 
hus.

Hela den lilla staden vimlade af soldater. Infan- 
teristerna hade kopplat samman sina musköter ute på 
torget; rytteriet hade stigit af hästarna och inkvarterat 
sig i de angränsande husen. Soldater och hofmän i



brokiga dräkter stodo utanför husen eller vandrade af 
och an på gatorna. Officerarna hördes tala franska 
eller tyska. Ingenstädes några polska soldater, ingen
städes polska dräkter. Musketörer och dragoner voro 
iförda någon sorts egendomlig uniform, till och med 
olik de utländska truppers, som pan Andreas sett i 
Kiejdany. Den var hvarken tysk eller fransk. Solda
terna sågo emellertid så ståtliga ut, att hvar och en af 
dem kunde tagas för en officer, och deras militäriska håll
ning väckte pan Andreas’ förtjusning. Officerarna 
betraktade äfven honom med nyfikenhet, ty han hade 
ifört sig en lysande dräkt af sammet och guldbrokad, och 
han eskorterades af sina sex ryttare i nya munderingar.

På gården utanför starostens hus vimlade det af 
betjäning: pager i fjäderprydda baretter, lakejer i sam
metsrockar, ridknektar i höga, svenska stöflar.

Tydligen hade fursten ej för afsikt att göra något 
längre uppehåll i Pilvischki, ty vagnarna voro icke 
indragna i vagnslidren, och stallknektarna fodrade 
hästarna ur bleckhoar, som de höllo i händerna.

Kmitsits uppgaf sitt namn och sitt ärende för vakt- 
hafvande officeren, och denne begaf sig in för att under
rätta fursten. Efter ett ögonblick kom han tillbaka 
med budet, att fursten önskade genast träffa hetmanens 
budbärare, och visande Kmitsits vägen gick han före in.

Från förstugan kommo de in i en matsal, där 
några hofmän halflågo på stolarna, försänkta i ljuflig 
slummer. Framför dörren till nästa rum stannade 
officeren och yttrade på tyska med en bugning:

»Här är fursten.»
Pan Andreas öppnade dörren och blef stående på 

tröskeln. Fursten satt framför en spegel och betraktade 
med sådan uppmärksamhet sitt påtagligen alldeles nyss 
sminkade ansikte, att han icke ens märkte den inträ
dande. Två kammartjänare lågo på knä framför honom 
och knäppte spännena på hans höga ryttarstöflar; han 
själf strök med fingrarna den i pannan nedkammade 
luggen på sin guldgula peruk.

Han var en ännu ung man, trettiofem år, men
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såg ut att vara högst tjugufem. Kmitsits kände honom 
men befraktade honom alltid med nyfikenhet, dels på 
grund af den krigiska ära, som omstrålade hans namn, 
dels på grund af hans i sanning egendomliga utseende. 
Fursten var nämligen högväxt och starkt byggd, men 
på hans breda skuldror satt ett hufvud så litet, att det 
tycktes taget från en annan kropp. Afven hans ansikte 
var oproportionerligt, ty han hade en stor romersk 
näsa och stora, glänsande ögon, örnlikt djärfva och 
blixtrande, under det resten af ansiktet, inramadt i långa, 
svallande lockar, var nästan försvinnande liten. Munnen 
liknade ett barns, och öfverläppen pryddes af ett par 
små glesa mustascher. Den fina, sminkade hyn gaf 
honom utseendet af en flicka, men samtidigt påminde 
den dristiga och stolta minen om att man framför 
sig hade den beryktade chercheur de noises — såsom 
man nämnt honom vid franska hofvet — hvars tunga 
var hvass, men hvars värja var än hvassare.

1 Holland, i Tyskland och Frankrike berättades 
hart när underbara historier om hans krigiska dater, hans 
gräl, äfventyr och dueller. Han hade i Holland kastat 
sig in i det värsta stridsvimlet och med egen furstlig 
hand tagit fanor ocb fältpjäser från det vidtberömda 
spanska infanteriet. Han hade i spetsen för prinsens 
af Oranien regemente eröfrat batterier, som af gamla 
bepröfvade härförare hade ansetts som ointagliga. Han 
hade vid Rhen i spetsen för de franska musketörerna 
nedgjort de tunga tyska rytterierna, utbildade i trettio
åriga krigets skola. Han hade i Frankrike i duell sårat 
den skickligaste af alla franska fäktare, prinsen af Fre- 
mouille; en annan ryktbar duellant, baron von Goetz, 
hade på sina knän bönfallit honom om försköning. 
Han hade sårat baron Grot och af denna anledning 
fått uppbära bittra förebråelser af sin kusin Janus, eme
dan han komprometterade sin furstliga värdighet genom 
att inlåta sig i strid med personer af så vida under
lägsen börd. Han hade slutligen på en bal i Louvren 
i hela franska hofvets åsyn gifvit markis de Rieux en 
örfil, emedan denne tilltalat honom ohöfviskt.

10. — Syndaftodr.ii. II.



Dueller, utkämpade inkognito i mindre städer och 
på värdshus, ingingo naturligtvis ej i räkningep.

Det fanns hos denne man en blandning af veklig- 
het och lejonmod. Under sina korta och sällsynta 
besök i fäderneslandet fördref han tiden med partifejder 
och med jakt. Skogvaktarna måste då utleta björnho
nor med ungar åt honom, såsom varande de farligaste 
och mest lättretade, och dem angrep han beväpnad 
endast med ett spjut. För öfrigt vantrifdes han i hem
landet och besökte det ovilligt och blott i krigstider.

Kriget var hans lifselement, ehuru han med sin 
smidiga intelligens lika väl lämpade sig för intriger 
och diplomatiska förhandlingar.

Så snart det gällde dessa senare, förstod han att 
vara tålmodig och uthållig, långt uthålligare än i sina 
»amourer,» hvilkas antal var legio. Yid de hof, där 
han vistats, hade fursten varit de äkta männens skräck. 
Säkerligen var detta orsaken hvarför han ännu icke 
var gift, ehuru såväl hans höga börd som hans nästan 
omätliga rikedom gjorde honom till ett af de mest 
eftersträfvansvärda partien i Europa. Själfva det franska 
konungaparet, prinsen af Oranien och hans morbror 
kurfursten af Brandenburg hade försökt att gifta bort 
honom, men han hade hittills föredragit sin frihet.

»Någon brudskatt behöfver jag inte,» brukade han 
cyniskt säga, »och fröjder saknar jag inte ändå.»

Sålunda hade han lefvat till sitt trettiofemte år.
Stående på tröskeln betraktade Kmitsits alltså med 

nyfikenhet hans ansikte, som spegeln återgaf, och fursten 
fortfor att tankfullt stryka sin pannlugg. Slutligen, då 
pan Andreas låtit höra några upprepade hostningar, 
frågade han utan att vända på hufvudet:

»Hvem är där? Är det budbäraren från furst 
vojevoden?»

»Jag är ingen budbärare, men jag är sänd från 
furst vojevoden,» svarade pan Andreas.

Först då vände fursten på hufvudet, varseblef den 
lysande ädlingen och förstod, att han ej hade med en 
vanlig tjänare att göra.



»Förlåt, min chevalier,» sade han artigt, »jag ser, 
att jag misstog mig i afseende på rangen. Ert ansikte 
är mig bekant, fastän jag inte kan erinra mig namnet. 
Är ni anställd vid furstens hof?»

»Mitt namn är Kmitsits,» svarade pan Andreas, 
»och jag är öfverste.»

»Kmitsits!» utropade fursten. »Samme Kmitsits, 
som kämpade mot Chovanski under sista kriget?.. . 
Då har jag hört mycket talas om er!»

Och fursten började uppmärksammare och med 
ett visst välbehag skärskåda pan Andreas, ty af hvad 
han hört om honom drog han den slutsatsen, att detta 
måtte vara en man efter hans sinne.

»Sitt ned, min chevalier,» sade han. »Det gläder mig 
att få lära närmare känna er. Hvad nytt från Kiejdany?»

»Här är ett bref från furst hetmanen,» svarade 
Kmitsits.

Kammartjänarna, som slutat att knäppa furstens 
stöfvelspännen, lämnade rummet, och fursten bröt 
brefvet och började läsa. Han hade knappast läst några 
rader, förrän hans ansikte fick ett uttryck af missnöje och 
förtret. Han kastade brefvet på spegelbordet och utbrast:

»Ingenting nytt alls! Furst vojevoden råder mig 
att bege mig till Tilsit i Preussen, h vilket, som ni ser, 
jag just är på väg att göra. Ma foil Jag förstår inte 
min herr broder ... Han underrättar mig, att kurfursten 
är i markgrefskapet och inte kan komma förbi den 
svenska hären, som besatt Preussen, och samtidigt 
skrifver han, att han sliter sitt hår af förtviflan, eme
dan jag inte meddelar mig med kurfursten angå
ende succursus. Hur skulle jag kunna göra det? Om 
inte kurfursten kan komma förbi den svenska hären, 
hur skulle då min budbärare kunna det? Jag har dröjt 
kvar i Podlachien, därför att jag ingen annan utväg 
haft, och jag har varit på god väg att ledas ihjäl. De 
björnar som funnits i närheten af Tykotsin, har jag 
stuckit ned; kvinnorna där borta gå klädda i stinkande 
skinnpälsar, som jag inte kan fördra lukten af... Men, 
min chevalier, förstår ni franska eller tyska?»



. »Jag förstår tyska,» svarade Kmitsits.
»Gudskelof för detl Jag får sprickor i läpparna 

af ert tungomål.»
I det han yttrade delta, sköt fursten ut underläp

pen och kände på den med fingret, som för att öfver- 
tyga sig om att den icke svullnat eller spruckit. Där
efter såg han sig i spegeln och fortsatte:

»Jag fick höra talas om att en viss adelsman 
Skschetuski i trakten af Lukov skulle ha en underskön 
hustru. Det var ju långt borta, men jag skickade lik
väl folk att röfva henne... Men kan ni tänka er, pan 
Kmitsits, hon var icke där!»

»Det var en lycka,» svarade pan Andreas, »ty hon 
är hustru till en tapper krigare, den ryktbare hjälten 
från Zbaraj, som slog sig igenom Chmelnitskis hela 
armé.»

»Mannen belägrades i Zbaraj, jag skulle ha beläg
rat hustrun i Tykotsin... Tror ni, att hon skulle ha 
försvarat sig lika hjältemodigt?»

»Ers furstlig höghet skulle inte ha behöft något 
krigsråd vid en sådan belägring, och därför är det 
onödigt, att jag säger min tanke om saken,» svarade 
pan Andreas kärft.

»Det är santl Synd att spilla ord på sådant 1» 
svarade fursten. »Jag återvänder till saken: har ni ännu 
några bref?»

»Det jag hade till ers furstlig höghet har jag fram
lämnat ; dessutom medför jag en skrifvelse till svenske 
konungen. Ers furstlig höghet har sig inte bekant 
hvar jag kan träffa honom?»

»Jag vet ingenting. Hur skulle jag kunna veta 
något? I Tykotsin finns han inte, så mycket kan jag 
försäkra, ty hade han varit där, skulle han ögonblick
ligt ha afsagt sig herraväldet öfver hela republiken. 
Varschau är redan i svenskarnas händer, såsom jag 
redan skrifvit och omtalat, men där finner ni inte heller 
hans kunglig majestät. Han måste vara utanför eller 
i själfva Krakau, om han inte därifrån begifvit sig till 
Preussen. I Varschau får ni veta det. Enligt min
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tanke måste Karl Gustaf kufva de preussiska städerna, 
dem kan han inte lämna bakom sig. Hvem skulle 
väl ha trott, att medan hela republiken, all adel före
nar sig med svenskarna, just de preussiska, tyska och 
protestantiska städerna skulle komma att sätta sig till 
motvärn 1 De vilja hålla fast vid Johan Kasimir, de 
vilja rädda republiken! Då vi började det här arbetet, 
trodde vi, att det skulle gå helt annorlunda, att i första 
rummet de skulle hjälpa oss och svenskarna att stycka 
den här brödkakan, som ni kalla republiken. Men kan 
man tänka sig — alldeles tvärtom blef detl En lycka 
är att kurfursten håller ögonen på dem I Han har redan 
erbjudit dem hjälp mot svenskarna, men Danzig misstror 
honom och säger sig förfoga öfver tillräckliga krafter 
ensam ...»

»Vi veta redan detta i Kiejdany,» inföll Kmitsits.
»Om de inte ha tillräckliga krafter, ha de i alla 

händelser ett godt väderkorn,» tillfogade fursten skrat
tande, »ty min morbror kurfursten frågar säkerligen inte 
mer efter republiken än jag eller furst vojevoden af Vilna.»

»Med ers furstlig höghets tillåtelse bestrider jag 
detta,» inföll Kmitsits i hetsig ton. »Furst vojevoden 
af Vilna tänker uteslutande på republikens väl och är 
beredd att för den offra sin sista blodsdroppe.»

Furst Boguslav började skratta.
»Ni är ung, min chevalier, mycket ung!»
Sedan tycktes en tanke plötsligt falla honom in, 

ty han slog sig för pannan och frågade:
»Och nu reser ni inte till Podlachien?»
»Jo,» svarade Kmitsits. »Jag har ett bref att fram

lämna till pan Harasimovitsch, linderstarosten i Zabludov.»
»Harasimovitsch?» upprepade fursten. »Han är 

här i mitt följe. Han är på väg till Preussen med 
hetmanens dyrbarheter, ty där fruktade vi, att de skulle 
falla i de konfedererades händer. Vänta skall jag kalla 
hit honom!»

Fursten ropade på en kammartjänare och befallde 
denne skicka bud efter pan Harasimovitsch. Därpå 
yttrade han:



»Det passar ju förträffligt... Ni besparas en läng 
resa... Fastän det kanske är skada, att ni inte kom
mer till Podlachien, ty där finns err släkting till er 
bland de konfedererades chefer... Ni skulle kunna 
vinna honom!»

»Det skulle jag inte ha tid till,» svarade pan 
Kmitsits, »eftersom jag har angelägna ärenden till 
konungen af Sverige och pan Lubomirski.»

»Aha, har ni bref till kronmarskalken också? 
Då anar jag hvad det är fråga om. Marskalken har 
haft sina planer på att få Janus’ dotter till gemål åt 
sin son . .. Tar nu månne inte hetmanen försiktigt upp 
det där ämnet?»

»Just därom rör sig saken.»
»Men båda äro ju barn ännu... Hm! Det är 

en kinkig mission, ty det höfves ju inte, att fursten 
först framställer förslaget. Dessutom ...»

Här rynkade furst Boguslav ögonbrynen.
»Dessutom blir det där aldrig af. Furst hetma- 

nens dotter växer inte för Herakles’ räkning. Det är 
jag, som säger er detta! Furst hetmanen bör förstå, 
att hans förmögenhet måste kvarstanna i Radzivillernas 
händer.»

Kmitsits såg förvånad på fursten, som med snabba 
steg började gå af och an i rummet.

Plötsligt stannade han framför pan Andreas och 
yttrade:

»Gif mig ert hedersord, att ni sannfärdigt besva
rar min fråga!»

»Furste,» svarade Kmitsits, »lögnare äro endast 
de som rädas, och jag rades ingen.»

»Har furst vojevoden befallt er att för mig hem
lighålla underhandlingarna med Lubomirski?»

»Om jag haft en sådan befallning, skulle jag aldrig 
ha nämnt pan Lubomirskis namn.»

»Det kunde ha undsluppit er. Gif ert hedersord I»
>:>Jag ger naitt hedersord,» svarade Kmitsits med 

rynkade ögonbryn.



»Ni har lyft en börda från mitt bröst; jag trodde, 
att furst vojevoden spelade dubbelt spel med mig också.»

»Jag förstår inte ers furstlig höghet.»
»Jag har inte velat gifta mig med en Rohan i 

Frankrike, för att nu inte tala om ett dussin andra prin
sessor och furstinnor, som man velat ge mig till 
gemåler... Och vet ni hvarför?»

»Nej.»
»Därför att det mellan mig och furst vojevoden 

är aftaladt, att hans dotter och hans rikedomar växa 
för min räkning. Som en trogen tjänare till Radzi- 
villerna bör ni få veta allt.»

»Jag tackar för förtroendet.. . Men ers furstlig hög
het bedrar sig... Jag är inte Radzivillernas tjänare.»

Boguslav spärrade upp ögonen.
»Hvad är ni då?»
»Jag är öfverste vid en värfvad ryttarfana och icke 

vid liftrupperna samt dessutom släkt med furst voje
voden.»

»Släkt?»
»Ja, ty jag är befryndad med Kischeks, och het

manens mor var född Kischek.»
Furst Boguslav betraktade ett ögonblick Kmitsits, 

hvars kinder hade färgats af en lätt rodnad. Därpå 
sträckte han fram handen med orden:

»Jag ber dig om ursäkt, kusin, och gratulerar mig 
till släktskapen.»

Ehuru orden voro artiga, låg det någonting vårds
löst i den ton, hvari de uttalades, och pan Andreas 
kände sin stolthet sårad. Hans kinder färgades af en 
än starkare rodnad, och han hade redan ett häftigt 
svar på tungan, då dörren öppnades och Harasimovitsch 
uppenbarade sig på tröskeln.

»Här är ett bref till dig,» sade furst Boguslav.
Harasimovitsch bugade sig först för fursten och därpå 

för pan Andreas, som räckte honom furstens bref.
»Läs högtl» befallde furst Boguslav.
Harasimovitsch började läsa:
»Pan Harasimovitsch! Nu är tiden att visa sig



som en god tjänare åt sin herre. Alla reda pengar, 
som af er kunna uppdrifvas i Zabludov och af pan 
Pschynski i Orle...»

»Pan Pschynski ha de konfedererade nedhuggit i 
Orle,» af bröt fursten, »och därför tar pan Harasimo- 
vitsch till fötter...»

Understarosten bugade sig och läste vidare:
»... och af pan Pschynski i Orle, det må nu 

vara allmänna medel, skatter, arrendesummor ...»
»Allt det där ha de konfedererade lagt beslag på,» 

afbröt fursten ånyo.
»...torde ni snarast möjligt sända mig. Äfven 

må ni sälja några byar åt adelsmän eller borgare och 
låta betala er så drygt som möjligt därför. Med ett 
ord, uppdrif pengar på alla upptänkliga sätt och sänd 
dem till mig. Hästar och ägodelar, allt hvad som 
finnes att taga, ja, helgonbilder och kyrkskrudar och 
framför allt fältstyckena, som stå på förstugutrappan på 
Orle, skickar ni med min broder fursten, enär de i 
annat fall kunna komma i de konfedererades händer ...»

»Återigen onödiga råd, fältstyckena för jag redan 
med mig,» sade fursten.

»Allt detta skall ni skyndsamt föra öfver till 
Preussen, tagande er väl i akt för de förrädare, som 
gjort myteri emot mig och sköfla mina starostin samt 
nu äro på väg till Zabludov. Att inlåta sig i strid 
med dem torde ej vara rådligt, eftersom deras antal 
är stort. Bäst vore att låtsa vänskap för dem, grund
ligt berusa dem och sedan under natten, då de sofva, 
skära halsen af dem (hvilken krögare som helst kan 
åtaga sig detta) eller ock lägga gift i ölet eller hetsa 
något röfvarband (sådana finns det godt om i era 
trakter) emot dem och låta det nedsabla dem ...»

»Gammalt och kändt!» sade furst Boguslav. »Vi 
kunna fortsätta resan, pan Harasimovitsch I»

»Här finnes ett supplement,» svarade under- 
starosten.

Och han läste vidare:
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».. . Om ni inte kan medtaga vinerna (hos oss 
finnas nu inga att få längre), sälj dem då i parti för reda 
pengar ...»

Här afbröt sig pan Harasimovitsch själf och tog 
sig förtviflad om hufvudet.

»Vid Gud! Vinet kommer en half dagsresa efter 
oss och har säkert fallit i händerna på den trupp af 
upproriska, som vi haft i hälarna. Det är en förlust 
på några tusen gulden. Var mitt vittne, ers furstlig 
höghet, att ni själf befallde mig att inte vänta, tills 
man lassat ankarna på vagnarna!»

Pan Harasimovitsch’ förskräckelse skulle ha varit 
än större, om han känt pan Zagloba och om han vetat, 
att denne Bacchidyrkare befann sig i den upproriska trup
pen. Men furst Boguslav endast skrattade och svarade:

»Må det väl bekomma dem! . .. Läs vidare!»
». .. Om någon köpare anmäler sig...»
Furst Boguslav började skratta med full hals.
»Köpare ha redan anmält sig.. . man måste blott 

ge dem kredit!»
»Om någon köpare anmäler sig,» läste Harasimo

vitsch i jämmerfull ton, »skall han efter betalningens 
erläggande i största hemlighet röjas ur vägen. Ett 
par tunnor skola likväl kvarlämnas i Orle och Zabludov 
af det bästa och sötaste vinet, starkt tillsatt med gift, 
ty om befälet dör af förgift, så skingras manskapet. 
Uppfyll punktligt men för Guds skull i all hemlighet 
dessa mina befallningar! . .. Bränn upp detta bref, och 
sänd till mig enhvar, som får någon aning om saken. 
Endera finna de själfva tunnorna och dricka ur dem, 
eller också erhålla de dem i gåfva, ifall de bli mot
tagna som vänner...»

Understarosten tystnade och såg på fursten, liksom 
väntande instruktioner, och furst Boguslav inföll:

»Jag ser, att min broder tänker på de konfedere- 
rade, skada bara att som vanligt för sent... Om han 
för två veckor sedan hade hittat på det där knepet, 
skulle man ha kunnat göra ett försök ... Men gå nu 
med Gud, Harasimovitsch, vi behöfva dig inte längre.»



Harasimovitsch bugade sig och gick.
Furst Boguslav ställde sig framför spegeln och 

började uppmärksamt skärskåda sin gestalt, utan att det 
minsta fråga efter Kmitsits, som satt i skymundan, med 
ryggen vänd mot fönstret.

Hade han kastat en endablick på pan Andreas’ ansikte, 
skulle han ha blifvit varse, att någonting egendomligt 
försiggick med det unga sändebudet. Kmitsits' ansikte 
var blekt, stora svettdroppar pärlade på hans panna, 
och hans händer darrade konvulsiviskt. Än reste han 
sig upp från stolen, än satte han sig ned igen; han 
såg ut att kämpa med sig själf och söka kufva ett ut
brott af vrede eller förtviflan. Slutligen bredde sig ett 
uttryck af kyligt lugn öfver hans drag. Tydligen hade 
han med uppbjudande af all sin mäktiga viljekraft 
och energi lyckats att bli fullkomligt herre öfver 
sig själf.

»Ers furstlig höghet,» sade han, »af det förtroende, 
som furst hetmanen visar mig, ser ni, att han ej vill 
hålla någonting hemligt för mig. Med lif och själ har 
jag hängifvit mig åt hans sak; på hans och ers furstlig 
höghets framgångar bero också mina, därför följer jag 
er, hvart det än må bära. .. Jag är redo till allt. Men 
fastän jag uteslutande tjänar eder sak, är jag dock inte 
i stånd att rätt förstå allt och kan inte med mitt svaga 
förstånd genomtränga alla arcana.»

»Hvad är det ni önskar veta, min chevalier, eller 
rättare vackre kusin?» frågade fursten.

»Jag önskar få upplysningar af ers furstlig höghet, 
ty det vore ju en skam för mig, om jag ingenting 
skulle lyckas lära af sådana politici. Jag vet blott 
inte om ers furstlig höghet värdigas svara mig upp
riktigt?»

»Det beror på er fråga och mitt humör,» svarade 
furst Boguslav, alltjämt seende sig i spegeln.

Kmitsits ögon blixtrade till, men han fortsatte i 
lugn ton:

»Det är som så: furst hetmanen säger, att alla hans 
handlingar ha republikens väl och republikens räddning



till mål. Han för jämt republiken på tungan. Värdes 
svara mig uppriktigt, ers furstlig höghet: är detta endast 
ett nödvändigt hyckleri, eller har verkligen furst het
manen republikens bästa till sitt mål?»

Furst Boguslav kastade en snabb, forskande blick 
på Kmitsits.

»Och om jag sade er, att det endast är hyckleri, 
skulle ni då fortfarande stå på vår sida?»

Kmitsits ryckte liknöjdt på axlarna.
»Som jag sagt, på era furstliga högheters fram

gångar bero mina. Allt annat är mig tämligen lik
giltigt.»

»Ni kommer att gå långt! Lägg på minnet, att 
det är jag, som förespått er det. Men hvarför har min 
bror aldrig talat uppriktigt med er?»

»Kanske därför att han är förtegen af naturen 
.. . eller kanske helt enkelt därför att det aldrig fallit 
sig så.»

»Ni är skarpsynt, märker jag, ty det är alldeles 
sant, att han är förtegen och inte gärna låter andra se 
i sina kort. Till och med när han talar med mig, 
glömmer han ibland bort sig och börjar vidt och bredt 
orda om sin fosterlandskärlek. Först när jag skrattar 
honom rätt i ansiktet, hejdar han sig.»

»Alltså är det endast hyckleri?» frågade Kmitsits.
Fursten vred på stolen, satte sig grensle öfver den, 

stödde armarna mot karmen och teg ett ögonblick, lik
som eftersinnande. Därpå började han:

»Hör på, pan Kmitsits 1 Om vi Radziviller lefde 
i Spanien, i Frankrike eller i Sverige, där son följer 
efter fader på tronen och där konungavärdigheten för
länas af Gud själf, så skulle vi säkerligen tjäna konungen 
och nöja oss med de höga befattningar, som vi genom 
vår börd och vår rikedom kunde göra anspråk på. 
Men här, i detta land, där konungen inte är af Gud 
utvald utan tillsättes af adeln, där allt har sin rot in 
liberis suffragiis, här ha vi med rätta gjort oss den 
frågan: hvarför skall Vasa och inte Radzivill härska?.. . 
Att ha en Vasa till konung kunna vi dock finna oss i,



ty han är af kunglig börd, men hvem svarar oss för 
att inte adeln kommer på det infallet att efter Vasa 
välja sig en pan Harasimovitsch, en pan Mjeleschko, 
en herr Allsintet till konung?... Och vi, Radziviller, 
tyska riksfurstar, skola enligt gammal sed böja knä för 
hans kungliga majestät Allsintet och kyssa hans handl 
... Fy för tusan, min chevalier, det är på tiden, att 
detta får ett slutl... Se på Tyskland! Hur många 
själfständiga furstar där skulle inte med afseende på 
gods och rikedomar passa till understaroster hos oss! 
Och ändå äro de regerande, ändå bära de kronor på 
hufvudet och gå före oss, fastän de hellre borde bära 
upp våra mantlar. Det är på tiden att detta får ett slut, 
min chevalier, det är på tiden att utföra hvad min far 
redan planlade.»

Fursten reste sig upp och började med snabba steg 
gå af och an i rummet.

»Det kommer inte att aflöpa utan stridigheter och 
impedimenta,» sade han, »ty Radzivillerna på Olyka 
och Njesvjesch äro emot oss. Jag vet, att furst Michael 
skrifvit till min kusin, att vi hellre borde tänka på 
tagelskjorta än på konungamantel. Det må han själf 
göra: må han klä sig i säck och aska och fasta och 
späka sig; när han nöjer sig med sin taffeltäckarvär- 
dighet, må han hela sitt dygderika lif ända till sin 
dygderika död dygderikt skära kapunerl Vi kunna vara 
hans hjälp förutan och ämna inte låta händerna sjunka, 
ty just nu är rätta tiden. Hin onde tar republiken, 
det är ute med den. Från alla håll komma fiender 
strömmande öfver dess gränser som öfver ett ned
brutet staket. Hvad som här har inträffat med sven
skarna är utan exempel i historiens annaler. Vi, min 
chevalier, kunna visserligen sjunga: Te Deum laudamus! 
men det är i alla fall något oerhördt... En fiende angriper 
ett land, en fiende, känd för sin roflystnad, och inte 
nog med att han ej mötes af motstånd, utan alla skynda 
att öfverge sin forne härskare och sluta sig till den 
nye: magnater, adel, armé, slott, städer, allesammans! 
... utan blygsel, utan spår till hederskänslai... Histo



rien har intet liknande exempel att uppvisal Fy, ett 
sådant pack till folk utan samvete och heder 1 . .. Och 
ett slikt folk skulle inte förgås? De litade på sven
skarnas nådl Men de komma minsann att få se 
på annat! Där borta i Storpolen vrida redan svenskarna 
fingrarna af adeln med muskötlåsen ... Och så går det 
öfverallt — annorlunda kan det inte gå, ty ett sådant 
folk måste förgås, måste bli grannfolkens träll...»

Kmitsits hade blifvit allt blekare och måste upp
bjuda hela sin själfbehärskning för att hålla tillbaka 
ett utbrott af vildt raseri. Men fursten var helt upp
tagen af sina egna tankar, berusad af sin egen välta
lighet och fortsatte utan att ge akt på åhöraren:

»Det är, min chevalier, bruket i det här landet, 
att då någon ligger i dödskampen hans släktingar i 
sista ögonblicket rycka bort kudden under hans hufvud, 
så att han skall slippa pinas längre. Jag och furst 
vojevoden af Vilna ha beslutit göra republiken denna 
sista tjänst. Men som en mängd roflystna lura på 
arfvet och vi inte kunna lägga beslag på alltsammans, 
så gå våra bemödanden ut på att åtminstone en del 
och det inte den minsta skall falla oss till. Som släk
tingar äro vi i vår goda rätt. Om den liknelsen inte 
behagar er, skall jag emellertid använda en annan. 
Republiken är ett rödt kläde, hvari svenskar, ryssar, 
tatarer, Chmelnitski, kurfursten och ännu en hop andra 
slita och draga. Jag och furst vojevoden af Vilna 
önska och vilja, att vi skola få åtminstone så pass 
mycket däraf kvar i händerna, att det räcker till en 
kappa; därför inte blott tillåta vi de andra att slita och 
draga utan göra det också själfva. Må Chmelnitski be
hålla Ukraine, må svenskarna kifvas med branden
burgarna om Preussen och Storpolen, må Rakotschi 
eller någon annan taga Lillpolen, Litauen måste bli 
furst vojevodens och sedan, på samma gång som hans 
dotter — mitt!»

Kmitsits reste sig plötsligt.
»Jag tackar ers furstlig höghet, det var blott detta 

jag önskade veta.»



»Går ni, min chevalier?»
»Ja.»
Fursten såg uppmärksamt på Kmitsits, och först 

nu varseblef han, hur blek och upprörd denne var.
»Hur står det till, pan Kmitsits?» frågade han.
»Jag är alldeles uttröttad af den långa färden, 

det går rundt i mitt hufvud. Farväl, ers furstlig 
höghet, jag skall ha äran göra min afskedsuppvaktning 
innan jag reser.»

»Skynda er då, ty jag fortsätter också redan i 
eftermiddag.»

»Inom en timme skall jag ha äran infinna mig.»
Med dessa ord bugade sig Kmitsits och gick.
1 rummet näst intill reste sig hofmännen vid hans 

inträde, men han passerade förbi som en drucken utan 
att vare sig se eller höra. På tröskeln grep han sig 
med båda händer om hufvudet och nästan stönade:

»Jesus af Nasaretl Jesus, Maria, Josef!»
Med vacklande steg gick han öfver gården, förbi 

vakten, som utgjordes af sex hillebardjärer. Utanför 
grinden stod hans folk med lifknekten Soroka i 
spetsen.

»Följ mig!» sade Kmitsits.
Och han skyndade igenom staden tillbaka till 

värdshuset.
Soroka, som länge varit i Kmitsits’ tjänst och nog

samt kände honom, märkte genast, att någonting var 
på tok med den unge öfversten.

»Tag er i akt!» hviskade han till sina kamrater. 
»Ve den, som ådrar sig hans vrede!»

Soldaterna påskyndade under tystnad sina steg, 
och Kmitsits snarare sprang än gick gatorna framåt, 
allt under det han gestikulerade med armarna och mum
lade osammanhängande ord.

Sorokas öron nåddes af lösryckta meningar: »Gift- 
blandare, menedare, förrädare . . . Skurk och förrädare.. . 
Båda två likadana.»

Sedan började pan Kmitsits tydligen draga sig till 
minnes sina forna kompaner, ty han hördes frammumla



namnen Kokosinski, Kulvjets, Ranitski och Rekus. Några 
gånger nämnde han också Volodjovski. Soroka lyssnade 
häpen, blef allt ängsligare till mods och tänkte i sitt 
sinne:

»Här kommer blod att gjutas!»
Emellertid uppnådde de värdshuset. Kmitsits 

stängde genast in sig i sin kammare och gaf på en 
timme ej tecken till lif.

Utan att ha erhållit order började soldaterna under 
tiden sadla hästarna.

»Det skadar inte,» sade Soroka, »det är bäst att 
hålla sig beredd på allt.»

»Vi äro beredda!» svarade de gamla krigsbussarna 
och snodde sina mustascher.

Snart visade det sig också, att Soroka kände sin 
öfverste, ty plötsligt uppenbarade sig Kmitsits i för
stugan utan mössa, klädd endast i skjorta och byxor.

»Sadla hästarna!» skrek han.
»De äro sadlade.»
» Lasta packhästarna 1»
»De äro lastade.»
»En dukat per man!» ropade den unge öfversten, 

som trots sin feberaktiga upphetsning med välbehag 
lade märke till att hans soldater förstodo att ana sig till 
hans vilja.

»Vi tacka, herr öfverste!» svarade alla i korus.
»Två man taga packhästarna och bege sig genast 

af åt Dembova till. Genom staden rida ni långsamt, 
men så fort ni komma utom staden sätta ni af i
galopp och stanna ej, förrän ni kommit in i skogen.»

»Skall ske, öfverste!»
»De fyra öfriga ladda muskedundrarna. För min

räkning sadlas två hästar.»
»Jag visste, att något skulle komma att hända,» 

mumlade Soroka.
»Och nu följer lif knekten mig!» ropade Kmitsits.
Och klädd som han var, blott i pluderhosor och 

öfver bröstet uppfläkt skjorta, gick han bort Öfver gården, 
följd af Soroka, som spärrade upp ögonen på vid



gafvel af förvåning. Vid brunnen på värdshusets bak
gård stannade Kmitsits, och i det han pekade på 
ämbaret, som hängde på pumpstången, kommenderade 
han:

»Häll vatten öfver hufvudet på migl»
Lifknekten visste af erfarenhet, hur farligt det var 

att icke ögonblickligt lyda en order. Han pumpade 
alltså ämbaret fullt med vatten, lyfte det sedan bråd
skande af kroken och göt hela innehållet öfver pan 
Andreas. Och pan Andreas började fnysa och flåsa 
som en hvalfisk, gnuggade sig i det våta håret och 
ropade så:

»En gång till!»
Soroka upprepade sin manöver på nytt och öfver- 

spolade pan Andreas med sådant eftertryck som om 
det gällt att släcka en eldsvåda.

»Nog nu!» sade slutligen Kmitsits. »Följ med 
mig och hjälp mig att kläda om mig!»

Och bägge återvände in i värdshuset.
I porten mötte de två af soldaterna, som redo 

bort med packhästarna.
»Långsamt genom staden, sedan i galopp!» upp

repade Kmitsits.
En halftimme senare trädde han ut fullkomligt 

resklädd, i höga kalfskinnsstöflar samt älghudskyller och 
med ett läderbälte om lifvet, hvari en puffert satt in
stucken.

Soldaterna lade äfvenledes märke till att kanten 
af en pansarskjorta framstack under kyliret, alldeles 
som om han rustat sig för en strid. Sabeln hade han 
högt uppskjuten för att lättare komma åt fästet. Hans 
uppsyn var tämligen lugn men bister och hotfull.

Sedan han med en blick öfvertygat sig om att 
soldaterna voro behörigen väpnade, steg han till häst, 
kastade en dukat till värdshusvärden och red ut genom 
grinden.

Soroka red vid hans sida, de tre andra bakom 
med reservhästen vid tygeln. Inom kort hade de upp
nått torget, där furst Boguslavs trupp gjort halt. Tyd



ligen hade det kommit order om uppbrott, ty på tor
get härskade lif och rörelse. Ryttarna spände till sadel- 
gjordarna och betslade sina hästar, infanteristerna löste 
sina musköter, som stodo kopplade utanför husen, 
trosshästarna spändes för vagnarna.

Kmitsits tycktes vakna upp ur djupa tankar.
»Hör på, gamle,» sade han till Soroka, »från 

starostens gård fortsätter ju landsvägen? Man behöfver 
inte återvända öfver torget?»

»Hvart skola vi resa, öfverste?»
»Till Dembova.»
»Då fortsätter man bara vägen fram.»
»Det är bral» sade Kmitsits.
Efter ett ögonblick mumlade han halfhögt för 

sig själf:
, »Å, om ändå de lefde nu! Ett sådant företag 

som detta äro inte många vuxna.»
Emellertid hade de nu passerat torget och vikit 

in på vägen, som ledde till den längre bort belägna 
starostgården.

»Halti» kommenderade plötsligt Kmitsits.
Soldaterna höllo in sina hästar, och han vände 

sig emot dem.
»Äro ni beredda att gå i döden?» frågade han kort.
»Ja, öfverste!» svarade orschanerna i korus.
»Vi flögo Chovanski rätt i gapet, och han åt inte 

upp oss ... Minns ni det?»
»Ja, öfverste 1»
»Vi skola våga stora ting i dag... Lyckas det 

oss, gör er vår nådige konung till herrar... Lyckas 
det inte, bli ni spetsade på påle.»

»Hvarför skulle det inte lyckas?» frågade Soroka, 
och hans ögon började blixtra likt en vargs.

»Det skall lyckas!» upprepade de tre andra: 
Bilous, Zavratinski och Lubjenjets.

»Vi skola bortröfva furst hofstallmästaren!» sade 
Kmitsits.

Och han tystnade för att se hvilket intryck en 
så vanvettig tanke skulle göra på soldaterna. Men

11. — Syndafloden. II.



de tego också och sågo honom stint i ansiktet. Deras 
ansikten fingo ett vildt, mordlystet uttryck.

»Pålen är nära, belöningen är långt borta,» till
fogade Kmitsits.

»Det bekymrar oss intel» mumlade Zavratinski.
»Hela armén är på torget, i starostgården finns 

bara vakten och ett tjugutal betjäning,» återtog Kmitsits, 
»som inte är beredd på något, inte ens har sabeln vid 
sidan.»

»Ers nåd vågar sitt hufvud, hvarför skulle inte 
vi våga våra?» inföll Soroka. #

»Hör pål» återtog Kmitsits. »Om vi inte lyckas 
taga honom med list, lyckas vi inte taga honom alls 
. .. Hör på! Jag går in i huset och kommer strax 
därefter ut igen i sällskap med fursten ... Om fursten 
sätter sig upp på min häst, sätter jag mig upp på den 
andra, och vi rida i väg... När vi ha kommit en 
hundra eller hundrafemtio steg bort, gripa honom två 
af er i armarna och så... i galopp!»

»Skall ske, öfverste!» svarade Soroka.
»Om vi inte komma ut,» fortsatte Kmitsits, »och 

ni höra skott inifrån, så fyra ni af en salfva mot vakten 
och hålla min häst i beredskap åt mig tills jag kom
mer utspringande.»

»Skall ske, öfverste!» svarade Soroka.
»Framåt!» kommenderade Kmitsits.
De gåfvo sina hästar sporrarna, och en kvart 

senare stannade de utanför grinden till starostgården. 
Vid grinden posterade som förut sex hillebardjärer och 
framför förstuporten fyra. Kring en karet på gården 
sysslade några stallknektar och fodermarskar under upp
sikt af en högre hoffunktionär, en utlänning, såsom 
man kunde se af dräkten och peruken.

Utanför stallet spändes hästar för ännu två andra 
vagnar, och några jättelika betjänter buro dit koffertar 
och vagnstäcken. De öfvervakades af en helt och hållet 
svartklädd man, som såg ut som en läkare eller 
astrolog.



Kmitsits lät liksom förra gången anmäla sig af 
vakthafvande officeren, som strax återvände med besked 
att fursten mottog honom.

»Hur står det till, chevalier?» sade fursten mun
tert. »Ni lämnade mig så plötsligt, att jag trodde 
mig ha stött er för hufvudet och inte väntade få se 
er vidare.»

»Hur skulle jag ha kunnat bege mig af utan att 
göra min afskedsuppvaktning?» svarade Kmitsits.

»Nå ja, jag tänkte ju också, att fursten väl måtte 
veta hvem han sänder i så viktiga uppdrag! Jag 
skall också draga nytta af er och ge er några bref till 
åtskilliga högtuppsatta personer och ett till själfve 
svenske konungen. Men hvarför är ni så beväpnad 
som om ni skulle draga ut i strid?»

»Därför att jag skall ge mig in bland de kon- 
federerade och har hört här i staden, att en rebelltrupp 
nyligen varit synlig i närheten — hvilket ju också ers 
furstlig höghet bekräftat. Till och med här i Pilvischki 
ha de ju varit och ställt till ett grufligt blodbad på 
Zoltarenkos folk. Men så ha de också en anförare, 
hvars make väl knappt finns.»

»Hvilken då?»
»Pan Volodjovski, och utom honom äro där också 

pan Mirski, pan Oskierka och de två panerna Sksche- 
tuski: den ene hjälten från Zbaraj, hvars hustru ers 
furstlig höghet ville föra till Tykotsin. Alla dessa ha 
rest sig emot furst vojevoden, och det är skada, ty 
de äro duktiga soldater. Men hvad är att göra? Det 
finns ännu sådana dumhufvuden här i republiken, som 
inte vilja slita och draga i det röda klädet tillsammans 
med svenskar och kosacker.»

»Dumhufvuden saknas ingenstädes här i världen 
och allra minst i detta landl» sade fursten. »Här har 
ni brefven, och dessutom, när ni träffar hans svenska 
majestät, så säg honom liksom i förtroende, att jag i 
själ och hjärta är en lika ifrlg anhängare af honom 
som min kusin, fastän jag ännu så länge måste 
simulera.»
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»Hvem måste icke simulera?» svarade Kmitsits. 
»En hvar simulerar, i synnerhet om han har något stort 
i sinnet.»

»Ja visst, ja visstl Sköt er nu väl, min chevalier, 
så kan ni vara viss om att min tacksamhet skall taga 
sig lika frikostiga uttryck som furst vojevodens.»

»Om ers furstlig höghet är så gunstigt stämd emot 
mig, anhåller jag redan nu om en belöning.»

»Aha, furst vojevoden har förmodligen varit 
knusslig på respengar? Hans kassaskrin går trögt på 
gångjärnen.»

»Gud förbjude, att jag skulle begära pengar! Jag 
ville inga mottaga af furst hetmanen, och jag vill heller 
inga ha af ers furstlig höghet. Jag är i min egen sold 
och kommer att så förbli.»

Furst Boguslav såg förvånad på den unge offi
ceren.

»Sannerligen, jag märker, att Kmitsitsarna inte höra 
till dem som tjäna för löns skull. Hvad är det då ni 
önskar, min chevalier?»

»Saken är den, ers furstlig höghet, att jag obe
tänksamt nog tog med mig från Kiejdany en fullblods
häst, som jag ville ståta med inför svenskarna. Jag 
öfverdrifver inte, om jag säger, att dess make icke finns 
i de kiejdanska stallen. Men nu är jag rädd, att han 
skall taga skada af den långa färden, och ångrar, att 
jag tog honom med. Dessutom skulle han ju i dessa 
oroliga trakter lätt kunna falla i fiendens händer — 
kanske rent af i pan Volodjovskis, som personaliter är 
min bittre fiende. Jag har därför tänkt bedja ers furstlig 
höghet förvara honom åt mig, tills jag vid lägligt till
fälle återfordrar honom.»

»Sälj honom då hellre åt mig!»
»Omöjligt, ers furstlig höghet, det vore som att 

sälja en vän. Väl hundra gånger har den hästen 
räddat mig ur det värsta tumult, ty han besitter bland 
annat den goda egenskapen att bita fienden under striden.»

»Är det verkligen en så präktig häst?» frågade 
furst Boguslav lifligt intresserad.



»Om han är präktig? Vore jag säker på att ers 
furstlig höghet icke skulle vredgas, hölle jag hundra 
röda dukater på att ers furstlig höghet inte själf äger 
maken.»

»Kanske jag skulle antaga vadet, om det blott 
vore tid att anställa några täflingar i dag. Jag skall 
gärna förvara honom åt er, ehuru jag skulle föredraga 
att köpa honom, ifall han behagar mig. Hvar har ni 
underdjuret?»

»Han står där utanför grinden.»
»Låt oss gå och se på honom 1»
»Som ers furstlig höghet befaller.»
Kmitsits tog sin hatt, och de gingo ut.
Vid grinden väntade Kmitsits’ folk, hållande två 

sadlade hästar vid tygeln. Den ene, korpsvart och med 
en hvit stjärna i pannan, gnäggade lätt vid sin herres 
åsyn.

»Aha, det är den där!» sade furst Boguslav. »Om 
han är ett sådant under som ni säger, vet jag inte, men 
han ser onekligen präktig ut.»

»För fram honom!» ropade Kmitsits. »Men väntal 
Jag stiger själf upp på honom!»

Soldaterna öfverlämnade hästen till pan Andreas, 
som kastade sig upp i sadeln och började rida gården 
rundt. Det var verkligen en sällsynt vacker häst. Hans 
utstående ögon glänste, manen fladdrade för vinden, 
det var som om han frustat eld genom sina vidgade 
näsborrar. Kmitsits red honom i oupphörligt växlande 
takt. Kommen så nära fursten, att hästens hufvud 
var knappast en handsbredd från dennes ansikte, ropade 
han plötsligt:

»Halt!»
Hästen satte alla fyra hofvarna i marken och stod 

som fastvuxen.
»Nå, hvad säger ers furstlig höghet?» frågade 

Kmitsits.
»Det är som det heter: en hjorts ögon och ben, 

en vargs gång, en älgs frustande och en kvinnas bröst!»



svarade furst Boguslav. »Alldeles perfekt! Förstår han 
tyskt kommando?»

»Ja, han reds in af min kavalkator, Zend, som 
var kurländare.»

»Är han snabbfotad?»
»Vinden hinner inte i fatt honoml»
»Det måtte ha varit en duktig kavalkator; jag ser, 

att han är väl inriden.»
»Om han är väl inriden! Då han trafvar i ledet, 

behöfver man inte ens röra vid tyglarna, så väl håller 
han takten. Pröfva honom, ers furstlig höghet! Om 
han på två staje skjuter ens ett halft hufvud framför 
de andra, så ger jag ers höghet honom för intet.»

»Ni vill väl inte påstå, att han håller takten, om 
man också ger honom lösa tyglar?»

»Jo, det påstår jag visst. Ibland har jag brukat ha 
sabel i ena handen och pistol i den andra, och hästen 
har skött sig själf.»

»Men om truppen vänder?»
»Så vänder han också utan att bryta linjen.»
»Det är omöjligt,» ropade fursten, »det gör ingen 

häst! Jag har sett de kungliga musketörernas hästar i 
Frankrike, enkom dresserade för hofceremonierna, men 
styra dem behöfde man dock.»

»Den här hästen har en människas förstånd .. . 
Pröfva honom, ers furstlig höghet!»

»Gif hit!» sade fursten efter ett ögonblicks 
tvekan.

Kmitsits höll själf hästen, och fursten hoppade 
lätt upp i sadeln och började stryka djurets glän
sande hals.

»Besynnerligt!» sade han. »De ädlaste fullblod 
bli ruggiga frampå hösten, men den här är så glatt som 
om han nyss dragits upp ur sjön. Åt hvilket håll skola 
vi bege oss?»

»Bortåt skogen till, om ers furstlig höghet till
låter. Landsvägen är bred och jämn åt det hållet, i 
staden skulle vi möta en hop vagnar.»

»Åt skogen till alltså!»
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»På två staje inte ens ett halft hufvud före de 
andra! Ers furstlig höghet släpper tyglarna... Två 
man på hvar sida, jag rider tätt bakom.»

»Uppställning I» kommenderade fursten.
Soldaterna ställde sig i linje med honom.
»Framåt!» kommenderade han. »I galopp!»
Det bar af med vindens hastighet. Ett moln af 

damm dolde för deras blickar betjäning och stallknektar, 
som samlat sig vid grinden och med nyfikenhet åsågo 
färden. Snart hade hästarna tillryggalagt väl en staje 
i full galopp, och furstens springare hade i själfva 
verket ej skjutit ens ett halft hufvud före de andra. 
Plötsligt vände Kmitsits sig om, och då han bakom sig 
såg endast ett moln af damm, ropade han med kraftig 
stämma:

»Tag honom!»
Bilous och den jättelike Zavratinski grepo ögon

blickligt fursten i båda armarna med sådan kraft, att 
det knakade i hans leder, och fasthållande honom med 
sina väldiga näfvar gåfvo de sina egna hästar sporrarna.

Furstens springare höll fortfarande jämn takt med 
dem. Häpnaden, förskräckelsen, den svindlande farten 
beröfvade furst Boguslav i första ögonblicket talför
mågan. Han försökte ett par gånger lösgöra*sig, men 
detta hade endast till följd, att hans armar höllo på att 
vridas ur led.

»Hvad vill detta säga? Skälmar!,.. Veta ni inte 
hvem jag är?...» ropade han slutligen.

Kmitsits gaf honom med pistolkolfven ett slag 
mellan skulderbladen.

»Gör du motstånd får du en kula genom huf- 
vudet!» skrek han.

»Förrädare!» sade fursten.
»Hvad är du då?» svarade Kmitsits.
Och de stormade vidare.



ELFTE KAPITLET.

De redo länge genom skog, och de färdades fram 
med så blixtsnabb hastighet att träden tycktes flyga 
förbi dem. De passerade förbi värdshus, skogvaktar- 
stugor, kolarkojor och ibland äfven åkande, stadda på 
väg till Pilvischki. Gång efter annan lutade sig furst 
Boguslav tillbaka i sadeln som för att försöka göra 
motstånd, men de järnhårda näfvarna slöto sig då ännu 
fastare om hans armar, och pan Andreas gaf honom 
åter ett slag mellan skulderbladen med pistolkolfven. 
Så stormade de framåt, tills löddret började yra om 
hästarna.

Slutligen måste man sakta farten, ty både hästar 
och folk voro alldeles andlösa, och Pilvischki’ hade 
man lämnat så långt bakom sig, att ingen fara att 
upphinnas längre förefanns. De redo alltså en stund 
i skridt, inhöljda i de ångor, som utströmmade från 
hästarna.

Fursten iakttog länge tystnad. Tydligen bemö
dade han sig om att återvinna sitt lugn och sin kall- 
blodighet. Då detta ändtligen lyckats honom, frå
gade han:

»Hvart för ni mig? »3
»Det får ers furstlig höghet veta, när vi ha kom

mit fram till målet,» svarade Kmitsits.
Boguslav teg. Slutligen återtog han:
»Säg åt de här bondtölparna att släppa mig, che

valier, de vrida mina armar ur led. Låter du dem 
släppa mig, bli de endast hängda, annars spetsas de 
på påle.»

»Det är adelsmän och inga bondtölpar,» svarade 
Kmitsits, »och hvad beträffar straffet, som ers furstlig 
höghet hotar med, så återstår att se hvilken som först 
kommer att lida dödsstraff.»
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»Vet ni mot hvem ni har lyft er hand?» frågade 
fursten, vändande sig till soldaterna.

»Ja,» svarade de.
»För hundra tusan djäflar,» ropade Boguslav ur

sinnig. »Ger du de här karlarna order att släppa mig 
eller inte?»

»Jag skall låta dem bakbinda ers furstlig höghets 
händer, det blir bekvämare.»

»Hvad tänker du på?... Ämna ni vrida mina 
armar alldeles ur led?»

»En annan skulle jag släppa lös på hans heders
ord, att han inte skulle fly,» svarade Kmitsits, »men 
ni ryggar inte tillbaka för att bryta ett hedersord.»

»Jag skali ge dig ett annat hedersord,» svarade 
fursten, »och det är, att jag vid första tillfälle skall 
befria mig ur ditt våld och att då du kommer i mitt, 
jag skall låta sönderslita dig mellan hästar.»

»Hvad Gud vill beskära, det beskär han,» svarade 
Kmitsits, »men jag föredrar uppriktigt hot framför falska 
löften. Släpp hans armar och led hans häst vid tygeln! 
Men se här, ers furstlig höghet! Jag behöfver blott 
trycka på hanen för att jaga er en kula genom hufvudet 
— och jag skjuter aldrig bom. Sitt lugn på hästen 
och gör intet försök att fly!»

»Jag frågar inte efter vare sig dig eller din 
pistol.»

Med dessa ord sträckte fursten ut sina styfnade 
armar för att återfå rörelseförmågan i dem, och två 
soldater fattade hvar sin af hästens tyglar.

Efter några ögonblick återtog Boguslav:
»Ni vågar inte se mig i ögonen, pan Kmitsits, ni 

gömmer er bakom mig.» •
»Misstag!» svarade Kmitsits och red fram, sköt 

undan Zavratinski och fattade själf ena tygeln samt såg 
Boguslav rätt i ansiktet.

»Hvad säger ni om min häst? Har jag tillagt den 
en enda god egenskap för mycket?»

»Det är en präktig häst,» svarade fursten. »Vill ni, 
skall jag köpa den.»



»Jag tackar, men den hästen är värd en bättre 
lott än att bära en förrädare till döddar.»

»Ni är dum, pan Kmitsits.»
»Därför att jag har trott Radzivillerna, ja.»
Återigen följde en stunds tystnad. Den bröts af fursten.
»Säg mig, pan Kmitsits,» sade han, »är ni viss 

på att ni har ert sunda förstånd i behåll, att ni inte 
blifvit galen? Har ni frågat er själf hvad det är ni 
gjort? Har det inte gått upp för er, att det vore bättre 
för er nu, om er mor aldrig födt er? Att ingen, inte 
blott i Polen utan i hela Europa skulle ha fördristat 
sig till något så vanvettigt?»

»Då tyckes det vara illa beställdt med modet i 
Europa, ty jag har bortröfvat ers furstlig höghet, och 
jag ämnar inte släppa er ifrån mig.»

»Jag måste ha att göra med en förryckt, det är 
inte möjligt annat,» sade fursten liksom för sig själf.

»Ers furstliga nåde,» svarade pan Andreas. »Ni 
är i mina händer, däri får ni finna er, och spill inga 
ord i onödan. Ert folk tror, att ni godvilligt följde 
med oss, och ingen faller på den tanken att sätta efter 
oss. I två timmar komma de att vänta på er, den 
tredje bli de otåliga, den fjärde och femte oroliga, och 
den sjätte skicka de ut några man att leta er, och 
under tiden hinna vi långt till kos.»

»Och hvad följer däraf?»
»Däraf följer att de inte hinna i fatt oss. Till och 

med om de genast skulle börja förfölja oss, upphinna 
de oss ändå inte, ty deras hästar äro trötta och våra 
uthvilade. Förutsatt att det otroliga inträffade och de 
upphunne oss, vore ers furstlig höghet för öfrigt inte 
hjälpt -därmed — ty så sant jag här står, jagade jag er 
då en kula genom pannan. Så står saken 1 Radzivill 
har trupper, betjäning, kanoner, lifvakt, och Kmitsits 
har sex man, och det oaktadt har Kmitsits Radzivill i 
sitt våld.»

»Vidare?» frågade fursten.
»Ingenting vidare. Vi skola fortsätta hvart det 

behagar mig. Tacka Gud, ers furstlig höghet, att ni



ännu är i lifvet, ty om jag inte i morse låtit spola 
öfver mig några ämbar vatten, skulle ni vid det här 
laget vara i andra världen, alias i helvetet, af två orsa
ker: såsom förrädare och kalvinist.»

»Skulle ni ha dristat det också?»
»Utan att berömma mig skulle ers furstlig höghet 

ha svårt att finna ett impresus, som jag inte skulle 
drista mig på. Ni är bästa beviset.»

Fursten såg uppmärksammare på den unge mannen 
och svarade:

»Djäfvulen själf har skrifvit dig i ansiktet, min 
chevalier, att du inte ryggar tillbaka för något.. . Jag 
måste till och med bekänna, att du lyckats förvåna till 
och med mig genom din djärfhet, och det är annars 
inte lätt.»

»Det är mig likgiltigt. Tacka Gud, ers furstlig 
höghet, att ni ännu är i lifvet, därmed nog.»

»Nej, min chevalier... Du själf framför allt bör 
tacka Gud därför. .. Om du krökt ett enda hår på 
mitt hufvud, skulle Radzivillerna ha letat upp dig, hade 
du också gömt dig under jorden. Om du räknar på 
att det nu råder osämja emellan oss och tror, att 
Radzivillerna på Olyka och Njesvjesch skola lämna dig 
oantastad, så bedrar du dig storligen. Det radzivillska 
blodet måste hämnas, ett fruktansvärdt exempel måste 
statueras, annars skulle vi ju inte ett ögonblick kunna 
känna oss trygga i denna republik. Du kan inte heller ta 
din tillflykt utomlands. Tyske kejsaren utlämnar dig, 
ty jag är tysk riksfurste, kurfusten af Brandenburg, min 
morbror, prinsen af Oranien, hans svåger, konungen 
af Frankrike och hans ministrar, mina vänner, allesam
mans utlämna dig ... Hvar skall du gömma dig ? 
Turkar och tatarer sälja dig, om du också mutar dem 
med halfva din förmögenhet. Du finner inte den vrå 
på jorden, den ödemark, det folk ...»

»Det förvånar mig,» afbröt honom Kmitsits, »att 
ers furstlig höghet gör sig sådana bekymmer för min 
person i stället för att tänka på sin egen ... Jag behöf- 
ver bara trycka på hanen ...»
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»Det förnekar jag inte. Det har händt förr, att 
en stor man har fallit för en nidings hand. Pompejus 
mördades af en vanbörding, franska konungar ha bragts 
om lifvet af män ur pöbeln, ja, jag behöfver ju inte 
gå längre än till min store fader, som drabbades af 
samma öde. .. Men, frågar jag dig, hvad vidare?»

»Bah, jag har aldrig frågat stort efter hvad som 
skall ske i morgon. Skulle jag också råka i strid med 
hela radzivillska släkten, så än sen? Vi få se hvem 
som drar kortaste strået. Jag har länge haft svärdet 
hängande öfver mitt hufvud, och det har aldrig stört 
min sömn. För resten, är jag inte nöjd med att ha 
en Radzivill, så röfvar jag bort en andra, en tredje ...»

»Vid Gud, chevalier, ditt tal behagar mig!... 
Jag upprepar än en gång, att det inte finns någon i 
hela Europa, som skulle drista göra detta efter... Jag 
tycker om dristigt folk, men sådant blir det mer och 
mer ondt om... Ha, ha, han har röfvat bort en Rad
zivill! Hvar har du lärt dig sådana mandater, cheva
lier? Hvarifrån är du?»

»Jag är orschansk fanbärare.»
»Herr fanbärare, det smärtar mig, att Radzivillerna 

förlora en sådan man som. du är, ty med sådant 
folk kan man komma långt... Hm, jag skulle inte 
sky några medel att vinna dig...»

»För sent!» svarade Kmitsits.
»Ja naturligtvis,» instämde fursten, »alldeles för 

sent. Men det lofvar jag dig, att jag rätt och slätt 
skall låta nedskjuta dig, ty du är värd att få dö en 
krigares död ... En sådan vanvettigt djärf best! Han 
röfvar bort mig midt för ansiktet på mitt eget folk!»

Kmitsits svarade ingenting. Fursten försjönk i 
tankar, och plötsligt utropade han:

»Välan då! Om du genast släpper mig lös, skall 
jag inte utkräfva hämnd på dig. Ge mig blott ditt 
hedersord, att du inte för någon omtalar hvad som 
händt och befaller ditt folk att också tiga.»

»Omöjligt,» svarade Kmitsits.
»Vill du ha lösepenning?»



»Nej.»
»Hvarför har du då bortfört mig? Jag förstår 

intel»
»Här är inte tid till prat. Det får ers furstlig 

höghet veta sedermera.»
»Hvad skola vi göra under vägen om inte prata? 

Erkänn, chevalier, att du röfvade bort mig i ett ögon
blick af uppbrusning och öfverilning och att du nu 
själf inte vet hvad du skall göra med mig?»

»Det är min ensak,» svarade Kmitsits. »Föröfrigt 
skall det snart visa sig, om jag inte vet hvad jagskall 
göra med er.»

Furst Boguslavs ansikte fick ett uttryck af otålighet.
»Du är mycket förtegen af dig,» sade han, »men 

svara mig åtminstone uppriktigt på en fråga: reste du 
till Podlachien i afsikt att förgripa dig på min person, 
eller kom du på den tanken sedermera, i sista ögon
blicket?»

»Härpå skall jag uppriktigt svara ers furstlig hög
het, ty jag brinner själf af längtan att få säga er hvarför 
jag öfvergifvit ert parti och aldrig mer kommer att 
sluta mig till det. Furst vojevoden af Vilna har bedra
git mig, sedan han först narrat mig att vid krucifixet 
svärja honom trohet till döden...»

»Den eden håller du vackert, det kan inte förnekas.»
»Ja,» utropade Kmitsits med lidelsefull häftighet, 

»om jag förspiller min själs salighet, om jag blir för
dömd, så är det er skuld ... Men jag öfverlämnar mig 
åt Guds barmhärtighet, och jag föredrar att bli osalig, 
att lida all helvetets pina framför att synda medvetet 
och frivilligt, framför att tjäna en förrädare och men- 
edare ... Må Gud förbarma sig öfver mig ... Jag före
drar all helvetets pina ... och den skulle jag för öfrigt 
lida, om jag fortfore att tjäna er.. . Jag har ingenting 
att förlora ... Men det skall jag åtminstone kunna säga 
inför Guds domstol: Jag visste inte hvad jag svor, 
och då jag märkte, att jag försvurit mig till förräderi 
mot fäderneslandet och mitt polska namns vanära, då 
bröt jag min ed ... Döm mig nu, Herre Gud!»
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»Till saken! Till saken!» sade fursten lugnt.
Men pan Andreas red en stund framåt under tyst

nad, med rynkade ögonbryn och blicken sänkt mot 
marken.

»Till saken 1» upprepade furst Boguslav.
Kmitsits ryckte till som om han vaknat upp ur 

en dvala, skakade på hufvudet och återtog:
»Jag trodde på furst hetmanen som på min egen 

far. Jag minns det där gästabudet, då han för första 
gången sade oss, att han slutit förbund med svenskarna. 
Hvad jag då led, hvad jag då utstod, skall Gud hålla 
mig räkning för. Andra, redliga män kastade sina 
kommandostafvar till hans fötter, protesterande i fäder
neslandets namn, och jag stod där orörlig och led 
skam och förödmjukelse och kval... ty rätt i ansiktet 
kallade man mig förrädare 1... Och hvem gjorde det?... 
Å ... jag vill helst inte tänka därpå för att inte förgå 
mig, bli från mina sinnen och skjuta ned ers furstlig 
höghet på fläcken . .. Det är ni, ni förrädare, ni äre- 
löse, som äro skulden till att detta öfvergått mig!»

Och Kmitsits såg på fursten med en flammande 
blick, hatet steg upp ur hans själs djup och bredde 
sig öfver hans drag, likt en orm, som ur sitt under
jordiska bo kryper upp i dagsljuset. Furst Boguslav 
såg på den unge officeren med en lugn, kylig blick 
och inföll:

»Det där intresserar mig, pan Kmitsits. Fortsätt!...»
Kmitsits släppte hästens tygel och tog af sig 

mössan som för att svalka sitt upphettade hufvud.
»Samma natt,» sade han, »begaf jag mig till het

manen, som för öfrigt själf kallade mig. Jag tänkte: 
jag uppsäger honom tro och lydnad, jag bryter min 
ed, jag stryper honom, spränger Kiejdany i luften, må 
sedan hända hvad som hända vill. Han visste också, 
att jag var i stånd till allt — han kände mig. Jag 
såg mycket väl, att han höll handen på ett hölster, 
hvari det låg pistoler. Än sen — tänkte jag — endera 
skjuter han bom eller också dödar han mig. Men han 
började tala förtroligt med mig, upprulla sådana fram-
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tidssyner för mig, enfaldige, ge sig sken af att vara 
en sådan fosterlandsvän att — kan ers furstlig höghet 
gissa hvad?»

»Att han öfvertygade den oerfarne pojken!» sade 
Boguslav.

»Att jag kastade mig till hans fötter,» ropade 
Kmitsits, »att jag i honom såg en far, fäderneslandets 
räddare, att jag försvor min själ åt honom som åt satan, 
att jag för hans skull utan tvekan skulle ha störtat mig 
på hufvudet från Kiejdanys torn!»

»Jag anade, att detta skulle bli slutet på historien,» 
inföll Boguslav.

»Hvad jag förlorade genom att tjäna honom, det 
vill jag inte tala om, men jag gjorde honom viktiga 
tjänster: jag tvang min ryttarfana , som är kvar där 
borta — gifve Gud till hans fördärf! — att förbli 
honom trogen, andra, som gjorde myteri, kufvade jag ... 
Jag har sölat mina händer i broderblod, troende att 
det var en tung necessitas. Ofta blödde mitt hjärta, 
då jag gaf order om att nedskjuta tappra soldater, ofta 
reste sig min adliga rättskänsla, då han gaf mig löften, 
som han sedermera icke höll. Men jag tänkte som 
så: han är vis, jag är dum — det måste väl så vara. 
Först nu, då jag af hans bref fick kunskap om de där 
förgiftningsplanerna, föll bindeln från mina ögon. Hvad? 
Är det ett sådant slags krig ni föra? Vilja ni förgifta 
soldater? Är det så en hetman handlar? Är det så 
Radzivillerna handla? Och jag skall öfverbringa sådana 
bref?...»

»Du förstår dig inte på politiken, chevalier,» afbröt 
honom Boguslav.

»Åt helvetet med en sådan politik! Må den öfvas 
af de arglistiga italienarna och inte af en adelsman, 
som Gud har förlänat ädlare blod än andra men också 
förpliktat att kämpa med sabel och inte med apotek 
och att hålla sitt namn i ära.»

»De där brefven ha alltså förtretat dig till den 
grad att du beslutit öfverge Radzivill?»
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»Inte brefven! Jag skulle ha gifvit dem åt bödeln 
eller kastat dem i elden, ty jag är inte mannen för 
sådana ärenden — nej, inte brefven! Jag skulle ha 
afsagt mig uppdraget, men jag skulle fortfarande ha 
tjänat saken. Kanske att jag skulle ha värfvat eget 
folk och ånyo tågat ut mot Chovanski — vet jag 
för öfrigt? Men jag greps af den misstanken: 
kanske de vilja förgifta fäderneslandet på samma sätt 
som de vilja förgifta soldaterna? .. . Gud stod mig bi, 
så att jag inte bröt ut i vredesmod, fastän mitt hufvud 
glödde som en granat, Gud stod mig bi, så att jag 
behärskade mig, så att jag hade styrka nog att säga 
till mig själf: narra ur honom hela sanningen — förråd 
inte hvad du tänker och känner, gif dig ut för att 
vara en värre förrädare än Radzivillerna själfva och 
narra ur honom sanningen!»

»Hvilken? Mig?»
»Ja, just er, och Gud stod mig bi, så att jag, en 

olärd soldat, lyckades föra en diplomat och politiker 
bakom ljuset, så att ers furstlig höghet höll mig för 
en ärelös skurk och inte dolde några af era skurkaktig
heter för mig utan berättade allt! Håren på mitt huf
vud reste sig, men jag lyssnade, lyssnade ända till slu
tet!... Å, ni förrädare! Ni satans affödal Ni parri- 
ciderl. .. Hvarför har blixten ännu inte krossat era 
hufvuden? Hvarför har jorden ännu inte uppslukat 
er?... Med Chmelnitski, med svenskarna, med kur
fursten, med Rakotschi, med själfva satan sluta ni för
bund för att störta republiken i olycka!... Ni vilja 
skära en kappa af henne? Dela henne? Som vargar 
sönderslita denna er moder? Är det tacken för alla 
välgärningar, hon har slösat på er, för alla'värdigheter, 
äreposter och starostin, för rikedomar, som utlandets 
konungar afundas er? ... Och hennes tårar, hennes kval 
fråga ni inte efter? Hvar är ert samvete? Hvar är er 
tro, er heder? Hvilka mönstra ha födt er till världen?»

»Chevalier,» af bröt furst Boguslav honom kallt 
»du har mig i ditt våld, och du kan döda mig om 
du vill, men ett ber jag dig om: tråka inte ut mig.»



Båda tystnade.
Af Kmitsits’ ord hade emellertid tydligt framgått, 

att soldaten hade lyckats aflocka diplomaten hela den 
nakna sanningen och att fursten begått en stor oför
siktighet, ett stort missgrepp, då han förrådt sina egna 
och hetmanens hemligaste tankar. Detta var en svår 
stöt för furst Boguslavs egenkärlek, och utan att dölja 
sitt dåliga humör yttrade han:

»Tillskrif det blott inte din fintlighet, om du 
lyckats aflocka mig sanningen. Jag talade uppriktigt 
med dig, ty jag trodde, att furst hetmanen besatt större 
människokännedom och sände en man, som var värd 
förtroende.»

»Furst hetmanen sände en man, som var värd 
förtroende,» svarade Kmitsits, »men ni voro inte värda 
hans. Hädanefter komma endast skurkar att tjäna er.»

»Om inte det sätt, hvarpå du bortröfvat mig, 
var skurkaktigt, så må värjan växa fast vid min hand 
i första stridi»

»Det var en listi Sådant har jag lärt mig i en 
hård skola. Ers furstlig höghet ville lära känna Kmit
sits, nu känner ni honom 1 Jag kommer inte tomhändt 
till vår nådige konung.»

»Och du tror, att Johan Kasimir kommer att 
kröka ett hår på milt hufvud?»

»Det är domstolens och inte min sak.»
Plötsligt höll Kmitsits in sin häst.
»Hal» sade han. »Och brefvet till furst vojevo- 

den? Har ers furstlig höghet det på sig?»
»Om jag också hade det, skulle jag inte ge dig 

det,» svarade fursten. »Brefven äro kvar i Pilvischki.»
»Undersök honom!» ropade Kmitsits.
Soldaterna fattade åter fursten i armarna, och 

Soroka började undersöka hans fickor. Snart fann han 
brefvet.

»Här ha vi nu ett dokument, som vittnar emot 
er,» sade pan Andreas, i det han tog brefvet. »Häraf 
får polske konungen veta hvad ni ha i sinnet, och 
äfven svenskarna få erfara, att fastän ni nu tjäna dem,

12. — Syndafloden. II.



furst vojevoden förbehåller sig rätten att recedere, om 
lyckan skulle vända sig ifrån dem. Alla era förräderier, 
alla era machinationer träda i öppen dag. Dessutom 
har jag ju andra bref — till svenske konungen, till 
Vittenberg, till Radziejovski... Ni äro mäktiga och 
stolta, men jag undrar, om det ändå inte blir er trångt 
i detta land, då båda konungarna ge er den recompensa 
ert förräderi förtjänar.»

Furst Boguslavs ögon sköto en olycksbådande 
blixt, men han behärskade sin vrede och svarade:

»Välan, chevalierI En strid på lif och död mellan 
oss båda... Vi råkas igen... Du kan förorsaka oss 
mycket ondt, men det vill jag blott säga; ingen i detta 
land har hittills dristat göra hvad du gjort, och ve dig 
och de dinal»

»Själf har jag min sabel att försvara mig med, 
och de mina har jag medel att friköpa,» svarade 
Kmitsits.

»Aha, du ämnar begagna mig som gisslan,» sade 
fursten.

Och trots sin vrede drog han en suck af lättnad. 
Han förstod nu, att ingen fara hotade hans lif, enär 
hans person var Kmitsits alltför nödvändig. Han beslöt 
att begagna sig häraf.

Emellertid satte de nu åter af i fullt traf, och efter 
en timmes ridt varseblefvo de framför sig två ryttare, 
hvar och en förande två packhästar vid tygeln. Det 
var Kmitsits’ folk, som afsändts i förväg från Pilvischki.

»Hvad nytt?» frågade dem Kmitsits.
»Våra hästar äro alldeles uttröttade, ers nåd, ty 

vi ha ännu inte rastat.»
»Vi skola strax göra halt.»
»Det ligger en staga där borta i kröken, kanske 

det är en krog.»
»Rid förut, Soroka, och öppna fodersäckarna. Vare 

sig det är en krog eller inte skola vi göra halt där ...»
»Skall ske, öfverste!»
Soroka sporrade sin häst, och de andra följde 

långsamt efter. Kmitsits red på ena sidan om fursten,
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Lubjenjets på den andra. Fursten var alldeles lugn 
och gjorde ej längre något försök att inleda samtal 
med pan Andreas. Han såg ut att vara trött af fär
den eller af det läge, hvari han hölls, och hade slutit 
ögonen och låtit hufvudet sjunka ned mot bröstet. 
Ibland kastade han dock en förstulen blick än på 
Kmitsits, än på Lubjenjets liksom för att utforska hvilken 
han lättast skulle kunna öfverrumpla.

• Emellertid hade de nu hunnit fram till en bygg
nad, belägen i skogsbrynet, tätt invid vägen. Det var 
icke en krog utan en smedja, där resande stannade för 
att få sina hästar skodda och sina åkdon lagade. Mellan 
smedjan och vägen utbredde sig en liten öppen plats, 
glest bevuxen med nedtrampadt gräs. Delar af vagnar 
och söndriga hjul lågo kastade här och hvar, men 
inga resande syntes till med undantag af Soroka, hvars 
häst stod bunden vid en stolpe. Soroka själf stod 
utanför smedjans dörr och samtalade med smeden, en 
tatar, och hans två gesäller.

»Här lära vi väl ingenting få till lifs,» anmärkte 
fursten med ett småleende.

»Vi ha mat och brännvin med oss,» svarade Kmit
sits.

»Det var bra. Vi kunna behöfva någonting att 
styrka oss med.»

De gjorde halt. Kmitsits stack pistolen innanför 
bältet, hoppade ur sadeln, öfverlämnade sin tatarhäst 
åt Soroka och fattade sedan ånyo furstens häst vid 
tygeln, under det Lubjenjets fortfarande fasthöll den 
andra tygeln.

»Ers furstlig höghet torde vara god och stiga af 
hästen!» sade pan Andreas.

»Hvarför det? Jag äter och dricker i sadeln,» 
svarade fursten, i det han lutade sig ned mot Kmitsits.

»Stig till marken!» ropade Kmitsits i befallande
ton.

»Till marken själf!» röt fursten, och med blixtens 
hastighet ryckte han pistolen ur Kmitsits’ bälte och 
fyrade af den rätt i hans ansikte.



»Jesus, Maria!» ropade Kmitsits.
Sargad af sporrarna stegrade sig i detta ögonblick 

furstens häst, så att han stod nästan lodrätt i 
vädret, och fursten vände sig i sadeln, smidig som en 
orm, samt gaf Lubjenjets med hela styrkan af sin kraftiga 
arm ett slag med pistolkolfven mellan ögonen.

Lubjenjets uppgaf ett genomträngande rop och 
störtade af hästen.

Innan de andra ännu hade förstått hvad som var 
å färde, innan ännu deras rop af fasa förklingat, hade 
Boguslav som en stormvind störtat förbi dem, ut på 
vägen och i karriär satt af mot Pilvischki.

»Tag fast honom! Skjut ned honom!» ropade 
vilda stämmor.

Tre soldater, som ännu sutto till häst, jagade i 
väg efter honom. Soroka ryckte till sig en musköt, 
som stod uppställd mot väggen, och siktade på den 
flyende eller snarare på hans häst.

Men hästen flög fram, blixtsnabbt som en afskju* 
ten pil. Skottet smällde. Soroka störtade igenom röken 
för att bättre kunna se verkan af sitt skott. Han stod 
några ögonblick stum, men så ropade han:

»Bom!»
I detsamma försvann Boguslav bakom en krök af 

vägen, och strax därpå försvunno äfven förföljarna.
Då vände sig lifknekten till smeden och hans 

gesäller, som hittills under stum förskräckelse åsett 
hvad som tilldragit sig.

»Vatten!» sade han.
Smederna skyndade bort till pumpen, och Soroka 

låg på knä bredvid pan Andreas, som låg orörlig. 
Den unge öfverstens ansikte var betäckt af krutstänk 
och bloddroppar — hans ögon voro slutna, ögonbry
nen och ögonhåren på hans vänstra öga samt vänstra 
mustaschen voro bortbrända. Lifknekten började varligt 
fingra på hans hufvudskål. Han kände noga efter och 
brummade till slut:

»Hufvudet är helt...»



Men Kmitsits gaf intet tecken till lif, och blodet 
strömmade utför hans ansikte. Emellertid kommo 
smederna med ett ämbar vatten och några linnetrasor, 
Soroka började varsamt tvätta Kmitsits’ ansikte.

Slutligen blef såret synligt. Kulan hade plöjt en 
djup väg i Kmitsits’ vänstra kindben och alldeles bort- 
slitit örsnibben. Soroka började undersöka huruvida 
kindknotan var söndersplittrad.

Snart hade han öfvertygat sig om att så icke var 
fallet, och han drog en lättnadens suck. Samtidigt 
började Kmitsits ge tecken till lif, väckt till medvetande 
af smärtan och det kalla vattnet. Det for en skälfning 
öfver hans ansikte, han drog djupt efter andan.

»Han lefver... Det är ingen fara med honom!» 
ropade Soroka glädjestrålande.

Och det rann en tår utför lifknektens vilda, 
skäggiga ansikte.

I detsamma uppenbarade sig borta på landsvägen 
Bilous, en af de tre soldater, som satt efter fursten.

»Nå?» frågade lifknekten.
Soldaten endast skakade på hufvudet.
»Komma de andra snart tillbaka?»
»De komma inte tillbaka alls.»
Med skälfvande händer lade lifknekten ned Kmit- 

sits’ hufvud på smedjans tröskel.
»Hvad för slag?» ropade han och sprang upp.
»Det var just en skön fågel den där! Först hann 

Zavratinski upp honom, dels för att han hade den 
hästa hästen, och dels för att den där med flit lät 
honom hinna upp sig. Midt för våra ögon ryckte 
han sabeln ur hans hand och genomborrade honom. 
Vitkovski skyndade till hans hjälp ... Och honom 
stack han också ned ... i min åsyn... med ett enda 
hugg! .... Jag brydde mig inte om att vänta på min 
tur... Men du skall få se, att han vänder om hit!»

»Här få vi inte dröja längre!» ropade Soroka. 
»Till häst!»

Och de började i hast fläta en bår för Kmitsits.
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Två af soldaterna ställde sig på Sorokas order på 
post vid landsvägen för att varsko, i händelse den fruktans
värde mannen skulle återkomma.

Men furst Boguslav återvände lugnt till Pilvischki, 
i tro att Kmitsits fått sin bane.

I skymningen mötte han en hel afdelning ryttare, 
utsända från Pilvischki, där man börjat bli orolig öfver 
hans långa frånvaro.

Då befälhafvande officeren varseblef fursten, red 
han honom hastigt till mötes.

»Ers furstlig höghet,» sade han, vi visste inte .. .»
»Ni ha oroat er onödigtvis,» afbröt honom fursten, 

»jag följde den där officeren ett stycke för att 
pröfva hästen, som jag köpt af honom.»

Och efter ett ögonblick tillfogade han:
»Och som jag dyrt betalat.»

TOLFTE KAPITLET.

Någon tid efter Kmitsits’ afresa erhöll furst Janus 
så oroande underrättelser från Podiachien, där nu också 
Volodjovski med sin trupp slutit sig till de konfedere- 
rade, att han beslöt att i spetsen för en stor härstyrka 
själf tåga emot de upproriske och med ett slag krossa 
dem. Dagen före afmarschen anlände emellertid en 
stafett med bud, att furst Boguslav var på väg till 
Kiejdany.

Vid blotta underrättelsen härom var det som om 
den af bekymmer och sjukdom nedtryckte furst Janus 
fått nytt lif. Boguslav skulle med sin blinda tro på 
framtiden lifva hans eget sjunkna mod. I honom skulle 
den birschanska linjen pånyttfödas, endast för honom 
var det, som furst Janus numera arbetade.



I första ögonblicket ville han i egen hög person 
resa sin kusin till mötes, men som etiketten icke tillät 
detta, utsände han i stället emot honom en förgylld 
karet och en hel skvadron ryttare. Från slottets vallar 
lät han kanonerna salutera, alldeles som om det varit 
konungen själf, som kommit.

Då kusinerna efter det ceremoniella mottagandet 
ändtligen blefvo ensamma, slöt Janus Boguslav i sin 
famn och utropade med upprörd stämma:

»Jag har fått min ungdom tillbaka! ... Jag har 
fått min hälsa tillbaka!»

Men furst Boguslav betraktade honom forskande 
och frågade:

»Hvad fattas ers furstlig höghet?»
»Inga titlar nu, när ingen hör oss! . .. Hvad som 

fattas mig?... Sjukdomen suger all must ur mig, och 
snart störtar jag som ett murket träd... Men lämnom 
detta! Hvad har du att meddela de publicist Hvad 
gör kurfusten?»

»Du vet ju, att han slutit förbund med de preus
siska städerna?»

»Ja.»
»Men de misstro honom.. . Danzig vill inte ta 

emot hans hjälptrupper. Tyskarna ha fint väderkorn.»
»Det vet jag också. Men har du inte skrifvittill 

honom? Hvad tänker han om oss?»
»Om oss?» upprepade Boguslav förströdt.
Och han började se sig omkring i rummet, och 

därpå reste han sig upp. Furst Janus trodde, att han 
sökte efter något, men han skyndade bort till en spe
gel, såg sig i den, for med fingret öfver ansiktet och 
sade slutligen:

»Huden har spruckit litet af det myckna vistandet 
ute, men det går öfver till i morgon ... Hvad kur
fursten tänker om oss? . .. Ingenting ... Han har skrif- 
vit till mig, att han inte skali glömma oss...»

»Inte skall glömma oss?»
»Jag har brefvet på mig, jag skall visa dig det... 

Han skrifver, att hvad som än händer, skall han inte



glömma oss... Och jag tror honom, ty det ligger i 
hans eget intresse. Kurfursten frågar lika mycket efter 
republiken som jag efter en gammal peruk och skulle 
gärna låta svenskarna taga den, blott han själf kunde 
roffa åt sig Preussen. Men svenskarnas makt börjar 
oroa honom, och därför skulle han gärna vilja ha en 
säker bundsförvant för framtiden, och det får han, om 
du bestiger Litauens tron.»

»Gifve Gud, att så måtte ske! .. . Det är inte för 
mig själf jag eftertraktar den tronen.»

»Hela Litauen lyckas du kanske inte genast till
skansa dig men åtminstone en god del af det.»

»Och svenskarna?»
»Svenskarna skola med glädje skydda oss i öster.»
»Du gjuter balsam i mina sår...»
»Balsam? Aha!.,. Någon sorts häxmästare i 

Taurogi vill sälja mig en balsam, som han försäkrade 
skulle skydda mot sabel, värja och spjut. Jag lät genast 
smörja in honom med den, och sedan fingo mina dra
banter ränna spjuten i honom ... och så var det ute 
med den undergöraren!»

Och furst Boguslav började gapskratta vid blotta 
tanken härpå. Men denna vändning i samtalet föll 
icke Janus i smaken.

»Jag har skickat skrifvelser till svenske konungen 
och flere af våra dignitärer,» skyndade han infalla. »Du 
har väl också fått mitt bref genom Kmitsits?»

»Aha, det var sant! Det var just för den sakens 
skull jag kom hit. Hvad har du för tanke om Kmit
sits?»

»Han är en hetlefrad best, en galen panna, en farlig 
karl, som inte fördrager tygel och betsel, men han är 
en af de få, som tjäna oss af uppriktigt bjärta.»

»Säkerligen,» svarade furst Boguslav. »Hans kär
lek till oss är så stor, att han till och med höll på 
att förpassa mig till en bättre värld.»

»Hvad?» frågade Janus oroligt.
»Det påstås, herr broder, att för hvar gång du 

får några obehagliga nyheter är du nära att ge upp
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andan. Lofva mig, att du åhör mig tålmodigt och 
lugnt, så skall du få höra något om din Kmitsits, som 
kommer att ändra din uppfattning om honom en smula.»

»Godt, till saken I»
Furst Boguslav berättade allt, som tilldragit sig i 

Pilvischki.
»Jag trodde,» slöt han, »att jag gifvit den där 

skälmen hans bane, men sedermera fick jag af karlarna 
vid smedjan höra, att han sluppit undan med lifvet.. .»

Furst Janus fick intet anfall af astma, men däre
mot såg det ut som om han hvilket ögonblick som 
helst skulle träffas af slag. Han skälfde i hela krop
pen, skar tänderna, tryckte fingrarna mot ögonen, och 
till slut ropade han med rosslande stämma:

»Jaså?... GodtI... Han glömmer bara, att hans 
käresta är i mitt våld ...»

»Lugna dig, lugna dig...» upprepade Boguslav.
Men chocken hade varit för häftig, och några 

ögonblick senare inställde sig det förutsedda anfallet. 
Fursten började kippa efter andan och slet upp kläderna 
öfver bröstet. Seende detta kallade Boguslav på betjä
ningen och gick själf att taga sig en stunds hvila.

Två timmar senare trädde Janus in i kusinens 
rum. Hans ögon voro blodsprängda och ögonlocken 
slappa, hyn var askgrå. Boguslav mottog honom lig
gande på sängen med ansiktet insmordt i mandelmjölk, 
hvilket skulle ge hyn mjukhet och glans. Utan smink 
och peruk såg han långt äldre ut än i full toalett, men 
Janus gaf ej akt därpå.

»Å,» utropade han redan på tröskeln, »om jag 
ändå kunde få honom lefvande i mitt våld 1 Då skulle 
han få betalt en gång för alla. Jag skall bekänna för 
dig, att den där mannens förmätenhet öfverskridit alla 
gränser. Jag skickade just bort honom för att bli 
honom kvitt här. Han trotsade mig, han ville göra 
sin vilja till min lag. . . Väl hundra gånger hade jag 
på tungan en befallning att nedskjuta honom ... Men 
jag kunde inte, jag kunde inte...»



»Hvad var det för flicka, hans käresta, som du 
talade om?» afbröt honom Boguslav.

»Panna Billevitscb.»
»Hvad hon heter är mig likgiltigt. Är hon vacker?»
»Jag har inte ögon för sådant, men så mycket 

är säkert, att själfva polska drottningen inte öfvergår 
henne i fägring.»

»Polska drottningen? Maria Ludvika? På Cinq- 
Mars dagar var hon kanske värd att se på, men nu 
tjuta hundarna, när hon visar sig. Om din panna 
Billevitsch är sådan, kan du behålla henne .. . Men är 
hon verkligen vacker, gif henne då åt mig, så skola 
hon och jag tillsammans fundera ut något sätt att 
hämnas på Kmitsits.»

• Janus betänkte sig några ögonblick.
»Nej, jag ger dig henne inte,» svarade han slut

ligen, »ty om du våldför henne, publicerar Kmitsits 
de där brefven han fann hos dig ... Å, de brefven! 
De brefven I ... Jag måste vakta henne som min ögon
sten ... än så länge. Sedan ger jag henne åt dig eller 
åt dina dragoner, hvilket som helst.. . Kmitsits vet, 
att jag har henne i mitt våld, och därför vågar han 
inte begagna sig af brefven.»

»Jag ger dig mitt hedersord på att jag inte skall 
bruka våld mot henne, och ett hedersord, som jag 
gifvit privat, håller jag. I politiken är det något helt 
annat... För öfrigt skulle jag blygas öfver att inte 
med godo kunna nå mitt mål.»

»Du når det inte. Du känner inte den där flickan.»
»Nå, så tar jag i värsta fall emot en örfil... en 

örfil af en kvinna är ingen deshonneur... Du beger 
dig ned till Podlachien, och hvad skall du under tiden 
göra af henne? Du kan inte taga henne med dig, och 
lämna henne kvar här kan du heller inte, ty hit komma 
svenskarna, och flickan måste vi comme otage ha kvar 
i vårt våld. Är det inte bäst, att jag tar henne med 
till Taurogi?... Och så skicka vi en budbärare till 
Kmitsits med ett bref, hvari jag säger: lämna tillbaka 
brefven, så ger jag dig flickan.»



»Det har du rätt i,» svarade furst Janus, »det^är 
en god idé.»

»Men om jag inte lämnar henne tillbaka alldeles 
sådan som jag fått henne,» fortsatte furst Boguslav, 
»så är det början till vår hämnd.»

»Men du har gifvit mig ditt ord, att du inte skall 
bruka våld.»

»Det har jag gjort, och jag upprepar, att jag skulle 
blygas...»

»Men då måste du också taga hennes farbror, 
svärddragaren Billevitsch, som är med henne här.»

»Nej jag tackar. Han bär säkert halm istöflarna 
enligt bruket här hos er, och det kan jag inte för
draga. »

»Hon vill inte resa ensam.»
»Det få vi se. Inbjud dem till ett gästabud i 

kväll, så att jag får se om det lönar mödan att göra 
sig något besvär för hennes skull. Sedan ansvarar jag 
för resten. Men hvad du gör, säg henne ingenting 
om Kmitsits’ bedrift, den skulle höja honom i hennes 
ögon och befästa henne i hennes trohet mot honom. 
Och kom ihåg, att under gästabudet inte motsäga mig, 
hvad jag än skulle yttra. Du skall komma att erinra 
dig dina egna ungdomsår, då du får se hur jag går till 
väga.»

Furst Janus ryckte på axlarna och lämnade rummet, 
och furst Boguslav lade båda armarna under hufvudet 
och började uppgöra sin krigsplan.

*

Till gästabudet voro förutom svärddragaren och 
Olenka äfven några högre kiejdanska officerare samt några 
af furst Boguslavs hofmän inbjudna. Han själf infann sig 
i en så lysande dräkt och såg så ståtlig ut, att han 
drog allas blickar till sig. Hans peruk föll i böljande 
lockar, hyn var skär och hvit som en flickas, 
mustascherna sågo ut som silke, och ögonen lyste som 
stjärnor. Han var helt och hållet svartklädd och hade



kring halsen en bred krage af dyrbaraste brabantska 
spetsar samt likadana manschetter. På hans bröst 
blänkte en guldkedja, och vid hans högra sida hängde 
ett värjgehäng af holländskt läder, så tätt besatt med 
diamanter, att det liknade en lång strimma af ljus. 
Äfven värjfästet blixtrade af diamanter, och hans skor 
pryddes af tvenne sådana, stora som valnötter. Hans 
utseende var lika ridderligt och förnämt som det var 
fulländadt vackert.

I ena handen höll han en spetsnäsduk, den andra 
hvilade på hatten, som enligt dåtidens bruk hängde 
på värjfästet och som pryddes af långa svarta struts
fjädrar.

Alla, furst Janus icke undantagen, betraktade honom 
med beundrande blickar. Furst vojevoden drog sig till 
minnes sin egen ungdom, då han på samma sätt hade 
fördunklat alla genom sin skönhet och sin rikedom. 
Denna tid var längesedan förbi, men det tycktes fursten, 
att han lefde upp på nytt i denne lysande kavaljer, 
som bar hans namn.

Hans mörka uppsyn ljusnade, och då han gick 
förbi sin kusin, satte han pekfingret mot dennes bröst.

»Du lyser som en sol,» sade han. »Är det för 
panna Billevitsch du gjort dig så grann?»

»Lyser jag som en sol, har jag åtminstone inte lånat 
mitt ljus af den,» svarade Boguslav själfkärt.

Och han fortsatte sitt samtal med Ganhoff, bred
vid hvilken han kanske med flit ställt sig för att dess 
bättre göra sig gällande, ty Ganhoff var en ovanligt 
ful man. Han hade ett svartmuskigt, koppärrigt ansikte, 
krokig näsa och borstiga mustascher; han såg ut som 
en mörksens ande, furst Boguslav som en ljusets.

Nu inträdde damerna: pani Korf samt Olenka. 
Furstinnan Radzivill och hennes dotter hade för länge 
sedan blifvit förda i säkerhet till Preussen. Boguslav 
kastade en snabb blick på Olenka, och efter en hastig 
bugning för pani Korf stod han just i begrepp att föra 
fingret till munnen för att enligt hofmannased gifva 
den förra en slängkyss, då anblicken af hennes stolta,



förnäma skönhet kom honom att med ens ändra taktik. 
Han fattade med högra handen sin hatt, tog ett par 
steg framåt och bugade sig nästan till golfvet för henne. 
Perukens lockar fölio fram öfver axlarna, värjan stack 
vågrätt ut i luften, och hattens strutsfjädrar sopade 
golfvet. Vördnadsfullare kunde han ej ha hälsat den 
franska drottningen. Panna Alexandra, som var under
rättad om hans ankomst, anade genast hvem som stod 
framför henne, och hon fattade med fingerspetsarna i 
sin kjol och besvarade hans hälsning med en sirlig 
hofnigning.

Ett sorl af beundran lopp genom salen: aldrig 
hade man väl på Kiejdany sett ett skönare par och 
ej heller mera höfviska manér, ty furstinnan fann, som 
valackiska, större behag i österländsk prakt än i galliska 
hofseder.

Furst Boguslav rätade på sig, kastade tillbaka 
lockarna, närmade sig Olenka med snabba steg och 
bjöd henne sin arm.

»Jag tror icke mina ögon ... det måtte vara i 
drömmen jag skådar hvad jag nu ser,» sade han, i det 
han förde Olenka till bordet. »Men säg mig, sköna 
gudinna, genom hvilket under har du från Olympen 
kommit till Kiejdany?»

»Fastän jag är en adlig jungfru rätt och slätt och 
ingen gudinna,» svarade Olenka, »är jag likväl ej så 
enfaldig, att jag tager ers furstlig höghets ord för annat 
än artigt smicker.»

»Hur jag än smickrade er, hulda fröken, skulle 
er spegel säga er större artigheter än jag förmår.»

»Den är mindre artig men mera uppriktig,» sva
rade Olenka, spetsande munnen enligt tidens mod.

»Funnes det någon här i rummet, skulle jag 
genast föra er till den . .. Men spegla er i mina ögon, 
och ni skall varsebli, om icke deras beundran är upp
riktig!»

Och Boguslav lutade sig fram, och Olenka möttes 
af den milda men på samma gång glödande blicken 
ur hans stora, svarta ögon. Hennes ansikte öfvergöts



af en purpurrodnad, hon sänkte ögonlocken och drog 
sig litet ifrån honom, ty hon kände, att han lätt tryckte 
hennes arm mot sitt bröst.

De hade nu hunnit fram till bordet. Boguslav 
tog plats bredvid henne, och det märktes, att hennes 
fägring i själfva verket gjort ett starkt intryck på honom. 
Förmodligen hade han väntat finna en liten adelsjung- 
fru, skygg som ett rådjur och rödkindad som en vallmo, 
och i stället fann han en stolt fröken, i hvars blå ögon 
lästes okufiig viljekraft, klart förstånd och lugn värdig
het och som på samma gång var så intagande, så full- 
ändadt vacker, att hon skulle utgjort en prydnad för 
hvilket som helst af Europas hof.

Hennes skönhet väckte åtrå, men på samma gång 
låg det öfver hennes väsen något så majestätiskt och 
oåtkomligt, att Boguslav ofrivilligt tänkte: »Jag var för 
snar att trycka hennes arm ... en sådan som henne 
måste man taga med diplomati och ej genom öfver- 
rumpling.»

Icke dess mindre beslöt han att vinna henne, och 
han erfor en vild glädje vid tanken på att den stund 
skulle komma, då denna sköna, stolta flicka skulle ge 
sig åt honom på nåd och onåd. Att Kmitsits’ vred
gade, hotfulla ansikte därvid trädde för honom verkade 
endast som en ytterligare eggelse på denne riddare 
»sans peur.» Under inflytande af dessa känslor strå
lade hela hans väsen upp, blodet började spela i hans 
ådror, och hans sinnen lifvades.

Samtalet vid bordet blef allmänt, eller rättare, det 
förvandlades till en kör af smicker och loford öfver 
Boguslav, som lyssnade småleende och med en min, 
som angaf, att han var van vid dylikt. Först talades 
det om hans krigiska bedrifter och dueller. Det hag
lade namn på furstar, markiser och baroner, som han 
besegrat, och själf tillfogade han vårdslöst än ett än ett 
annat. Åhörarna häpnade, och furst Janus strök belå
tet sina långa mustascher. Slutligen utbrast Ganhoff:

»Om än min börd och min rang tilläte det, skulle 
jag inte våga försöket att mäta mig med ers furstlig



höghet, och det förvånar mig blott, att det finns sådana, 
som drista det.»

»Däri ligger ingenting förvånande, pan Ganhoff,» 
svarade fursten. »En del människor ha en uppsyn 
och en blick, som äro tillräckliga att skrämma folk, 
men det har Gud förvägrat mig. Mitt ansikte förskräc
ker inte ens en jungfru.»

»Liksom myggan inte fruktar blosset,» inföll pani 
Korf, »förrän hon bränt sig på det. ..»

Boguslav började skratta, och pani Korf fortsatte:
»Herrar militärer intressera sig lifligast för duel

lerna, men vi kvinnor skulle gärna vilja höra något 
om ers furstlig höghets amourer. Ryktet om dem har 
trängt ända hit...»

»Falska rykten, min nådiga, falska rykten ... De 
ha växt under vägen ... Man har velat gifta bort 
mig, det är sant... Franska drottningen har varit så 
nådig ...»

»Med prinsessan de Rohan,» insköt furst Janus.
»Och med prinsessan de la Forse,» tillfogade 

Boguslav. »Men som inte ens en konung kan befalla 
öfver sitt eget hjärta och som vi gudskelof inte i 
Frankrike behöfva söka rikedomar, så nöjde jag mig 
med blotta hedern ... Det var älskvärda unga damer 
och fagra öfver all beskrifning, men ännu fagrare ha 
vi ju hos oss... jag skulle icke behöfva lämna detta 
rum för att finna sådana ...»

Här kastade han en lång blick på Olenka, som, 
låtsande att hon icke hörde, började samtala med svärd- 
dragaren. Pani Korf tog åter till ordet:

»Skönheter saknas det visserligen inte heller här, 
men det finns inga, som i börd och rikedom kunna 
jämnställas med ers furstlig höghet.»

»Tillåt, min nådiga, att jag bestrider det,» gen
mälde Boguslav lifligt. »För det första anser jag, att 
en polsk adelsjungfru väl går upp mot en Rohan eller 
en de la Forse, och för det andra skulle en Radzivill 
inte vara den förste, som gifte sig med en adelsjungfru, 
hvarpå vår historia ger talrika exempel. Jag försäkrar



er också, att den adelsjungfru, som blir furstinna Rad- 
ziviil, till och med vid franska hofvet kommer att taga 
försteget framför dess prinsessor och grefvinnor.»

»Nobelt taladt!» hviskade svärddragaren till Olenka.
»Så har jag alltid tänkt,» fortsatte Boguslav, »fastän 

jag ofta har måst blygas för den polska adeln, då jag 
jämfört den med utlandets, ty där skulle aldrig ha 
händt hvad som händt här: att alla öfvergifvit sin 
herre och konung och till och med stå efter hans lif. 
Den franske adelsmannen tillåter sig hvad som helst, 
men sin konung sviker han aldrig...»

De närvarande börja växla förundrade blickar. Furst 
Janus rynkade sina buskiga ögonbryn, och Olenka 
betraktade Boguslav med ett uttryck af tacksamhet och 
beundran i sina blå ögon.

»Förlåt mig, ers furstlig höghet,» fortsatte Bogus
lav, vändande sig till Janus, »jag vet, att ni ej kunnat 
handla annorlunda, att hela Litauen hade gått under, 
om ni följt mitt råd. Men fastän jag vördar och älskar 
er som en äldre broder, kan jag aldrig fullt gilla ert 
handlingssätt mot Johan Kasimir. Vi befinna oss i ett 
förtroligt lag, och därför säger jag uppriktigt hvad jag 
tänker: han var en god, en nådig, en from herre, hvars 
like vi aldrig få. Jag glömmer honom aldrig och skulle 
gärna offra min sista bloddroppe för att skydda honom 
mot dem som smida ränker mot hans heliga person.»

Ehuru Janus redan förstod Boguslavs spel, föreföll 
det honom dock alltför djärft och vågadt för ett så 
ringa mål, och utan att dölja sitt missnöje svarade han:

»Vid Gud! Om hvilka anslag mot exkonungens 
lif är det ers furstlig höghet talar? Hvem stämplar 
emot honom här? Skulle det finnas ett sådant monst
rum i den polska nationen?... Alltsedan republikens 
grundande har något sådant aldrig inträffat.»

Boguslav sänkte hufvudet.
»För endast en månad sedan,» svarade han med 

sorgsen stämma, »då jag från Podlachien begaf mig 
till Taurogi i kurfurstliga Preussen, fick jag besök af 
en adelsman ... en högättad adelsman ... Denne adels



man, som tydligen var okunnig om min uppriktiga 
affectus för vår nådige konung, erbjöd sig att mot en 
ansenlig belöning bege sig till Schlesien, bortröfva 
Johan Kasimir och lefvande eller död öfverlämna honom 
i svenskarnas händer...»

Alla sutto förstummade af fasa.
»Och då jag med vrede och abomination tillbaka

visade hans erbjudande,» slöt Boguslav, »hade den där 
mannen den oerhörda fräckheten att säga mig: ’]&g 
far till Radziejovski, han köper honom och betalar mig 
en vagnslast guld’ ...»

»Jag är icke exkonungens vän,» inföll Janus, »men 
om någon gjorde mig ett dylikt förslag, skulle jag utan 
dom och rannsakning ställa honom mot en vägg och 
placera sex musketörer framför honom.»

»I första ögonblicket tänkte jag göra detsamma,» 
svarade Boguslav, »men samtalet fördes mellan fyra 
ögon, och hur skulle det inte ha talats om Radziviller- 
nas själfrådighet och tyranni, om jag låtit nedskjuta 
honom! Jag blott skrämde honom med att både Rad
ziejovski och svenske konungen, ja, själfve Chmelnit- 
ski skulle straffa honom med döden för en sådan pro
position ; med ett ord, jag dref det därhän, att skurken 
afstod från sin plan.»

»Han borde ändå inte ha sluppit undan med lifvet!» 
ropade pan Korf.

Boguslav vände sig plötsligt till Janus.
»Jag hoppas också, att han inte skall undgå sitt 

straff. Ers furstlig höghet ensam har rättighet att ställa 
honom till ansvar, ty lian var öfverste i er tjänst.»

»En af mina öfverstar? . .. Hvad säger ers furstlig 
höghet? Hvilken?»

»Han hette Kmitsits!» svarade Boguslav.
»Kmitsits?!» upprepade alla förfärade.
»Det är icke sant!» utropade plötsligt panna 

Billevitsch med blixtrande ögon och sprang upp från 
stolen.

En dof tystnad följde. Somliga hade ännu icke 
hämtat sig efter det förfärliga budskapet, andra förstum-

13. — Syndafloden. II.



mades af häpnad öfver panna Alexandras oerhörda djärf- 
het att öppet beskylla den unge fursten för lögn. 
Svärddragaren framstammade ett förskräckt: »Olenka, 
Olenka», och Boguslav svarade med djupt sorgsen stämma 
men utan spår till vrede:

»Om den mannen är er släkting eller er trolof- 
vade, så beklagar jag, att jag omtalat saken, men för
jaga honom ur ert hjärta ty han är er icke värdig, min 
fröken.»

Olenka stod ännu ett ögonblick upprätt, en bild 
af smärta och fasa. Men småningom vek purpurn från 
hennes kinder, och hennes ansikte blef kallt och blekt. 
Hon sjönk tillbaka på stolen med orden:

»Förlåt mig, ers furstlig höghet... Jag anklagade 
er orättvist... Af den mannen kan man vänta allt...»

»Må Gud straffa mig, om jag erfar någon annan 
känsla än medlidande,» svarade furst Boguslav mildt.

»Han var denna jungfrus trolofvade,» inföll furst 
Janus, »och jag har själf främjat deras förening. Han 
var en ung, hetlefrad junker, och han hade trotsat 
lagen. Jag räddade honom från straff, ty han var en 
god soldat. Jag visste, att han var en galenpanna och 
skulle så förbli... Men en slik neslighet hade jag inte 
väntat mig ens af honom.»

»Jag har länge vetat, att han var en dålig män
niska,» inföll Ganhoff.

»Men hvarför varnade du mig då inte?» frågade 
furst Janus.

»Jag var rädd, att ers furstlig höghet skulle miss
tänka mig för invidia, eftersom han alltid hade försteget 
för mig»

»Go’ herrar,» utropade Boguslav, »låt oss nu tala 
om något annat! Ifall det för er var pinsamt att höra 
detta, hvad skall det då inte ha varit för panna Bille- 
vitsch!»

»Värdes icke oroa er för mig, ers furstlig höghet,» 
svarade Olenka. »Jag kan nu lugnt höra allt.»

Men måltiden led mot sitt slut; handvatten sattes 
fram, och därefter reste sig först hetmanen och bjöd armen



åt pani Korf, och sedan furst Boguslav, som ledsagade 
Olenka.

»Gud har redan straffat förrädaren,» sade han till 
henne, »ty den som gått miste om er, han har gått 
miste om himlens salighet... Endast i två timmar 
har jag känt er, hulda jungfru, men jag skulle redan 
evigt vilja se er icke i smärta och tårar utan i lycka 
och sällhet.»

»Jag tackar ers furstlig höghet,» svarade Olenka.
Sedan damerna aflägsnat sig, återvände männen 

till bordet och bägarna, som flitigt kredensades. Furst 
Boguslav drack tappert, ty han var nöjd med sig själf. 
Furst Janus samtalade med svärddragaren.

»Jag beger mig i morgon ned till Podlachien med 
hären,» sade han. »Till Kiejdany kommer svensk 
besättning. Gud vet när jag vänder åter. Du kan 
inte stanna kvar här med flickan, de svenska soldaterna 
äro intet lämpligt sällskap för henne. Bäst är, att ni 
båda följa furst Boguslav till Taurogi, där flickan kan 
få anställning som hofdam hos min gemål.»

»Ers furstlig höghet,» svarade svärddragaren, »hvar- 
för skulle vi bege oss till främmande land, när Gud 
har gifvit oss ett eget hem? Jag är ers furstlig hög
het djupt tacksam för att ni så nådigt tänker på oss, 
men som jag icke vill missbruka er ynnest, föredrar 
jag att få återvända till mitt eget hem.»

Fursten kunde icke säga svärddragaren alla skäl, 
som gjorde, att han för intet pris ville släppa Olenka 
ur sina händer, men en del af dem sade han honom 
med magnatens hela hänsynslösa uppriktighet.

»Om du vill anse det som en ynnest så dess 
bättre ... Men jag erkänner för dig, att det på samma 
gång också är ett försiktighetsmått. Du ansvarar här 
för alla Billevitschar, som, jag vet det mycket väl, 
icke räkna sig till mina vänner och äro i stånd att 
ställa till ett uppror i Samogitien, så snart jag afrest 
härifrån . .. Gif du dem det rådet, att de förhålla sig 
lugna och ingenting företaga sig mot svenskarna; annars 
få du och din brorsdotter med lifvet umgälla det.»



Men nu tröt svärddragarens tålamod; han genmälde 
hetsigt:

»Det vore fåfängt att åberopa sig på de adliga 
rättigheterna. Ers furstlig höghet har makten, och mig 
är det likgiltigt hvar jag sitter fängslad; jag föredrar till 
och med att vara i Taurogi framför att vara här.»

»Inte ett ord vidare nu om den saken!» inföll 
fursten i hotfull ton.

»Nej, ty inga ord hjälpa,» svarade svärddragaren, 
»men Gud styr nog så till att anarkien tager en ända 
och lagen åter får råda. Kort sagdt, försök inte att 
skrämma mig genom några hotelser, ers furstlig höghet; 
jag är inte rädd.»

Boguslav hade tydligen varseblifvit vredeblixten i 
Janus’ öga, ty han närmade sig snabbt.

»Hvad är det fråga om?» sporde han, i det han 
ställde sig emellan de samtalande.

»Jag har sagt furst hetmanen,» svarade pan Bille- 
vitsch i uppretad ton, »att jag hellre sitter fängslad i 
Taurogi än i Kiejdany.»

»I Taurogi finns intet fängelse, där finns endast 
mitt hus, där ni kommer att känna er som hemma 
hos er. Jag vet, att hetmanen betraktar er som en 
gisslan, men jag kommer endast att betrakta er som 
en kär gäst.»

»Jag tackar ers furstlig höghet,» svarade svärd
dragaren.

»Det är jag, som tackar er. Låt oss tömma en 
bägare tillsammans, ty det påstås, att man bör vattna 
vänskapen, för att den inte skall förvissna redan som frö.»

Med dessa ord fattade furst Boguslav svärddragaren 
under armen och förde honom till bordet, där de 
började ett flitigt pokulerande.

En timme senare återvände pan Billevitsch med 
litet osäkra steg till sin kammare och mumlade under 
vägen:

»Det kan man kalla en herre, som heter dugal... 
En ridderligare och ädlare skulle män inte finna, om 
man letade med ljus och lykta... Ett hjärta af guld!



Ett hjärta af guld!... Jag skulle vilja utgjuta mitt 
blod för honom.»

Emellertid voro de båda furstarna nu ensamma. 
De hade ännu åtskilligt att talas vid om, och dess
utom hade det anländt ett bref, som de sändt en page 
att hämta.

»Naturligtvis,» började Janus, »finns det inte ett 
ord sanning i hvad du berättade om Kmitsits?»

»Naturligtvis inte ... Det vet du bäst själf... 
Men än sen? Hade inte Mazarin rätt kanske? Utkräfva 
en grym hämnd på fienden och skjuta en bräsch i 
den där undersköna fästningen... Det kallas intrig 
detta!... Och en pärla är hon, den där panna Bille- 
vitsch, fager och ståtlig och så förnäm i sin hållning 
som om hon vore af furstligt blod! Jag kunde knap
past stäfja mig ...»

»Kom ihåg, att du gifvit ditt ord ... Kom ihåg, 
att vi äro störtade, om Kmitsits offentliggör de där 
brefven.»

»Hvilka ögonbryn! Hvilken majestätisk upp
syn 1 . ..»

»Tag dig i akt, så att Kmitsits inte offentliggör de 
där brefven, ty då skulle hundarna bita oss till döds.»

»Ingen fara! Jag skall förvandla Kmitsits till en 
Aktaion och jaga honom tills han stupar. I två strider 
har jag redan besegrat honom, och vi träffas väl än en 
gång.»

Samtalet afbröts här af pagen, som kom in med 
brefvet.

Vojevoden tog skrifvelsen och gjorde korstecknet 
Öfver den. Han försummade aldrig detta medel att 
skydda sig mot dåliga nyheter. Därpå började han, 
i stället för att öppna brefvet, noga syna det på 
alla sidor.

Plötsligt skiftade han färg.
»Sapiehas vapen i sigillet!» utropade han. »Det är 

från vojevoden af Vitebsk!»
»Öppna fort!» sade Boguslav.



Hetmanen öppnade brefvet och började läsa men 
af bröt oupphörligt läsningen med utrop:

»Han tågar ned till Podlachien . .. Han frågar 
om jag har några hälsningar till Tykotsin ... Han gör 
narr af mig ... Ab, han uppmanar mig att ’försona 
mina fel och beträda den rätta vägen’... att förena mig 
med honom mot svenskarna, sammankalla allmänna 
uppbådet och bönderna och oväntadt öfverfalla De la 
Gardie . . . Hör du?»

»Ja, jag hör... och hvad mera?» svarade Boguslav, 
i det han skarpt såg på kusinen.

»Jag skulle med egna händer kullstörta allt hvad 
jag byggt upp? Svika mig själf? Grusa mina 
planer ?...»

»Bryta med den mäktige Karl Gustaf och falla 
till den landsflyktige Johan Kasimirs fötter och bön- 
falla honom, att han värdes förlåta dig och taga dig 
till nåder igen ... och så äfven be Sapieha om till- 
gift...»

Janus’ ansikte fägades af en mörk rodnad.
»Han hade den fräckheten att skrifva: ’Bättra dig, 

så skall jag förlåta dig’ — alldeles som en öfverordnad 
till en underordnad 1»

»Han skulle ha skrifvit annorlunda, om sextusen 
sablar blixtrat framför honom.»

»Men...» Janus afbröt sig, och hans ansikte för- 
dystrades.

»Men hvad?»
»För fäderneslandet skulle det kanske vara rädd

ningen att göra så, som Sapieha råder.»
»Och för dig? För mig? För Radzivillerna?.. .»
Janus svarade ingenting. Han lutade hufvudetmot 

sina sammanknäppta händer och försjönk i tankar.
»Må det bli så!» sade han slutligen. »Må det gå 

i uppfyllelse ...»
»Hvad har du beslutit?»
»I morgon beger jag mig till Podlachien, och om 

en vecka angriper jag Sapieha.»
»Där talade en Radzivill!» sade Boguslav.
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Och de räckte hvarandra handen.
Därefter begaf sig Boguslav till hvila, och Janus 

var ensam. Han gick en stund med tunga steg af och 
an i rummet, men slutligen klappade han i händerna.

Kammartjänaren trädde in.
»Säg till astrologen, att han om en timme infinner 

sig hos mig med en uppritad plankarta,» sade han.
Kammartjänaren gick, och fursten fortsatte att gå 

af och an, frammumlande sina kalvinistiska böner. Där
efter började han halfhögt sjunga en psalm men afbröt 
sig ofta, ty andedräkten tröt honom, och blickade i 
stället gång efter annan ut genom fönstret upp mot 
stjärnorna, som tindrade på fästet.

Småningom släcktes alla ljus i slottet, men utom 
fursten och astrologen vakade ännu en — Olenka 
Billevitsch.

Hon låg på knä vid sin bädd och hviskade med 
sammanknäppta händer och slutna ögon:

»Förbarma dig öfver ossl... Förbarma dig 
öfver oss!»

För första gången efter Kmitsits’ afresa ville hon 
ej, kunde hon ej bedja för honom.

TRETTONDE KAPITLET.

Furst Janus' oro med afseende på Kmitsits skulle 
ha minskats betydligt, om han vetat hvilket öde de 
bref fått, som den unge öfversten bemäktigat sig.

En af Kmitsits’ första tankar, då han vaknade till 
sans, gällde just dessa bref. Han trefvade innanför 
rocken — de voro borta. Då Soroka under sina be
mödanden att väcka sin herre till medvetande hade 
knäppt upp hans rock och lossat på lifbältet, måtte



brefven ha fallit ur. Förgäfves vände lifknekten nu 
om för att försöka återfinna dem, de voro och för- 
blefvo borta.

Äfven utan denna omständighet skulle det ha sett 
mörkt ut för Kmitsits, men nu föreföll honom hans 
belägenhet nästan hopplös. Till Radzivill och sven
skarna hvarken kunde eller ville han återvända, af Johan 
Kasimir och hans anhängare skulle han i bästa fall med 
misstro afvisas eller också och troligast såsom förrädare 
straffas med döden.

Grubblande öfver dessa dystra framtidsutsikter till- 
bragte Kmitsits några veckor i en kolarkoja inne i 
skogen, dit hans trogne Soroka fört honom. Efter 
loppet af denna tid var hans sår fullständigt läkt, och 
han steg åter till häst.

En god handling hade han emellertid under denna 
tid utfört. Med en pålitlig budbärare hade han till 
pan Volodjovski afsändt ett bref, hvari han varnade 
denne för furst Radzivills nesliga stämplingar mot hans 
eget och hans kamraters lif. Som han förmodade, att 
hans eget namn skulle väcka misstro till varningen, 
undertecknade han brefvet med Babinitsch — namnet 
på en liten stad i Smolensk, som i långliga tider till
hört familjen Kmitsits.

Men hvart skulle han nu begifva sig? Han hade 
intet mål, som vinkade, och det var blott på vinst och 
förlust han styrde kosan mot Varschau. Ju längre in 
i Storpolen han kom, dess talrikare blefvo de svenska 
trupperna och dess fler berättelser om svenskarnas ut
pressningar och laglösheter nådde hans öron. För att 
undvika närgångna frågor beslöt Kmitsits att ge sig ut 
för en adelsman, som sålde hästar, något ytterst vanligt 
i dessa tider, och det visade sig, att detta var en god 
list. Han antastades nämligen af några svenska offi
cerare, som nästan med våld bemäktigade sig alla hans 
hästar och sedan i stället för betalning skrattande läm
nade honom en anvisning till svenska högkvarteret i 
Varschau. På detta sätt hade Kmitsits fått ett slags 
pass, som berättigade honom att begifva sig hvart



honom lyste, under förevändning att han var stadd att 
utkräfva sin rätt. Med kännedom om svenskarnas pen
ningbrist förmodade han nämligen, att man äfven i 
Varschau skulle neka att likvidera hans fordran.

Då Kmitsits anlände till Varschau, föreföll det honom 
att han kom till en utländsk stad. På gatorna hördes 
mera främmande tungomål än polska. Öfverallt mötte 
han svenska, tyska, franska, skotska och engelska sol
dater i brokiga dräkter, ufverallt främmande ansikten, 
främmande språk, främmande sånger. Stadens egna 
invånare försvunno alldeles i detta vimmel och höllo 
sig dessutom försiktigtvis helst undan. Modlöshet 
hade bemäktigat sig alla sinnen, man ansåg, att ingen 
utväg till räddning fanns, ingen tänkte på att göra 
motstånd, och man uppfyllde brådskande och under- 
gifvet befallningar, som i forna tider skulle ha mötts 
af vredgade protester och hårdnackad opposition. Skräc
ken var så stor, att till och med de som förfördelades 
högljudt prisade republikens nådige protektor.

På Kmitsits gjorde tillståndet i Varschau ett djupt 
beklämmande intryck. Dess mark började bränna under 
hans fötter, och i sin bittra förtviflan beslöt han att 
taga vägen till Tschenstochova * för att i bön till Guds 
heliga moder lätta sitt betyngda hjärta. Kanske att hon 
skulle inge honom hvad han borde taga sig före, hvart 
han borde vända sig i detta kaos!

Sista uppehållet före Tschenstochova gjorde pan 
Andreas i Kruschyn. Knappt hade han stigit af hästen, 
förrän nya gäster anlände. Först kom en svensk rytteri- 
afdelning på några hundra man under befäl af några 
officerare och en kapten af respektingifvande utseende. 
Han var en medelålders, högväxt man med breda 
skuldror och kvicka, intelligenta ögon. Ehuru han bar 
utländsk dräkt och såg ut som en utlänning, till
talade han dock pan Andreas på renaste polska, frå
gande honom hvem han var och hvart han äm
nade sig.

* Staden Tschenstochova med klostret Jasna Gora, en 
af hela Polen besökt vallfartsort.
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Pan Andreas svarade, att han var en adelsman 
från Samogitien och var på väg till svenske konungen 
för att klaga, emedan han icke utfått en penning
fordran.

»Ja, det är bäst att bedja vid högaltaret,» gen
mälde officeren, »och ni gör rätt i att bege er till 
själfve konungen, ty fastän han har tusen saker att 
sköta, nekar han inte att låna sitt öra åt någon, och 
mot er adelsmän är han så huldrik, att svenskarna rent 
afundas er.»

»Om det bara finns pengar i skattkammaren...»
»Karl Gustaf är inte lik er Johan Kasimir, som 

måste låna till och med af judar, ty allt hvad han ägde 
var han strax färdig att ge bort åt förste tiggare. För 
öfrigt, blott ett visst företag lyckas, kommer det ej att 
saknas pengar i skattkammaren.»

»På hvilket företag syftar ni?»
»Vi äro alltför litet bekanta, min gunstig junker, 

för att jag skulle yppa hemligheten för er. Så mycket 
kan jag dock säga er, att om en eller två veckor 
blir svenske konungens skattkammare lika välfylld som 
sultanens.»

»Då måste någon alkemist göra pengar åt honom, 
ty i det här landet stå då inga att få.»

»I det här landet? Man behöfver blott djärft sträcka 
ut handen. Och djärfhet sakna vi inte. Bästa beviset 
är, att vi äro herrar här nu.»

»Det är sant,» svarade Kmitsits, »och vi äro 
mycket belåtna öfver att ha er till herrar, i synnerhet 
om ni lära oss på hvad sätt vi skola kunna skaffa oss 
pengar som gräs.»

»Det sättet hade det stått i er egen makt att 
begagna er af, men ni föredroge väl att dö af hunger 
framför att taga en groschen därifrån.»

Kmitsits såg skarpt på officeren.
»Ja, det finns helgedomar, som inte ens tatarerna 

skulle våga förgripa sig på,» svarade han.
»Ni är alltför skarpsinnig, alltför snabb att förstå 

halfkvädna visor,» svarade officeren, »och kom ihåg,



att det inte är till tatarerna utan till svenskarna ni 
reser för att utfå era pengar.»

Samtalet afbröts här genom ankomsten af nya 
resande. Officeren hade tydligen väntat dem, ty han 
skyndade hastigt ut. Kmitsits följde efter honom och 
ställde sig i förstuporten för att se hvem som kom.

Utanför porten stannade en täckvagn, dragen af 
fyra hästar och omgifven af en afdelning svenskt rytteri. 
Officeren, som samtalat med Kmitsits, skyndade fram 
till vagnen, öppnade dörren och bugade sig djupt för 
den inuti sittande personen.

»Det måste vara någon förnäm herre ...» tänkte 
Kmitsits.

Från värdshuset kom man ut med brinnande 
facklor. Ur vagnefc steg en vördnadsbjudande, svart
klädd gestalt, inhöljd i en räfskinnsfodrad kappa och 
med en fjäderprydd hatt på hufvudet.

Officeren tog en fackla ur handen på en af ryt
tarna och bugade sig än en gång med orden:

»Denna väg, ers excellensl»
Kmitsits drog sig hastigt tillbaka in, och de båda 

herrarna följde efter honom. Inne i värdshussalen 
bugade sig officeren för tredje gången och yttrade:

»Ers excellens! Jag är Veihard Vreschovitsch, ordi- 
narius proviantmagister hos hans kunglig majestät Karl 
Gustaf, och jag är utsänd med eskort att möta ers 
excellens.»

»Det gläder mig att göra er bekantskap,» svarade 
den svartklädde höge herrn och besvarade bugningen.

»Önskar ers excellens dröja här något eller genast 
fortsätta resan?.. . Hans majestät väntar med otålighet 
på ers excellens’ ankomst.»

»Jag hade för afsikt att stanna i Tschenstochova 
för att förrätta min andakt,» svarade den nyanlände. 
»Men i Vjelun erhöll jag underrättelse, att hans majetät 
befallde mig påskynda min färd. Låt oss alltså fort
sätta resan, så snart vi hvilat ut litet. Var af godheten 
att aftacka min förra eskort och kaptenen, som anförde 
den!»
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Officeren gick att fullgöra den erhållna befallningen. 
Pan Andreas hejdade honom på vägen.

»Hvem är det där?» frågade han.
»Baron Lisola, kejsarens ambassadör, som från 

brandenburgska hofvet är på väg till vår nådige herre,» 
svarade officeren.

Därefter gick han ut, och några ögonblick senare 
återkom han.

»Ers excellens' befallningar äro utförda,» sade han 
till baronen.

»Jag tackar,» svarade Lisola.
Och artigt, ehuru med en viss förnäm vårdslöshet, 

inbjöd han Vreschovitsch att taga plats bredvid honom.
»Det börjar blåsa och regna, hör jag,» sade han. 

»Kanske vi bli nödsakade att stanna här längre än vi 
ämnat. Men låt oss nu språkas vid en stund. Hvad 
nytt? Jag har hört, att de lillpolska vojevodskapen 
underkastat sig hans svenska majestät.»

»Så är det, ers excellens. Hans majestät väntar 
nu endast på att återstoden af trupperna skall gifva 
sig; sedan tågar han genast till Varschau och Preussen.»

»Är det då säkert att de gifva sig?»
»Härens deputerade äro redan i Krakau. För öfrigt, 

de måste, de ha intet annat val. Om de inte öfvergå 
till oss, krossar dem Chmelnitski.»

Lisola lutade hufvudet mot handen.
»Men det är något oerhördt, detta!» sade han.
Samtalet fördes på tyska. Kmitsits förlorade ej ett 

ord däraf.
»Ers excellens,» svarade Vreschovitsch, »hvad som 

har skett var oundvikligt.»
»Det är sant; men man kan inte annat än känna 

medlidande med denna stat, som har störtat samman 
inför våra ögon. Hvar och en, som icke är svensk, 
måste känna smärta öfver dess öde.»

»Jag är inte svensk, men då polackerna själfva icke 
känna någon smärta däröfver, anser inte heller jag mig 
behöfva det,» svarade Vreschovitsch.

Lisola betraktade honom uppmärksamt.
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»Nej, det är sant, ert namn är inte svenskt. Af 
hvilken nation är ni, om jag får fråga?»

»Jag är tscheck.»
»Ah, alltså tyske kejsarens undersåte?... Vi tjäna 

således en och samma herre.»
»Jag är i hans majestäts konungens af Sverige 

tjänst,» svarade Vreschovitsch med en bugning.
»Jag vill visst inte uttrycka mig förringande om 

hans svenska majestät,» genmälde Lisola, »men den 
där sortens tjänst brukar vara mera tillfällig, medan ni 
däremot, såsom vår nådige herres undersåte, alltid 
måste anse honom för er rättmätige härskare, hvar ni 
än må vara och hvilken ni än må tjäna.»

»Det förnekar jag inte.»
»Då skall jag uppriktigt säga er, att vår herre är 

bedröfvad öfver denna lysande republiks och dess gode 
konungs öde. Därför ser han heller inte med blida 
ögon på dem af sina undersåtar, som bidraga till grann
rikets slutliga undergång. Hvad ha polackerna gjort er 
alla, eftersom ni visa dem en sådan afvoghet?»

»Ers excellens, mycket skulle vara att säga därom, 
men jag fruktar att missbruka ers excellens’ tålamod.»

»Ni förefaller mig att vara inte blott en god offi
cer utan också en förståndig man, och min befattning 
bjuder mig att se, höra och utforska. Säg alltså ut 
hvad ni har på hjärtat, och frukta inte, att mitt tålamod 
skall tryta. Tvärtom, ifall ni någon gång återvänder i 
kejsarens tjänst, hvilket jag lifligt önskar, skall ni i 
mig finna en vän, som skall förklara ert handlingssätt 
och fälla ett godt ord för er.»

»Då skall jag säga ut allt hvad jag tänker. Liksom 
så många andra yngre söner i adelsfamiljer, måste 
också jag söka min lycka i främmande land, och jag 
begaf mig hit till Polen, hvars folk ju är besläktadt 
med mitt folk, och där man gärna tar utlänningar i 
sin tjänst.»

»Blef ni illa mottagen?»
»Nej tvärtom, jag vann min bärgning, och jag 

blef välvilligt bemött af alla, konungen inte undan-



tagen. För närvarande tjänar jag svenskarna, men om 
någon för den skull beskyllde mig för otacksamhet, 
skulle jag med godt samvete protestera.»

»Af hvad skäl?»
»Säg mig hellre af hvad skäl man skulle ha rätt 

att fordra mera af mig än af polackerna själfva? Hvar 
äro polackerna nu? Hvar äro republikens senatorer, 
furstar, magnater, adel och ridderskap om inte i svenska 
lägret? Och de böra väl framför allt veta hur de äro 
skyldiga att handla och hvad som länder till deras 
lands bästa. Jag följer deras exempel, och hvilken af 
dem har alltså rättighet att beskylla mig för otack
samhet? Hvarför skulle jag, en utlänning, visa större 
trohet mot polske konungen och republiken än de 
själfva? Hvarför skulle jag afvisa den fortuna, som de 
själfva frakta efter?»

Lisola svarade intet. Med hufvudet lutadt mot 
handen tycktes han lyssna till vindens tjut och höst
regnets smatter mot värdshusets fönsterrutor.

»FortsättI» sade han slutligen. »Hvad ni säger tål 
sannerligen att tänka på.»

»Jag söker fortuna hvar jag kan finna den,» fort
satte Vreschovitsch, »och om detta folk går under, 
behöfver jag inte bekymra mig mera därom än det gör 
själft. För öfrigt, lade jag det också på sinnet, skulle 
det inte hjälpa, ty polackerna måste gå under.»

»Hvarför?»
»Först och främst därför att de själfva vilja det, 

för det andra därför att de intet annat förtjäna. Ers 
excellens! Finns det i hela vida världen något land, 
där en sådan oordning och en sådan laglöshet härskar? 
.. . Finns här ens någon regering? Konungen regerar 
inte, ty det tillåta de honom ej... Riksdagen regerar 
inte, ty den upplösa de... Någon armé finns inte, ty 
de vilja ej betala skatterna; lydnad finns inte, ty lydnad 
strider mot den adliga friheten; rättvisa finns inte, ty 
ingen har makt att sätta domarna i verkställighet, och 
hVar och en som kan trampar lagen under fotterna; 
fosterlandskärlek finns inte, ty de ha skänkt bort sitt



land till svenskarna mot löfte, att dessa skola låta dem 
fortlefva i sin laglöshet... Hvar skulle man kunna få 
se något liknande? Hvem skulle på det sättet öfverge 
sin konung, inte därför att han är en tyrann eller en 
odugling, utan därför att en mäktigare har kommit? 
Hvilken nation i världen skulle hjälpa en fiende att 
eröfra dess eget land? Hvar finns det något folk, som 
är snarare till inbördes fejder och likgiltigare för det 
allmänna bästa? Hvilka förtjänster och dygder äga de, 
ers excellens? Nämn mig blott en enda: äro de kloka, 
äro de ståndaktiga, äro de plikttrogna, äro de hof- 
samma? Hvad äga de? Ett präktigt rytteri och ingen
ting mer . . . Äfven numidierna äro beryktade för sitt 
rytteri, och så voro gallerna, såsom man kan läsa i 
romerska historien — men hvar äro de nu? De ha gått 
under, och så komma dessa att göra. Den som vill 
rädda dem förspiller blott tiden, ty de vilja inte rädda 
sig själfva. Endast stråtröfvare, lagbrytare, skurkar och 
förrädare bebo detta land!»

De sista orden utslungade Vreschovitsch i en ton 
nästan af hat. En sådan känsla kunde ju förefalla 
egendomlig hos en utlänning, som funnit sitt lefve- 
bröd hos det folk han så strängt fördömde, men Lisola 
förvånade sig ej. Den erfarne diplomaten kände världen 
och människorna och visste, att den som ej kan gen
gälda sina välgörare med tacksamhet dess ifrigare söker 
att uppleta fel hos dem för att därigenom rättfärdiga 
sin egen otacksamhet. För öfrigt gaf han kanske Vrescho- 
vitsch rätt, ty han protesterade icke. Däremot frågade 
han plötsligt:

»Pan Veihard, är ni katolik?»
Vreschovitsch blef förlägen.
»Ja, ers excellens,» svarade han.
»Jag hörde i Vjelun, att det finns de, som upp

mana konung Karl Gustaf att intaga Jasna Goras kloster. 
Är det sant?»

»Ers excellens, klostret ligger nära schlesiska grän
sen, och Johan Kasimir kan lätt få undsättning där
ifrån ... Vi måste intaga det för att förhindra detta ...



Jag var den som först riktade hans majestäts uppmärk
samhet härpå, och vdärför anförtrodde hans majestät detta 
uppdrag åt mig.»

Här afbröt sig Vreschovitsch plötsligt, ty han hade 
erinrat sig Kmitsits, som satt i andra ändan af rummet. 
Han gick bort till honom och frågade:

»Förstår ni tyska?»
»Inte ett ord,» svarade pan Andreas.
»Det var skada; annars skulle vi ha bjudit er att 

deltaga i vårt samtal.»
Därefter vände han sig till Lisola.
»Här sitter en främmande adelsman, men han för

står inte tyska, vi kunna tala ogeneradt.»
»Jag har inga hemligheter att säga,» svarade Lisola, 

»men såsom varande katolik skulle jag önska, att intet 
våld beginges mot helgedomen, och då jag är viss på att 
kejsaren delar min önskan, kommer jag att bedja hans 
svenska majestät, att han skonar munkarna. Och eder 
ber jag, att ni dröjer med verkställandet, till dess en ny 
resolution hinner komma.»

»Jag har uttryckliga fastän hemliga order. Endast 
för ers excellens yppar jag dem, ty jag vill alltid 
troget tjäna min herre, kejsaren. Men det kan jag lugna 
ers excellens med, att helgedomen kommer inte att pro
faneras. Jag är katolik ...»

Lisola smålog och frågade skämtsamt:
»Men munkarnas skattkammare tömmer ni, 

eller hur?»
»Det kan ju hända,» svarade Vreschovitsch. »Den 

heliga jungfrun behöfver inte talerna i priorns kassa
skrin. Eftersom alla andra betala skatt, böra väl inte 
munkarna gå fria.»

»Och om de göra motstånd?»
Vreschovitsch brast i skratt.
»I det här landet gör ingen motstånd, och numera 

kan heller ingen göra det... Förut hade de kunnat det, 
nu är det för sent.»

»Ja, det är för sent,» upprepade Lisola.
Härmed slöt samtalet. Efter kvällsmåltiden afreste



båda. Kmitsits var ensam. Detta blef den svåraste natt 
han tillbragt efter sin afresa från Kiejdany.

Under det han lyssnat till Veihard Vreschovitsch, 
hade han måst uppbjuda hela sin själfbehärskning för 
att icke ropa: »Du ljuger, din hund i» och med dragen 
sabel störta sig öfver honom. Om han icke gjort det, 
hade det varit, emedan han tyvärr känt hur mycken 
sanning, hur mycken bitter, förödmjukande sanning det 
låg i främlingens ord.

»Hvad skulle jag ha kunnat svara honom?» tänkte 
han. »Hur skulle jag ha kunnat gendrifva honom med 
annat än knytnäfvarna? Hvilka motskäl skulle jag ha 
kunnat anföra ? .. . Han hade rätt, den hunden!... 
Och äfven den där kejserlige diplomaten medgaf, att 
det är ute med oss och att det är för sent att göra 
motstånd.»

Måhända led Kmitsits så bittert till en del därför 
att detta för sent var en dödsdom icke blott öfver fäder
neslandet utan också öfver hans egen framtid. För öfrigt 
kände han det som om till och med hans förmåga att 
lida nu snart skulle vara uttömd. Ingen stråle af hopp 
hade under dessa veckor skingrat mörkret i hans själ; 
öfverallt hade han mötts af detta: det är ute med oss, 
det är för sent.

Han hade påskyndat sin färd, han hade ridit dag 
och natt för att undkomma dessa olycksprofeter, i hopp 
att slutligen möta någon, som skulle skänka honom 
åtminstone en glimt af hopp. Men i stället hade han 
funnit en allt större oreda, en allt djupare förtviflan. 
Och nu hade Vreschovitsch med sitt tal bräddat denna 
bägare af galla och ättika. Pan Andreas insåg nu klart 
hvad han hittills endast dunkelt känt: att det icke så 
mycket var svenskar, ryssar och kosacker, som störtade 
landet, utan fastmer nationen själf.

»Endast stråtröfvare, lagbrytare, skurkar och förrä
dare bebo detta land,» upprepade pan Kmitsits. »Konun
gen lyda de inte, riksdagarna upplösa de, skatterna 
betala de inte, själfva hjälpa de fienden att underkufva 
landet. De måste gå under.»

14. — Syndafloden. II.



»Vid Gud I Om jag blott kunde beslå honom 
med en enda lögn I Finns det verkligen intet godt, inga 
dygder hos oss?»

Pan Kmitsits sökte i tankarna efter ett svar. Han 
var så utmattad af färden, af lidandena, af allt hvad han 
genomgått, att det började gå rundt i hans hufvud. 
Han kände sig kroppsligen och andligen sjuk, en dödlig 
trötthet öfverväldigade honom. I hans hjärna tumlade 
tankarna mer och mer kaotiskt. Bekanta och obekanta 
ansikten skymtade fram för honom, sådana, som han 
fordom känt, och sådana, som han mött under vägen.

Alla dessa figurer orerade och diskuterade som på 
en riksdag, uttalade sentenser och profetier, och allt
sammans rörde sig kring Olenka. Hon bönföll pan 
Kmitsits om räddning, men Vreschovitsch höll honom 
i armen och sade: »För sent! Hvad som är svenskt 
är svenskt 1» och Boguslav Radzivill skrattade och in
stämde. Sedan började alla ropa: »För sent! För sent! 
För sentl» — och de grepo Olenka och försvunno med 
henne i mörkret.

Det föreföll Kmitsits, att Olenka och fäderneslandet 
voro ett och att han störtat båda i fördärfvet och god
villigt öfverlämnat dem åt svenskarna.

Då greps han af en så vild förtviflan, att han 
vaknade och med stirrande ögon såg sig omkring eller 
lyddes till vinden, som tjöt och hven och spelade likt 
orgelmusik i takets och väggarnas springor.

Men synerna återkommo. Olenka och fädernes
landet sammansmälte på nytt i hans fantasi till en 
varelse, som Vreschovitsch förde bort med orden: »För 
sent! För sent!»

Så yrade pan Andreas hela natten igenom. Under 
sina rediga ögonblick tänkte han, att han var på väg 
att bli sjuk, och ville ropa på Soroka, att denne 
skulle komma och åderlåta honom. Omsider dagades 
det; Kmitsits sprang upp från sitt läger och gick ut 
på gården.

Det var ännu skumt ute, men dagen lofvade att; 
bli vacker. Molnen lågo flockade i väster, och östra



delen af himlen var klar. På det långsamt ljusnande 
fästet tindrade några stjärnor. Kmitsits väckte sitt folk, 
och själf klädde han sig i högtidsdräkt, ty det var 
söndag, och de begåfvo sig af.

Efter den sömnlösa natten kände sig Kmitsits ut
tröttad till både kropp och själ, och icke ens den klara, 
friska höstmorgonen kunde skingra det mörker, som 
höljde hans sinne. Hoppet hade slocknat inom honom, 
brunnit ut som en lampa, hvars olja tagit slut. Hvad 
skulle denna dag tillföra honom? Intet! Samma kval, 
samma vånda. Snarare skulle den väl öka än lätta den 
börda, som tyngde hans själ.

Han red framåt under tystnad med blicken fäst 
på en lysande punkt borta vid himlaranden. Hästarna 
•frustade, soldaterna började med sömniga stämmor sjunga 
en morgonpsalm.

Emellertid ljusnade det allt mera. Från att ha 
varit matthvit antog himlen skiftningar i grönt och guld, 
och den fjärran punkten borta vid horisonten började 
stråla så, att blicken nästan bländades.

Soldaterna upphörde att sjunga, och alla sågo dit 
bort. Slutligen sade Soroka:

»Är det trolleri eller hvad?... Det är ju väster 
där borta, men det ser alldeles ut som om solen hölle 
på att gå upp.»

Och den strålande punkten växte och växte, — 
det såg på afstånd ut som om någon öfver jorden 
hängt en jättelik stjärna, hvilken utsände floder af ljus 
och klarhet.

Kmit its och hans folk betraktade häpna den säll
samma, bländande synen utan att kunna förstå hvad 
det var de sågo.

Då kom en bonde åkande i en pinnskrinda. Kmit
sits varseblef, att han höll mössan i handen och bad, 
med blicken fäst på det där ljuset.

»Hör du,» sade pan Andreas, »hvad är det, som 
lyser så där?»

»Jasna Goras kyrka,» svarade bonden.



»Pris vare den heliga jungfrun,» utropade Kmitsits 
och blottade sitt hufvud. Soldaterna följde hans exempel.

Pan Andreas kände plötsligt, att någonting sällsamt 
försiggick inom honom. Knappt hade orden »Jasna 
Goras kyrka» ljudit i hans öron, förrän all den smärta 
och bedröfvelse, som så länge tyngt honom, med ens 
liksom lyfts af hans skuldror.

Han greps af en känsla af helig bäfvan men på 
samma gång af en outsäglig, ljuf glädje. Från kyrkan, 
som strålade där borta på höjden, belyst af de första 
solstrålarna, utströmmade det hopp pan Kmitsits så 
länge förgäfves åtrått, den förtröstan han förgäfves 
sökt, den hägnande 'trygghet han längtat efter. Det 
var som om han fått nytt lif, som om nytt, friskt 
blod börjat pulsera i hans ådror. Han kände sig som 
en sjuk, hvilken vaknar upp till medvetande och ser 
febersynerna försvinna.

Och kyrkan strålade allt klarare — så klart som 
om den i sig upptagit allt solens ljus. Hela nejden 
låg vid dess fötter, och den blickade ned på den från 
sin höjd, beskyddande och hägnande.

Kmitsits kunde ej på länge taga blicken från det 
strålande ljuset, denna balsam för hans brännande själa- 
vånda. Öfver hans soldaters ansikte hvilade ett utttyck 
af högtidligt allvar.

Plötsligt började klockklang tona genom den stilla 
höstmorgonen.

»Sitt af!» ropade pan Andreas.
Alla stego ur sadeln, knäböjde på landsvägen och 

började läsa litanian. Under tiden kommo nya vagnar 
åkande. Då de varseblefvo männen, som knäböjde på 
landsvägen och förrättade sin bön, slöto sig bönderna 
till dem, och skaran blef allt talrikare.

När de ändtligen slutat sin bön, reste sig pan 
Andreas och hans soldater, men de fortsatte vägen till 
fots, ledande sina hästar vid tygeln och sjungande: 
»Var hälsad, helga port.»

Pan Andreas gick med så lätta steg som om han 
haft vingar på skuldrorna. Än försvann kyrkan, än



framträdde den på nytt, allt eftersom vägen krökte sig. 
Då kullar eller träd skymde bort den, tycktes det pan 
Andreas, att världen försänktes i mörker, men då den 
åter lyste fram, då strålade också alla ansikten upp.

Så vandrade de länge. Kyrkan, klostret och mu
rarna omkring framträdde allt tydligare, tedde sig allt 
väldigare och allt mera imposanta. Slutligen skönjde 
de också staden i fjärran samt nedanför helgedomen 
en rad af små hus och stugor.

Det var söndag, och då solen hunnit ett stycke 
upp på himlen, började landsvägen vimla af åkdon och 
fotgängare på väg till gudstjänsten. Från de höga 
tornen ringde alla klockorna, och luften genljöd af 
deras mäktiga klang. Det låg öfver hela detta land
skap, fylldt af tonande klockklang, någonting oändligt 
majestätiskt och på samma gång djupt fridfullt. Detta 
stycke jord vid Jasna Goras fot bar en helt och hållet 
annan prägel än det öfriga landet.

Kring kyrkmuren var det svart af folk. Nedanför 
höjden stodo hundratals åkdon, sorlet af röster blan
dade sig med hästarnas gnäggningar. Utefter vägen, 
som förde upp till helgedomen, sträckte sig en hel rad 
af skjul, där det såldes votivtaflor af metall eller vax, 
ljus, helgonbilder och radband.

Klosterportarna stodo vidöppna; människomassan 
strömmade fritt ut och in. Uppe på murarna syntes 
inga soldater. Platsens helgd betraktades tydligen som 
tillräckligt skydd för klostret och kyrkan — kanske 
också att man förlitade sig på Karl Gustafs bref, hvari 
han lofvat att lämna den polska nationalhelgedomen 
oantastad.



FJORTONDE KAPITLET.

Borgare, bönder och adel, män och kvinnor af 
alla åldrar och alla stånd föllo i fästningsporten på 
knä och kröpo fram till kyrkan, sjungande fromma 
sånger. Det var som en långsamt framglidande flod, 
hvilken oupphörligt hejdades i sitt lopp till följd af 
det starka tillflödet. Kyrkofanorna fladdrade öfver den, 
lysande i regnbågens alla färger., Ibland tystnade sången, 
och människomassan började läsa litanian, hvars ord 
med brusande sorl stego mot höjden. Då och då för
stummades både sånger och bön, och hopen korsade 
sig eller berörde jorden med pannan. Man hörde 
endast tiggarnas gälla, bedjande stämmor, där de sutto 
på ömse sidor om människofloden och för att väcka 
medlidande blottade sina förkrympta och vanföra lem
mar. Deras tjut blandade sig med klangen af koppar
mynt, som kastades på tenn- eller träfat. Och åter
igen gled floden framåt, och återigen tonade sången.

Allt eftersom man närmade sig kyrkportarna, växte 
andakten och förvandlades i religiös extas. Man såg 
uppsträckta armar, lyfta ögon och ansikten, som voro 
bleka af själsskakning eller glödde som i feber.

All ståndsskillnad var försvunnen. Böndernas lång
rockar syntes sida vid sida med adelsmännens kontuscher, 
soldaternas kolletter bredvid borgarnas gula rockar.

I kyrkdörren ökades trängseln. Alla dessa krop
par bildade icke längre en flod utan en brygga, 
så tätt hopfogad, att man skulle kunnat gå på hufvu- 
den och axlar utan att med sin fot beröra golfvet. 
Luften räckte ej till, utrymmet räckte ej till, men sjä
len, som gaf lif åt dessa hoppackade kroppar, förlänade 
dem en järnhård motståndskraft. Alla bådo, ingen 
hade tanke för annat; hvar och en uppbar tusendens 
tyngd, men ingen sviktade, hvar och en kände sig



äga tusendens kraft, och uppehållen af denna kraft 
sträfvade han framåt, försjunken i bön, i hänryckning, 
i religiös extas.

Kmitsits hade med sitt folk trängt sig fram i det 
främsta ledet, och han var en bland dem, som först 
kommo in i kyrkan. Sedan fördes han af människo- 
vågen in i det undergörande kapellet, där alla kastade 
sig framstupa, gråtande tryckte sig mot golfvet och 
kysste det. Så gjorde också pan Andreas, och då han 
slutligen vågade lyfta på hufvudet, var hans sinne så 
fullt af glädje, sällhet och helig bäfvan, att han knappast 
var sig själf mäktig.

I kapellet härskade en rödaktig halfskymning, 
hvilken endast delvis skingrades af vaxljusen, som brunno 
framför altaret. Äfven från fönstrens rutor föllo mång- 
färgade dagrar, och allt detta röda, violetta och gyllene 
ljus dallrade på väggarna, smög sig utefter sniderier 
och stuckaturer, smög in i de mörka vråarna och 
kastade en mystisk dager öfver föremål, som tycktes 
liksom försänkta i sömn. Ljusglimtarna och dagrarna 
smälte samman med mörkret så omärkligt, att all skill
nad mellan ljus och mörker försvann. Ljusen på alta
ret hade gyllene glorior. Ångorna från rökelsekaren 
bildade purpurröda moln; den officierande munkens 
hvita ornat lyste i dämpad regnbågsglans. Allt här var 
dämpadt, halft beslöjadt, öfverjordiskt — dagrarnas spel 
öfverjordiskt — mystiskt, uppfylldt af bön, tillbedjan, 
och helighet...

Från kyrkans hufvudskepp nådde ett sorl af röster, 
likt bruset af ett haf, här härskade en djup stillhet, endast 
afbruten af mässförrättarens stämma.

Den heliga bilden var ännu öfvertäckt, och man 
bidade därför med återhållen andedräkt. Alla ögon 
voro riktade på en och samma punkt, alla ansikten 
orörliga, alla själar lösslitna från det jordiska.

Munkens sång beledsagades af orgelmusik, mild 
och ljuf som änglars harpospel. Ibland tycktes den 
droppa likt vatten i en källa, ibland föll den tätt och 
sakta som ett majregn.



Men plötsligt började trummor och trumpeter 
smattra — det for en skälfning genom alla hjärtan.

Förhänget för bilden gled åtskils, och en flod af 
diamanters strålar strömmade ned på de troende.

Snyftningar och skrik genljödo genom hela 
kapellet.

»Salve Reginald ropade adeln. »Mönstra te esse 
matrem/» Och bönderna: »Heliga jungfru! Heliga 
Guds moder! Himmelska drottning! Rädda oss, hjälp 
oss, trösta oss, förbarma dig öfver oss!»

Och länge ljödo dessa rop, kvinnornas snyftningar, 
de betrycktas klagan, de sjukas och vanföras böner om 
hjälp och bot.

Kmitsits var halft medvetslös; han kände blott, 
att han framför sig hade oändligheten, som han ej 
förmådde fatta och förstå, men inför hvilken allt annat 
blef till intet. Hvad voro tviflen gent emot denna 
tillit, som ens hela varelse icke kunde rymma; hvad 
olyckan gentemot denna tröst; hvad den svenska 
härsmakten gentemot ett sådant beskydd; hvad den 
mänskliga ondskan gentemot ett sådant värn?

Här domnade hans tankar bort och förvandlade 
sig i blott och bart känslor. Han glömde sig själf 
och allt omkring sig, han upphörde att minnas hvem 
han var och hvar han befann sig... Det tycktes 
honom, att han var död, att hans själ sväfvade uppåt, 
buren på orgelmusikens toner, att den smälte samman 
med rökelsekarens ångor. Sina händer, som voro vana 
att föra svärdet och gjuta blod, sträckte han mot höj
den, och han sjönk på knä, i helig hänryckning.

Emellertid var mässan nu till ända. Pan Andreas 
visste icke själf på hvad sätt han kom tillbaka ut i 
kyrkans hufvudskepp. En präst stod i predikstolen och 
predikade, men till en början hörde Kmitsits intet, 
förstod intet, liksom en människa, som väckes ur en 
dröm, icke genast vet hvar drömmen slutar och verk
ligheten tager vid.

De första ord han uppfattade voro: »Härförvand
las hjärtana och själarna renas, och hvarken kan sven



sken besegra denna makt eller förmår den i mörkret 
villfarande att utsläcka det sanna ljuset.»

»Amen!» mumlade Kmitsits och slog sig för sitt 
bröst, ty det föreföll honom nu, att han svårt försyn
dat sig, då han trott, att allt var förloradt och allt hopp 
ute.

Efter' gudstjänstens slut hejdade han förste munk 
han påträffade och förklarade, att han önskade tala 
med priorn i en angelägenhet, som rörde kyrkan och 
klostret.

Priorn lät honom genast få företräde. Han var 
en äldre man med någonting oändligt fridfullt öfver 
dragen. Hans ansikte inramades i ett yfvigt, svart 
skägg, hans blå ögon blickade lugnt men genom
trängande på den han talade med. I sin hvita dräkt 
liknade han ett helgon. Kmitsits kyste ärmen på hans 
kåpa, och han lade sina händer på pan Andreas’ hufvud 
och sporde hvem han var och hvarifrån han kom.

»Jag kommer från Samogitien,» svarade pan Andreas, 
»för att tjäna den heliga jungfrun, det olyckliga fäder
neslandet och vår öfvergifne herre, mot hvilka alle
sammans jag hittills syndat, såsom jag skall bekänna i 
den heliga bikten, hvilken jag ber att redan i dag eller 
tidigt i morgon få aflägga, ty ånger och ruelse fräta 
mig. Mitt rätta namn skall jag också säga er, vördade 
fader, under biktens insegel men icke annorlunda, ty 
människorna hata mig för det onda jag gjort och skulle 
kanske hindra mig från att beträda den rätta vägen. 
Inför människor vill jag kallas Babinitsch, efter en 
egendom, som tillhör mig och är besatt af fienden. 
Emellertid medför jag viktiga underrättelser, som jag 
ber er, vördige fader, att tålmodigt åhöra, då det gäller 
denna helgedoms väl och ve.»

»Det gläder mig, att ni har för afsikt att börja 
ett bättre lif,» sade pater Kordetski, priorn. »Hvad 
bikten beträffar, skall ni med det snaraste få er önskan 
uppfylld, och nu är jag beredd att höra er.»

»Länge har jag färdats,» återtog Kmitsits, »mycket 
har jag sett, och mycket har jag sörjt och lidit •..



Öfverallt har fienden triumferat, öfverallt ha kättarna 
rest på hufvudet, ja, äfven katoliker ha öfvergått till 
fienden, som, vorden förmäten genom framgången, nu 
i sin gudlöshet ärnar förgripa sig på Jasna Gora.»

»Af hvem har ni den nyheten?» frågade pater 
Kordetski.

»Jag hvilade öfver i Kruschyn sista natten. Dit 
kommo Veihard Vreschovitsch och kejserliga sändebu
det Lisola, som var på hemväg från brandenburgska 
hofvet och ärnade sig till svenske konungen.»

»Svenske konungen är inte längre i Krakau,» 
svarade patern med en genomträngande blick på pan 
Kmitsits.

Men pan Andreas slog ej ned ögonen för denna 
blick utan fortsatte:

»Jag vet inte om han är där eller inte... Jag 
vet endast, att Lisola var på väg till honom och 
att Vreschovitsch sändts att möta honom och eskortera 
honom vidare. De samtalade med hvarandra på tyska 
utan att bekymra sig om min närvaro, då de förmo
dade, att jag ej förstod tyska, hvilket jag emellertid 
gör. Och Vreschovitsch omtalade, att han skall besätta 
klostret och lägga beslag på kyrkskatten, hvartill han 
erhållit konungens tillstånd.»

»Och det hörde ni med egna öron?»
»Så sant som jag här står!»
»Ske Guds vilja!» sade patern lugnt.
Kmitsits blef förskräckt. Han trodde, att patern 

kallade svenske konungens befallning för Guds vilja 
och ej tänkte på motstånd. Han återtog i förlägen ton:

»I Pultusk såg jag en kyrka i svenskarnas händer; 
soldaterna spelade kort i Guds tempel, rullade upp 
öltunnor på altaret och förde liderliga kvinnor dit in.»

Patern såg honom fortfarande rätt i ögonen.
»Besynnerligt...» sade han, »uppriktighet och 

ärlighet tala ur er blick.»
Kmitsits rodnade häftigt.
»Må jag falla ned död för era fötter, om det är 

lögn det jag säger!»



»I hvarje fall är det viktiga nyheter ni bringar, 
och rådplägning måste hållas. Om ni tillåter, kallar 
jag hit de äldre fäderna och några aktade adelsmän, 
som för närvarande bo hos oss och i dessa svåra tider 
stå oss bi med råd och dåd. Tillåter ni? ...»

»Jag skall gärna för dem upprepa hvad jag sagt.»
Pater Kordetski gick, och efter en kvart återkom 

han ledsagad af fyra äldre fäder.
Strax därpå inträdde svärddragaren pan Rouschyts- 

Zamoyski, fanbäraren pan Okjelnitski, pan Peter Tscharn- 
jetski, en ung ädling med bistert, martialiskt utseende, 
samt ännu några andra adelsmän. Pater Kordetski 
föreställde för dem pan Babinitsch från Samogitien och 
delgaf dem därefter de nyheter Kmitsits bringat. Alla 
blefvo slagna af häpnad och började betrakta pan 
Andreas med forskande, misstrogna blickar. Då ingen 
tog till ordet, utlät sig pater Kordetski:

»Gud förbjude, att jag skulle misstänka denne 
ädling för onda afsikter eller lögn, meh de nyheter 
han berättat förefalla så otroliga, att jag ansåg det af 
nöden, att vi gemensamt diskutera dem. Trots sitt 
rena uppsåt kan pan Babinitsch ha misstagit sig eller 
hört orätt eller blifvit förd bakom ljuset af några kättare. 
Att fylla våra hjärtan med skräck, orsaka förvirring i 
helgedomen och hindra oss i vår gudstjänst, det är för 
kättarna en fägnad, som ingen af dem i sin ondska 
skulle vilja neka sig.»

»Det förefaller mig att vara det troligaste,» sade 
pater Njeschkovski, den äldste i församlingen.

»Först böra vi veta om inte denne ädling själf 
är kättare,» inföll Peter Tscharnjetski.

»Jag är katolik liksom ni!» svarade Kmitsits.
»Låtom oss till att börja med taga konjunkturerna 

i öfvervägande,» yttrade pan Zamoyski.
»Konjunkturerna äro sådana,» svarade pater Kor

detski, »att Gud och hans heliga moder, ifall nu detta 
är sant, med afsikt måtte ha slagit våra fiender med 
blindhet, för att de skola råga sin orättfärdighets mått. 
Annars skulle de aldrig våga lyfta svärdet mot denna



heliga fristad. Det är icke af egen kraft de underkuf- 
vat republiken, dess egna söner ha förhjälpt dem där
till. Men fastän vårt folk har sjunkit djupt, fastän det 
är hemfallet åt synden, så har dock äfven synden en 
gräns, som det icke skulle våga öfverskrida. Det har 
öfvergifvit sin herre och konung, det har förrådt re
publiken, men sin Moder och Drottning har det icke. 
upphört att vörda. Fienden förhånar och föraktar oss, 
spörjande hvad som åserstår oss af våra forna dygder. 
Jag svarar: alla äro de försvunna, men något återstår 
oss likväl, ty det återstår oss tron på och vördnaden 
för den heliga jungfrun, på hvilket fundament allt det 
öfriga kan återuppbyggas. Och det vet jag förvisso, 
att om blott en enda svensk kula jagades in i dessa 
murar, skulle äfven de mest förhärdade vända sig ifrån 
svenskarna, från vänner bli fiender och lyfta svärdet 
emot dem. Men äfven svenskarna veta och inse detta. 
Därför komma de aldrig att förgripa sig på Jasna Gora, 
om icke, såsom jag sade, Gud afsiktligt slår dem med 
blindhet, ty den dagen skulle lyckan vända sig från 
dem och vi komma till besinning.»

Kmilsits lyssnade öfverräskad till pater Kordetskis 
ord, hvilka ju voro ett svar på hvad han hört Vre- 
schovitsch yttra om det polska folket. Då han häm
tat sig från sin öfverraskning, utbrast han:

»Hvarför, vördige fader, skulle vi inte tro, att 
Gud afsiktligt slagit fienden med blindhet? Hvem som 
ger akt på deras öfvermod, deras lystenhet efter jor
diska ägodelar, deras utpressningar och pålagor, han 
inser lätt, att de ej skola rygga tillbaka för något helge
rån.»

Pater Kordetski gaf Kmitsits intet direkt svar utan 
fortsatte, vänd till hela församlingen:

»Denne ädling berättar, att han träffat sändebudet 
Lisola, stadd på väg till svenske konungen. Men hur 
är det möjligt, då jag från paulinerna i Krakau har 
den säkra underrättelsen, att konungen inte längre finns 
vare sig i Krakau eller i hela Lillpolen, ty omedelbart 
efter det Krakau gifvit sig afreste han till Varschau?»



Kmitsits teg; han visste icke hvad han skulle 
svara.

»Men jag förmodar,» fortsatte patern, »att svenske 
konungen icke ville träffa det kejserliga sändebudet utan 
med flit undvek honom. Carolus tycker om att oför- 
modadt komma och försvinna; dessutom är han för
grymmad öfver kejsarens medlingsförsök, och jag tror 
därför villigt, att han reste, låtsande sig icke veta om 
sändebudets ankomst. Inte heller förvånar det mig, 
att han skickade en så högt uppsatt person som grefve 
Vreschovitsch till ambassadörens möte, ty det var ju 
diplomatiskt att på det sättet insockra det beska pill
ret... Men hur är det väl möjligt, att grefve Vre
schovitsch genast skulle ha yppat sina hemliga pla
ner för baron Lisola, som är katolik och är välvilligt 
stämd mot oss, hela republiken och vår fördrifne 
konung?»

»Omöjligt!» ropade pater Njeschkovski.
»Jag kan inte heller få det i mitt hufviid,» sade 

pan Zamoyski.
»Vreschovitsch är själf katolik och vår välgörare,» 

inföll en annan pater.
»Och denne ädling påstår, att han med egna öron 

hört det?» frågade pan Peter Tscharnjetski i sträf ton.
»Betänk också det,» tillfogade priorn, »att jag 

har ett skyddsbref från Carolus Gustavus, hvari för
säkras, att klostret och kyrkan för alltid skola gå fria 
för inkvartering och beskattning.»

»Det måste erkännas,» iföll pan Zamoyski i hög
tidlig ton, »att alla pan Babinitsch' uppgifter förefalla 
osannolika: för svenskarna skulle det vara ett fördärf 
och inte en fördel att angripa Tschenstochova, konungen 
har lämnat Krakau, alltså kunde Lisola inte resa dit 
för att träffa honom, Vreschovitsch kunde inte så oför
siktigt röja sina hemliga planer. Vidare är han icke 
kättare utan katolik, icke fiende till klostret utan dess 
välgörare, och, slutligen, om än satan frestade honom 
till ett öfverfall, skulle han inte våga handla mot 
konungens order och skyddsbref.»
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Här vände han sig till Kmitsits.
»Hvad svarar ni på detta, och hvarför, i hvad 

afsikt söker ni att skrämma upp de vördade fäderna 
och oss här närvarande?»

Kmitsits stod som en anklagad inför domstolen. 
Å ena sidan grep honom förtviflan vid tanken, att 
klostret skulle bli fiendens rof, om han icke lyckades 
göra sig trodd, å andra sidan insåg han, att allt talade 
emot riktigheten af hans uppgifter och att han lätt 
skulle komma att bli hållen för en lögnare. Vid tan
ken härpå började vreden sjuda inom honom, hans 
medfödda hetsighet tog ut sin rätt, den sårade stolt
heten underblåste den, och den forne, halfvilde Kmit
sits vaknade till lif. Men med uppbjudande af hela 
sin viljekraft lade han band på sig, och under det han 
inom sig tänkte: »För mina synder! För mina syn
der! ...» svarade han med skenbart lugn:

»Hvad jag sagt upprepar jag än en gång: Veihard 
Vreschovitsch kommer att angripa klostret. När vet 
jag inte, men jag förmodar, att det blir snart.. . Jag 
varnar, och på er allesammans faller ansvaret, om ni 
inte vill lyssna till min varning.»

Härpå svarade pan Peter Tscharnjetski med efter
tryck :

»Sakta, min gunstige junker, sakta.. . Höj inte 
rösten!»

Och därefter vände han sig till de församlade:
»Tillåta ni mig, vördade fäder, att ställa några 

frågor till denne främling?»
»Ni har inte rätt att förolämpa mig!» ropade 

Kmitsits.
»Jag har inte heller lust,» svarade pan Peter kallt. 

»Men här gäller det klostret och den heliga jungfrun. 
Därför måste ni stilla er harm eller åtminstone ulls 
vidare behärska den. Ni bringar oss nyheter, vi vilja 
kontrollera dem, det bör inte förvåna er, och om ni 
inte vill svara, måste vi tro, att ni är rädd att göra 
er skyldig till tvetalan.»



»Välan, fråga I» sade Kmitsits med sammanbitna 
tänder.

»Ni säger, att ni är från Samogitien?»
»Ja.»
»Och ni har kommit hit för att slippa tjäna sven

skarna och förrädaren Radzivill?»
»Ja.»
»Men där finns ju också sådana, som inte tjäna 

honom utan fäderneslandet, där finns trupper, som ha 
uppsagt honom tro och lydnad, där finns Sapieha — 
hvarför har ni inte slutit er till dem?»

»Det är min ensak!»
»Ahal Er ensak!» upprepade Tscharnjetski. »Men 

kanske ni behagar svara mig på andra frågor?»
Pan Andreas händer darrade, och han såg än på 

en stor ringklocka af koppar, som stod på bordet, än 
på den frågandes hufvud. Han kände ett vildt begär 
att rycka till sig den där klockan och slunga den rätt 
i pannan på Tscharnjetski. Den fromme, ångerfulle 
Babinitsch gaf mer och mer vika för den forne Kmit
sits. Men än en gång behärskade han sig och sade:

»Fråga!»
»Om ni är från Samogitien, måste ni veta hvad 

som tilldrager sig vid förrädarens hof. Nämn för mig 
dem, som ha varit honom behjälpliga att störta fäder
neslandet i olycka, nämn de öfverstar, som stå på hans 
sida.»

Kmitsits ansikte blef likblekt, men han nämnde 
dock några namn.

Pan Tscharnjetski lyssnade och återtog därpå:
»Jag har en vän, anställd vid konungens hof, pan 

Tiesenhausen, som berättat mig om den störste förrä
daren af dem allesammans. Vet ni ingenting om den 
ärkeskälmen?»

»Nej ...»
»Hvad för slag? Har ni ingenting hört om honom, 

som utgjutit broderblod likt en Kain? Har ni inte 
i Samogitien hört talas om Kmitsits?»



»Vördade fäder!» utropade plötsligt pan Andreas, 
skälfvande som i feber. »Må någon af er göra mig 
frågor, det skall jag fördraga, men låt inte den här 
knaperadelsmannen plåga mig längre!»

»Låt det vara nog nu!» vände sig pater Kordetski 
till pan Peter. »Det är inte om pan Babinitsch det 
här rör sig.»

»Endast en fråga till!» inföll pan Zamoyski.
Och i det han vände sig till Kmitsits, sporde han:
»Ni väntade inte, att era nyheter skulle bli betvif- 

lade?»
»Nej, vid Gud!» svarade pan Andreas.
»Hvilken belöning hoppades ni på?»
I stället för svar sänkte pan Andreas med feber

aktig ifver båda händerna i en liten läderpåse, som 
han bar hängande vid bältet, och då han drog fram 
dem igen, voro de fulla med pärlor, smaragder, turko
ser och andra ädla stenar, som han kastade på bordet.

»Där...» sade han med bruten stämma. »Det 
var inte för att förvärfva rikedomar jag kom hit... 
inte för att bli belönad... Detta är pärlor och ädel
stenar ... Alltsammans krigsbyte... taget från bojarer!... 
Tag det!... Behöfver jag några belöningar?... Jag 
ämnade offra det åt den heliga jungfrun ... men först 
efter bikten ... med rent hjärta ... Där är det... Jag 
har ännu mera ... tag!»

Alla förstummades af häpnad vid åsynen af alla 
dessa klenoder, som så vårdslöst kastades ut på bordet. 
Hvar och en gjorde sig ofrivilligt den frågan: hvad 
för anledning har den där mannen att bedraga, ifall det ej 
är belöning han eftertraktar?

Pan Peter Tscharnjetski förlorade fattningen, ty 
människan är nu en gång så beskaffad, att anblicken 
af makt och rikedom bländar henne. Äfven hans 
misstankar skingrades, ty hur kunna förutsätta, att 
denne magnat, som strödde ut så rika skatter, skulle 
vilja skrämma munkarna för egen vinnings skull?

De närvarande sågo på hvarandra, och pan Andreas 
stod framför sina klenoder med högburet hufvud, blixt



rande ögon och flammande kinder, lik en retad ung 
örn. Det färsk» såret, som gick från tinningen tvärs 
öfver kindbenet, blef blått, och han var skräckinjagande 
att skåda, där han stod med sin roflågelsblick fäst på 
pan Tscharnjetski, mot hvilken hans vrede förnämligast 
riktade sig.

»Ur själfva er vrede lyser sanningen fram,» sade 
pater Kordetski, »men göm era klenoder, ty den 
heliga jungfrun kan ej mottaga hvad som bjudits henne 
i vredesmod. För öfrigt är det, som jag redan sagt, 
nu inte fråga om er utan om de nyheter ni meddelat 
och som ha fyllt oss med skräck och fasa. Fram
tiden får utvisa om här icke föreligger något missför
stånd, ty som ni själf sett stämma inte era underrät
telser med verkliga förhållandena. Hur skola vi alltså 
kunna förjaga de troende ur helgedomen och hålla 
portarna stängda dag och natt?»

»Håll portarna stängda! För Guds barmhärtighets 
skull, håll portarna stängda 1...» ropade pan Kmitsits, 
vridande sina händer, så att lederna knakade.

I hans stämma låg så mycken oförställd ångest 
och förtviflan, att de närvarande ofrivilligt ryste till 
som om faran redan varit öfverhängande. Pan Zamoy- 
ski inföll:

»Vi äro ju redan på vår vakt, och murarna 
undergå reparation. Under dagen kunna vi hålla kyr
kan öppen för gudstjänst, men försiktighet måste vi 
fortfarande iakttaga, bland annat därför att konung 
Carolus afrest och Vittenberg lär regera Krakau med 
järnhand och förtrycker de andliga lika mycket som 
de världsliga.»

»Fastän jag inte tror på ett öfverfall, har jag 
ingenting emot försiktighet,» inföll pan Peter Tscharn
jetski.

»Och jag skall skicka några munkar till Vrescho* 
vitsch,» sade pater Kordetski, »med förfrågan om 
konungens skyddsbref inte längre har någonting att 
betyda.»

Kmitsits drog en suck af lättnad.
15. — Syndafloden. II.



»Gudskelof! Gudskelof!» utropade han.
»Ädle herre,» vände sig pater Kordetski till honom, 

»Gud löne er för ert redliga uppsåt... Om ni med 
rätta varnat oss, så komma den heliga jungfrun och 
fäderneslandet att evigt hålla er räkning därför; men 
förvåna er inte öfver att vi med misstro upptogo era 
underrättelser. Det är inte första gången man oroat 
oss med slika rykten; somliga ha gjort det af hätskhet 
mot den rätta tron och för att rubba vår förtröstan 
till den heliga jungfrun; andra ha gjort det af vinnings
lystnad, i hopp om belöning; ännu andra blott för att 
ha något att berätta och väcka uppseende. Kanske att 
där för öfrigt också har varit sådana, som låtit sig 
bedragas, såsom vi förmoda att fallet är med er. Satan 
är hätsk mot denna helgedom och gör allt hvad i hans 
makt står för alt hindra gudstjänsterna och de troendes 
deltagande i dem, ty intet retar helveteshären till ett 
sådant raseri som dyrkan af Henne, hvilken sönder
trampade ormens hufvud.. . Men nu är det tid för 
vespergudstjänsten. Låtom oss anropa hennes nåd, 
anbefalla oss i hennes hägn, och må sedan hvar och 
en trygg gå till hvila, ty hvar skulle det finnas trygg
het och lugn, om icke under hennes vingar?»

Och alla skildes åt.
Då vespergudstjänsten var till ända, mottog pater 

Kordetski själf pan Andreas’ bikt. Det blef en lång
varig bikt. Sedan låg pan Andreas ända- till midnatt 
på knä utanför kapellets stängda dörrar.

Efter midnatt återvände han till sin cell, väckte 
Soroka och lät sig af denne gisslas, ända tills blodet 
strömmade utför hans rygg och axlar.



FEMTONDE KAPITLET.

Morgonen därpå härskade i klostret ett lif och en 
rörelse, som tycktes ange, att något ovanligt förestod. 
Portarna voro visserligen öppna, de troende fingo som 
vanligt tillräde, och gudstjänsten firades, men efter 
dennas slut blefvo alla obehöriga anmodade att lämna 
klostrets område. Pater Kordetski gick själf omkring 
och synade murarna, åtföljd af pan Zamoyski och pan 
Tscharnjetski, och där något var i olag gafs befallning 
att skyndsamt sätta det i skick. Stadens smeder fingo 
order att tillverka brandhakar, lansar, stridsklubbor och 
yxor. Som man visste, att det redan förut fanns ansen
liga förråd af dylika vapen i klostret, började genast 
hela staden tala om att klostret väntade ett öfverfall 
af fienden. De fortsatta rustningarna och förberedel
serna tycktes bekräfta detta rykte.

Mot kvällen arbetade redan två hundra man vid 
murarna. Kanonerna placerades på nya lavetter och 
fejades. Ur klostrets källare buro munkar och drängar 
ut kulor, som uppstaplades bredvid kanonerna. Krut
tunnor slogos upp, och musköter utdelades bland besätt
ningen. I tornen och på batterierna utställdes poster, 
som dag * och natt skulle hålla noggrann utkik öfver 
nejden. Dessutom sändes spejare åt alla håll.

Till klostrets redan förut välförsedda visihus anlände 
nya förråd af lifsmedel från staden och de under klostret 
hörande byarna.

Ryktet om det väntade öfverfallet verkade som 
ett åskslag. Borgare och bönder strömmade samman 
och började lägga råd. Många ville icke tro, att fien
den skulle våga förgripa sig på Jasna Gora.

Man trodde och man tviflade ömsom. Somliga 
vredo sina händer och väntade blott att på himlen få



se några synliga tecken till Guds vrede; andra hän- 
gåfvo sig åt stum, rådlös förtviflan; åter andra grepos 
af ett vildt raseri. Och då den mänskliga fantasien 
väl bredt ut sina vingar till flykt, började oupphörligt 
nya, allt otroligare och allt vanvettigare rykten kretsa.

På eftermiddagen omringades klostermurarna af 
en hop borgare och bönder med hustrur och barn. 
Gråtande och jämrande förblefvo de stående där. I 
solnedgången gick pater Kordetski ut till dem och 
frågade:

»Hvad viljen I, godt folk?»
»Vi vilja försvara Guds moderl» ropade männen, 

i det de svängde sina liar och högafflar.
»Vi vilja för sista gången se den heliga jungfrun!» 

snyftade kvinnorna.
Pater Kordetski ställde sig på ett utsprång af klip

pan och talade sålunda till folket:
»Helvetets makter förmå icke besegra de himmel

ska makterna. Lugnen er och fatten mod! Kättarens 
fot skall icke beträda dessa heliga murar, hvarken den 
luterska eller den kalvinistiska vantron skall fira sin 
hädiska gudstjänst i denna helgedom. Jag vet icke 
om den förmätne fienden skall angripa oss, men det 
vet jag för visst, att om han kommer han med blygd 
och vanära skall nödgas draga sig tillbaka, ty hans 
makt skall krossas af en högre makt, och lyckan skall 
vända sig ifrån honom. Fatten modi Det är icke 
sista gången I han skådat vår heliga beskyddarinna, i 
än större härlighet skolen I skåda henne, och än större 
under skall hon göra med eder. Fatten mod, aftorken 
edra tårar och varen starke i tron, ty jag säger eder 
— och det är Guds ande, som talar genom mig — 
att svensken ej skall sätta sin fot på dessa murar. 
Lika litet som den natt, hvilken nu närmar sig, kan 
förhindra Guds sol att i morgon åter uppgå, lika litet 
kan ljuset släckas af mörkret.»

I själfva verket närmade sig natten. Mörker in
höljde redan nejden, endast kyrkan lyste flammande 
röd i solens sista strålar. Seende detta böjde mängden



knä, och allas hjärtan lifvades af hopp. Tornklockorna 
började ringa till angelus. Pater Kordetski uppstämde 
»Angelus domini», och allt folket föll in. Soldaterna 
och adelsmännen på murarna förenade sina stämmor 
med deras, alla klockor ringde, och det var som om 
hela Jasna Gora tonat och brusat likt en väldig orgel.

Då mängden gjorde sig redo att aflägsna sig, 
sträckte pater Kordetski välsignande ut sina händer; 
därpå yttrade han:

»De af männen, som deltagit i krig, som förstå 
att föra vapen och som ha mod i bröstet, må i mor
gon bittida infinna sig i klostret,»

»Jag har varit med i krig, jag har tjänat vid infan
teriet, jag kommer!» ropade en mängd stämmor.

Och folkmassan skingrades långsamt. Natten för
flöt lugnt. Följande morgon ljöd från allas läppar det 
glada ropet: »Inga svenskar!» Detta hindrade dock 
ej, att de påbörjade arbetena oförtrutet fortsattes.

Med jubel i hjärtat åsåg Kmitsits krigsrustningarna, 
excercisen, iordningsställandet af kanoner, musköter 
och andra vapen. Ibland dessa förstörelseverktyg, i 
detta vimmel, i denna feberaktiga verksamhet var han 
i sitt rätta element, här kände han sig lätt och glad 
till sinnes. Och än lättare och än gladare kände han 
sig, emedan han biktat hela sitt lifs synder, såsom man 
annars endast plågar göra på dödsbädden, och mot sin 
egen förmodan erhållit absolution. Pater Kordetski 
hade sett till hans redliga uppsåt att börja ett nytt lif 
och därför skänkt honom syndaförlåtelse.

Pan Andreas var sålunda befriad från den tunga 
börda, under hvilken han nästan dignat. Stränga bot- 
öfningar hade ålagts honom, och hans rygg blödde 
dagligen under Sorokas gissel. Vidare hade han blifvit 
befalld ödmjukhet, och detta var än svårare, ty någon 
sådan fanns ej i hans hjärta; tvärtom var han högmo- 
dig och full af egenrättfärdigbet. Slutligen skulle han 
genom goda gärningar bevisa sin uppriktiga ånger, och 
detta var återigen det lättaste. Själt önskade han ingen
ting högre. Af hela sin själ trådde han därefter, ty



med goda gärningar förstod han naturligtvis strid mot 
svenskarna från morgon till kväll, utan rast och hvila, 
utan försköning. Och hvilka härliga utsikter öppnade 
sig icke för honom 1 Att få kämpa mot svenskarna 
icke blott till fosterlandets försvar, icke blott till den 
herres försvar, som han svurit lydnad, utan också till 
den himmelska drottningens, det var en lycka, större 
än han förtjänat.

Hvar var nu den tid, då han stått liksom vid en 
skiljoväg och sport sig själf hvart han skulle gå; hvar 
den tid, då han icke vetat hvad han skulle taga sig 
före, då han öfverallt mötts af tvifvel och själf börjat 
förlora hoppet?

Här, ändtligen, beredde man sig till försvar, till 
en strid på lif och död. I denna enda vrå af repu
bliken gjorde man det, och just hit hade pan Andreas 
kommit, liksom ledd af någon lycklig stjärna. På seger 
trodde han fullt och fast, skulle också hela den svenska 
härsmakten samlas utanför Jasna Goras murar. Intet 
under att hans hjärta var öfverfullt af tacksamhet och 
glädje.

I denna sinnesstämning vandrade han rundt mu
rarna och besåg alla arbeten. Med sitt känn aröga varse- 
blef han genast, att de utfördes af erfaret folk, som 
skulle veta att göra sin plikt också då svårare prof 
stundade. Han beundrade det lugn, som ådagalades af 
pater Kordetski, /för hvilken han fattat djup vördnad; 
han beundrade också pan Zamoyski, hvars väsen ingaf 
honom förtroende, och icke ens mot pan Tscharnjet- 
ski visade han en mulen uppsyn, ehuru han ännu 
kände harm emot honom.

Denne däremot såg bistert på pan Andreas, och 
då han andra dagen mötte honom uppe på muren, 
sade han:

»Svenskarna synas inte till, junker, och. komma 
de inte, går det åt skogen med er reputation.»

»Om deras ankomst skulle lända denna helgedom 
till något men, må min reputation hellre gå åt skogen,» 
svarade Kmitsits.



»Ni är rädd att behöfva lukta på deras krut. Vi 
känna till sådana där junkrar, som ha harskinn i stöf- 
larna.»

Kmitsits slog ned ögonen som en flicka.
»Ni vill ställa till gräl,» sade han. »Hvad har 

jag gjort er för ondt? Glöm ert agg, liksom jag har 
glömt mitt!»

»Ni kallade mig för knaperadelsman,» svarade 
Tscharnjetski i bister ton. »Men, med förlof, hvad 
är ni själf för en? Är en Babinitsch för mer än en 
Tscharnjetski ?... Är er ätt kanske en senatorsätt?»

»Min värde junker,» svarade Kmitsits i munter 
ton, »om jag inte blifvit ålagd ödmjukhet i bikten, om 
inte min rygg dagligen finge umgälla mina forna synder, 
så skulle jag minsann kalla er för något än värre, men 
jag är rädd att förfalla till min gamla synd. Hvad det 
beträffar om Babinitsch eller Tscharnjetski är bäst, så 
visar sig väl det, när svenskarna komma.»

»Hvilken post ämnar ni bekläda då? Tror ni man 
tänker göra er till kommendant?»

Kmitsits uppsyn mörknade.
»Förut beskyllde ni mig för att handla af vin

ningslystnad, nu börjar ni tala om äreposter. Men 
det var inte för att vinna sådana jag kom hit, jag 
skulle ha kunnat stiga långt högre annorstädes. Jag 
ämnar förbli simpel soldat, vore det så under ert 
befäl.»

»Hvad menar ni med ’vore det så’?»
»Jag menar, att ni ser snedt på mig och nog 

skulle komma att göra mig lifvet surt.»
»Hml Det är ju möjligt 1 Men det hedrar er, 

att ni vill förbli simpel soldat, ty det märks, att ni 
har ett trotsigt mod och att ödmjukhet inte är någon 
medfödd dygd hos er. Tycker ni om att slåss?»

»Det skall jag visa, när svenskarna komma, såsom 
jag redan sagt.»

»Och om svenskarna inte komma?»
»Ja då ... vet ni hvad?... då söka vi upp dem I» 

sade Kmitsits.



»Sådant tal tycker jag om!» ropade pan Peter. 
»Vi skulle kunna värfva ett ansenligt parti... Schlesien 
ligger inte långt borta, där skulle vi kunna få soldater 
i mängd ...»

»Och så vore det att ge andra ett godt exempel!» 
inföll Kmitsits ifrigt. »Jag har också några man kvar, 
och de skämmas minsann inte för sig.»

»Hm...» sade pan Peter, »hit med er hand!»
»Hit med er!» svarade Kmitsits.
Och utan att längre betänka sig föllo de hvarandra 

om halsen.
I detsamma gick pater Kordetski förbi, och då han 

fick se hvad som var å färde, gaf han dem sin välsig
nelse. De omtalade genast för honom hvad de öfver- 
enskommit. Patern smålog lugnt och gick vidare, i 
det han mumlade för sig själf:

»Den sjuke börjar återvinna hälsan.»
Mot aftonen voro alla arbeten afslutade och fäst

ningen försatt i fullt försvarsskick. Hvarken lifsmedel, 
krut eller kanoner fattades, endast tillräckligt starka murar 
och fulltalig besättning.

Tschenstochova eller snarare Jasna Gora tillhörde 
republikens minsta och svagaste fästningar, ehuru dess 
läge var ypperligt. Hvad besättningen beträffar, skulle 
man kunnat få hur myckét folk som helst, men mun
karna hade med flit inskränkt antalet till det minsta 
möjliga, för att lifsmedelsförråden skulle räcka längre.

Därför fanns det också de, särskildt bland de tyska 
kanonjärerna, som voro öfvertygade om att Tschen
stochova ej skulle hålla stånd.

Ack, de dömde i fåvitsko! De menade, att endast 
murarna skyddade, och visste icke hvilket värn som 
ligger i trosstarka hjärtan. Pater Kordetski, som fruk
tade, att deras missmod skulle smitta de öfriga, afskedade 
dem allesammans så när som på en, hvilken ansågs för 
en mästare i sitt fack.

En mörk och regnig natt följde. Det var den 
åttonde november. Vintern hade kommit tidigt, och 
med strömmarna af regn följde också de första stora



snöflingorna. Tystnaden af bröts endast af vaktposternas 
utdragna: »I gevääärl» Än här, än där skymtade 
pater Kordetskis hvita kåpa fram i mörkret. Ej heller 
Kmitsits sof. Han stod uppe på muren i sällskap med 
pan Tscharnjetski, och de berättade för hvarandra om 
sina krigiska äfventyr och bedrifter.

»Man gjorde så godt man kunde,» sade pan 
Tscharnjetski i själfbelåten ton, på tal om sina sam
mandrabbningar med svenskarna. »För hvar svensk jag 
lyckades fälla till marken knöt jag en knut på mitt 
värjgehäng. Jag har redan sex knutar, och vill Gud 
skall det väl bli fler. .. Det är därför min sabel hän
ger så högt... Snart kommer jag att inte kunna an
vända den, men jag löser ändå inte upp knutarna. Jag 
ämnar infatta en turkos i hvar och en, och efter krigets 
slut hänger jag upp sabeln som votum. Och ni, har 
ni många svenskar på ert samvete?»

»Nej, inte ännu...» svarade Kmitsits med 
blygsel.

Därpå lystrade han plötsligt till.
»De komma!» utropade han.
»Hvilka? Hvad är det ni säger?»
»Jag hör hästtrafl»
»Det är bara vinden, som tjuter.»
»Vid Kristi såri Det är inte vinden, det är häst- 

traf. Jag har en makalöst fin hörsel. Det är ett helt 
rytteri, som kommer... och det är redan nära, fastän 
blåsten förtager ljudet. I gevär! I gevär!!»

Kmitsits’ stämma väckte upp de halfsofvande skylt
vakterna, men den hade ännu icke förklingat, förrän 
det nedanför hördes några skrällande, utdragna trumpet
stötar. Alla sprungo förfärade upp ur sina bäddar och 
frågade hvarandra:

»Är det inte domsbasunerna, som skalla?»
Sedan började soldater, munkar och adelsmän 

strömma ut på vallarna. Ringarna skyndade till 
klockorna, och snart ringde alla: från de största 
till de minsta, och deras klang blandades med trum
peternas smatter, som ännu icke hade tystnat.



Tända luntor kastades ned i tjärtunnor, som pä 
förhand iordninggjorts. Ett rödt sken upplyste nejden, 
och först nu kunde jasnogorerna urskilja en afdelning 
beridna trumpetare, som bildade täten, samt bakom dem 
en väldig ryttartrupp med vajande fanor.

Trumpetarna fortsatte ännu en stund att blåsa, 
alldeles som om de med dessa skrällande mässingslåtar 
velat basuna ut svenskarnas makt och genast från början 
betaga munkarna lusten att göra motstånd. Slutligen 
tystnade de. En af dem red fram ur ledet och närmade 
sig porten, svängande en hvit duk.

»1 namn af hans kunglig majestät Carolus Gusta- 
vus,» ropade han, »Sveriges, Götes och Vendes konung, 
storfurste af Finland, Estland, Karelen, Bremen, Werden, 
Stettin, Pommern och Kaschubien, furste af Riigen, herre 
till Ingermanland, Wismark och Bayern, grefve af Pfalz, 
Julicb, Kleve och Berg... öppna!»

»Släpp in honom!» hördes pater Kordetskis 
stämma.

Man öppnade men endast en af småportarna. Ryt
taren tvekade ett ögonblick, men därefter steg han af 
hästen och trädde in. Då han varseblef skaran af hvit- 
klädda munkar, frågade han:

»Hvilken af er är ordens öfverhufvud?»
»Jag,» svarade pater Kordetski.
Ryttaren räckte honom ett försegladt bref med 

orden:
»Grefven väntar vid Sankta Barbara på ert svar.»
Pater Kordetski sammankallade genast munkar och 

adel till rådplägning i definitoriet.
Under vägen yttrade pan Tscharnjetski till 

Kmitsits:
»Kom med, ni också!»
»Jag kommer i så fall blott och bart af nyfikenhet,» 

svarade Kmitsits, »ty med det där har jag ingenting att 
skaffa. Det är inte med munnen jag hädanefter ämnar 
tjäna den heliga jungfrun.»

Då alla samlats i definitoriet, öppnade pater Kor
detski brefvet och läste:



»Det är eder icke obekant, vördade fäder* med hvil
ken varm kärlek jag städse varit fästad vid denna heliga 
ort och vid eder orden, och likaså med hvilken stånd
aktighet jag skänkt eder mitt beskydd och öfverhopat 
eder med välgärningar. Mån I därför vara öfvertygade 
om att min vänskap och tillgifvenhet för eder är den
samma nu som den har varit. Det är icke som fiende 
utan som vän jag i dag kommer till eder. Öfver- 
lämnen utan fruktan edert kloster åt mitt beskydd, 
såsom förhållandena kräfva. På detta sätt vinnen I 
det lugn och den trygghet I åstunden. Jag lofvar eder 
heligt, att alla edra skatter och ägodelar skola lämnas 
orörda och att jag själf skall bestrida alla kostnader. 
Öfvervägen därför noga hvad I vinnen genom att an
förtro klostret åt mig. Betänken äfven, att en större 
olycka kommer att drabba er genom den skoningslöse 
general Muller, hvilken kommer att behandla er dess 
strängare som han är kättare och fiende, till den rätta 
tron. Då han kommer, måsten I foga eder i det nöd
vändiga och uppfylla hans vilja; och förgäfves skolen I 
då under smärta och grämelse ångra, att I ej lydden 
mitt af vänskap förestafvade råd.»

Minnet af Vreschovitsch’ forna välgärningar trädde 
lifligt för munkarna. De funnos, som trodde på hans 
försäkringar och i hans uppmaning ville se en önskan 
att afvända olyckor och faror.

Men ingen tog till ordet; alla väntade, att pater 
Kordetski först skulle yttra sig. Denne teg några ögon
blick, under det hans läppar rörde sig i tyst bön; därpå 
yttrade han:

»Skulle väl en uppriktig vän komma så sent om 
natten och med smattrande trumpetstötar förskräcka 
Guds sofvande tjänare? Skulle han väl komma i spetsen 
för alla dessa tusentals beväpnade, som nu stå utanför 
våra murar? Hvad betyder denna truppstyrka, om icke 
en hotelse för den händelse att vi ej skulle vilja uppge 
klostret ?... Dyre bröder, minnens äfven, att denne 
fiende aldrig har hållit vare sig löften eller eder. Vi 
hafva ju ett skyddsbref från konungen själf, hvari han
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uttryckligen lofvar oss, att klostret skall vara befriadt 
från inkvartering — men står nu icke bans folk utan
för dess murar och förkunnar med pukor och trum
peter hans bedräglighet? Dyre broderi Lyften edra 
hjärtan till Gud, på det hans heliga ande må upplysa 
eder, och sägen sedan ut hvad samvetet och hänsynen 
till denna heliga fristads bästa ingifver eder.»

Tystnad följde.
Då ljöd plötsligt Kmitsits, stämma:
»Jag hörde i Kruschyn,» sade han, »hur Lisola 

frågade: ’Och munkarnas skatter, ämna ni röra dem?’ 
hvarpå Vreschovitsch, han, som nu står här utanför 
murarna, svarade: ’Guds moder behöfver inte talerna i 
priorns kassaskrin.’ Nu skrifver denne samme Vrescho
vitsch, att alla era skatter skola lämnas orörda och att 
han själf skall bestrida kostnaderna. Ni se hur pass 
uppriktig han ärl»

»Utan provinsialens hörande kunna vi ingenting 
besluta,» inföll en pater.

Och en annan tillfogade:
»Krig är inte vår sak, låtom oss därför lyssna 

till det ridderskap som har sökt sin tillflykt i vårt 
kloster!»

Allas blickar riktades på pan Zamoyski, den äldste 
liksom också den främste i rang och anseende. Han 
reste sig upp och yttrade:

»Det är ert öde det gäller, vördade fäder. Jäm
fören fiendens makt med det motstånd era medel och 
krafter tillåta er att göra, och fatten sedan ert beslut. 
Hvilka råd kunna väl vi gäster gifva er? Men efter
som I spörjen mig, vördade fäder, hvad som är att 
göra, så svarar jag eder: må tanken att gifva sig vara 
fjärran ifrån oss, så länge icke nöden tvingar oss. Nes
ligt och ovärdigt är att genom feg undergifvenhet köpa 
sig osäker fred af en menedisk fiende. Vi ha frivilligt 
med hustrur och barn tagit vår tillflykt hit, öfver- 
lämnande oss i den heliga jungfruns beskydd, och fast 
och orubbligt är vårt uppsåt ätt lefva eller, om så är 
Guds vilja, dö tillsammans med eder... Guds heliga



moder, som i våra hjärtan ingjutit åstundan att för
svara henne mot de hädiska och gudlösa kättarna, kom
mer för visso till sina tjänares hjälp och bistår oss i vår 
rättfärdiga sak.»

Pan Zamoyski tystnade. Alla kände sig styrkta 
och eggade af hans manliga tal, och Kmitsits, som 
alltid följde ögonblickets impuls, skyndade fram till 
honom och förde hans hand till sina läppar.

De närvarande sågo i denna ungdomliga entusiasm 
ett godt tecken, och deras önskan att försvara klostret 
växte.

»Vi offra gärna vårt lifl» ropade Peter Tscharn- 
jetski.

»Vi förlita oss inte på menedaren 1 Vi förlita oss 
inte på kättarna och inte heller på de katoliker, som 
ingått i mörkrets tjänst!» ropade andra stämmor, öfver- 
röstande dem, som ville opponera sig.

Man beslöt sända två munkar till Vreschovitsch 
med förklaring, att portarna skulle förblifva stängda och 
att de belägrade skulle försvara sig, något hvartill konun
gens skyddsbref gaf dem rätt.

Dock skulle sändebuden ödmjukt bedja Vrescho
vitsch, att han afstod från sitt uppsåt eller åtminstone 
uppsköt därmed, tills munkarna hunnit rådföra sig med 
pater Teofil Bronjevski, ordens provinsial, som för till
fället befann sig i Schlesien.

Sändebuden begåfvo sig åstad. De öfriga väntade 
med klappande hjärtan i refektoriet, ty dessa fridsamma 
munkar bäfvade dock vid tanken, att timmen nu var slagen 
och den stund kommen, då de måste välja mellan sin 
plikt och fiendens vrede och hämnd.

En halftimme hade knappast förflutit, förrän de 
båda fäderna återkommo. Deras hufvuden voro sänkta 
mot bröstet, deras ansikten bleka och sorgsna. Tigande 
räckte de pater Kordetski ett nytt bref från Vrescho
vitsch, och priorn uppläste det högt. Det innehöll åtta 
punkter, under hvilka Vreschovitsch uppfordrade mun
karna att kapitulera.

Då han slutat läsningen, såg priorn länge och



forskande på de närvarande. Därpå sade han med hög
tidlig stämma:

»I faderns, sonens och den heliga andes namnl 
I heliga Guds moders namn! Till murarna, älskade 
bröder!»

Ett ögonblick senare belystes klostrets tinnar af ett 
flammande eldsken. Vreschovitsch hade låtit sätta eld 
på byggnaderna, som omgåfvo Sankta Barbara. Snart 
voro de gamla husen alldeles omhvärfda af lågor, röda 
rökpelare stego mot höjden, och lysande eldtungor 
slingrade sig emellan dem. Himlen var förvandlad till 
ett enda ljushaf.

Vid eldens sken såg man rytteriafdelningar, som 
snabbt förflyttade sig från plats till plats. De vanliga 
vilda scenerna började. Ryttarna släpade ur ladugår
darna ut boskapen som dödsskrämd sprang hit och dit 
och fyllde luften med sitt råmande. Flockar af får 
rusade yra rätt in i elden. En intensiv brandlukt spred 
sig och nådde ända upp till klostermurarna. Många af 
de belägrade stodo för första gången ansikte mot ansikte 
med krigets fasor, och deras hjärtan krympte samman 
vid åsynen af män, som utan försköning nedhöggos af 
soldaterna, af kvinnor, som vid håret släpades genom 
gatorna. Och vid eldens blodröda sken såg man 
allt så tydligt som i sin öppna hand. Skriken och 
till och med orden, som uttalades, trängde upp till de 
belägrade.

Som klostrets kanoner ännu icke börjat spela, hop
pade ryttarna af sina hästar, gingo tätt under berget och 
skakade hotfullt sina svärd och musköter.

Gång efter annan kom någon groflemmad ryttare 
i gult kyller framspringande, satte handen för munnen 
som en tratt och började utslunga skymford och hotelser 
mot de belägrade.

Pan Kmitsits stod bredvid pan Tscharnjetski midt 
emot Sankta Barbara och såg tydligt allt. Hans kinder 
glödde, ögonen lyste som två brinnande ljus, i handen 
höll han ett förträffligt armborst, som han fått i arf 
efter sin far. Han hörde alla skymford och hotelser,



och slutligen, då en jättelik ryttare närmade sig klippan 
och började utfara i vilda eder, vände han sig häftigt 
till pan Tscharnjetski.

»Vid Gud! Han hädar den heliga jungfrun!... 
Jag förstår tyska ... Han hädar henne skändligt... Jag 
håller inte ut!»

Och han lyfte sin båge, men pan Tscharnjetski 
grep honom i armen.

»Gud skall straffa honom för hans bespottelser,» 
sade han, »och pater Kordetski har förbjudit oss att 
skjuta först.»

Han hade knappast talat ut, förrän ryttaren förde 
muskötkolfven till kinden och ett skott smällde. Kulan 
nådde ej fram till muren utan föll ned någonstädes i 
klippskrefvorna.

»Nu är det tillåtet?» ropade Kmitsits.
»Ja,» svarade Tscharnjetski.
En äkta krigare som han var, blef Kmitsits ögon

blickligt lugn. Ryttaren satte handen skuggande för 
ögonen och såg efter sin kula, och under tiden spände 
Kmitsits bågen och förde fingret till trycket, som kvitt
rade till likt en lärka. Därpå lutade han sig framåt 
och ropade:

»Träffadt! Träffadt!»
Samtidigt hördes ett starkt hvinande ljud. Ryt

taren släppte musköten, sträckte båda armarna i vädret 
och föll baklänges. Under några ögonblick sprattlade 
han som en ur vattnet uppdragen fisk och sparkade 
med fotterna, men därefter sträckte han på sig och blef 
liggande orörlig.

»Det var en!» sade Kmitsits.
»Knyt en knut på sabelgehänget!» uppmanade 

honom pan Peter.
I detsamma kom en annan ryttare framspringande 

till den stupade, kanske för att se hvad som händt 
honom eller för att taga hans börs. Men åter hördes 
det hvinande ljudet, och den andre störtade framstupa 
öfver den förste.

Nu började de fältkanoner spela, som Vreschovitsch



fört med sig. Han kunde ej med dem nedskjuta fäst
ningen, lika litet som han med sitt rytteri kunde tänka 
på att eröfra den. Men han lät öppna elden för att 
åtminstone skrämma munkarna. Början var i alla hän
delser gjord.

Pater Kordetski infann sig uppe på muren, åtföljd 
af pater Dobrosch, som under fredstid hade öfverin- 
seendet öfver klostrets artilleri och under helgerna be
sörjde saluten, hvarför han af munkarna ansågs för en 
mäkta skicklig kanonjär.

Priorn gjorde korstecknet öfver kanonerna, och 
pater Dobrosch kaflade upp ärmarna på sin kåpa och 
riktade en af pjäserna mot en öppning mellan två 
byggnader, där ett tiotal ryttare, anförda af en officer, 
syntes inbegripna i några förehafvanden. Pater 
Dobrosch siktade länge, ty det gällde hans anseende. 
Slutligen tog han luntan och förde den till fänghålet.

Ett skott smällde, och röken skymde bort utsikten. 
Efter några ögonblick skingrades dock rökmolnen af 
vinden. I öppningen mellan byggnaderna syntes ej 
längre en enda ryttare. Några lågo tillika med sina 
hästar på marken, de andra voro försvunna.

Munkarna började sjunga uppe på murarna. Braket 
af de störtande husen omkring Sankta Barbara beled
sagade sången. Det mörknade; endast oräkneliga gnistor 
stego upp i luften.

Vreschovitsch’ trumpetare började åter stämma 
upp sina smattrande fanfarer, men ljudet ljöd allt 
aflägsnare. Elden slocknade. Mörker inhöljde Jasna 
Goras klippor. Då och då hördes en häst gnägga men 
allt längre bort, allt otydligare. Vreschovitsch drog sig 
tillbaka.

Pater Kordetski böjde knä på muren.
»Maria 1 Guds moder!» ropade han med kraftig 

stämma, »beskär, ätt den som kommer efter honom 
också måtte aflägsna sig med skam och med fåfäng 
vrede i själen!»



Medan han så bad, delade sig plötsligt molnen öfver 
hans hufvud, och månens klara sken belyste tornen, 
murarna, den knäböjande priorn och ruinerna af de 
brända byggnaderna.

SEXTONDE KAPITLET.

Följande dag härskade lugn vid Jasna Goras fot, 
hvaraf munkarna begagnade sig för att med fördubblad 
ifver fortsätta sina rustningar. Pater Kordetski räckte 
till för allt och alla. Han förrättade gudstjänsten, deltog 
i rådplägningarna, försummade hvarken morgon- eller 
aftonböner, visade sig oupphörligt uppe på murarna, 
inlät sig i samspråk med adel och bönder. Öfver hela 
hans väsen hvilade ett nästan öfverjordiskt lugn. Hans 
själ var som en klar källa, hvars tillflöden hette tro 
och förtröstan. Alla drucko ur den i djupa drag, och 
den som var sjuk till själen, han tillfrisknade. Hvar 
priorns hvita dräkt skymtade fram, där ljusnade alla 
ansikten, ögonen logo och läpparna hviskade: »Vår far, 
vår tröstare, vårt hopp!» Man kysste hans händer och 
fållen af hans kåpa, och han smålog blidt och gick 
vidare, och i hans spår gingo förtröstan och tro.

Dock försummade han ej att också anlita jordiska 
medel till räddning. Fäderna, som besökte honom i 
hans cell, funno honom endera knäböjande i bön eller 
också sysselsatt med att skrifva bref, som han afsände 
åt alla håll. Han skref till Vittenberg, öfverkommen- 
dant i Krakau, och bönföll om försköning för helge
domen, han skref till Johan Kasimir, som i Opole 
gjorde de sista ansträngningarna att rädda sitt otack
samma folk; han skref till Vreschovitsch och till 
öfverste Sadovski, en tscheck och luteran, som tjänade 
under Muller och som, varande en ridderlig man, sökte 

16. — Syndafloden. II.



förmå den fruktansvärde generalen att afstå från klost
rets belägrande*

Två stridiga meningar gjorde sig gällande i Mullers 
läger i Vjelun. Förbittrad öfver det motstånd han rönt 
den åttonde november uppbjöd Vreschovitsch hela sitt 
inflytande för att förmå Muller till anfall; han förespeg- 
lade honom omätliga skatter och försäkrade, att det i 
hela vida världen knappast fanns någon kyrka, som i 
rikedomar kunde mäta sig med Jasna Gora. Sadovski 
åter afrådde på det bestämdaste från en belägring, fram
höll, att munkarna säkerligen skulle envist försvara sig 
och att ett angrepp på Jasna Gora skulle sätta hela den 
polska nationen i harnesk mot svenskarna.

Vreschovitsch segrade emellertid. Det blef i krigs
rådet beslutadt, att Tschenstochova skulle belägras.

Beslutet hemlighölls icke ens, hvadan en af fäderna i 
Vjeluns kloster i tid kunde bege sig till Tschenstochova 
med underrättelsen. Den stackars munken förutsatte 
icke ett ögonblick, att jasnogorerna skulle försvara sig. 
Han ville endast förbereda dem, så att de skulle veta 
hvad som väntade dem och måtte kunna utverka goda 
villkor. Underrättelsen utöfvade också en förlamande 
verkan på ordensbröderna. Några fällde modet med 
ens. Men pater Kordetski uppeggade dem, ingöt något 
af sin egen klippfasta förtröstan i deras hjärtan och 
verkade så på dem med sin andes kraft, att de började 
bereda sig på belägringen så, som de brukade bereda 
sig till de stora kyrkofesterna — med glädje och 
andakt.

Från Vjelun till Tschenstochova är vägen kort. 
Den adertonde november skulle belägringen börja, och 
endast några dagar förut bröt Burkhard Muller upp 
från sitt läger med nio tusen man, förnämligast infan
teri, samt nitton fältstycken. Dessutom medförde han 
två fanor polskt rytteri, men på dessa kunde han icke 
räkna, för det första emedan rytteri ej kan användas 
vid belägringen af en klippfåstning, och för det andra 
emedan polackerna på förhand förklarade, att de icke 
ämmde taga någon del i striderna. Snarare följde de



med för att i händelse af klostrets intagande skydda 
det för segrarnas ro (lystnad. För öfrigt befallde dem 
svenskarna att göra det, och de måste lyda.

Under tiden fortsatte priorn att bereda sinnena. 
Man firade gudstjänsten med samma högtidlighet som 
under de stora, glada helgerna, och hade icke en del 
ansikten varit så bleka och burit en sådan prägel af 
oro, skulle man kunnat vänta, att ett jublande halle
luja skulle uppstämmas. Priorn själf förrättade mässan, 
och alla klockor ringde. Efter mässan afslutades 
gudstjänsten med en högtidlig procession rundt 
murarna.

1 spetsen gick pater Kordetski, bärande det heliga 
sakramentet och ledsagad af pan Zamoyski och pan 
Peter Tscharnjetski. Efter kommo korgossar med 
tända rökelsekar samt en lång rad af hvitklädda mun
kar. De vandrade framåt sjungande, liksom glömska 
af allt i världen, helt och hållet försänkta i bön till 
Gud. Bakom dem syntes adelsmännens rakade hufvu- 
den och kvinnors förgråtna men ändå strålande ansikten. 
Där syntes ock bönder, som i sina fotsida rockar och 
med sitt långa hår påminde om de första kristna. Små 
barn, gossar och flickor, stämde med sina späda röster 
in i den allmänna kören. Och Gud lyssnade till sången 
och fann behag i denna fromhet, som sökte sin till
flykt under hans vingars skugga undan jordiskt för
tryck. Vinden lade sig, himlen blef blå, och höstso
len kastade ett mildt, blekt men ännu varmt ljus öfver 
jorden.

Processionen gick ett hvarf kring murarna men 
vände ej åter, skingrade sig ej — den fortsatte att 
vandra. Glansen från monstransen föll på priorns 
ansikte, och äfven det syntes skimra och stråla. Pater 
Kordetski höll ögonen slutna, och kring hans läppar 
lekte ett saligt leende. Hans själ var i himlen, uppe 
i den eviga klarheten och fröjden och friden. Men 
liksom om han där fått befallning att icke glömma sin 
jordiska kyrka och den timme, som stundade, stannade



han ibland, öppnade ögonen, lyfte upp monstransen och 
välsignade.

Han välsignade folket, soldaterna och de fladd
rande fanorna; han välsignade murarna och kullarna, han 
välsignade kanonerna, kulorna och vapnen; han väl
signade de fjärrbelägna byarna, välsignade norr och 
söder, öster och väster, liksom om han velat nedkalla 
Guds kraft och nåd öfver hela denna nejd, hela detta 
land.

Klockan slog ett och den slog två, processionen 
var ännu uppe på murarna. Då började plötsligt någon
ting skymta fram vid den aflägsna punkt, där jorden 
tycktes beröra himlen och en blåaktig dimma utbredde 
sig, någonting rörde sig, någonting närmade sig. Från 
processionens bortersta led steg ett mångstämmigt rop:

»Svenskarna! Svenskarna komma!»
Sedan inträdde en djup, dödlik stillhet; endast 

klockorna ringde alltjämt. Men genom tystnaden ljöd 
pater Kordetskis stämma, lugn och klar:

»Bröder, fröjdom oss! Segerns och undrens timme 
nalkas!»

Och därpå:
»Bistå oss, Moder, Härskarinna, vår Drottning!»
Likt en lång, slingrande orm närmade sig (den 

svenska) hären, och inom kort kunde man uppe på 
murarna tydligt urskilja hvarje enskildhet. Först kom 
rytteriet, bakom det fotfolket. Hvarje regemente bil
dade en lång, rätvinklig linje, och öfver hvart och 
ett bildade lansarna en annan, mindre. Efter fotfolket 
följde kanonerna, med mynningarna riktade mot mar
ken.

Allra sist kom ett oräkneligt antal vagnar, lastade 
med tält och allehanda förnödenheter.

Den erbjpd en ståtlig om än hemsk syn, denna 
fientliga truppmassa, som defilerade förbi jasnogorernas 
ögon liksom för att injaga skräck i dem. Efter någon 
stund skilde sig rytteriet från den öfriga hären och 
galopperade i förväg, vaggande som säd för vinden. 
Sedan delade den sig i större och smärre afdelningar.



Somliga redo fram till fästningen, andra sprängde bort 
till de kringliggande byarna för att plundra, ännu andra 
redo fästningen rundt, synade murarna och besatte de 
närmast liggande byggnaderna.

Hästarnas hofslag och gnäggningar, ropen, skriken, 
sorlet af många tusen stämmor och kanonhjulens dofva 
buller — allt detta nådde tydligt upp till de belägrade, 
som lugnt stodo kvar på murarna och med förvånade 
blickar betraktade vimlet vid sina fötter.

Slutligen framkommo infanteriregementena och 
började ströfva fästningen rundt för att utse lämpliga 
positioner. Under tiden angreps Tschenstochovka, en 
under klostret lydande arrendegård.

Det finska regementet, som först hann dit, störtade 
sig i raseri öfver de värnlösa bönderna. De drogos 
vid håret ut ur stugorna, och de motsträfviga nedslakta- 
des som boskap. Folket i arrendegåren jagades ut, 
och eftersatt af rytteriet skingrades det åt alla fyra väder
strecken.

Dessförinnan hade en parlamentär infunnit sig 
utanför klosterporten och i Mullers namn uppmanat 
munkarna att gifva sig. Men vid anblicken af de grym
heter, som föröfvades i Tschenstochovka, svarade dessa 
med kanonad.

Nu, då befolkningen förjagats ur alla närbelägna 
byggnader, gällde det nämligen att så fort som möjligt 
förstöra dessa, på det fienden ej i skydd af dem skulle 
kunna angripa klostret. Murarna började darra under 
de dånande kanonskotten, kyrkans fönsterrutor skallrade. 
Höljda i hvitaktiga moln hveno de glödande kulorna 
genom luften, och från de ställen, där de fallit ned, 
stego snart pelare af rök.

Byggnaderna fattade eld.
Hals öfver hufvud flydde svenskarna ur de brin

nande husen och skingrade sig åt alla håli för att söka 
nya tillflyktsorter. Förvirring och oreda började upp
stå ibland dem. De ännu icke uppställda kanonerna 
drogos åt sidan för att ej bli skadade af skotten. Muller 
häpnade. Ett sådant mottagande hade han ej väntat



sig, och icke heller hade han trott, att Jasna Gora för
fogade öfver sådana kanonjärer.

Natten föll på, och som han behöfde bringa ord
ning i sin här, sände han en parlamentär att begära 
vapenhvila.

Fäderna samtyckte villigt.
Under natten nedbrändes emellertid ytterligare ett 

väldigt magasin fullt med lifsmedel, dit Västergötlands 
regemente tagit sin tillflykt.

Elden grep så snabbt omkring sig, kulorna föllo 
så tätt, att västgötarna ej hunno rädda vare sig muskö
ter eller krutförråd, hvilket med en knall exploderade.

Svenskarna vakade hela natten. De gjorde sina 
förberedelser, uppkastade batterier för kanonerna, fyllde 
korgar med jord, slogo upp tält. Ehuru krigsvana och 
pröfvade i så många strider samt dessutom af naturen 
käcka och uthålliga, motsågo ej soldaterna morgonda
gen med glädje. Den första dagen hade aflöpt olyck- 
ligt.

Klostrets kanoner hade förorsakat en sådan mans- 
spillan, att de erfarnare bland officerarna tillskrefvo det 
oförsiktighet i ledningen och ett alltför dristigt fram
ryckande.

Om morgondagen också skulle medföra seger, 
skulle den ej medföra någon ära, ty hvad var väl inta
gandet af en obetydlig klosterfästning för eröfrarna af 
så många stora och hundra gånger bättre befästa stä
der? Endast hoppet om ett rikt byte eggade strids
lusten, men detta hindrade ej, att den räddhåga, hvar
med de polska trupperna närmade sig det heliga Jasna 
Gora, också meddelade sig åt svenskarna. De förra 
bäfvade för tanken på helgerånet, de senare fruktade 
för något obestämdt, något som de ej själfva klargjorde 
för sig och som de med ett allmänt namn benämnde 
trolltyg. Själfve Burkhard Muller trodde på sådant, 
skulle då icke soldaterna göra det?

Man hade märkt, att då Muller närmat sig Sankta 
Barbaras kyrka, hans häst plötsligt hade stannat, satt 
öronen tillbaka och ängsligt gnäggande vägrat att gå
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längre. Den gamle generalen hade ej visat sin fruktan, 
men följande dag hade han beordrat prinsen af Hessen 
till denna post och själf med de större kanonerna begif- 
vit sig till norra sidan af klostret. Där kastade han 
under natten upp skansar för att dagen därpå från dem 
börja beskjutningen.

Knappt hade det dagats, förrän artillerielden redan 
var i full gång; men nu var det svenskarna, som inledde 
striden. De gjorde intet försök att sönderskjuta mu
rarna för att sedan genom bräscherna storma in, de 
ville endast sätta skräck i munkarna, antända kloster 
och kyrka, förstöra kanonerna och åstadkomma mans* 
spillan bland försvararna.

Återigen syntes den högtidliga processionen vandra 
murarna rundt, ty intet lifvade och eggade så de stri
dande som anblicken af det heliga sakramentet och de 
lugnt framskridande munkarna. Klostrets kanoner be
svarade dunder med dunder, blixt med blixt. Också 
tycktes jorden bäfva i sina grundvalar. Ett haf af rök 
utbredde sig öfver kloster och kyrka.

Hvilka ögonblick, hvilken syn för människor, som 
aldrig förr stått ansikte mot ansikte med krigets, fasor I

Ett oafbrutet dunder, blixtar, rök, kulors hvin 
genom luften, granaters hväsande, ett smatter mot 
väggar och tak, ett klirr och ett rassel af glasrutor, 
som sprungo, bombers kreverande, kaos, förstörelse, 
helveteslarm! . . .

Och under allt detta icke ett ögonblicks hvila, 
knappt möjlighet att hämta andan i den kväfvande 
röken, endast ett oafbrutet regn af kulor och så ett 
virrvarr af förfärade rop:

»Det brinner 1 Vatten I Vatten 1»
»På taket med brandhakarna! . . . Flere skynken 1»

Och uppe på murarna soldaternas skrik:
»Sikta högre! .. . Högre! . . . Mellan husen ! . . . 

Fyr 1»
Vid middagstiden blef kanonaden än våldsammare. 

Man skulle kunnat vänta, att svenskarna, då röken 
skingrade sig, skulle varsebli blott en hög af kulor
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och granater, där klostret stätt. Från murarna yrde 
moln af kalkdamm, som blandade sig med krutröken 
och insvepte allt. Munkarna gingo ut att med bön 
och besvärjelser fördrifva dessa moln, så att de icke 
skulle hindra försvaret.

Kmitsits, som stod uppe på muren midt emot 
byn Tschenstochova, där Muller fattat posto och elden 
var som hetast, sköt undan den mindre förfarne kanon- 
jären och grep sig själf an med arbetet. Och han 
arbetade med sådan ifver, att ehuru det var en kall 
novemberdag, han inom kort kastade af sig räfskinns- 
päls och tröja och stod klädd blott i byxor och 
skjorta.

Det ovana manskapet såg med beundran på denne 
yrkeskrigare, som midt uppe kulregn i och död 
tycktes känna sig lika mycket i sitt rätta element som 
en salamander i elden.

Hans ögonbryn voro rynkade, ögon och kinder 
glödde, och ansiktet hade ett uttryck af vild glädje. 
Han gick helt upp i striden, hade ej öga eller tanke 
för något annat. Oupphörligt lutade han sig ned öfver 
kanonen, höjde eller sänkte den, siktade och ropade 
så: »Fyr!» Och när Soroka förde luntan till fänghå- 
let, sprang han upp på lavetten, följde kulans riktning 
och ropade:

»Bra! Bra!»
Hans örnblick trängde igenom rök och dammoln. 

Så snart han mellan några hus varseblef en svart 
massa af hattar eller hjälmar, riktade han genast kanon
mynningen mot den och skingrade den genom ett väl- 
riktadt skott.

Ibland, då han åstadkommit större förödelse än 
vanligt, brast han ut i skratt. Kulorna hveno omkring 
honom — han såg icke ens åt dem. Efter en af sina 
salfvor sprang han snabbt upp på lavetten, blickade ned 
och utropade:

»En kanon är sönderskjuten!... Nu ha de bara 
tre pjäser kvar.»
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Han unnade sig ingen hvila. Svetten strömmade 
utför hans panna, skjortan ångade, ansiktet var svart 
af krutrök, ögonen glödde.

Själfve pan Peter Tscharnjetski beundrade hans 
träffsäkerhet, och flere gånger under de korta uppe
hållen sade han till honom:

»Det är inte första gången ni är med om krig, 
det syns genast. I hvilken skola har ni gått?»

Klockan tre förstummades den andra kanonen på 
svenskarnas batteri, träffad af Kmitsits’ välriktade skott. 
De återstående rullades en stund därefter ned från skan
sarna. Påtagligen ansågo svenskarna denna position 
omöjlig att bibehålla.

Kmitsits drog djupt efter andan.
»Hvila nu!» sade pan Tscharnjetski.
»Godt! Jag är hungrig,» svarade pan Andreas. 

»Soroka, ge mig hvad du har till hands!»
Den gamle lifknekten skyndade bort och kom 

tillabka med en mugg brännvin och ett fat rökt fisk. 
Pan Kmitsits började begärligt äta men såg då och då 
upp och gaf de förbiflygande granaterna en blick så 
likgiltig som om de varit kråkor.

»De ha ena usla kanonjärer, de sikta för högt,» 
sade pan Andreas, under det han fortsatte att äta. 
»Titta, alla kulorna flyga öfver muren och rätt på oss!»

Dessa ord hörde en ung munk, en sjuttonårig 
gosse, som nyss blifvit novis. Han hade under hela 
tiden räckt pan Andreas kulorna att ladda med, och 
det fastän hvarje fiber i bans kropp skalf af skräck, ty 
det var första gången han såg ett krig. Kmitsits impo
nerade obeskrifligt på honom genom sitt lugn, och då 
han nu hörde hans yttrande, trädde han honom ofri
villigt ett steg närmare, liksom för att söka skydd 
under hans mäktiga vingar.

»Kunna de nå oss på det där hållet?» frågade
han.

»Hvarför inte?» svarade pan Andreas. »Är du 
rädd, min käre fräter?»
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»Ack,» svarade gossen darrande, »jag hade före
ställt mig kriget som någonting förskräckligt, men att 
det var så förskräckligt hade jag aldrig trott.»

»Hvar kula dödar inte, då skulle det inte finnas 
folk i världen, mödrarna skulle inte hinna med att 
föda.»

»Mest rädd är jag för de där kulorna af eld, de 
där granaterna. Hvarför springa de sönder med ett 
sådant brak?.. . Heliga Guds moder, hjälpI . .. och 
hvarför ge de sådana rysliga sår?»

»Det skall jag förklara för dig, så att du får ökad 
experientia, min lille fräter. Den där kulan är af järn, 
ser du, och ihålig, och ini är den fylld med krut. 
På ett ställe har den ett litet hål, där det sitter en 
propp af papper eller ibland en träplugg.»

»Jesus af Nasaret!»
»I den där papperstussen eller träpluggen sätter 

man ett stycke svafvel, som tändes på, när skot
tet brinner af. Kulan bör falla med proppen nedåt, 
för att denna skall köras in, ty då antändes krutet och 
kulan exploderar. Många kulor falla emellertid inte 
så, men det gör ingenting, då elden hinner fram till 
krutet, följer explosionen ändå ...»

Här sträckte Kmitsits ut armen och fortsatte i ifrig
ton:

»Tittal Titta! Där har du ett exempel 1»
»JesusI Maria! Josef!» gallskrek den lille bro

dern vid åsynen af granaten, som kom flygande emot 
dem.

Granaten föll ned på den öppna platsen framför 
dem, och fräsande, hoppande och uppsändande ett fint, 
blått rökmoln rullade den ända bort till muren, på 
hvilken de sutto. Där blef den liggande orörlig.

Lyckligtvis hade den fallit med proppen uppåt, 
men svaflet hade icke slocknat, ty det rökte alltjämt.

»Kasta er nedl Kasta er ned!» ropade en mängd 
förskrämda stämmor.

Men Kmitsits sprang fram till granaten, böjde sig
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blixtsnabbt ned, ryckte ut den brinnande pappersprop- 
pen och svängde den i luften, ropande:

»Res på er! Nu dödar den inte en fluga längre.»
De närvarande voro som förlamade af häpnad öfver 

denna handling af öfvermänskligt mod. Ej ett ljud 
kom öfver deras läppar. Slutligen utbrast Tscharn- 
jetski:

»Galning! Om den kreverat, skulle ni ha blifvit 
pulvriserad som krutl»

Men pan Andreas endast skrattade.
»Krut? Det är just hvad vi behöfva! Ni skulle ha 

laddat kanonerna med mig, och så hade jag fortsatt 
att göra svenskarna förtret ännu efter döden!»

»Anfäkta 1 Hvar sitter fruktan hos er?»
Den unge novisen knäppte ihop händerna och 

såg på Kmitsits med stum beundran. Hans handling 
hade bevittnats också af pater Kordetski, som just när
made sig. Priorn gick fram till honom, tog hans huf- 
vud mellan sina båda händer och gjorde därefter kors
tecknet öfver honom.

»Sådana som du uppge inte Jasna Gora,» sade 
han, »men jag förbjuder dig att onödigtvis våga ditt 
lif. Fienden tycks nu ha upphört med sitt skjutande 
för i dag. Tag den där kulan, häll krutet ur den och 
bär den till den heliga jungfruns kapell. Den gåfvan 
kommer att bli henne kärare än pärlorna och de ädla 
stenarna, som du skänkt henne.»

»Fader!» svarade Kmitsits rörd. »Det där var väl 
ingenting ... För den heliga jungfrun skulle jag . .. 
Jag får inte fram orden!... Jag skulle vilja lida döden, 
lida tusen marter ... jag vet inte hvad jag skulle vilja 
göra för att tjäna henne ...»

Tårar glittrade i pan Andreas’ ögon, och pater 
Kordetski svarade:

»Gå och böj knä för henne, innan de där tårarna 
ha torkat! Hennes nåd skall öfverskygga dig och bringa 
dig frid och glädje och härlighet och ära!»

Med dessa ord tog han pan Andreas arm, och de



aflägsnade sig i riktning mot kyrkan. Pan Tscharn- 
jetski såg efter dem några ögonblick och utbrast därpå:

»Jag har sett många tappra riddare, som med 
gladt mod kastat sig i hvarje periculum, men den här 
litauern, han måtte vara djä . . .»

Pan Peter slog sig för munnen för att icke oskära 
det heliga stället genom uttalandet af afgrundsfurstens 
namn.

SJUTTONDE KAPITLET.

Dag efter dag förflöt, vecka efter vecka, och beläg
ringen fortgick alltjämt — utan resultat. Vintern blef 
allt strängare. Från Tatrys snöhöljda toppar blåste 
bitande vindar, som förde is och snö med sig. Om 
nätterna skockade sig svenskarna kring lägereldarna, ty 
hellre än att förfrysa utsatte de sig för risken att träffas 
af kulorna från klostret.

Marken frös, och detta försvårade uppkastandet af 
skansar och batterier. Belägringen gjorde inga fram
steg. Icke blott officerarna utan hela hären förde blott 
ett ord på tungan: »Underhandling».

Första steget togs af munkarna. De sände två 
ombud till Muller, pater Marcellus Dobrosch och den 
lärde pater Sebastian Stavitski, hvilka läto påskina, att 
man i klostret ej var alldeles obenägen för en fredlig 
uppgörelse. Muller hade så när tagit de båda mun
karna i famn. Här gällde det nämligen icke blott 
Tschenstochova utan hela landet. Jasna Goras kapitu
lation skulle beröfva patrioterna deras sista hopp och 
medföra hela republikens underkastelse, medan däremot 
ett segerrikt motstånd från detta håll kanske skulle 
framkalla ett omslag i sinnena och ge signalen till ett 
nytt, blodigt, krig. Förebud saknades ej. Muller visste



det, visste hvad han kastat sig in i och hvilket tungt 
ansvar, sona hvilade på honom. Han visste, att han 
väntades endera af rika belöningar, marskalkstafven, 
höga äreposter eller ock af evig onåd. Som han själf 
börjat märka, att han tagit sig vatten öfver hufvudet, 
mottog han följaktligen de båda munkarna med den 
yttersta älskvärdhet och visade dem en ära som om 
de varit ambassadörer från själfve kejsaren eller turkiske 
sultanen. Han inbjöd dem till ett gästabud och drack 
själf deras och deras priors skål, förärade dem fisk att 
medtaga till klostret och uppställde slutligen kapitula- 
tionsvillkor så förmånliga, att han ej ett ögonblick 
betviflade, det de med uppräckta händer skulle 
antagas.

Fäderna tackade ödmjukt, såsom det anstod mun
kar, togo papperet och aflägsnade sig. Muller lät för
kunna i lägret, att portarna skulle öppnas följande 
morgon. Ett ändlöst jubel hälsade denna nyhet. Sol
daterna lämnade skansar och batterier, närmade sig 
murarna och började inleda samtal med de belägrade.

Från klostret lät man emellertid underrätta, att 
priorn, innan han fattade ett så viktigt beslut, måste 
rådgöra med hela ordenskapitlet, hvadan han anhöll om 
ännu en dags uppskof. Muller samtyckte utan tvekan. 
I definitoriet rådgjordes det verkligen till sent på 
natten.

Ehuru Muller var en gammal erfaren krigare, 
klappade dock hans hjärta oroligt, då han följande 
morgon varseblef två hvitklädda munkar, som närmade 
sig hans kvarter.

Det var icke samma fäder som sist. Främst gick 
pater Matteus Bleschinski, lektor i filosofi, bärande ett 
bref med vidhängande sigill; bakom honom kom pater 
Zacharias Malachovski med sänkt hufvud och armarna 
korslagda öfver bröstet.

Generalen mottog dem omgifven af sin stab och 
sina öfverstar, och sedan han artigt besvarat pater 
Bleschinskis djupa bugning, tog han brådskande brefvet 
ur dennes hand, slet upp det och började läsa.



Men plötsligt undergick hans ansikte en olycks
bådande förvandling; blodet strömmande till hans kinder, 
ögonen trängde ur sina hålor, halsen svällde och en 
ursinnig vrede målade sig i hans drag. Han förmådde 
ej få fram ett ord utan räckte tigande brefvet till prinsen 
af Hessen, som genomögnade det och därefter, vänd 
till öfverstarna, lugnt yttrade:

»Munkarna förklara, att de ej kunna uppsäga Johan 
Kasimir tro och lydnad, förrän primas utropat en ny 
konung, eller med andra ord, de vilja inte erkänna 
Karl Gustaf.»

Här brast prinsen af Hessen i skratt, Sadovski fäste 
en gäckande blick på Muller, och Vreschovitsch började 
ursinnigt slita i sitt skägg. Från de öfriga närvarande 
hördes ett förbittradt sorl.

Då började Muller slå sig med händerna på knäna 
och skrika:

»Vakt hitl»
Fyra skäggiga musketörer uppenbarade sig i 

dörren.
»Tag de där rakade benranglen och stäng in 

dem!» röt generalen. »Ni, Sadovski, rider fram till 
klostret och hälsar från mig, att så fort de skjuta 
ett enda skott från murarna, låter jag hänga de båda 
munkarna.»

De två fäderna fördes bort under soldathopens hån 
och smädelser. Musketörerna tryckte ned sina hattar 
på deras hufvuden eller rättare öfver deras ögon samt 
förde dem med flit in på oländiga vägar, och då någon 
af fäderna snubblade eller föll, brusto soldaterna ut i 
skallande skratt och motade upp honom med musköt- 
kolfvarna. Andra kastade hästspillning på dem, ännu 
andra måttade snöbollar mot tonsurerna eller stoppade 
snösörja innanför kåporna. Man ryckte loss snörena 
från trumpeterna och band dem om halsen på de båda 
munkarna, ett par soldater fattade ändarna, och låtsande 
att de drefvo boskap till marknaden, ropade de med 
hög röst ut priset.

Med armarna korslagda öfver bröstet och en bön



på läpparna gingo munkarna tysta framåt. Slutligen 
stängdes de, skälfvande af köld, in i en lada. Utanför 
ställdes vakt med laddade musköter.

Under tiden hade man meddelat klostrets för
svarare general Mullers beslut eller rättare hans 
hotelse.

Fäderna förfärades, hela besättningen förstummades 
af häpnad, kanonelden upphörde. Man samlades till 
rådplägning, men ingen visste hvad som borde beslutas. 
Att lämna fäderna kvar i barbarernas våld var omöjligt, 
sände man nya budbärare, skulle Muller kvarhålla äfven 
dem. Några timmar senare skickade han för öfrigt 
själf ett sändebud med förfrågan hvad munkarna hade 
beslutat.

Det svarades, att så länge de båda fäderna icke 
frigåfvos, inga underhandlingar kunde ifrågakomma, ty 
hur skulle munkarna kunna tro, att generalen ämnade 
uppfylla sina löften, då han tvärtemot folkrättens kar
dinallag lät skymfa och fängsla sändebud.

På denna förklaring följde intet svar. En pinsam 
ovisshet härskade därför i klostret och betog de beläg
rade all stridslust.

Den svenska hären, som kände sig tryggad genom 
sin gisslan, gjorde med feberaktig ifver sina rustningar 
till nya anfall. Skansar uppkastades, kanoner rullades 
fram. Oförvägna soldathopar närmade sig fästnings
murarna och utslungade hotelser mot kyrkan och de 
belägrade. Halfrusiga soldater skränade, i det de knöto 
näfvarna:

»Gif er, annars hänga vi era munkarl»
Andra utslungade förskräckliga hädelser mot den 

heliga jungfrun och den katolska tron. Af hänsyn till 
de fångna fäderna måste de belägrade tålmodigt åhöra 
detta. Kmitsits var halfkväfd af raseri, han slet sitt hår 
och sina kläder och ropade, vänd till pan Peter 
Tscharnjetski:

»Var det inte det jag sade? Hvarför underhandla 
med de där skurkarna? Nu får man stå här och tåla, 
att de häda Guds moder! .. . Heliga jungfru, stå mig



bi, gif mig kraft att härda ut... Vid Gud! Snart börja 
de äntra uppför murarna 1 . . . Håll mig, slå mig i bojor, 
jag kan inte hålla ut längre!»

Svenskarna trängde fram allt oförvägnare och utforo 
i allt rysligare hädelser.

Men pater Kordetski hade ej tanke för annat än 
de fångna fädernas befrielse, och han fann ut det bästa 
sättet att nå sitt mål. Han skref nämligen till Muller, 
att han för kyrkans bästa utan tvekan offrade de båda 
ordensbrödernas lif. Det stod alltså generalen fritt att 
döma dem till döden; på så sätt skulle alla få veta hvad 
de hade att vänta sig af honom och hur mycken lit de 
kunde sätta till hans löften.

Till följd af detta bref fälldes dödsdomen öfver 
fäderna.

Det var i Mullers högkvarter, i närvaro af staben 
och de högre officerarna. Alla sågo nyfiket på munk
arna, undrande hvilket intryck dödsdomen skulle göra 
på dem. Till allmän häpnad antogo deras ansikten ett 
uttryck af så strålande, öfverjordisk glädje som om den 
allra största lycka förkunnats för dem. Deras bleka 
ansikten färgades af en rodnad, deras ögon började glänsa, 
och pater Malachovski utbrast med af rörelse darrande 
stämma:

»Ack! Hvarför få vi inte dö redan i dag, efter
som vi äro utsedda att få offra oss för Gud och 
konungen!...»

Muller befallde, att de ögonblickligen skulle ledas 
ut. Officerarna betraktade hvarandra en stund under 
tystnad, men slutligen yttrade någon:

»Mot en dylik fanatism står man maktlös!»
Och prinsen af Hessen tillfogade:
»En sådan tro hade endast de första kristna.»
I detta ögonblick steg Sadovski fram och ställde 

sig framför Muller.
»Ers nåd låter inte döda de där munkarna!» sade 

han i fast ton.
»Hvarför inte det?»
»Därför att det i så fall inte längre kan bli tal
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om några underhandlingar, därför alt fästningens besätt
ning kommer att gripas af ett vildt hämndbegär och 
hellre stupar till sista man än den ger sig...»

»Vittenberg skickar mig kanoner af gröfsta 
kaliber ...»

»Ers nåd gör det inte,» upprepade Sadovski 
energiskt, »de äro sändebud, som förtroendefullt ha 
kommit hit.»

»Jag låter inte heller hänga dem i deras förtroende 
utan i galgar.»

»Ryktet om detta dåd kommer att spridas i hela 
landet och uppreta alla emot oss.»

»Jag ger era rykten tusanl»
»Ers nåd gör det inte utan hans majestät konung

ens vetskap.»
»Ni har ingen rätt att påminna mig om mina 

plikter mot konungen.»
»Men jag har rätt att begära mitt afsked ur tjänsten 

och underrätta konungen om anledningen. Jag vill vara 
soldat och inte bödel.»

Prinsen af Hessen trädde nu i sin tur fram och 
yttrade ostentativt:

»Pan Sadovski, räck mig er hand! Ni är en 
riddersman!»

»Hvad nu? Hvad vill detta säga?» röt Muller och 
sprang upp.

»General,» svarade prinsen af Hessen kallt, »jag 
tillåter mig anse, att pan Sadovski är en riddersman, 
och förmodar, att däri inte ligger någonting stridande 
mot disciplinen.»

Muller tyckte ej om prinsen af Hessen, men i 
likhet med så många andra personer af lägre härkomst 
lät också han imponera på sig af det kyligt förnäma, 
som är de högättade medfödt. Muller sökte till och med 
att efterlikna dessa manér, hvilket dock ej lyckades 
honom.

Han bemästrade sig och yttrade lugnt:
»Munkarna skola hängas i morgon.»

17. — Syndafloden. II.



»Därmed har jag intet att göra,» svarade prinsen 
af Hessen, »men i så fall torde ni redan i dag angripa 
de två tusen polacker vi ha i vårt läger, annars angripa 
de i morgon oss... Redan nu är det inte farligare 
för svenskarna att ge sig in i en vargflock än att ge 
sig in bland dem... Det var allt hvad jag ville 
säga, och nu tillåter jag mig önska ers excellens all 
framgång...»

Med dessa ord lämnade han högkvarteret.
Muller märkte, att han gått för långt. Sin befall

ning återkallade han dock ej, och redan samma dag 
började man uppföra en galge rnidt framför klostret. 
Begagnande sig af vapenhvilan trängde soldaterna sam
tidigt allt närmare murarna och fortsatte att skymfa, 
häda och utmana. Hela hopar klättrade uppför berget, 
och de flockade sig så tätt som om de ämnat företaga 
en stormning.

Men pan Kmitsits hade förutsagt, att han ej skulle 
härda ut, och han gjorde det icke heller. Plötsligt fyrade 
han af ett kanonskott midt i den värsta trängseln, och 
det med den påföljd, att hvarenda soldat, som befann 
sig i skottlinjen, dödsskjuten störtade utför berget. 
Detta var som en signal, ty med ens, utan order och 
till och med mot order, började också alla de andra 
kanonerna att spela, och muskötsalfvor smällde.

Svenskarna flydde tjutande, och många föllo, träf
fade under flykten.

Tscharnjetski störtade fram till Kmitsits.
»Vet ni, att det där kan komma att kosta er 

lifvet?»
»Det vet jag, men det gör detsamma...»
»Sikta åtminstone väl dål»
Kmitsits siktade väl.
Snart fattades honom emellertid mål att sikta på. 

I svenska lägret rasade man, men det var så obestrid
ligt svenskarna själfva, som först brutit vapenhvilan, 
att Muller i sitt sinne måste gifva jasnogorerna rätt.

Och hvad mera var! Kmitsits anade väl icke, att 
det förmodligen var han, som genom sina skott räddat



fädernas lif, ty därigenom hade han öfvertygat Muller 
om att munkarna verkligen voro beredda att för klost
rets och kyrkans bästa offra sina två bröder. Dessutom 
gjorde generalen den reflexionen, att om ett hår kröktes 
på sändebudens hufvuden skulle med säkerhet alla under
handlingar vara omöjliggjorda.

Och följande dag inbjöd han de båda fångna munk
arna till middag, och dagen därpå sände han dem till
baka till klostret.

Pater Kordetski brast i gråt vid deras åsyn, alla 
omfamnade dem och häpnade, då de fingo höra, att 
det just var de där skotten, som fäderna hade att tacka 
för sin räddning. Priorn, som förut varit förtörnad på 
Kmitsits, kallade honom till sig och sade:

»Jag vredgades, ty jag trodde, att du beseglat 
deras undergång, men tydligen var det den heliga 
jungfrun, som styrde din hand. Det är ett tecken till 
nåd, fröjda dig!»

»Dyre, vördade fader, nu är det väl slut med alla 
underhandlingar?» frågade Kmitsits, i det han kysste 
priorns händer.

Men däri bedrog han sig. En stund senare ljöd 
en trumpetstöt utanför porten, och en ny parlamentär 
från Muller trädde in i klostret.

Det var pan Kuklinovski, chef för en trupp fri
villiga, som slutit sig till svenskarna.

De värsta skälmar utan tro och heder samt en 
mängd dissidenter, såsom luteraner, arianer och kalvi
nister, tjänade vid denna trupp. Denna sista omstän
dighet förklarade deras vänskap för svenskarna, men 
hufvudsakligen var det dock roflystnad, som dragit dem 
till Mullers läger. Denna röfvarhord, sammansatt af 
fredlöse, förrymda fångar och lifdömda, som lyckats 
undkomma galgen, hade en viss likhet med Kmitsits’ 
forna trupp, men hans män hade dock älskat striden, 
under det dessa föredrogo att röfva och plundra. Kukli
novski själf ägde än mindre likhet med Kmitsits. Hans 
hår var gråsprängdt, hans vissna drag hade ett fräckt, 
bakslugt uttryck. Han tillhörde den kategori af soldater,



hos hvilka till följd af ett tygellöst lif och de ständiga 
krigen hvarje gnista af samvete var utsläckt. En mängd 
dylika irrade då för tiden, efter trettioåriga kriget, om
kring i Tyskland och Polen. De voro villiga att tjäna 
hvilken som helst, och ofta afgjorde blotta slumpen på 
hvilken sida de ställde sig.

Religion, fädernesland, allt heligt med ett ord 
var dem fullkomligt likgiltigt. Endast deras soldatyrke 
existerade för dem, och det förskaffade dem det guld 
och de vilda fröjder, som var det enda de åtrådde. Det 
parti de omfattat tjänade de dock tämligen troget, dels 
af någon sorts militärisk hederskänsla, dels för alt ej 
förstöra alla utsikter till värfning för sig och sina 
kamrater.

Sådan var också Kuklinovski. Genom oförvägen 
tapperhet och vilda bedrifter hade han förvärfvat sig 
allmänt anseende bland sina yrkesbröder. Hela sitt lif 
hade han tjänat under skilda vapen och i skilda läger. 
Hans hjulbenthet angaf, att han tillbragt sin mesta tid 
på hästryggen. För öfrigt var han mager som en 
sticka, och utsväfningar hade böjt hans gestalt. Mycket 
blod, icke blott i krig utgjutet, fläckade hans samvete. 
Och dock var han icke en af naturen helt dålig män
niska, utan alla ädlare impulser, han var endast för- 
därfvad och förvildad. Själf brukade han ofta i rusiga 
kamratlag säga: »Jag har begått många handlingar, 
sådana, att blixten borde ha krossat mig, men det har 
den inte gjort.»

Denna strafflöshet gjorde, att han ej trodde på 
Guds rättvisa eller på vedergällning vare sig i lifvet 
eller efter döden, eller med andra ord, han trodde icke 
på Gud. Däremot trodde han på djäfvulen, på häx- 
konster, på astrologi och alkemi.

Muller, som tillhörde samma kategori af män
niskor ehuru skuren efter större mått, satte stort värde 
på honom och såg honom i synnerhet gärna som gäst 
vid sitt bord. Nu hade Kuklinovski själf erbjudit honom 
sin hjälp och försäkrat, att han med sin vältalighet 
genast skulle bringa fäderna till förnuft.



Han begaf sig alltså åstad, dels för att uträtta 
själfva sitt uppdrag, dels för att se sig om i fästningen 
och så ut ett och annat ondt frö. Som han var gammal 
bekant med pan Tscharnjetski styrde han kosan till 
den port, som bevakades af denne. Men pan Tscharn
jetski var för tillfället gången till hvila, och Kmitsits 
skötte hans tjänst. Han ledsagade alltså sändebudet till 
definitoriet.

Kuklinovski kastade en kännareblick på pan Andreas, 
och den unge ädlingens ståtliga gestalt och militäriska 
hållning föllo honom lifligt i smaken.

»En soldat ser alltid, när han har en rätt soldat 
framför sig,» sade han, förande handen till mössan. 
»Jag trodde inte, att prästgubbarna hade så präktiga 
officerare hos sig. Er rang, om jag törs fråga?»

Kmitsits, brinnande af nitälskan som alla nyom- 
vända, hade svårt att styra sin harm vid åsynen af 
denne polack i svensk tjänst. Lyckligtvis drog han sig 
till minnes hvilken skarp läxa han nyligen ådragit 
sig af pater Kordetski och hvilken vikt denne fäste 
vid underhandlingar. Han svarade därför i kall men 
lugn ton:

»Mitt namn är Babinitsch, för detta öfverste vid 
litauiska armén och nu volontarius i den heliga jung
fruns tjänst.»

»Och jag är Kuklinovski, också öfverste, och det 
namnet och denna sabel (han slog sig i sidan) har ni 
säkert hört talas om, ty de ha nämnts mer än en gång 
i krigstider, inte endast i republiken utan också 
utomlands.»

»Underdånigaste tjänare,» svarade Kmitsits. »Jag 
har verkligen hört er omtalas.»

»Jaså... ni är från Litauen?... Där finnas också 
tappra soldater... Vi känna till hvarandra, ty ärans 
trumpet hörs från ena ändan af världen till den andra 
.. . Känner ni en viss Kmitsits?»

Frågan kom så oväntadt, att pan Andreas tvär- 
stannade.

»Hvarför frågar ni efter honom?»



»Därför att jag tycker om honom, fastän jag inte 
känner honom; vi likna hvarandra som två parstöflar, 
och jag brnkar alltid säga som så: det finns två verk
liga krigare i denna republik: jag i Kronlandet och 
Kmitsits i Litauen ... Ett dufpar, eller hur? Kände ni 
honom personligen?»

»Måtte åskan slå ned på dig!» tänkte Kmitsits.
Men erinrande sig Kuklinovskis egenskap af sände

bud sade han högt:
»Personligen kände jag honom inte. . . Men var 

så god och stig in där, ordenskapitlet väntar er.»
Och han pekade på en dörr, genom hvilken en 

munk just trädde ut till sändebudets möte. Kuklinovski 
följde munken in i definitoriet men vände sig dessför
innan än en gång till Kmitsits.

»Det skulle vara mig kärt, junker,» sade han, 
»om ni och ingen annan ledsagade mig tillbaka.»

»Jag väntar på er här,» svarade Kmitsits.
Och han förblef kvar ensam. Efter några ögon

blick började han med häftiga steg gå af och an. Hela 
hans inre var i uppror, hans blod sjöd.

»Dammet sitter inte så fast vid kläderna som van
äran vid namnet,» mumlade han. »Den där skurken, 
den där ärkeskälmen, den där förrädaren vågar kalla 
sig min bror och anser mig som sin like! Därhän 
har jag bragt det! Alla galgfåglar prisa mig, och 
hvarje hederlig man talar om mig med abomination 
. .. Om jag åtminstone finge lära den där skälmen 
mores!...»

Rådplägningen i definitoriet pågick länge. Det blef 
alldeles mörkt.

Kmitsits väntade ännu.
Slutligen trädde pan Kuklinovski ut. Hans drag 

kunde Kmitsits ej urskilja, men af hans häftiga ande
tag slöt han, att missionen ej lyckats. Kuklinovski hade 
till och med förlorat lusten att prata, och de gingo 
tysta en stund. Kmitsits beslöt emellertid att utforska 
sanningen och yttrade därför med låtsadt del
tagande:



»Ni återvänder förmodligen med oförrättadt ärende 
... Våra munkar äro envisa, och oss emellan sagdt (här 
sänkte han rösten) göra de dumt, de kunna ju ändå 
inte hålla stånd i evighet.»

Pan Kuklinovski stannade och ryckte honom i 
rockärmen.

»Jaså, ni håller med om att de göra dumt? Ni 
är en förståndig karl, hör jag. Munkpacket kommer 
att gå åt fanders — det svarar jag för. När de inte 
vilja lyda Kuklinovski, skola de få lyda hans sabel.»

»Det är inte heller dem jag frågar efter,» svarade 
Kmitsits, »utan denna helgedom ... och ju längre det 
dröjer, innan den kapitulerar, dess hårdare bli natur
ligtvis villkoren ... Om det nu inte är sant hvad som 
sägs, att folket börjar resa sig i landet och att kanen 
kommer polackerna till hjälp?... I så fall måste Muller 
draga sig tillbaka...»

»Jag skall säga er något i förtroende: folket börjar 
verkligen resa sig här och hvar, och armén lär inte 
heller vara pålitlig... Om kanen pratas det också . .. 
Men Muller ger inte tappt. Om ett par dar får han sig 
gröfre kanoner tillsända. Vi ska drifva ut de här räf- 
varna ur deras lya, och sedan få vi väl se... Men ni 
är en förståndig karl!»

»Här ha vi porten,» sade Kmitsits. »Här måste jag 
taga farväl af er. Eller kanske ni vill, att jag skall följa 
er utför sluttningen?»

»Följ med! Följ medl ... Jag har några ord att 
säga er!»

»Och jag er!»
De trädde ut ur klostret och fortsatte in i mörkret. 

Plötsligt stannade Kuklinovski, fattade ånyo Kmitsits i 
rockärmen och började:

»Ni förefaller mig att vara en förståndig och klok 
junker, och dessutom märker jag, att ni är soldat ända 
ut i fingerspetsarna. Hvad tusan skall en sådan som 
ni göra hos munkar, anstår det er att vara dräng hos 
munkar i stället för att tjäna i en armé?... Hos oss ha



vi det mycket muntrare och trefligare — vid bägarna, 
tärningarna och med flickorna... Begriper ni?»

Och han grep ett fastare tag om Kmitsits’ arm.
»Det där huset brinner,» fortsatte han och pekade 

pä klostret, »och dum den som inte räddar sig ut ur 
ett brinnande hus. Kanske ni är rädd för att få namn 
af förrädare? Spotta åt dem, som kalla er så! Gå 
öfver till oss! Det är jag, Kuklinovski, som föreslår 
er det. Har ni lust, så gör det... har ni inte lust, 
så låt bli.. . jag tar inte illa upp ... Men generalen 
kommer att ta väl emot er, det svarar jag för; ni 
behagar mig, och det är af välvilja för er, som jag 
ger er detta råd. Det är ett muntert lag där borta 1 
Och däri består just soldatens frihet, att han tar tjänst 
hos hvem han vill. Hvad har ni här hos munkarna 
att göra? Strunt i alla skrupler, ifall det är så’na, 
som afhålla er! För resten tjänar också hederligt folk 
hos oss. En hop adel, en hop höga herrar och het
maner ... Hvarför skulle ni vara bättre än de? Hvem 
håller väl fast vid vår Kasimir — ingen 1 Jo, Sapieha, 
som ger Radzivill duktigt på pälsen.»

Kmitsits blef nyfiken.
»Ger Sapieha Radzivill på pälsen, säger ni?»
»Ja, de ha gifvit honom grundligt med stryk där 

nere i Podlachien, och nu belägra de honom i Tykot- 
sin. Och vi lägga inte två strån i kors för dem.»

»Hvad säger ni?»
»Nej, svenske kungen vill, att de skola äta upp 

hvarandra. Radzivill har han aldrig litat på, Radzivill 
tänker bara på sig själf... Och nu lär det vara nästan 
ute med honom ... är ute med honom.»

»Och svenskarna komma honom inte till hjälp?»
»Hvem skulle komma honom till hjälp ?. .. Kungen 

själf är i Preussen, där han har angelägna affärer att 
sköta ... Kurfursten har hittills hållit sig utom spelet, 
fastän det nu inte går längre för honom. I Storpolen 
slåss man, Vittenberg behöfs i Krakau, Douglas har 
fullt upp att göra med bergsbefolkningen, och följakt
ligen ha de lämnat Radzivill åt hans öde. Må gärna
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Sapieha äta upp honom! Sapieha har vuxit i makt, 
det är sant, men hans tur kommer väl också. När 
vår Karl har klarerat sina aöarer med preussarna, vän
der han nog hornen mot Sapieha. För tillfället är intet 
att göra, ty hela Litauen står på hans sida.»

»Och Samogitien?»
»På Samogitien håller De la Gardie tassarna, och 

han har tunga tassar, jag känner honom jagi»
»Har verkligen Radzivill sjunkit så djupt, han, 

som täflade med själfve konungen i makt?»
»Han slocknar, han är nästan slocknad redan 1 ...»
»Underbara äro Guds vägar!»
»Krigets lyckohjul rullar.. . Men nog om den 

saken nu! ... Nå, hvad säger ni? Antar ni mitt för
slag? Ni kommer inte att ångra er. Gå öfver till oss! 
Om ni inte vill besluta er redan i dag, så tänk öfver 
saken till i morgon, till i öfvermorgon, tills de stora 
kanonerna komma. De hysa tydligen förtroende för 
er, eftersom ni utan vidare får lämna fästningen på det 
här sättet...»

»Ni försöker draga mig öfver på svenska sidan, 
därför att ni är svenskt sändebud,» inföll plötsligt 
Kmitsits. »Ni kan inte göra annorlunda, fastän hvem 
vet hvad ni i själ och hjärta tänker. Det finns sådana, 
som tjäna svenskarna men på samma gång önska allt 
möjligt ondt öfver dem.»

»Jag ger mitt hedersord,» svarade Knklinovski, »att 
jag talar ärligt och inte i min egenskap af svenskt sände
bud. Utanför porten är jag inte längre sändebud, och om 
ni vill, nedlägger jag frivilligt mitt ämbete och säger er 
som privatman: ge den där satans fästningen tusan!»

»Säger ni det som privatman?»
»Ja.»
»Och får jag svara er som privatman?»
»Naturligtvis!»
»Hör då på, pan Kuklinovski!» (Här lutade Kmit

sits sig fram och såg skurken rätt i ögonen) »Ni är 
en skälm, en förrädare, en bof, en ärkelymmel! Är 
det nog eller skall jag spotta er i ansiktet också?»



Kuklinovski blef till den grad häpen, att han ett 
ögonblick stod förstummad.

»Hvad?... Hvad?... Hör jag rätt?»
»Har du hört nog, din hund, eller skall jag spotta 

dig i ansiktet också?»
Kuklinovski drog sin sabel, men Kmitsits fattade 

honom med sin järnnäfve om strupen, ryckte med 
andra handen ifrån honom hans sabel, gaf honom där
efter en örfil först på ena kindbenet, sedan på det 
andra, och kastade honom så med en väldig spark högt 
i vädret, i det han ropade:

»Åt privatmannen, inte åt sändebudet!»
Kuklinovski rullade ned för berget som en sten, 

och pan Andreas återvände lugnt till klostret.
Scenen hade ägt rum bakom en utskjutande klippa, 

hvadan man ej kunnat se den från klostret. I porten 
möttes emellertid pan Andreas af den väntande pater 
Kordetski, som genast drog honom afsides och frågade:

»Hvad gjorde du så länge med Kuklinovski?»
»Jag hade ett förtroligt samtal med honom,» sva

rade pan Andreas.
»Hvad sade han?»
»Att ryktet om kanen är sant.»
»Lofvad vare Gud, som kan omskapa också hed

ningarnas hjärtan och förvandla fiender till vänner!»
»Dessutom sade han, att Storpolen börjar röra på 

sig...»
»Lofvad vare Gud!»
»Att kvartianerna bli allt mer ovilliga att göra 

gemensam sak med svenskarna, att vojevoden af Vitebsk, 
pan Sapieha, slår förrädaren Radzivill nere i Podlachien 
och att alla redliga medborgare stå på hans sida, ja, 
hela Litauen med undantag af Samogitien, som De la 
Gardie har i sitt våld.»

»Lofvad vare Gud! Sade han ingenting mer?»
»Jo, sedan försökte han öfvertala mig att gå öfver 

till svenskarna.»
»Det väntade jag mig af honom,» sade pater Kor-
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detski. »Han är en samvetslös människa... Hvad 
svarade du?»

»Han sade så här till mig, vördade fader: ’Jag 
lägger å sido mitt ambassadörskap, som för resten upp
hör utanför porten, och ger er som privatman det 
rådet’. Då frågade jag för yttermera säkerhets skull 
om jag också fick svara som privatman. ’Naturligtvis’, 
sade han, och då . . .»

»Hvad?»
»Då gaf jag honom en örfil, så att han ramlade 

utför berget.»
»Jesus, Maria!»
»Vredgas inte, fader I ... Jag gick mycket diplo

matiskt till väga, och att han inte kommer att berätta 
saken, det går jag i god för.»

Priorn stod några ögonblick tyst.
»Du gjorde det, drifven af hederskänsla, jag vet 

det,» sade han slutligen. »Men det gör mig ondt, 
att du skaffat dig en ny fiende på halsen ... Han är 
en fruktansvärd människa!»

»Bah, en mer eller mindre...» svarade Kmitsits.
Sedan lutade han sig fram mot pater Kordetski.
»Än furst Boguslav då?» sade han. »Det kan 

man kalla en fiende! Hvad frågar jag efter en sådan 
där pan Kuklinovski? Inte det bitterstal»

ADERTONDE KAPITLET.

Emellertid lät den stränge general Arvid Vitten- 
berg höra af sig. En hög officer anlände till klostret, 
medförande ett hotfullt bref, hvari generalen befallde 
fäderna att ofördröj ligen öfverlämna klostret åt Muller. 
»I motsatt fall,» skref Vittenberg, »om I fortsätten 
med ert motstånd och ej fogen er i general Mullers



vilja, kunnen I vara förvissade om att ett strängt straff 
väntar er, hvilket skall tjäna andra till varnagel. Skulden 
bli er egen.»

Efter mottagandet af detta bref beslöto fäderna 
att som vanligt söka draga ut på tiden, i det de oupp
hörligt uppställde nya svårigheter. Och åter började 
dag efter dag förflyta, hvarunder kanonelden afbröts af 
underhandlingar och tvärtom.

Muller förklarade, att han önskade förlägga en gar
nison i klostret endast för att skydda det mot marodörer. 
Fäderna svarade, att eftersom den garnison de redan 
hade visat sig tillräcklig stark att försvara klostret mot 
en så väldig krigare som herr generalen, det var påtag
ligt att den skulle förslå mot några marodörer. De 
bönföllo därför Muller vid allt hvad heligt var, att 
han skulle draga sig tillbaka till Vjelun eller 
hvart det behagade honom. Men svenskarnas tålamod 
var uttömdt. Denna ödmjukhet hos de belägrade, 
samtidigt med att skotten haglade från klostermurarna, 
dref befälhafvare och här till ursinne.

Muller kunde till en början icke fatta hvarför 
denna enda plats gjorde motstånd, då hela det öfriga 
landet underkastade sig, hvilken kraft, hvilket hopp, 
som uppehöll dessa munkar, hvarthän de syftade, hvad 
de ville vinna.

Men tiden bragte svar på dessa frågor. Det mot
stånd, som här tagit sin början, bredde ut sig likt en 
smygande skogsbrand.

Trots sitt icke alltför skarpa förstånd uppdagade 
generalen till slut hvad striden rörde sig om — och 
för öfrigt förklarade Sadovski det för honom. Det 
var icke om detta näste uppe bland klipporna, icke 
om Jasna Gora, icke om ordensbrödernas existens, icke 
om de hopade skatterna — det var om hela republi
kens öde. Muller varseblef, att den där ödmjuke, still
samme munken visste hvad han gjorde, var medveten 
om sin mission, att han rest sig som en profet för 
att med sitt exempel elda allt folket, för att med mäktig 
stämma ropa åt öster och väster, åt norr och söder:



sursarn corda! — för att, vare sig genom sin seger 
eller sin död, uppväcka de sofvande, aftvå sitt folks 
synder och sprida ljus i mörkret.

Och då han väl kommit till insikt om detta, greps 
den gamle krigaren af en formlig bäfvan både för sina 
motståndare och för sin egen uppgift. Det där »kråk- 
boet» föreföll honom plötsligt som ett väldigt berg, 
försvaradt af en titan, han själf krympte ihop, och för 
första gången såg han i sin egen armé endast en hand
full svaga kryp. Hur skulle de kunna besegra denna 
hemligtsfulla, skräckinjagande makt? Muller bäfvade, 
och tvifvel började vinna insteg i hans hjärta. Väl 
vetande, att man skulle komma att kasta skulden på 
honom, började han själf söka efter skyldiga, och hans 
vrede riktades i främsta rummet mot Vreschovitsch. 
I lägret uppstod missämja, och man började betrakta 
hvarandra med hotfulla, förbittrade blickar. Belägrings- 
arbetet måste bli lidande härpå.

Men Muller var alltför van att mäta människor 
och förhållanden efter vanligt soldatmått för att icke 
dessemellan invagga sig i den förhoppningen, att fäst
ningen snart skulle gifva sig. Och mänskligt att döma 
måste detta bli slutet. Vittenberg hade ju sändt honom 
sex kanoner af gröfsta kaliber, hvilka redan utanför 
Krakau visat hvad de dugde till.

»För tusanl» tänkte Muller. »De där murarna 
hålla inte stånd mot sådana kolubriner, och då den 
där härden för öfvertro och häxkonster går upp i rök 
tar strax allt en annan vändning och det blir lugn i 
landet igen.»

Det var en lördag, som de nya pjäserna för första 
gången började sitt arbete. I kyrkan pågick ännu 
morgongudstjänsten, då plötsligt luften skakades af ett 
väldigt dån. Rutorna började skallra, några lossnade 
till och med ur sina infattningar och föllo ned på 
stengolfvet, där de krossades i tusen stycken, hela 
kyrkan fylldes af dammoln från det nedstörtande mur
bruket.

Det var de väldiga kolubrinerna som läto höra sig.



En fruktansvärd eld började, hvars make de beläg
rade ännu icke varit med om. Efter gudstjänstens slut 
störtade alla upp på murar och tak. De föregående 
angreppen föreföllo som en oskyldig lek i jämförelse 
med denna störtflod af eld och järn.

De mindre kanonerna stämde med sitt smatter in 
i kolubrinernas dån. Genom luften susade granater, 
tjärdränkta trasor, brinnande facklor, långa strålar af eld. 
De tjugusexpundiga kulorna krossade murtinnarna, bor
rade väldiga hål i väggar och tak och lösryckte tegel
stenar och murbruk. Yttermurarna började vackla och 
remna, och fortsatte detta oafbrutna kulregn, skulle de 
förvisso snart störta samman. Klosterbyggnadema 
fattade eld.

Besättningen uppe på tornet kände, att detta ska
kade i sina grundvalar. Äfven kyrkan darrade af det 
starka lufttrycket, och ljusen på altaret föllo ur sta- 
karna.

Vattenmassorna, som götos ut öfver brandställena, 
de flammande facklorna, murbruket och granaterna 
framkallade rök och dammoln så täta, att man knap
past såg handen framför sig. Nya skador uppstodo 
oupphörligt i murar och byggnader. Ropet »det brin
ner 1» ljöd allt oftare midt uppe i skottens dån och 
kulornas hvin. Vid batteriet åt norr krossades två hjul 
på en kanon, och en annan försattes ur tjänstbart skick. 
En granat föll ned i stallet, dödade tre hästar och 
antände hela byggnaden. Icke blott kulor utan äfven 
granater föllo tätt som hagel på taken, på bastionerna 
och murarna.

Snart började också sårades jämmer ljuda. Genom 
en egendomlig slump stupade tre unga män, som 
alla buro namnet Jan. Detta skrämde upp de af 
försvararna, som buro samma namn, men på det hela 
taget var försvaret anfallet värdigt. Till och med kvin
nor, barn och gubbar togo del i striden. Soldaterna 
stodo oförfärade uppe på murarna midt i rök och eld 
och kulregn och besvarade ursinnigt den fientliga 
elden. Somliga rullade kanonerna till mindre hotade



ställen, andra tillstoppade bålen i murarna med stenar, 
bjälkar och jord.

Kvinnor med utslaget hår och glödande kinder 
föregingo med hjältemodiga exempel, och man såg 
sådana, som med vattenämbar sprungo efter granater, 
färdiga att krevera. Stridsifvern växte med hvart ögon
blick, krutlukten, röken, kanondundret och elden ver
kade endast sporrande och eggande, tycktes det. Alla 
handlade utan kommando, ty rösterna drunknade i det 
förfärliga oväsendet.

Vid middagstiden upphörde elden. Alla drogo 
djupt efter andan, men omedelbart därpå ljöd en trum- 
hvirfvel utanför porten, och en af Muller utsänd trum
slagare närmade sig och frågade om fäderna nu hade 
nog och om de ville gifva sig. Pater Kordetski sva
rade, att de skulle betänka sig till i morgon. Knappt 
hade Muller erhållit detta svar, förrän elden öppnades 
på nytt och med fördubblad styrka.

Tid efter annan ryckte djupa led af fotfolk fram 
mot fästningen liksom i afsikt att försöka en storm
ning, men hälsade af kanonernas och musköternas eld 
retirerade de för hvarje gång brådstörtadt. Och liksom 
hafsvågen, då den sjunker tillbaka från stranden, lämnar 
kvar krossade musslor och snäckor, så kvarlämnade 
denna tillbakaglidande svenska våg stupade soldater 
öfverallt på sluttningen.

Muller lät ej beskjuta bastionerna utan murarna, 
som ägde minsta motståndskraften. Ansenliga hål upp- 
stodo också i dem, dock ej tillräckligt stora för att 
fotfolket skulle kunna tränga in genom dem.

Plötsligt inträffade en händelse, som vållade ett 
afbrott i beskjutningen.

Det var framemot aftonen. Vid en af de större 
kanonerna stod en svensk artillerist med en tänd lunta, 
som han just skulle föra till fänghålet, då en kula från 
klostret träffade honom midt i bröstet. Som kulan 
emellertid icke kom med sin fulla fart — den hade 
slagit mot den isbetäckta skansen och återstudsat — 
dödade den icke mannen utan kastade blott omkull
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honom. Med sin brinnande lunta i handen föll han 
på en krutpåse, som ännu var halffylld med krut. Ett 
bedöfvande dån ljöd, och skansen inhöljdes i krutrök. 
Då röken skingrats, visade det sig, att fem artillerister 
dödats och kanonhjulen blifvit skadade. De öfriga sol
daterna grepos af skräck, och man måste för tillfället 
afbryta skjutningen från denna skans. Enär en tät 
dimma börjat talla, upphörde också elden från de andra 
skansarna.

Följande dag var en söndag.
De luterska prästerna förrättade gudstjänst på 

vallarna, och kanonaden var inställd. Förgäfves frågade 
Muller ånyo munkarna om de icke hade fått nog. De 
svarade, att de voro beredda att utstå ännu mer.

Emellertid hade klostret utom förlusten i dödade 
och sårade också lidit ansenliga skador. Mest ödeläg
gande visade sig en väldig kolubrin på södra sidan. 
Den hade åstadkommit sådana bräscher i muren, att 
om elden fortsatte ännu ett par dagar det var tydligt, att 
en stor del af muren skulle störta in. Också gran
skade Kordetski med bekymrad blick dessa skador, som 
voro omöjliga att afhjälpa.

På måndagen upptogs striden på nytt och förstö
relsen fortsatte. Äfven svenskarna träffades dock af 
allehanda motgångar. På kvällen samma dag stupade 
Mullers systerson, hvilken generalen älskade som sin 
egen son och hade utsett till arftagare af sitt namn, 
sin krigarära och sin förmögenhet. Men detta endast 
ökade den gamle generalens raseri.

Södra delen af muren var redan så fallfärdig, att 
man på natten började göra förberedelser till en storm
ning. För att fotfolket med dess mindre risk skulle 
kunna närma sig fästningen, gaf Muller order om att 
en rad små skansar i skydd af mörkret skulle upp
kastas ända fram till själfva branten. Men natten var 
klar, och den hvita glansen från snön förrådde fiendens 
rörelser. Jasna Goras kanoner skingrade soldaterna, 
som skulle utföra detta arbete.



I gryningen varseblef Tscharnjetski, att en beläg- 
ringsmaskin redan var anbragt mot murarna. De be
lägrade söndersköto den utan svårighet med sina kano
ner, och dessutom dödades så mycket folk, att denna 
dag skulle kunnat kallas en segerns dag för klostrets 
försvarare, hade icke den där kolubrinen oafbrutet 
fortsatt sitt förstörelseverk.

Dagen därpå inträdde töväder, och en så tät 
dimma utbredde sig, att munkarna tillskrefvo den onda 
makters spel. Man kunde ej längre urskilja vare sig 
kanoner eller skansar. Svenskarna ryckte allt närmare. 
På aftonen, då priorn som vanligt gjordé sin rond på 
murarna, tog Tscharnjetski honom afsides och yttrade:

»Det ser illa ut, vördige fader. Muren står inte 
längre än en dag till.»

»Kanske dimman kommer att hindra dem från 
att skjuta,» svarade pater Kordetski. »Och undertiden 
kunna vi något så när hjälpa upp skadorna.»

»Nej, nej, när kanonen väl ar riktad, kan den 
fortsätta sitt förstörelseverk midt i det svartaste mörker, 
och muren rasar och rasar.» ,

»Vi sätta vårt hopp till Gud och den heliga jung
frun.»

»Ja, men om vi skulle försöka göra ett utfall? . .. 
Förlora vi också folk, gör det ingenting, bara vi lyckas 
tysta ner den där hel vetesormen.»

I detsamma skymtade en gestalt fram genom dim
man, och Babinitsch närmade sig de samtalande.

»God afton, vördige fader,» sade han. »Hvad är 
det fråga om ?... En sådan förskräcklig dimma, jag 
ser er inte, jag bara hör era röster 1»

»Vi tala om den där kolubrinen. Pan Tscharn
jetski råder till ett utfall... Det är satan, som breder 
ut denna dimma... . jag har befallt, att den skall be
svärjas.»

»Vördige fader,» sade pan Andreas. »Jag tänker 
inte på annat än den där kolubrinen, alltsedan den 
har börjat fördärfva vår mur, och jag har funderat ut
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något ... ett utfall tjänar ingenting till. . . Men låt 
oss gå in någonstädes, skall jag berätta er mina planer.»

»Godt,» svarade priorn, »kom in i min cell!»
Några ögonblick därefter sutto de kring furubordet 

i priorns torftiga cell. Pater Kordetski och pan Peter 
Tscbarnjetski betraktade forskande Babinitsch’ ungdom
liga ansikte. Denne yttrade:

»Ett utfall tjänar ingenting till. De bli oss varse 
och drifva oss tillbaka. Nej, hvad som här skall 
göras, kan endast göras af en man.»

»Hur menar ni?» frågade pan Tscharnjetski.
»En man måste bege sig ned och spränga den 

där kanonen i luften. Och han kan göra det, så länge 
som en sådan här dimma råder. Bäst vore, att han 
förklädde sig. Här finnas kyller, som mycket likna 
de svenska. Går det inte på annat sätt, måste han 
smyga sig in bland svenskarna, men finns intet folk 
på den här sidan fästningen, så dess bättre.»

»Vid Gudl ... Och hvad skulle den där mannen 
göra?»

»Han behöfver bara sticka in en krutpåse i kanon
mynningen och så tända på den med en stubintråd. 
Då krutet exploderar, ryker kanonen åt hel... den 
springer i stycken, menade jag.»

»Det där förefaller mig outförbart,» invände pater 
Kordetski. »Och först och främst, hvem skulle vilja 
åtaga sig att göra det?»

»Jo, det finns en galenpanna, som inte skulle 
vilja något hellre,» svarade pan Andreas, »och han 
heter Babinitsch.»

»Du?» ropade pater Kordetski och pan Peter 
Tscharnjetski med en mun.

»Än sen, vördige fader? Har jag inte biktat alla 
mina tilltag och äfventyr för er, och fanns det inte 
ibland dem sådana, som inte voro sämre än det jag 
nu har i sinnet? Hur kan ni betvifla min uppriktiga 
lust? Känner ni mig inte?»

»Detta är en hjälte, en riddare öfver alla riddare!» 
ropade pan Peter Tscharnjetski.



»Säg mig ett annat remedium, så skall jag slå 
detta ur hågen,» återtog Kmitsits. »Men jag tror, att 
min plan skulle lyckas. Betänk, att jag talar tyska 
lika flinkt som om jag i all min dar handlat med 
plank och bräder i Danzig. Det betyder mycket, ty 
är jag så till på köpet förklädd, märka de nog inte i 
första taget, att jag inte tillhör deras läger.»

»Pan Tscharnjetski, hvad säger ni om detta?» 
frågade plötsligt priorn.

»En af hundra skulle kanske komma med lifvet 
ur ett sådant äfventyr,» svarade pan Peter. »Men
audaces fortuna juvai!»

»Jag har varit med på farligare äfventyr än så,» 
genmälde Kmitsits, »och jag tror inte, att detta skall 
bli min bane, ty jag har nu en gång tur. Men ack, 
vördige fader, hvilken skillnad! Förr kastade sig en 
syndare i faror för blotta äran, af tom fåfänga, nu gör 
man det för den heliga jungfruns skull. Om jag också 
skulle komma att sätta lifvet till, hvilket jag inte tror, 
så säg mig: kan man dö en ärofullare död än så?»

Pater Kordetski teg länge, men slutligen yttrade
han:

»Om du endast ville vinna ära och ryktbarhet, 
skulle jag genom böner och öfvertalningar förmå dig 
att afstå, men du har rätt i att här är det den heliga 
jungfrun, denna helgedom, hela landet det gäller. Och 
vare sig du vänder tillbaka helbregda, min son, eller 
offrar ditt lif, så vinner du ära, salighet och evig fräls
ning. Mot mitt hjärtas röst säger jag därför: gå, jag 
håller dig icke tillbaka... Våra böner och Guds beskydd 
skola vara med dig.»

»I sådant följe går jag trygg!»
»Och kom tillbaka, du Guds stridsman, kom lyck

ligt tillbaka, ty allesammans här ha vi fattat en inner
lig kärlek till dig. Må den helige Rafael ledsaga dig, 
mitt barn, min älskade son!...»

»Jag gör mig genast i ordning,» sade pan Andreas 
gladt, i det han omfamnade priorn, »jag klär mig i 
kyller och höga stöflar, så att jag blir som en äkta



svensk, och stoppar på mig en påse krut. Men hvad 
exorcism en beträffar, så uppskjut den, vördige fader, 
ty visserligen ha svenskarna nytta af dimman, men jag 
har det inte mindre.»

»Vill du inte bikta dig, innan du beger dig af?»
»Naturligtvis! Annars ginge jag inte, ty då skulle 

djäfvulen ha makt öfver mig.»
»Börja då med bikten!»
Pan Peter lämnade cellen, och Kmitsits knäböjde 

för patern och bekände sina synder. Glad som en 
fågel började han sedan göra sina förberedelser.

En eller två timmar senare, midt i djupa natten, 
knackade han åter på dörren till priorns cell, där också 
pan Tscharnjetski väntade på honom.

Både denne och priorn kände knappast igen honom, 
så svensk såg han ut. Mustascherna hade han borstat 
upp, så att spetsarna nästan stucko honom i ögonen, 
och hatten satt på ena örat: det var en förnämlig svensk 
kavalleriofficer uppe i dagen.

»Vid Gud! Handen far till sabelfästet, när man 
ser på honom 1» sade pan Peter.

»Tag bort ljuset!» ropade Kmitsits. »Jag skall 
visa er något!»

Och sedan pater Kordetski brådskande ställt undan 
ljuset, lade Kmitsits på bordet en aflång, armstjock 
påse af tjäradt lärft, hårdt stoppad med krut. I dess 
ena ända hängde ett långt, af svafvel genomdränkt snöre.

»Se där!» sade han. »När kolubrinen får den 
här i gapet och jag tuttar på snöret, tänker jag mig 
att den spricker.»

»Lucifer skulle spricka!» ropade pan Tscharnjetski.
Men så erinrade han sig, att detta var ett namn, 

som han inte borde ha nämnt här, och han slog sig 
för munnen.

»Hvad skall du tända på med?» frågade pater 
Kordetski.

»Däri ligger just företagets periculum, ty jag måste 
slå eld. Jag har bra flinta, torrt fnöske och ett elddon 
af finaste stål, men det bullrar naturligtvis, och de
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komma kanske att spetsa öronen. Tråden slocknar 
nog inte, och de bli säkert inte ens varse elden, förrän 
det år för sent, men mig sätta de kanske efter, och jag 
kan inte fly direkt tillbaka till klostret.»

»Hvarför inte det?» frågade pater Kordetski.
»Därför att explosionen skulle döda mig. Så foit 

tråden fattar tid, måste jag springa åt sidan allt hvad 
tygen hålla och krypa ned bakom någon skans. Inte 
förrän efter explosionen kan jag försöka komma tillbaka 
till klostret.»

»Gud, Gud, så många farorI» suckade priorn och 
lyfte ögonen mot himlen.

»Jag är så viss på att komma tillbaka till klostret? 
vördige fader, att skilsmässan inte ens upprör mig, 
såsom den ju annars skulle göra. .. Lefven väl och 
bedjen till Gud, att han skänker mig framgång i mitt 
företag. Följen mig nu till porten!»

»Ämnar du redan gå?» frågade pan Tscharnjetski.
»Skall jag kanske vänta tills det dagas eller tills 

dimman skingrar sig? Mitt hufvud är mig kärt.»
De styrde alla tre sina steg ned till porten, men 

pan Andreas gick i sin ifver ett långt stycke i förväg. 
Då pater Kordetski hann fram, stod pan Tscharnjetski 
där ensam.

»Har han gått?» frågade priorn häpen.
»Ja,» svarade pan Tscharnjetski.
»Den skalkenI» mumlade priorn med upprörd 

stämma. »Jag hade tänkt hänga det här skapuläret 
om hans hals...»

Bägge tystnade. Djup stillhet härskade, ty på 
grand af mörkret sköt man ej från någondera sidan. 
Plötsligt hviskade pan Tscharnjetski:

»Vid Gud, han försöker inte ens att gå tyst! Hör 
ers vördighet hans steg? Snön knarrar.»

»Heliga jungfru, beskydda din tjänare!» mumlade 
priorn.

De stodo en stund uppmärksamt lyssnande, men 
slutligen dog ljudet af de raska stegen bort.



»Vet ers vördighet hvad?» hviskade Tscharnjetski. 
»Ibland tror jag, att det skall lyckas för honom, och 
känner mig alldeles lugn ... En sådan oförvägen kra
bat I Endera slutar han sina dagar i förtid, eller också 
blir han hetman. Hm, om jag inte visste, att han är 
Marias tjänare, skulle jag tro ... Gud skänke honom 
framgång, ty hans like finns inte i hela republiken ...»

»Så mörkt det ärl» sade pater Kordetski. »Han 
kan gå rätt på fienden utan att se det...»

»Det har ingen fara. Fotfolket står på skansarna, 
inte nedanför dem, inte framför mynningarna på sina 
egna kanoner. Om de inte höra stegen, kan han lått 
smyga sig förbi skansarna, och sedan skym mes han 
bort af dem ... UfF!»

Pan Tscharnjetski fnös och drog djupt efter andan, 
ty hans hjärta hade börjat bulta som en hammare af 
ifver och ängslan, och han kände det som om han 
skulle kväfvas.

Priorn började göra korstecknet.
Plötsligt dök en tredje person upp framför de 

samtalande. Det var pan Zamoyski.
»Hvad är å färde?» frågade han.
»Babinitsch har begifvit sig åstad att spränga kolu- 

brinen i luften.»
»Hvad för slag?»
»Han tog en krutpåse, en svafveltråd och ett eld

stål med sig ... och gick.»
Pan Zamoyski tog sig med båda händerna om 

hufvudet.
»Jesus, Maria! Jesus, Maria!» sade han. »Ensam?»
»Ja, ensam.»
»Men det är ju en galenskap! Hvem har gifvit 

honom tillåtelse?...»
»Jag. Med Guds hjälp är allt möjligt, till och 

med att han lyckligt kommer tillbaka,» svarade pater 
Kordetski.

Zamoyski teg. Tscharnjetski andades flämtande.
»Låtom oss bedja 1» sade pater Kordetski.
Alla tre föllo på knä och började bedja. Men



ångesten kväfde de båda riddarnas stämmor. En kvart 
förflöt, så en halftimme, så en timme, lång som en 
evighet.

»Det blir ingenting af,» sade pan Peter Tscharn- 
jetski.

Och han drog djupt efter andan.
Men plötsligt sköt en väldig eldpelare upp borta 

i fjärran, och det ljöd ett dån och ett brak som om 
himlens alla åskor hade störtat ned på jorden.

»Han har sprängt den i luften!» ropade pan Tscharn- 
jetski.

En ny explosion öfverröstade honom.
Pater Kordetski kastade sig på knä, och med 

armarna sträckta mot himlen ropade han:
»Heliga Guds moder, gif honom helbregda tillbaka 

åt ossl»
På murarna uppstod lif och rörelse. Besättningen 

grep till vapen, okunnig om hvad som händt. Ur 
cellerna kommo munkar utspringande. Till och med 
kvinnorna kommo bestörta ut. Frågor och svar bör
jade korsa hvarandra som blixtar.

»Hvad har händt?»
»Stormning!»
»En svensk kanon har sprungit i luften!» ropade 

en kanonjär.
»Ett under! Ett under!»
»Deras största kanon har sprungit 1 Den där kolu- 

brinen!»
»Hvar är pater Kordetski?»
»Uppe på murarna! Han berl Det är hans verk!»
»Babinitsch har sprängt kanonen i luften!» ropade 

pan Tscharnjetski.
»Babinitsch! Babinitsch! Prisad vare den heliga, 

jungfrun! Nu skall den aldrig göra oss skada mer!»
Samtidigt började ett förvirradt oväsen tränga upp 

från det svenska lägret. På alla skansar flammade eldar 
upp, och i skenet från dessa såg man en massa solda
ter, som i oordnade hopar sprungo kors och tvärs.



Trumpeter smattrade, och trumhvirflar dånade. Utrop 
af fasa och ångest ljödo.

Pater Kordetski låg alltjämt knäböjande uppe på 
muren.

Slutligen började det dagas, men Babinitsch åter
kom icke till fästningen.

NITTONDE KAPITLET.

Hvad blef det under tiden af pan Andreas, och 
lyckades det honom att sätta sin plan i verket?

Då han kommit ut ur fästningen, gick han en 
stund framåt med lugna men försiktiga steg. Hunnen 
ned för branten stannade han och lyssnade. Det var 
tyst och stilla rundt omkring, till och med alltför tyst, 
ty snön knarrade hörbart under hans fötter. Ju längre 
han aflägsnade sig från klostret, dess försiktigare gick 
han, och oupphörligt stannade han och lyssnade. Han 
var litet rädd för att halka och falla, då han ju skulle 
kunnat riskera att få sin dyrbara krutpåse nervätt, och 
han drog därför sin sabel ur skidan och stödde sig 
på den. Detta underlättade betydligt hans vandring.

Sålunda trefvande sig fram hörde han efter en half- 
timmes förlopp elt lätt buller framför sig.

»Aha, där ha vi dem!» tänkte han.
Och han började gå än långsammare. Det var 

så mörkt och dimmigt, att han icke ens kunde urskilja 
sin sabelklinga, men tack vare bullret visste han nu, 
att han ej gått vilse.

»Den där skansen ligger betydligt längre bort. . . 
alltså går jag rätt,» tänkte han.

Han väntade att finna skansen tom, ty de beläg
rade hade ju nu, midt i mörka natten, intet där att



göra. På sin höjd skulle han här och där finna enstaka 
poster utställda, men dem hoppades han kunna smyga 
obemärkt förbi.

Han kände sig helt lätt och glad till mods.
Kmitsits var icke blott en modig utan äfven en 

våghalsig man. Tanken att spränga den väldiga kolu- 
brinen i luften fröjdade honom ända in i själen, icke 
blott därför att det var ett hjältedåd, som skulle lända 
de belägrade till oberäknelig fördel, utan också därför 
att det var ett elakt spratt, speladt åt svenskarna. Han 
föreställde sig, hur förfärade de skulle bli, hur Muller 
skulle skära tänderna och knyta näfvarna i vanmäktigt 
raseri, och han var nära att brista i gapskratt vid blotta 
tanken.

Och, såsom han själf sagt, han kände ingen sin
nesrörelse, ingen oro, ingen ängslan, och det föll honom 
icke ens in att han utsatte sig för en fruktansvärd fara. 
Han kände sig till mods som en skolpojke, på väg att 
stjäla frukt i grannens trädgård. Han drog sig till 
minnes forna tider, då han stred mot Chovanski och 
åtföljd af ett hundra likadana sällar som han själf om 
nätterna smög sig in i dennes trettio tusen man starka 
läger.

Hans kompaner kommo honom i tankarna: Koko* 
sinski, den jättelike Kulvjets-Hippocentaurus, den kopp- 
ärrige Ranitski och de andra, och han drog en sakna
dens suck.

»De skulle vara med här, de galgfåglarna,» tänkte 
han. »Då skulle vi på en natt kunna spränga sex 
kanoner i luften.»

En viss ensamhetskänsla kom öfver honom men 
endast för helt kort. Sedan trädde Olenkas bild för 
honom, och kärlekens mäktiga stämma lät förnimma 
sig i hans hjärta. En djup rörelse grep honom. .. 
Ack, om hon kunde se honom nu, hur hon då skulle 
fröjda sig! Kanske trodde hon ännu, att han tjänade 
svenskarna?... Hvad skulle hon tänka? »Han är en 
vildhjärna,» skulle hon säkert tänka, »men när det



gäller, då gör han hvad en annan aldrig skulle våga ... 
Sådan är Kmitsits.»

»Sådan är Kmitsits!» mumlade pan Andreas, och 
han kände sig högst belåten med sig själf.

Oaktadt alla dessa funderingar hit och dit glömde 
han dock icke hvar han befann sig och i hvilket ärende 
han var ute, och han började smyga framåt försiktigt 
som en varg, stadd på oloflig jakt. Gång efter annan 
såg han sig om. Hvarken kyrka eller kloster stod 
längre att urskilja. Allt var insvept i tät, ogenom
tränglig dimma. Efter en stund märkte han dock, att 
han redan tilkyggalagt ett godt stycke väg och att 
skansen måste vara i närheten.

»Jag undrar om vakter stå utställda?» tänkte han.
Han hade knappast hunnit tänka tanken ut, förrän 

han framför sig hörde taktfasta steg och flere stämmor 
på skilda afstånd frågade:

»Hvem där?»
Pan Andreas tvärstannade, och det gick en kall 

kåre öfver hans rygg.
»Vänl» svarade andra röster.
»Lösen?»
»Uppsala!»
»Fältrop?»
»Kronan 1 ...»
Kmitsits märkte nu, att det var vakterna, som 

aflöstes.
»Jag skall ge er för Uppsala och kronan jag!» 

mumlade han.
Han kände sig helt belåten. Detta var i själfva 

verket en mycket gynnsam omständighet för honom, 
ty han kom att passera vaktposterna just vid aflös- 
ningen, då soldaternas fotsteg förtogo ljudet af hans 
egna steg.

Hack i häl följde han de återvändande soldaterna 
ända bort till skansen. Där veko dessa af, medan han 
däremot skyndsamt steg ned i löpgrafven.

Under tiden hade dimman lättat något. Pan 
Andreas tackade himlen äfven därför, ty i annat



fall skulle han haft svårt att trefva sig fram till kolu- 
brinen. Då han nu stack upp hufvudet ur löpgrafven 
och skärpte blicken, kunde han urskilja en svart linje 
— skansens ytterkant — samt de likaledes svarta kon
turerna af skanskorgarna, mellan hvilka kanonerna stodo 
uppställda.

Till och med deras mynningar, som sköto fram 
något öfver löpgrafven, kunde han urskilja. Försiktigt 
smygande sig framåt varseblef han slutligen sin kolu- 
brin. Han stannade och började lyssna.

Från skansen nådde honom ljudet af röster. Tyd
ligen stod fotfolket uppe vid kanonerna, färdigt att 
börja attacken. Men vallen dolde Kmitsits. De kunde 
höra honom, men de kunde ej se honom. Nu var 
frågan endast den om han kunde nå upp till kanon
mynningen, som gapade högt ofvanför hans hufvud.

Lyckligtvis voro löpgrafvens sidor ej särdeles branta 
och icke heller frusna, ty töväder hade iådt i flere 
dagar.

Efter att ha gjort dessa iakttagelser började Kmit
sits försiktigt klättra uppåt.

Några ögonblick senare lyckades det honom att 
sticka in ena armen i kanongapet. Han blef hängande 
i luften, och tack vare sin utomordentliga styrka för
mådde han hålla sig kvar, tills han stuckit in krutpå
sen i mynningen.

»Dir fick du en korf, din hund,» mumlade han. 
»Sätt den bara inte i halsen 1»

Med dessa ord släppte han sitt tag och gled till
baka ned i löpgrafven, hvarefter han började trefva 
efter stubintråden. Han fick snart fatt på den. Men 
nu kom det svåraste: att slå eld och antända tråden.

Kmitsits dröjde några ögonblick, tills sorlet bland 
soldaterna uppe på skansen blef starkare.

Då började han så ljudlöst som möjligt slå elddo
net mot flintan.

Men i detsamma ljöd ofvanför hans hufvud en 
stämma, som frågade på tyska:

»Hvem är där nere i löpgrafven?»



»Det är jag, Hans!» svarade Kmitsits utan tvekan. 
»Laddstocken har ramlat ner här för mig, och jag slår 
eld för att hitta rätt på den.»

»Såå,» svarade artilleristen. »Det är tur för dig, 
att vi inte skjuta, för då stöpe du på fläcken af bara 
lufttrycket.»

»Ahal» tänkte Kmitsits. »Alltså har kolubrinen 
utom min laddning sin egen också. Så mycket bättre!»

I detta ögonblick fattade den svafveldränkta tråden 
eld, och lätta blå lågor började stiga uppåt.

Det var hög tid att taga till flykten. Utan att 
förlora en minut sprang Kmitsits, så fort benen ville 
bära, löpgrafven framåt, obekymrad om det buller han 
åstadkom. Men då han sprungit ett stycke, besegrade 
nyfikenheten känslan af fara.

»Kanske tråden har slocknat i den fuktiga luften!» 
tänkte han.

Och han stannade och kastade en blick tillbaka. 
De blå lågorna fladdrade alltjämt men nu betydligt 
högre upp än nyss.

»Jag är bestämdt för nära!» tänkte han, och skräck 
grep honom.

Han började på nytt storspringa, men plötsligt 
snubblade han på en sten och föll. I detsamma ska
kades luften af ett väldigt dån. Jorden darrade under 
honom, spillror af träd, järnstycken, stenar, jordklumpar 
och isbitar susade kring hans öron — detta var hans 
sista medvetna intryck.

Sedan följde nya explosioner. Krutpåsarna, som 
lågo bredvid kolubrinen, hade sprungit i luften.

Men detta hörde ej pan Kmitsits; han låg som 
död i löpgrafven.

Icke heller hörde han, hur efter en stunds dof 
stillhet jämmerrop och skrik på hjälp började ljuda; hur 
nära hälften af svenska armén kom skyndande till 
olycksstället och slutligen äfven Muller själf, åtföljd af 
hela sin stab.

Det dröjde länge, innan generalen ur alla förvir
rade uppgifter lyckades framleta sanningen: att kolu-



brinen blifvit afsiktligt sprängd i luften af någon 
Efterforskningar började genast anställas, och mot 
morgonen funno några soldater pan Kmitsits liggande 
i löpgrafven.

Det visade sig, att han endast var döfvad samt 
till följd af den våldsamma skakningen förlorat rörelse
förmågan i armar och ben. Hela den följande dagen 
varade detta tillstånd. Han vårdades omsorgsfullt. Mot 
vällen var han nästan alldeles återställd.

Muller befallde, att han genast skulle föras till hög
kvarteret.

Generalen satt framför ett bord, omgifven af 
prinsen af Hessen, Vreschovitsch, Sadovski och alla de 
högre svenska officerarna. Af de polska voro pan erna 
Zbroschek, Kalinski och Kuklinovski närvarande.

Den senare blef vid åsynen af Kmitsits blåröd i 
ansiktet, hans ögon började glöda som eldkol, och 
mustascherna darrade. Utan att vänta på generalens 
fråga yttrade han:

»Jag känner den där fågeln. Han är från klostret. 
Han heter Babinitsch.»

Kmitsits teg.
Hans ansikte var blekt och talade om trötthet, men 

blicken var trotsig och hans uppsyn lugn.
»Är det du, som sprängt kolubrinen i luften?» 

frågade Muller.
»Ja!» svarade Kmitsits.
»Hur gick du tillväga?»
Kmitsits omtalade det med några korta ord utan 

att förtiga något. Officerarna sågo på hvarandra med 
häpna blickar.

»En hjälte! ...» hviskade prinsen af Hessen till 
Sadovski.

Och Sadovski lutade sig fram mot Vreschovitsch.
»Grefve Veihard,» sade han, »tror ni alltjämt, att 

vi skola lyckas eröfra ett kloster, som har sådana för
svarare? Tror ni, att de skola kapitulera?»

Men Kmitsits inföll:
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»Det finns flere än jag i fästningen, som äro i 
stånd till sådana handlingar. Ni veta inte dagen och 
stunden!»

»Jag har också mer än ett rep i mitt lägeri» sva
rade Muller.

»Det veta vi. Men Jasna Gora får ni inte i ert 
våld, så länge där finns en enda man i lifvet.»

Ett ögonblicks tystnad följde. Därpå fortsatte Muller 
sitt förhör:

»Heter du Babinitsch?»
Nu, då hans sista stund var nära, såg pan Andreas 

intet skäl att längre dölja sitt verkliga namn. Män
niskorna skulle förgäta de brott och synder, som häftade 
vid det, och ära och martyrglans skulle omstråla det.

»Jag heter inte Babinitsch,» svarade han med en 
viss stolthet. »Jag heter Andreas Kmitsits och har 
tjänat som öfverste i litauiska armén.»

Kuklinovski sprang upp, öppnade mun och ögon 
på vid gafvel, fäktade med armarna i luften och 
började ropa:

»General! Jag ber om ordet 1 General! Jag ber 
om ordet! Genast! Genast!»

Äfven de andra polska officerarna började sorla 
och skrika, till stor förvåning för svenskarna; dem 
sade namnet Kmitsits ingenting. De förstodo dock, att 
de framför sig hade en man af betydenhet, ty Zbroschek 
reste sig upp och gick fram till fången med orden:

»Herr öfverste 1 Tyvärr kan jag ingenting göra 
för er i er nuvarande belägenhet, men, jag ber er, räck 
mig handen!»

Kmitsits kastade hufvudet tillbaka, och hans näs
borrar började skälfva.

»Jag räcker inte min hand åt förrädare, som kämpa 
mot fäderneslandet,» svarade han.

Zbroschek blef blossande röd och drog sig tillbaka. 
Kalinski, som stod tätt bakom honom, gjorde samma
ledes. De omringades af svenska officerare, som började 
fråga dem hvem han var, denne Kmitsits, hvars namn 
gjort ett sådant intryck.



Kuklinovski och Muller hade under tiden begifvit 
sig in i ett angränsande rum, och följande samtal utspann 
sig där mellan dem:

»Ers excellens,» sade Kuklinovski, »er säger det 
där namnet Kmitsits ingenting, men han är den störste 
krigaren i hela republiken. Alla känna till honom, 
hans namn är i allas mun. Förr tjänade han Radzivill 
och svenskarna, men nu tycks han ha gått öfver till 
Johan Kasimir. Det finns ingen soldat — utom jag 
— som kan mäta sig med honom. Det där tilltaget 
att ensam bege sig åstad och spränga en kolubrin i 
luften skulle ingen annan än han ha kunnat utföra. 
Blott och bart på det känner man igen honom. Han 
vållade Cbovanski sådana förluster, att ett pris sattes 
på hans hufvud. Efter nederlaget vid Schklov fort
satte han ensam kriget i spetsen för två eller tre hundra 
man, ända till dess de andra började komma till besin
ning igen och följde hans exempel. Han är den farli
gaste mannen i hela landet...»

»Hvarför tutar du mig öronen fulla af hans lof?» 
af bröt honom Muller. »Att han är farlig har jag själf 
nogsamt märkt.»

»Hvad ämnar ers excellens göra med honom?»
»Egentligen skulle jag låta hänga honom, men 

jag är själf soldat och förstår att uppskatta dristighet 
och mod . .. Dessutom är han ju af förnäm börd ... 
Jag låter skjuta honom redan i denna dag.»

»Ers excellens 1... Det höfves inte mig att ge 
råd åt den störste krigaren och diplomaten i våra dagar, 
men jag tillåter mig göra ers excellens uppmärksam 
på att han är en alltför ryktbar man. Om ni låter 
skjuta honom, desertera Zbroscheks och Kalinskis ryttar- 
fanor ögonblickligt och öfvergå till Johan Kasimir.»

»I så fall låter jag spetsa dem på påle dessförinnan!» 
skrek Muller.

»Ers excellens, det vore ett farligt steg, ty blefve 
det bekant — och naturligtvis kunde en sådan mas
saker inte hemlighållas — öfvergåfve hela den polska



hären Karl Gustafs fana... Ers excellens vet, att den 
redan vacklar i sin trohet...»

»För tusan böflar,» af bröt honom Muller, »hvart 
vill du komma? Du vill väl inte, att jag skall skänka 
den där Kmitsits lifvet?...»

»Jag vill,» svarade Kuklinovski, »att ers excellens 
skall skänka honom åt mig.»

>Och hvad skulle du göra med honom?»
»Jag... jag skulle flå honom lefvande.»
»Du visste inte ens hans rätta namn, du kände 

honom alltså inte. Hvad har du då emot honom?»
»Jag blef bekant med honom, när ers excellens 

skickade mig som parlamentär till munkarna.»
»Har du någon anledning att vilja hämnas på 

honom?»
»Ers excellens! Jag försökte öfvertala honom att 

sluta sig till oss... och han förolämpade mig, mig 
Kuklinovski, så, som jag aldrig förr har blifvit föro
lämpad.»

»Hvad gjorde han dig?»
Kuklinovski skar tänderna.
»Jag vill helst slippa tala om det... Skänk honom 

åt mig, ers excellens!... Han är ju i alla fall döds
dömd, och jag skulle blott vilja förlusta mig litet med 
honom först... Dess hellre eftersom han är Kmitsits, 
som jag förut beundrade och aktade och som lönade 
mig på det sättet... Skänk honom åt mig, ers excel
lens 1 Det är det bästa också’ för er, ty då kommer 
Zbroscheks och Kalinskis och alla de andra polackernas 
vrede att riktas inte mot er utan mot mig, och jag 
skall nog reda mig med dem.....»

Muller försjönk i tankar, men plötsligt såg han 
upp, fattad af en misstanke.

»Kuklinovski 1» sade han. »Kanske du vill rädda 
honom?»

Kuklinovski började skratta, och hans skratt var 
så hatfullt, så vildt, att Mullers misstanke ögonblickligt 
försvann.

»Kanske ditt råd är godt,» sade han.



»Blott den enda belöningen utbeder jag mig för 
alla mina tjänster.»

»Nå, så tag honom!»
Därpå återvände båda ut i det rum, där de öfriga 

officerarna voro församlade. Muller vände sig till dem 
med orden:

»Såsom belöning för gjorda tjänster öfverlämnar 
jag fången åt pan Kuklinovski, som äger att förfara 
med honom efter godtfinnande.»

Ett ögonblicks tystnad följde. Därefter satte pan 
Zbroschek händerna i sidorna och frågade med en 
lätt anstrykning af förakt i tonen:

»Och hvad ämnar pan Kuklinovski göra med 
fången?»

Kuklinovski, som vanligen gick framåtlutad, rätade 
plötsligt på sig, ett olycksbådande smålöje krusade hans 
läppar, och ögonens pupiller sammandrogos.

»Den som inte gillar hvad jag gör med fången,» 
svarade han, »vet hvar han skall söka mig.»

Och han skramlade med sabeln.
»Ert hedersord, pan Kuklinovski?» frågade 

Zbroschek.
»Mitt hedersord!» svarade Kuklinovski.
Därefter gick han fram till Kmitsits.
»Kom, ärorike krigare, kom, tappre kamrat,» sade 

han. »Du är litet medtagen, du behöfver omvårdnad 
.. . jag skall pyssla om dig, jag!»

»Skurki» svarade Kmitsits.
»Så ja, så ja, inte så hetlefrad!... Kom nu!»
De andra officerarna stannade kvar, Kuklinovski 

besteg sin häst, som väntade utanför högkvarteret. En 
af de tre soldater, som. utgjorde hans följe, fick befall
ning att binda Kmitsits vid sin häst, och allesammans 
begåfvo sig af till Lgota, där Kuklinovskis regemente 
var förlagdt.

Under vägen förrättade Kmitsits med brinnande 
andakt sina böner. Han förstod, att hans sista stund 
var kommen, och han anbefallde sin själ i Guds hand. 
Han var så försjunken i bön och i tanken på sitt öde,
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att han icke hörde hvad Kuklinovski yttrade till honom, 
icke ens visste hur länge färden varade.

Slutligen stannade de utanför en tom, förfallen 
lada, som stod ute på öppna fältet ett stycke ifrån 
Kuklinovskis läger. Öfversten befallde, att Kmitsits 
skulle ledas dit in, och vände sig därefter till en af 
sina soldater.

»Rid till lägret efter ett rep och en pyts med 
brinnande tjära!» sade han.

Ryttaren satte af i galopp, och en kvart senare 
återkom han i sällskap med en kamrat. De medförde 
det begärda.

»Kläd af den där fågeln naken,» sade Kuklinovski, 
»bind hans armar och fötter med repet och hissa upp 
honom på en bjälke.»

»Skurk 1» upprepade Kmitsits.
»Så ja, så ja. .. vi ska språkas vid sen, vi ha 

god tid.»
En af soldaterna klättrade upp på en bjälke i 

ladans tak, och de andra sleto kläderna af Kmitsits. 
Därefter lade de honom med ansiktet mot golfvet, 
bundo hans armar och ben, snodde det långa repet 
ett hvarf kring hans kropp och kastade så ändarna 
däraf till soldaten, som satt uppe på bjälken.

»Fira nu upp honom och surra fast linan kring 
bjälken,» kommenderade Kuklinovski.

Inom en minut var befallningen utförd.
»Släpp!» ljöd öfverstens stämma.
Linan gnisslade, och pan Andreas blef hängande 

några alnar öfver golfvet.
Kuklinovski doppade en kvast i den brinnande 

tjäran och närmade sig honom.
»Nå, pan Kmitsits?» sade han. »Jag sade, att det 

bara finns två krigare i republiken, bara två: jag och 
du-. Men du ville inte erkänna Kuklinovski för din 
jämlike eller bli kamrat med honom, och det var all
deles rätt af dig. Kuklinovski är för god åt dig .. . 
Hej, tappre pan Kmitsits, nu skall du få se hur Kukli
novski anrättar stekar...»



»Skurk!» upprepade Kmitsits för tredje gången.
»Ser du, så här gör han!...» slöt Kuklinovski.
Och han förde den brinnande kvasten utefter 

Kmitsits’ sida.
»Inte för mycket åt gången, bara lätt, vi ha god 

tid ...»
I detsamma hördes hästtraf utanför ladan.
»Hvem djäfvulen är det som kommer?» frågade 

öfversten.
Dörren knarrade, och en soldat trädde in.
»Nådig öfverste,» sade han, »general Muller önskar 

genast tala med er.»
»Är det du, gamling?» sade Kuklinovski. »Hvad 

tusan är det fråga om?»
»Generalen hälsar, att ers nåd genast skall infinna 

sig hos honom.»
»Är någon hos generalen?»
»En svensk officer har varit men är redan rest 

igen. Han red, så han höll på att spränga hästen.»
Kuklinovski vände sig till Kmitsits.
»Du behöfver svalka dig litet efter hettan nyss, 

tappre öfverste. Jag kommer strax tillbaka, och då 
skola vi språka vidare.»

»Hvad skola vi göra med fången?» frågade en af 
soldaterna.

»Låt honom hänga kvar. Jag kommer strax tillbaka. 
En af er följer med mig.»

Öfversten gick och med honom den soldat, som 
suttit uppe på bjälken. Endast tre stannade kvar, men 
strax därefter inträdde tre nya i ladan.

»Ni få gå er väg,» sade den, som öfverbragt Mullers 
bud till Kuklinovski, »öfversten har befallt oss att hålla 
vakt.»

Kmitsits spratt till vid ljudet af denna röst. Den 
föreföll honom bekant.

»Vi stanna hellre kvar,» svarade en af de tre 
första soldaterna, »och se på ...»

Han afbröt sig tvärt, och ett vildt, hest vrålande



trängde fram ur hans strupe. Han sträckte ut armarna 
och föll baklänges som träffad af blixten.

Samtidigt kastade sig de två andra nykomna öfver 
de båda återstående. En kort men fruktansvärd kamp 
uppstod, belyst af skenet från den brinnande tjärpytsen. 
Efter några ögonblick hördes det tunga fallet af två 
kroppar, därpå några sista rosslingar, och så ljöd ånyo 
den stämma, som nyss förefallit Kmitsits bekant:

»Ers nåd, det är jag, Kjemlitsch, och mina två 
söner, som tjänade vid ers nåds orschanska ryttarfana 
förr i världen. Vi kände genast igen ers nåd, och 
ända sen i morse ha vi väntat på ett tillfälle att befria 
ers nåd.»

Här vände sig den gamle till sina två söner:
»Nå, era trögmånsar, tag ned herr öfversten, fort!»
Kjemlitsch och hans två söner, Kosma och Damian! 

Kmitsits erinrade sig dem nu tydligt. De hade varit 
några af de vildaste sällarna i hans orschanska fana, 
roflystna och i stånd till hvilka dåd som helst men 
alltid hållna i schack af respekten för hans person. Då 
hans trupp skingrat sig åt världens alla fyra hörn, hade 
han också förlorat dem ur sikte.

Inom ett par ögonblick voro repen afskurna, och 
Kmitsits stod på sina fötter igen. Han vacklade som 
en drucken och framstammade med möda:

»Är det ni?. . . Tack ...»
»Ja, vi,» svarade den gamle Kjemlitsch. »Å, heliga 

Guds moder!... Kläd på sig, ers nåd, fort!»
Och han började räcka Kmitsits hans klädesplagg.
»Hästar stå utanför ladudörren,» sade han. »Vägen 

är fri. Vaktposter stå utställda, men de släppa oss säkert 
förbi. Jag vet lösen ... Hur känner sig ers nåd?»

»Han brände mig i sidan men helt obetydligt. 
Jag är matt i benen ...»

»Drick litet brännvin, ers nåd!»
Kmitsits grep begärligt fält-flaskan, som den gamle 

räckte honom, och då han tömt den till hälften, 
sade han:

»Jag är genomfrusen men blir nog bättre snart...»



»I sadeln blir nog ers nåd varm. Hästarna vänta.»
»Jag blir bättre snart,» upprepade Kmitsits. »Sidan 

svider litet... men det betyder ingenting ... jag är 
alldeles bra nul»

Och han satte sig på kanten af tröskverket.
Inom några ögonblick hade han i själfva verket 

fullkomligt hämtat sig och såg med klarvakna blickar 
på de tre männen, hvilkas vilda ansikten belystes af 
skenet från den brinnande tjäran.

Den gamle ställde sig framför honom.
»Det är brådt, ers nåd! Hästarna vänta 1»
Men inom pan Andreas hade den forne Kmitsits 

vaknat till lif.
»Neji» ropade han plötsligt. »Jag skall vänta ut 

den där förrädaren.»
Kjemlitscharna betraktade hvarandra med häpna 

blickar, men ingen yttrade ett ord, så vana voro de 
sedan gammalt att blindt lyda sin befälhafvare.

Ådrorna i Kmitsits’ panna stodo svällda, hans ögon 
glödde af hat och hämndbegär. Hvad han nu gjorde 
var en galenskap, som kunde komma att kosta hans 
lif. Men hans lif bestod just i en rad af dylika galen
skaper. Brännsåret i hans sida vållade honom sådan 
smärta, att han gång på gång ofrivilligt förde handen 
dit, men han hade ej tanke för annat än hämnd, och 
han var beredd att vänta på Kuklinovski, vore det så 
ända till morgonen.

»Hör på!» sade han, »Lät Muller verkligen kalla 
honom till sig?»

»Nej,» svarade den gamle. »Det var jag, som 
hittade på det för att lättare rå på de andra. Mot fem 
skulle vi tre ha haft svårare att reda oss...»

»Det var bra. Han kommer tillbaka ensam eller 
i sällskap. Om han har några man med sig, så kasta 
ni er genast öfver dem ... Honom lämnar ni åt mig. 
Sedan upp i sadeln!... Har någon af er en pistol?»

»Ja, jag,» svarade Kosma.
»Gif hitl Är den laddad?»
»Ja.»



»Godt. Om han kommer ensam, kasta ni er ögon
blickligt öfver honom och täppa till munnen på honom. 
Stoppa honom hans egen mössa i gapet»

»Skall ske, öfverste!» sade den gamle. »Tillåter 
ers nåd, att vi undersöka fickorna på de här? Vi ä’ 
fattiga karlar...»

Han pekade på de båda liken i halmen.
»Nej! Håll er beredda! Hvad ni hitta hos Kukli- 

novski, det blir ertl»
»Kommer han ensam,» återtog den gamle, »så 

är jag inte rädd. Jag ställer mig i dörren, och skulle 
någon komma hit från lägret, så säger jag, att öfversten 
befallt, att ingen får insläppas.»

»Det är bra. På post!»
Hofslag hördes utanför ladan. Kmitsits sprang upp 

och ställde sig invid väggen. Kosma och Damian togo 
plats på hvar sin sida om dörren, likt två kattor, som 
lura på en råtta.

»Ensam!» sade den gamle och gnuggade händerna.
»Ensam!» upprepade Kosma och Damian.
Hofslagen närmade sig men upphörde därpå plöts

ligt, och utanför dörren hördes i stället en stämma:
»Kom ut, någon, och håll i hästen!»
Den gamle skyndade ut.
Ett ögonblicks tystnad följde. Sedan utspann sig 

följande samtal:
»Är det du, Kjemlitsch?. .. Hvad tusan böflarl 

Har du blifvit galen, karl?. . . Muller sofver ju, vakten 
ville inte släppa in mig och påstod, att ingen officer 
hade vare sig kommit eller rest.. . Hvad vill detta säga?»

»Officeren väntar på ers nåd här inne i ladan. 
Han kom strax efter det ers nåd ridit bort och säger, 
att han har något viktigt att tala med er om.»

»Hvad vill detta säga?... Och fången?»
»Han hänger.»
Dörren knarrade, och Kuklinovski trädde in i 

ladan, men knappt hade han tagit ett steg framåt, 
förrän två järnhårda händer pressades om hans strupe 
och kväfde det skri af förskräckelse, som undslapp



honom. Som vana yrkesmän kastade honom Kosma 
och Damian till golfvet, satte knäna mot hans bröst, så 
att refbenen knakade, och hade inom ett ögonblick 
tilltäppt hans mun.

Då steg Kmitsits fram, lyste på honom med den 
brinnande kvasten och utbrast:

»Aha, det är pan Kuklinovski! ... Nu är det jag, 
som har litet att säga er.»

Kuklinovskis ansikte var blårödt, och ådrorna i 
hans panna stodo så svällda, att de tycktes färdiga att 
brista, men i hans blodsprängda, stirrande ögon lästes 
minst lika mycket förvåning som förskräckelse.

»Kläd af honom och hissa upp honom!» kom
menderade Kmitsits.

Kosma och Damian började med vild ifver slita 
kläderna af fången.

Efter en stunds förlopp hängde redan Kuklinovski 
i bjälken, bunden till händer och fotter.

Kmitsits ställde sig framför sitt offer och började 
grymt håna honom.

»Nåå, pan Kuklinovski,» sade han, »hvem är för
mer, Kmitsits eller Kuklinovski?»

Därefter ryckte han till sig den brinnande kvasten 
och tog ett steg närmare.

»Ditt läger ligger ett bösskott härifrån, och tusen 
likadana skälmar som du stå där och vänta på dina 
order... Din svenske general är i närheten, och du 
hänger på samma bjälke, där du tänkte steka mig lef- 
vande ... Sådan är Kmitsits, du! Du höll dig för 
jämngod med honom, du ville anse dig för hans like 
och kamrat... du slaktare! Du fege usling ... du miss
foster!... Du afskum!... Du pan Skälmovski af 
Skälmov! ... Du bondtölp, du träll .. .Jag skulle kunna 
sticka dig som en kapun, men jag föredrar att steka 
dig lefvande, som du tänkte göra med mig...»

Med dessa ord förde han den brinnande kvasten 
till sitt offers sida och kvarhöll den, ända tills det bör
jade osa brändt kött i hela ladan.

Kuklinovski vred sig, så att linan gungade. Hans



ögon, som voro fästa på Kmitsits’ ansikte, uttryckte 
förtärande kval och en stum bön om förbarmande; 
från hans förbundna läppar trängde kväfda jämmerrop. 
Men krigen hade förhärdat pan Andreas1 hjärta och 
gjort det oemottagligt för känslor af medlidande, isyn
nerhet med förrädare.

Slutligen tog han dock den brinnande kvasten 
från Kuklinovskis sida men förde den i stället upp till 
hans ansikte och brände bort hans ögonbryn, ögonhår 
och mustascher. Därpå yttrade han:

»Jag skänker dig lifvet, så att du skall få tillfälle 
att tänka på Kmitsits. Häng här till i morgon bitti 
och bed till Gud, att folk finner dig, innan du frusit 
ihjäl I»

Därefter vände han sig till Kosma och Damian.
»Till hästl» ropade han.
Och han lämnade ladan.
En halftimme senare utbredde sig tysta, ödsliga 

fält rundt omkring de fyra ryttarna. Deras lungor in- 
söpo den friska, af krutrök obemängda luften. Kmitsits 
red i spetsen, Kjemlitscharna bakom honom. De sam
talade lågmäldt, han läste tyst sina morgonböner, ty det 
var nära dagbräckningen.

Då och då, när svedan i brännsåret blef outhärdlig, 
undslapp honom ett halfkväfdt stönande. Men samtidigt 
kände han sig så fri och så glad till mods vid tanken 
på de dåd han utfört, att plågorna i jämförelse därmed 
blefvo till ett intet.

Det hviskande samtalet mellan far och söner öfver- 
gick under tiden till ett högljudt gräl.

»Här är penningpungen, ja,» sade den gamle i 
ilsken ton, »men hvar äro ringarna? Han hade ringar 
på fingrarna, och i en satt en sten värd väl tjugu 
dukater.»

»Vi glömde att ta den!» svarade Kosmian.
»Den lede anamme er! Jag gamle skall tänka 

på allting, och de där skälmarna ha inte så mycket som 
ett uns förnuft! Ha ni glömt ringarna, säger ni?... 
Nej, ni ljuger, era. hundar!»



»Vänd om och se efter!» brummade Damian.
»Ni ljuger, era skurkar! Ni vill narra er gamle far! 

Ack, att jag aldrig hade födt erl . ..»
Kmitsits höll in sin häst.
»Hör hit!» sade han.
Grälet afstannade med ens. Kjemlitscharna spor

rade sina hästar och redo ifatt pan Andreas.
»Hitta ni vägen till schlesiska gränsen?» frågade 

denne.
Kjemlitsch den äldre jakade.
»Och några svenska truppafdelningar behöfva vi 

inte frukta att möta?»
»Nej, allesammans ligga utanför Tschenstochova ... 

Skulle man möta några svenskar, vore det några enstaka 
man, och det skadade ju inte.»

En stunds tystnad följde.
»Ni ha alltså tjänat under Kuklinovski?» frågade 

Kmitsits ånyo.
»Ja... det har fallit sig så... Men vi ha inte 

tagit del i belägringen ... vi ha inte burit upp sold, 
vi ha bara tagit hvad vi kunnat komma öfver hos 
svenskarna.»

»Hos svenskarna?»
»Ja, vi ville åtminstone tjäna den heliga jungfrun 

utanför murarna, när vi inte kunde tjäna henne innan
för dem, och därför redo vi lägret rundt om nätterna 
. .. och ibland om dagarna också för resten ... och när 
vi träffade på någon ensam svensk så... så .. .»

»Flådde vi huden af honom 1» slöto Kosma och 
Damian.

Kmitsits smålog.
»Det var just ena pålitliga soldater Kuklinovski 

hade,» sade han. »Visste han om det?»
»Kommissioner tillsattes, det blef förhör ... Han 

visste det, och, den skälmen, han lät oss betala en 
taler per hufvud 1 .. . Annars, hotade han, skulle han 
ange oss . .. Den skurken, att skinna fattiga stackare 
på det viset I... Därför förblefvo vi också trogna ers 
nåd, ers nåd är inte sådan ... Ers nåd brukade ge oss



af sitt eget, men han lät oss betala en taler hvar. . . 
det var hans tack för all vår möda, allt vårt arbete.. . 
Hin onde anamme honom!»

»Jag skall rikligt belöna er för hvad ni gjort 
mig,» svarade Kmitsits. »Det hade jag inte väntat mig 
af er ...»

Ett aflägset kanondunder afbröt honom. Det var 
påtagligen svenskarna, som redan i dagbräckningen ånyo 
öppnade elden. Efter några ögonblick tilltog dundret. 
Kmitsits höll in sin häst. Det föreföll honom, att han 
kunde skilja fästningens kanonsalfvor från svenskarnas, 
och i det han knöt näfven och hotfullt skakade den i 
riktning mot fiendesidan, sade han:

»Skjut ni, skjut nil Hvar har ni er största 
kolubrin?»

TJUGONDE KAPITLET.

Förlusten af den väldiga kolubrinen var i själfva 
verket ett förkrossande slag för Muller, som hade satt 
sitt sista hopp till denna pjäs. Stegar och faskinknippor 
lågo i beredskap, och fotfolket hade redan fått order 
om stormning, men nu måste all tanke därpå upp- 
gifvas.

Redan förut hade Miilléf börjat misströsta, men 
nu greps han af en formlig förtviflan, af en känsla af 
fullständig vanmakt. Följande morgon sammankallade 
han krigsråd, men endast för att bli styrkt i sitt beslut 
att uppgifva belägringen.

Dystra och modlösa hörsammade officerarna kal
lelsen och slogo sig under tystnad ned kring bordet 
i det stora, kalla rummet, där andedräkten stod dem 
ur munnen och lade sig som ett moln kring ansiktena. 
Ingen ville yttra sig, ty ingen ville vara den förste



att framställa det förslag, som dock var det enda möj
liga. Alla väntade på hvad Muller skulle säga. Denne 
lät till att börja med framsätta rikligt med varmt vin, 
i hopp att den heta drycken skulle lösa tungornas band.

Sedan tog han till ordet, redogjorde i korthet för 
ställningen och uppfordrade officerarna att säga sin me
ning om hvad som var att göra.

Tungornas band löstes i själfva verket, men diskus
sionen tog en annan vändning än Muller önskat och 
förutsett. Fortfarande ville ingen vara den förste att 
tillråda belägringens uppgifvande, men i stället begag
nade man tillfället att ge fritt lopp åt allt agg och all 
bitterhet, som legat och grott i sinnena. Vredgade 
anklagelser riktades mot Vreschovitsch, som så ifrigt 
påyrkat denna belägring. Prinsen af Hessen inflikade 
ett och annat försmädligt yttrande, som gjorde Muller 
ursinnig, rösterna höjdes, och ett allmänt gräl tycktes 
på väg att utbryta.

Då hördes plötsligt hästtraf utanför.
»Det är pan Zbroschek,» sade prinsen af Hessen, 

i det han såg ut genom fönstret.
Ett ögonblick senare hördes sporrar klirra i för

stugan, och pan Zbroschek trädde eller rättare sagdt 
rusade in i rummet. Hans ansikte var blekt och upp- 
rördt, och innan officerarna hunnit fråga honom om 
anledningen till hans sinnesrörelse, ropade han:

»Kuklinovski är död!»
» H vad för slag ? Hvad säger ni ? Hvad har händt ?» 

frågade Muller häpen.
»Låt mig hämta andan,» sade Zbroschek, »*hvad 

jag har sett öfvergår all föreställning.. .»
»Säg fort! Är han mördad?» ropade alla.
»Kmitsits!» svararade Zbroschek.
Officerarna sprungo upp från sina platser och stir

rade på Zbroschek som om de trott honom vara för
ryckt. Han fortsatte med afbruten stämma:

»Om jag inte hade sett det med egna ögon, skulle 
jag inte tro det. Kuklinovski är död, de tre soldaterna 
äro mördade, och af Kmitsits syns intet spår. Jag
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visste, att han är en bjässe. Han är beryktad öfver 
hela landet. .. Men detta har inte en människa kun
nat utföra... det måste ha varit satan själf. .. Han 
har slitit sina bojor, mördat tre soldater och torterat 
Kuklinovski själf till döds!»

»Omöjligt 1» mumlade Sadovski.
»Han har visat hvad han duger till, den där 

Kmitsits,» inföll prinsen af Hessen. »Vi ville inte tro 
polackerna i går, då de berättade hvad han var för 
sorts fågel; vi trodde, att de som vanligt öfverdrefvo.»

»Man kan bli galen!» skrek Vreschovitsch.
Muller hade pressat händerna om hufvudet och 

sade intet. Då han slutligen såg upp, fästes hans 
blick med ett vredgadt, misstänksamt uttryck på Zbro- 
schek.

»Pan Zbroschek,» sade han, »om han också vore 
satan och inte en människa, skulle han inte utan hjälp, 
utan någons förräderi kunnat utföra det där. Kmitsits 
hade sina beundrare här och Kuklinovski sina fiender, 
och ni hörde till deras antal.»

Zbroschek var en hetlefrad soldat, och då han 
hörde denna anklagelse riktas emot sig, blef han än ble
kare, sprang upp från sin plats och gick Muller tätt 
inpå lifvet.

»Misstänker ni mig, general?» frågade han.
Ett pinsamt ögonblick följde. Alla de närvarande 

voro öfvertygade om att, ifall Muller gaf ett jakande 
svar, någonting förfärligt och inom krigshistorien exem
pellöst skulle följa. Händerna flögo till värjfästena.

Men i detsamma varseblefvo officerarna genom 
fönstret, att gården vimlade af polska ryttare. För
modligen kommo också de med underrättelsen om 
Kuklinovskis bråddåd, och i händelse af en kalabalik 
skulle de gifvetvis ställa sig på Zbroscheks sida. Äfven 
Muller såg dem, och ehuru han var likblek af raseri, 
behärskade han sig. I det han låtsade, att han ej 
märkte det utmanande i Zbroscheks hållning, sade han 
med en stämma, som han försökte göra lugn:



»Berätta i detalj hvad som har händtl»
Zbroschek stod några ögonblick med vidgade näs

borrar, men äfven han bemästrade sig, och dessutom 
togo hans tankar en annan riktning, då nu hans nyss 
anlända kamrater stormade in i rummet.

»Kuklinovski är mördad 1» ropade de, den ene 
efter den andre.

»Hans trupp är stadd i upplösning! Hans soldater 
ä’ galna!»

»Låt pan Zbroschek komma till ordet I» ropade 
Muller. »Han var den som först öfverbragte budskapet!»

Småningom lade sig oväsendet, och Zbroschek 
började:

»Det är herrarna bekant, att jag vid sista rådpläg
ningen utmanade Kuklinovski. Jag var Kmitsits’ beund
rare, det är sant, men också ni måste, fast hans fien
der, erkänna, att icke hvem som helst skulle kunnat 
utföra ett sådant dåd som att spränga den där kolu- 
brinen i luften. Mod måste man skatta också hos en 
fiende, och därför räckte jag honom min hand, men 
han försmådde den och kallade mig en förrädare. Där
för tänkte jag: må Kuklinovski göra med honom hvad 
han behagar.. . Men det jag ville förhindra var, att 
om Kuklinovski handlade mot ridderlighetens lagar, 
skammen skulle falla också på oss andra polacker. För 
den skull ville jag nödvändigt slåss med Kuklinovski, 
och i dag på morgonen begaf jag mig i sällskap med 
två kamrater till hans läger. Där fanns han inte. 1 
hans kvarter sade man mig, att han inte varit där på 
hela natten, men man var inte orolig utan trodde, att 
han stannat kvar hos ers excellens. Slutligen fick jag 
af en soldat veta, att han på kvällen ridit bort till en 
lada med Kmitsits, som han tänkte steka lefvande. Jag 
beger mig till ladan, dörrarna stå vidöppna. Jag trä
der in och får se, att en naken kropp hänger i en 
bjälke i taket... Jag tror naturligtvis, att det är Kmit
sits, men då mina ögon blifvit vana vid mörkret, ser 
jag, att gestalten är mager och knotig, inte alls lik 
Kmitsits, som ju är en Herkules .. . Det förvånade mig,



att han kunnat krympa samman så på en enda natt. . . 
Jag går närmare — det var Kuklinovski!»

»Som hängde i bjälken?» frågade Muller.
»Ja... Jag gjorde korstecknet. .. trodde, att jag 

såg i syne, att jag var förhäxad... Först då jag blef 
varse de tre soldaternas lik, stod sanningen klar för 
mig. Den där tigern hade mördat dem, hängt den 
andre och själf flytt!»

»Det är inte långt till schlesiska gränsen,» inföll 
Sadovski.

En allmän tystnad inträdde.
Mullers misstankar gentemot Zbroschek försvunno 

alldeles, men själfva tilldragelsen förfärade honom och 
fyllde honom med en känsla af dunkel oro. Rundt 
omkring honom upptornade sig faror eller rättare deras 
hotfulla skuggor, som han var oförmögen att bekämpa; 
en kedja af hinder och motgångar omgaf honom. Dess 
första länkar lågo framför honom, de öfriga höljdes 
ännu af framtidens mörker. Han erfor en känsla som 
om han befunnit sig i ett fallfärdigt hus, hvilket när 
som helst kunde störta samman öfver honom.

Plötsligt slog sig Vreschovitsch för pannan.
»Vid Gud!» utropade han. »Så fort jag fick se 

den där Kmitsits, kom det för mig, att jag hade sett 
honom någon gång förr. Jag måste ha träffat honom 
men hvar ... hvar?...»

Och han strök sig med handen öfver pannan.
»Hvad hjälper det oss?» inföll Muller. »Ni lagar 

inte kanonen, grefve, och ni väcker inte Kuklinovski 
till lif, om ni också drar er det till minnes.»

Därefter vände han sig till officerarna.
»Hvem af er, mina herrar, har lust att följa mig 

till olycksplatsen?»
Alla hade lust. Hästar leddes fram, och hela ska

ran satte af i galopp, med generalen i spetsen. Då de 
närmade sig ladan, varseblefvo de ett tiotal polska ryt- 
tåre, som redo af och an ute på slätten och på vägen.

»Hvad är det där för ena?» frågade Muller Zbro
schek.



»Det måste vara Kuklinovskis folk.»
Med dessa ord vinkade Zbroschek till sig en af 

ryttarna. .
»Hör hit! Fort!»
Soldaten kom.
»Hör ni till Kuklinovskis regemente?»
»Ja.»
»Och hvar äro de öfriga?»
»De ha gifvit sig af. De sade, att de inte längre 

vilja strida mot Jasna Gora.»
»Hvad säger han?» frågade Muller.
Zbroschek öfversatte.
»Fråga honom hvart de ha gifvit sig af,» sade 

generalen.
Zbroschek upprepade frågan.
»Det är ingen, som vet,» svarade soldaten. »Som

liga gåfvo sig af till Schlesien. Andra sade, att de 
skulle ge sig i tjänst hos Kmitsits, för maken till kri
gare, sade de, finns det hvarken bland svenskar eller 
polacker.»

Zbroschek öfversatte äfven detta för Muller, och 
generalen försjönk i tankar. I själfva verket kunde 
man vänta sig, att sådana soldater som Kuklinovskis 
utan tvekan skulle öfvergå i Kmitsits’ tjänst, ifall om
ständigheterna så fogade det. Men då skulle de också 
komma att utgöra en fara, om icke för Mullers armé 
så åtminstone för transporterna.

Farorna tornade sig allt högre.
Samma tanke måste ha runnit upp inom Zbroschek, 

ty liksom till svar på Mullers tysta reflexioner inföll 
han:

»Visst är, att det drar ihop sig till storm i repu
bliken. Den där Kmitsits, t. ex., behöfver bara vinka 
med handen för att hundraden och tusenden skola 
ställa sig under hans befäl, i synnerhet efter hvad han 
nu gjort.»

»Och hvad vinner han?» frågade Muller.
»Ers excellens torde erinra sig, att den där man

nen dref Chovanski till förtviflan, och Chovanski hade



sex gånger så mycket folk som vi. .. Ingen enda 
transport kommer fram till oss, om han vill förhindra 
det, och då alla gårdar äro sköflade, kan det lätt in
träffa hungersnöd i lägret...»

»Är ni säker på era soldater?» afbröt honom 
Muller.

»Säkrare än på mig själf,» svarade Zbroschek med 
kärf uppriktighet.

»Hvad för slag? Säkrare än på er själf?»
»Ja, ty sanningen att säga ha vi nog af den här 

belägringen.»
»Jag hoppas, att den snart skall vara slut.»
»Frågan är bara: hur? För resten, det vore en 

lika stor olycka för oss att intaga den här fästningen 
som att nödgas draga oss tillbaka.»

De voro nu framme vid ladan. Muller steg 
af hästen, de öfriga officerarna följde exemplet och 
allesammans trädde in. Soldaterna hade redan tagit 
ned Kuklinovski från bjälken, lagt honom på rygg i 
halmen och bredt ett hästtäcke öfver honom. De tre 
mördade soldaterna lågo utsträckta i rad bredvid honom.

»De äro ihjälstuckna med knifvar,» hviskade Zbro- 
schak.

»Och Kuklinovski?»
»Kuklinovski har endast ett stort brännsår i sidan. 

Han har endera frusit ihjäl eller också kväfts, ty han 
har sin egen mössa instucken i munnen.»

»Tag bort täcket 1»
En soldat lyfte på ett hörn af hästtäcket, blottande 

ett ohyggligt, uppsvälldt ansikte med vidöppna, stirrande 
ögon. De få kvarsittande mustaschstråna stucko ut som 
betar, styfva af rimmad andedräkt. Synen var så 
ohygglig, att Muller, så härdad han var, ryggade till
baka och utbrast:

»Täck öfver honom!... Det var förfärligt.»
En dyster tystnad härskade i ladan.
»Hvad hade vi här att göra?» sade prinsen af 

Hessen och spottade. »Jag kommer inte att kunna äta 
på hela dagen.»



Plötsligt greps Muller af ett anfall af ursinne, som 
närmade sig till vanvett. Hans ansikte blef blått, ögo
nen stirrade i hufvudet, han började skära tänderna. 
Det kom öfver honom ett vildt begär att hämnas, att 
se blod, och i det han vände sig till Zbroschek, skrek 
han:

»Hvar är den soldaten, som visste att Kuklinovski 
var i ladan? För hit honom! Han måste vara en 
medbrottsling.»

»Jag vet inte om den soldaten är kvar här ännu,» 
svarade Zbroschek. »Kuklinovskis folk är skingradt åt 
alla väder...»

»Tag fast honom då!» röt Muller ursinnigt.
»Tag fast honom själf!» skrek Zbroschek lika 

ursinnig.
Återigen såg det ut som om det jäsande agget 

mellan svenskar och polacker skulle komma till utbrott. 
Polackerna flockade sig kring Zbroschek och slamrade 
hotfullt med sina sablar.

Då hördes utanför ett sorl af röster, ekot af 
några skott och hästtraf, och en svensk kavalleriofficer 
kom inrusande i ladan.

»General!» ropade han. »De ha gjort ett utfall 
från klostret. En mängd pontonjärer äro nedhuggna. 
En infanteriafdelning har drifvits på flykten!»

»Jag blir galen!» skrek Muller och slet i perukens 
lockar. »Till häst!»

I full karriär stormade hela skaran vägen framåt, 
och snön yrde om hästhofvarna. Hundra man af 
Sadovskis rytteri slöto sig till dem. Under vägen mötte 
de infanteriafdelningar, stadda i vild, besinningslös flykt: 
så hade demoralisationen gripit omkring sig bland dessa 
svenska soldater, hvilka hittills ansetts som oöfverträffliga. 
Till och med skansarna voro öfvergifna, ehuru ingen som 
helst fara hotade dem. Ett tiotal flyktingar nedstuckos 
af officerare och ryttare, som satte af efter dem.

Generalen och hans följe framkom till lägret i 
lagom tid för att se den fientliga truppen lugnt åter
vända in i klostret. Dess jubelrop och skratt nådde
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tydligt Mullers öron. Enstaka soldater stannade till 
och med och hotade staben med sina blodiga sablar. 
Polackerna i generalens följe igenkände i truppens anfö
rare själfve Zamoyski, som då han varseblef Muller artigt 
gjorde honnör. Intet under! Han var redan i säker
het under fästningens murar.

Från batterierna stego rökmoln, och en svärm af 
kulor flögo hvinande kring officerarnas öron. Några 
ryttare vacklade i sadlarna, och jämmerrop började ljuda.

»Vi äro inom skotthåll... Tillbakal» kommende
rade Sadovski.

Zbroschek fattade Mullers bäst vid tygeln.
»General... tillbakal Här är ni dödens 1»
Muller satt som förstenad. Han svarade icke ett 

ord och lät sig viljelöst föras ut ur kulregnet. Åter
kommen till sitt kvarter stängde han in sig och förblef 
osynlig under hela återstoden af dagen.

Emellertid närmade sig julen, och pater Kordetski 
sände en gammal tiggerska till Muller med ett bref, 
hvari han ödmjukt anhöll om vapenhvila under jul
dagen. Vaktposterna och officerarna hälsade det ovan
liga sändebudet med skratt och hån, men den gamla 
svarade oförskräckt:

»Ingen annan ville gå, för ni behandla sände
bud som stråtröfvare, men jag åtog mig det för ett 
stycke bröd. Jag har inte lång tid kvar att lefva och 
ä’ inte rädd för er. Vill ni göra mig något ondt, så 
var så god.»

Men intet ondt vederfors henne, och, hvad mera 
var, Muller, som än en gång ville försöka efter
gifternas väg, beviljade priorns anhållan.

Julaftonen kom. Vid skymningens inbrott upp
lystes hela fästningen af tindrande julljus. Det var en 
kylig men lugn och vacker afton. De svenska solda
terna, som stelfrusna stodo vid skansarna, blickade upp 
mot fästningens svarta murar, och deras tankar flögo 
hän till hemlandets varma stugor, till hustrur, barn, 
julgranar med tända ljus, och ur mer än ett stålklädt 
bröst steg en suck af längtan, vemod och förtviflan.



I fästningen sutto de belägrade kring halmtäckta 
bord och bröto julbrödet med hvarandra. En stilla 
glädje strålade ur allas ansikten, ty alla hade en för
känsla af att pröfningens dagar närmade sig sitt slut.

»I morgon öppna de kanonaden igen, men det 
blir för sista gången,» sade munkar och soldater. »Lyck
lig den, som på själfva julen stupar i strid för tron, 
ty han kan vara viss, att de himmelska portarna öpp
nas för honom och att han blir delaktig af den eviga 
saligheten.»

Och de tillönskade hvarandra framgång, långt lif 
eller den himmelska kronan, och en sådan frid fyllde 
deras hjärtan som om redan alla faror vore öfverståndna.

Vid priorns sida stod en tom stol, och på bordet 
framför den tomma platsen låg en knippa julbröd, 
ombunden med ett himmelsblått band.

Då alla intagit sina platser men denna stol fort
farande stod tom, frågade pan Zamoyski:

»För hvem, vördade fader, är den där platsen 
bestämd?»

»Icke för någon,» svarade pater Kordetski, »den 
skall stå tom som en erinran om den ädle riddare, 
som vi allesammans älskade som en son, och hvars 
själ nu fröjdar sig åt att vi bevarat honom i trofast 
minne.»

»Vid Gudl» utbrast pan Zamoyski. »Han har 
det bättre än vi! Men vi äro honom uppriktig tack 
skyldiga!»

Pater Kordetski hade tårar i ögonen. Pan Tscharn- 
jetski inföll:

»Mindre hjältedater än hans förtäljas i krönikorna. 
Om Gud beskär mig att få lefva och någon i fram
tiden frågar mig ifall vi ibland oss hade någon, som 
kan jämföras med forntidens hjältar, skall jag svara: 
Babinitscb.»

»Han hette inte Babinitsch,» inföll pater Kordetski.
»Hvad för slag? Hette han inte Babinitsch?»
»Jag har för länge sedan fått veta hans rätta namn 

men under biktens insegel. Innan han begaf sig af



på sin vådliga färd, sade han emellertid till mig: ’Ifall 
jag omkommer, låt dem då veta hvem jag var, så att 
mitt namn blir rentvådt och mina forna synder för
gätna'. Han gick och vände inte tillbaka, och därför 
kan jag nu säga er: det var Kmitsits!»

»Den där beryktade Kmitsits från Litauen?» ropade 
pan Tscharnjetski och for med händerna åt hufvudet.

»Ja. Så kan Gud i sin nåd förändra ett sinne!»
»Ah! Nu förstår jag hur han kunde vilja åtaga 

sig det där uppdraget! Nu förstår jag hvarför han i 
dristighet och hjältemod öfvergick oss alla! Kmitsits! 
Kmitsits! Den fruktansvärde Kmitsits, som hela Litauen 
talar om I»

»Hädanefter skall inte endast Litauen utan hela 
republiken med beundran tala om honom.»

»Han var den förste, som varnade oss för Vre- 
schovitsch.»

»På hans tillskyndan stängde vi portarna i tid och 
rustade oss.»

»Han sköt ned den förste svensken.»
»Och så många af deras kanoner, som han för

störde I»
»Och den där kolubrinen! Om vi inte frukta för 

morgondagens kanonad, så hvems är förtjänsten?»
»Må hvar och en när helst ske kan förtälja och 

prisa hans gärningar, så att rättvisa blir honom veder
faren,» sade pater Kordetski. »Herren skänke honom 
evig frid!»

»Och hans ljus lyse öfver honom i evighet!» 
slöto alla med en mun.

Men pan Tscharnjetski kunde ej hämta sig från 
sin öfverraskning, och hans tankar återvände oupphör
ligt till Kmitsits.

»Fastän han tjänade som simpel soldat,» sade han, 
»var det något hos honom, som gjorde, att komman
dot af sig själft öfvergick i hans händer. Det förvå
nade mig ofta, att soldaterna liksom ofrivilligt lydde 
en sådan där pojke ... Sanningen att säga var det han, 
som förde kommandot på min bastion, och jag själf



lydde honom . .. Om jag åtminstone hade vetat, att 
det var Kmitsits!»

»Det förvånar mig,» inföll pan Zamoyski, »att 
svenskarna inte ha basunerat ut hans död.»

Pater Kordetski suckade.
»Han måste ha sprungit i luften vid explosionen.»
»Jag skulle låta hugga af mig handen, om jag 

därigenom kunde kalla honom till lif igeni» ropade 
pan Tscharnjetski. »Att tänka sig, att en Kmitsits 
skulle låta spränga sig i luften!»

»Han gaf sitt lif för vårt!» suckade pater Kor
detski.

»Säkert är,» inföll pan Zamoyski, »att om den 
där kolubrinen ännu stode uppe på skansen, skulle vi 
inte med sådant lugn tänka på morgondagen.»

»I morgon ger oss Gud en ny seger,» svarade 
pater Kordetski. »Noaks ark kan inte drunkna i synda
floden.»

Efter måltidens slut återvände munkarna till sina 
celler och soldaterna till sina poster uppe på murarna 
och vid portarna. Någon större vaksamhet var dock 
ej af nöden. Äfven i det svenska lägret härskade dju
paste lugn. Äfven för svenskarna var det den största 
af årets helger, som gått in.

Det var en underskön natt. Millioner stjärnor 
tindrade på himlen. Månen kastade ett blekgrönt skim
mer öfver de snöhöljda vidder, som sträckte sig mel
lan fästningen och det fientliga lägret. Fullkomlig 
vindstilla rådde, och det var så tyst och lugnt som det 
ej varit, alltsedan belägringen börjat.

Vid midnatt nåddes svenskarnas öron af sakta 
orgelbrus och sång, och alla klostrets klockor började 
ringa. Hopp och förtröstan talade ur dessa toner, och 
ju klarare de flödade, dess djupare blef svenskarnas 
missmod och förtviflan.

Utan att begära tillstånd flockade sig de polska 
soldaterna under fästningsmurarna. Man släppte ej in 
dem af fruktan för något försåt, men man tillät 
dem att stå tätt under murarna. Somliga af dem knä



böjde i snön, andra vaggade ruelsefullt på hufvudet, 
slogo sig för sitt bröst och aflade löften om bot och 
bättring; alla lyssnade andäktigt och med tårade ögon 
till musiken och sången.

Vid middagstiden följande dag började kanonerna 
åter spela. Alla skansar insveptes i rökmoln, marken 
skalf, och det hven och susade i luften af bomber, 
kulor och granater, facklor, fastsatta i rör, ocb facklor 
utan rör, brinnande luntor och smält bly. Aldrig hade 
dundret varit så ihållande, aldrig hade en sådan flod 
af eld och järn strömmat ned öfver klostret. Men i 
det svenska artilleriet saknades dock kolubrinen, som 
ensam varit i stånd att orsaka skador, hvilka kunnat 
möjliggöra en stormning.

För öfrigt voro de belägrade numera så vana vid 
den fientliga elden, hvar och en visste så väl hvad 
som ålåg honom, att försvaret sköttes utan kommando. 
Kanonsalfvor besvarades med kanonsalfvor, skott med 
skott, endast bättre riktade.

Mot aftonen red Muller ut för att taga resultaten 
af beskjutningen i skärskådande, och hans blick föll 
på kyrktornet, som stolt reste sig mot himlens blå.

»Det här klostret kommer att stå i evigheters 
evighet!» ropade han hetsigt.

»Amen!» svarade Zbroschek lugnt.
På kvällen samlade sig officerarna på nytt till 

rådplägning i högkvarteret, dystrare än någonsin. Muller 
tog först till ordet.

»Dagens beskjutning,» sade han, »har ej haft några 
resultat. Vårt krutförråd är snart slut. Manskapet är 
hopsmält till hälften, och de återstående äro modfällda 
och tro inte på seger. Någon förstärkning ha vi ej 
att vänta, våra lifsmedelsförråd äro uttömda.»

»Och klostret står lika fast och säkert som första 
belägringsdagen!» tillfogade Sadovski.

»Hvad återstår oss?»
»Vanära ...»
»Jag har fått order,» fortsatte generalen, »att endera



göra ett snart slut på belägringen eller också draga mig 
tillbaka och tåga till Preussen.»

»Hvad återstår oss?...» upprepade prinsen af 
Hessen.

Allas blickar riktades på Vreschovitsch, och denne 
inföll:

»Att rädda äran.»
Muller lät höra ett kort, hest skratt.
»Pan Vreschovitsch vill lära oss att återuppväcka 

de döda,» sade han.
Vreschovitsch låtsade, att han icke hörde.
»Sin ära ha endast de stupade räddat,» inföll 

Sadovski.
Blodet började stiga Muller åt hufvudet.
»Och det där klostret står där ännu?... Det där 

kråknästet 1. .. Och jag har inte lyckats intaga det? .. . 
Vi nödgas draga oss tillbaka ? . . . Drömmer jag inte ?...»

»Det där klostret står ännu,» upprepade prinsen 
af Hessen, »och vi nödgas draga oss tillbaka. .. beseg
rade !»

Några ögonblicks tystnad följde; det var som om 
generalen och hans officerare funnit ett slags plågsam 
njutning i att hänge sig åt tanken på sin egen föröd
mjukelse och vanära.

Då tog Vreschovitsch till ordet.
»Det har ofta händt,» yttrade han långsamt och 

med eftertryck, »att belägrade fästningar lösköpt sig 
från de belägrande, och då ha dessa aftågat som segrare, 
ty den som lösköper sig erkänner sig i och med det
samma som besegrad.»

Officerarna, som först lyssnat ovilligt och liknöjdt, 
började se intresserade ut.

»Om klostret betalar oss en lösesumma,» fortsatte 
Vreschovitsch, »kommer ingen att säga, att vi inte 
kunde intaga det. .. det kommer att heta, att vi inte 
ville.»

»Men skola de samtycka?» frågade prinsen af 
Hessen.
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»Jag sätter mitt hufvud i pant,» svarade Vrescho- 
vitsch, »ja, hvad mera är: min krigarära.»

»Det är inte omöjligt 1» inföll plötsligt Sadovski. 
»Vi ha nog af den här belägringen, men de ha säkert 
också nog. Hvad säger ers excellens om förslaget?»

Muller vände sig till Vreschovitsch.
»Många tunga stunder, tyngre än jag någonsin 

förr upplefvat, ha era råd åsamkat mig, herr grefve, 
men för detta sista tackar jag er.»

Alla drogo en suck af lättnad. I själfva verket 
kunde det numera endast vara fråga om att rädda äran.

Följande dag samlades officerarna mangrant för 
att invänta pater Kordetskis svar på det bref med för
slag om friköpning, som Muller afsändt på morgonen.

De fingo vänta länge. Muller låtsade godt humör, 
men hans glädtighet verkade tvungen. Ingen af offi
cerarna förmådde sitta stilla. Alla hjärtan klappade oroligt.

Prinsen af Hessen och Sadovski stodo borta vid 
ett fönster och samtalade lågmäldt.

»Hvad tror ni? Komma de att samtycka?» frågade 
den förste.

»Allt talar för att de skola samtycka. Hvem skulle 
inte för priset af några tusen taler vilja friköpa sig från 
en så fruktansvärd fara, i synnerhet som munkarna ju 
inte ha eller åtminstone inte borde ha världslig äre
lystnad och militäriska hedersbegrepp. Jag är endast 
rädd för att generalen begärt för mycket.»

»Hur mycket begärde han?»
»Fyrtio tusen af munkarna och tjugu tusen af 

adeln ... Nå ja, i värsta fall komma de att pruta.»
»Låt oss slå af, för Guds skull låt oss slå afl 

Om jag visste, att de inte hade pengar, skulle jag 
vilja låna dem, bara för att vi skulle få dra oss ur 
spelet med åtminstone till utseendet bibehållen ära.»

Här afbröts deras samtal af en kanonsalfva.
»Hvad vill det säga? Skott från fästningen?» 

ropade Muller.
Och han sprang upp från sin plats och skyndade 

ut ur rummet.
<*



Alla de öfriga följde efter, och man började lyssna. 
Från fästningen aflyrades i själfva verket salfva på 
salfva.

»Hvad skall detta betyda?» ropade Muller. »Slåss 
de med hvarandra därinne eller hvad? Jag förstår 
inte ...»

»Jag kan förklara saken för ers excellens,» inföll 
Zbroschek. »Det är helige Stefani dag i dag, pan 
Zamoyskis namnsdag, och det är till hans ära de skjuta.»

I detsamma hördes hurrarop från fästningen, och 
därpå följde nya salfvor.

»De ha godt om krut,» sade Muller mörkt. »Det 
är en tydlig fingervisning åt oss.»

Men han skulle få en ännu mera smärtsam finger
visning. De svenska soldaterna voro så modfållda, 
disciplinen var så förslappad, att vid ljudet af kanona
den en hel afdelning brådstörtadt flydde från de när
maste skansarna.

Muller såg ett helt regemente präktiga småländska 
skyttar i oordnade hopar rusa förbi hans kvarter. Han 
hörde också, hur officerarna vid denna anblick sade till 
hvarandra:

»Det är hög tid att ge sig härifrån, hög tidl»
Småningom återställdes lugnet — men det pin

samma intrycket var kvar. Generalen och hans offi
cerare vände tillbaka in i kvarteret och väntade otåligt. 
Till och med Vreschovitsch’ hittills orörliga ansikte 
förrådde oro.

Slutligen hördes klangen af sporrar i förstugan, 
och in trädde en trumpetare, röd om kinderna af köl
den och med rimfrost i mustascherna.

»Svar från klostret!» sade han, i det han räckte 
fram ett paket, inlindadt i en brokig duk och omknu
tet med ett snöre.

Mullers händer darrade lätt, och han skulle ha 
föredragit att skära af snöret framför att långsamt lösa 
upp knuten. Ett par tiotal ögon voro oafvändt fästa 
på paketet; officerarna höllo andan.



Generalen vecklade upp duken ett hvarf, så ett 
andra, ett tredje, allt mera brådskande, tills slutligen 
en knippa julbröd föll ut på bordet.

Då bleknade han, och ehuru inga förklaringar 
behöfdes, sade han:

»Polska julbröd! ...»
»Ingenting annat?» frågade någon.
»Ingenting annat,» upprepade generalen som ett

eko.
Det blef tyst i rummet. En och annan hördes 

skära tänderna eller skramla med sabeln — för öfrigt 
ljudlös stillhet.

»Pan Vreschovitsch!» sade slutligen Muller med 
hotfull stämma.

»Han har gått!» svarade en af officerarna.
Och åter inträdde tystnad.
Men under hela den följande natten härskade lif 

och rörelse i lägret. Knappt hade mörkret inträdt, 
förrän kommandorop började ljuda, man hörde hästtraf 
och fotfolkets taktfasta steg, hästar gnäggade, vagnar 
gnisslade, kanonerna rullade på sina tunga hjul, det var 
ett sorl, ett larm och ett oväsen.

»Rusta de sig till en ny stormning?» sporde vakt
posterna hvarandra uppe på vallarna.

Men de kunde ingenting se, ty himlen var moln- 
höljd och det hade börjat snöa starkt.

De stora, hvita flingorna bortskymde allt. Vid 
femtiden på morgonen härskade åter tystnad, men snön 
föll allt tätare. Den höljde hela klostret och hela 
kyrkan som om den velat dölja dem för fiendens blickar, 
skydda dem för de förödande kulorna.

Slutligen började det dagas. Klockorna hade redan 
ringt till morgonbön, då posterna, som höllo vakt vid 
södra porten, hörde en häst gnägga.

Utanför porten stod en bonde, alldeles höljd i snö. 
Bakom honom syntes en liten släde, förspänd med en 
mager, raggig häst.

Bonden började klappa i händerna och ropa:
»Öppna, godt folk!»



»Hvem där?» frågades det uppifrån murarna.
»Vän!... Från DzbovI... Jag har med mig litet 

vildt åt de vördiga fäderna.»
»Hur kommer det sig, att svenskarna ha släppt 

dig igenom?»
»Hvilka svenskar?»
»De som belägra klostret.»
»Här finns inga svenskar längre.»
»Prisad vare den högste! Ha de aftågat?»
»Till och med spåren efter dem a’ igensnöade.»
Borta på vägen syntes nu en hel skara af borgare 

och bönder, somliga till häst, andra till fots. Där voro 
äfven kvinnor ibland dem, och alla började redan på 
långt håll ropa:

»Svenskarna ä’ borta! Svenskarna ä’ bortaI»
»De ha begifvit sig till Vjelun.»
»Öppna portarna! Det finns ingen människa i 

lägret.»
»Svenskarna ha aftågat 1 Svenskarna ha aftågat!» 

började det nu ropas också uppe på murarna, och nyhe
ten spred sig blixtsnabbt genom hela klostret.

Soldaterna skyndade till klockorna och började 
ringa. Allt hvad lif och anda hade kom utrusande ur 
cellerna, bostäderna, kyrkan.

Nyheten flög från mun till mun. Klostergården 
vimlade af munkar, adel, soldater, kvinnor och barn. 
Glädjerop skallade. Somliga ilade upp på murarna för 
att se ut öfver det tomma lägret; andra brusto ut i 
spasmodiska skratt eller snyftningar. Några ville icke 
tro, att det var sant; men nya skaror af bönder och 
borgare strömmade oupphörligt till och bekräftade ny
heten.

Under glädtigt glam och sång kommo de skyn
dande från staden Tschenstochova, de angränsande 
byarna och skogarna. Ryktena korsade hvarandra. Alla 
hade sett de aftågande svenskarna och visste förmäla 
hvart de hade begifvit sig.

Några timmar senare vimlade det af folk nedanför 
klostret och på bergsluttningen. Klosterportarna stodo



vidöppna som förr, och alla klockor ringde. Deras 
jublande klang flög ut öfver landet, och hela republi
ken hörde dem.

Och snön fortfor att igensopa svenskarnas spår* 

*

På eftermiddagen samma dag var kyrkan öfver- 
fylld af folk. Pater Kordetski själf förrättade tacksägelse
mässan, och det tycktes församlingen, att det var en 
ljusens ängel, som stod framme vid altaret, den tyckte 
sig se hur hans själ buren på rökelsemolnen steg mot 
höjden, mot den allsmäktiges tron.

Inga kanonsalfvor skakade längre murar och fön
sterrutor eller öfverhöljde folket med damm, inga 
dånande skott afbröto bönerna och den tacksägelsehymn, 
som pater Kordetski under mängdens gråt och jubel 
uppstämde:

”Te Deum laudamus!”

Slut på andra delen.
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FÖRSTA KAPITLET.

Klangen af Jasna Goras klockor hade hörts öfver 
hela landet, dånet af dess kanoner hade gifvit eko i 
allas hjärtan. Ett skri af förbittring ljöd från Karpaterna 
till Östersjön, och jätten vaknade ur sin domning.

Ett fruktansvärdt oväder drog ihop sig öfver de 
svenska inkräktarnas hufvuden. Fastän höljd af snö 
började marken bränna under deras fötter, hämnd och 
död lurade på dem rundt omkring, deras egna skuggor 
började förfära dem.

De irrade omkring gripna af ångest och skräck. 
Segersångerna dogo på deras läppar, och häpna sporde 
de hvarandra : »Är väl detta samma folk, som ännu i 
går öfvergaf sin rättmätige herre och utan strid under
kastade sig oss?» Hvad ville detta säga? Magnater, 
adel och armé hade ju, med en i häfderna exempellös 
pliktförgätenhet, öfvergått till segraren; städer och 
slott hade öppnat sina portar; landet hade inkräktats. 
Aldrig hade en eröfring kostat mindre blod. Sven
skarna hade själfva förvånats öfver den lätthet, hvar
med de intagit den mäktiga republiken, och de hade 
ej kunnat dölja sitt förakt för de besegrade, som vid 
blotta anblicken af de fientliga härmassorna svikit konung 
och fädernesland. Hvad Vreschovitsch på sin tid sagt 
åt det österrikiska sändebudet Lisola, sade också den 
svenske konungen och hans generaler: »Det finns hos 
denna nation hvarken mod eller fasthet, hvarken lag



lydnad, tro eller fosterlandskärlek — den måste gå 
under.»

De glömde, att det hos denna nation fanns en 
känsla, nämligen den, hvars jordiska uttryck var Jasna 
Gora.

Redan brann det i rikets alla hörn, redan hade 
hetmanerna och hären affallit från svenskarna och bil
dat konfederationen i Tyschovjets, då ryktet spreds, att 
konung Johan Kasimir återkommit från sin landsflykt 
och anländt till Lemberg. Dess högre stego stridslyst
nadens och den allmänna hänförelsens lågor. Liksom 
det ljumma vårregnet smälter snön, så började hoppet 
smälta misströstan och tvifvel. Man icke blott ville 
segra, man var viss om att man skulle segra. Från 
mun till mun flögo nyheter om segrar och framgångar 
— och visade de sig än vara falska, såsom ofta hände, 
nedslog dock ej detta modet. Det berättades om eröf- 
rade slott och om strider, där okända regementen under 
hittills okända anförare hade slagit svenskarna i grund, 
om väldiga bondehärar, som likt en svärm af gräshop
por kastat sig öfver och nedgjort fienden. Allt oftare 
nämndes också Stefan Tscharnjetskis namn.

Lemberg hade i och med konungens ankomst 
blifvit rikets verkliga hufvudstad. Under vägen från 
Schlesien hade en massa adel och trupper slutit sig 
till honom, och i hans följe befunno sig de flesta af 
landets biskopar samt alla de senatorer, hvilka förblif- 
vit honom trogna. Inom loppet af några dagar hade 
stadens befolkning fördubblats. Ett uppbåd ditkallade 
adeln från de angränsande vojevodskapen, och den in
fann sig talrikt och väl beväpnad. Alla fosterländska 
hjärtan svällde af stolthet vid anblicken af detta allmänna 
uppbåd, som ej hade den aflägsnaste likhet med det 
storpolska, hvilket vid Ujstsie höljt sig med sådan nesa. 
Detta var en krigisk adel, som ända från barnaåren var 
van att sitta på hästryggen, som härdats i de ständiga 
striderna med tatarerna och älskade sabeln högre än 
latinet.



Dagligen anlände dessutom till staden dels utländ
ska sändebud och dels deputationer från vojevodskapen, 
från krontrupperna och den litauiska armén med för
säkringar om trohet och beredvillighet att försvara 
konung och fädernesland.

På gatorna härskade rörelse och lif från morgon 
till kväll. Beriden adel och reguljära trupper genom
tågade dem, slamrande med sina vapen, kanoner kommo 
rullande på sina lavetter, det vimlade af brokiga dräkter, 
utländska och inländska, det var ett gny och ett sorl 
utan all ände.

Ocb midt uppe i allt detta ringde stadens alla 
klockor oafbrutet, förkunnande, att konungen var i 
Lemberg och att Lemberg till sin evärdeliga ära var 
den första polska stad, som åter mottagit sin landsflyktige 
konung.

Hvar helst Johan Kasimir visade sig, flögo också 
alla mössor i luften och hurrarop skallade. Vördnads- 
fullt hälsades äfven biskoparna, som genom fönstren 
på sina kareter välsignade folkmassan; vördnadsfullt 
hälsades senatorerna, som förblifvit konung och fäder
nesland trogna.

Hvad konungen beträffar, tillbragte han hela da- ♦ 
garna under rådplägningar med sina senatorer, mottog 
de utländska sändebuden och deputationerna från voje- 
vodskap och arméer, underhandlade med utskickade från 
kanen, som erbjöd honom fyrtio tusen man i hjälp
trupper, planlade utvägar att fylla den tomma skatt
kammaren, afsände kurirer åt alla håll med uppmaning
ar till motstånd och försvar. Konfederationen i Tyschov- 
jets erkände och bekräftade han och tog själf ledningen 
däraf i sin hand. Han arbetade dag och natt utan 
tanke på att spara sig, endast med republikens bästa 
för ögonen.

Också vann konfederationen allt större anslutning, 
icke blott bland adeln utan äfven bland befolkningen i 
allmänhet. Städerna lämnade vagnar, skjutvapen och 
fotfolk, judarna pengar. Ingen ville eller vågade annat 
än hörsamma det kungliga uppbådet; äfven de trögaste

lb. — Syndafloden. III.



stego till häst. Vittenberg utsände ett hotfullt manifest, 
riktadt mot konfederationen. Eld och svärd skulle för
göra dem som slöto sig till densamma. Men detta 
manifest hade ingen annan verkan än att gjuta olja på 
elden. Förmodligen med konungens medgifvande och 
för att öka förbittringen mot svenskarna utdelades ett 
stort antal däraf i Lemberg. Anständigheten förbjuder 
omnämna hvad befolkningen företog sig med dessa 
pappersblad, nog af att de illa tilltygade hvirflade för 
vinden genom Lembergs gator.

Då Vittenberg erfor, hur föga intryck hans hotel
ser gjort, öfverlämnade han befälet i Krakau åt den 
tappre Wirtz och begaf sig själf skyndsamt till Elbing, 
där Karl Gustaf vistades tillika med sin gemål och 
genom lysande gästabud gaf uttryck åt sin glädje öfver 
den stolta eröfring han gjort.

Till Lemberg hade emellertid nått ett rykte om 
Tykotsins fall, och modet och tillförsikten växte. Egen
domligt nog hade detta rykte börjat spridas redan innan 
någon kurir anländt. Man visste blott icke om furst 
vojevoden af Vilna dött eller om han tagits till fånga, 
men allmänt berättades, att pan Sapieha i spetsen för 
en stark här lämnat Podlachien och nu var på väg till 
vojevodskapet Lublin för att förena sig med hetmanerna, 
att han öfverallt slog svenskarna och att hans styrka 
dagligen växte.

Slutligen anlände sändebud från honom själf. Och 
det var ingen fåtalig deputation, som vojevoden sände: 
en hel ryttarfana ställde han till konungens förfogande, 
dels för att härigenom betyga majestätet sin vördnad 
och trygga hans person för faror, dels, kanhända, för 
att höja sitt eget anseende.

Truppen anfördes af den unge öfverste Volodjov- 
ski, som konungen väl kände till sedan gammalt. Han 
lät genast kalla honom till sig och omfamnade honom 
hjärtligt med orden:

»Välkommen, tappre soldat 1 Mycket vatten har 
flutit ut i hafvet, sedan vi sist sågo hvarandra. Det 
var vid Berestetschko, då du låg badande i blod.»



Pan Michael bugade sig till golfvet, svarande:
»Och sedermera i Varschau, nådige herre. Jag 

var på slottet i kastellanens af Kiev följe.»
»Och du tjänar alltjämt i armén? Du har inte 

fått nog af krigets vedermödor?»
»Republiken behöfver mig, och i dessa orostider 

har dessutom all min egendom gått förlorad. Jag har 
intet att luta mitt hufvud till, nådige herre, men det 
vållar mig ingen sorg, det är soldatens första plikt att 
offra lif och gods för konung och fädernesland.»

»Gifve Gud, att alla liknade dig! .. . Då skulle 
inte fienden förhärja vårt land. Vill Gud, kommer 
belöningens dag en gång. Men berätta mig nu hvilket 
öde vojevoden af Vilna fått!»

»Furst Janus Radzivill ståndar nu inför Guds dom
stol. Han uppgaf andan samtidigt med att vi företogo 
den sista segerrika stormningen mot Tykotsin.»

»Berätta!»
»Här är vojevodehs af Vitebsk relation,» svarade 

pan Michael.
Konungen tog brefvet, men knappt hade han bör

jat läsa det, förrän han afbröt sig.
»Pan Sapieha tar fel,» sade han, »då han skrifver, 

att litauiska storhetmansposten vacat. Den är icke ledig, 
ty jag ger den åt honom.»

»Någon värdigare än han finns icke,» svarade pan 
Michael, »och hela hären kommer att evigt förbli ers 
majestät tacksam för denna utnämning.»

Konungen smålog åt denna okonstlade yttring af 
tillfredsställelse och läste vidare.

Plötsligt suckade han.
»Radzivill kunde ha varit den skönaste pärlan i 

denna stolta krona, om icke hans högmod och de irr
läror han omfattade hade förmörkat hans själ.. . 
Nu är det för sent! . .. Outrannsakliga äro Guds vägar . . . 
Opalinski och Radzivill nästan samtidigt... Döm dem, 
Gud, icke efter deras synder utan efter din barmhärtig
het!»



En kort tystnad följde. Därpå fortsatte konungen 
läsningen.

»Jag är vojevoden tacksam,» sade han, då han 
slutat, »att han sänder mig en hel ryttarfana och sin 
förnämste krigare, såsom han skrifver. Men här befin
ner jag mig i trygghet, och krigarna behöfvas bättre 
ute på slagfältet. Ni hvila ut här, och sedan sänder 
jag er till pan Tscharnjetski, som säkerligen har använd
ning för er.»

»Vi ha hvilat oss tillräckligt utanför Tykotsin, 
nådige herre,» utbrast den lille riddaren ifrigt, »och 
skola gärna ge oss af i denna dag, om så är. . . Det 
är en stor lycka för oss att få skåda vår nådige herres 
anlete, men vi längta också att få pröfva en dust med 
svenskarna, och bättre befälhafvare än Tscharnjetski 
kunna vi aldrig få.»

Konungens vaxbleka, af vakor och bekymmer tärda 
ansikte strålade upp, och i det han med ett leende af 
tillfredsställelse betraktade den lille riddaren, frågade 
han:

»Var det du, som först kastade din kommando- 
staf till furst vojevodens fötter?»

»Jag var icke den förste, ers kunglig nåde, men 
det var första och gifve Gud också sista gången, som 
jag bröt mot den militäriska disciplinens lagar...»

Här afbröt sig pan Michael, och efter ett ögon
blick tillfogade han:

»Och jag gjorde det inte med lätt hjärta.»
»Nej, naturligtvis,» svarade konungen, »det var 

ett påkostande steg för dem som veta sin krigsmanna- 
plikt, men också lydnaden har sina gränser. Stannade 
många af de äldre officerarna kvar i Radzivills tjänst?»

»På sista tiden i Tykotsin hade han endast kvar 
pan Charlamp, som då han hållit fast vid fursten hit
tills ej ville öfverge honom i hans miseria. Endast 
medlidande höll honom kvar hos fursten, hans håg och 
hans tänkesätt drogo honom till oss. En sådan hungers
nöd hade rådt i fästningen, att han var halft ihjälsvul- 
ten, när vi slutligen intogo den; han hade försakat



själf för att ge åt sin herre. Nu är han kommen med 
oss hit till Lemberg för att bönfalla ers kunglig nåde 
om tillgift, och jag förenar mina böner med hans, ty 
han är en trogen tjänare och en god soldat.»

»Låt honom komma hit,» sade konungen.
»Han har dessutom en viktig underrättelse, som 

han fått i Kiejdany af furst Boguslav, att meddela ers 
kunglig nåde. Det rör sig om ett attentat, som är 
planlagdt mot ers majestäts dyrbara och för oss heliga 
person af en viss Kmitsits ...»

»Aha . . . Kmitsits! . . . Känner du honom?»
»Jag har känt honom, och jag har slagits med 

honom, men hvar han nu är vet jag inte.»
»Hvad har du för tanke om honom?»
»Nådige herre, när han kunnat inlåta sig på ett 

sådant impresus, finns det inga marter tillräckligt stora 
för honom, ty då är han en satan och icke en män
niska.»

»Den där uppgiften är osann,» svarade konungen, 
»en lögn af furst Boguslav .. . Men vi lämna den å sido 
så länge. Berätta mig hvad du vet om mannen från 
fordom.»

»Han har alltid varit en tapper soldat och i krigiska 
dater oupphunnen. Att som han med några hundra 
man hålla Chovanskis hela härsmakt stången, det skulle 
ingen annan ha mäktat. Det var ett under, att de inte 
flådde huden af honom och använde den till trum
skinn ! Om någon på den tiden hade gifvit Chovan- 
ski själfve furst vojevoden i händer, skulle det inte ha 
fröjdat honom så mycket som om han fått Kmitsits i 
present. .. Det gick ju ända därhän, att Kmitsits åt 
med Chovanskis knif och gaffel, åkte i hans släde efter 
hans hästar. Men på samma gång var han också en 
landsplåga för sina egna, begick lagbrott och våldshand
lingar utan tal och skulle liksom salig pan Laschtsch 
ha kunnat fodra sin rock med domstolskallelser. Genom 
sitt handlingssätt i Kiejdany vanärade han sig slutligen 
alldeles.»



Och pan Volodjovski började utförligt berätta allt 
som händt i Kiejdany.

Johan Kasimir lyssnade uppmärksamt, och då pan 
Michael till sist förtäljde, hur pan Zagloba räddat först 
sig och sedan alla sina kamrater ur den radzivillska 
fångenskapen, brast konungen ut i ett hjärtligt skratt.

» Vir incomp arab ilis! Vir incomp arab ilis/» ropade han. 
»Är han med här?»

»Ja, ers kunglig nåde,» svarade Volodjovski.
»Han öfverträffar Ulysses, den där adelsmannen! 

Tag honom och de båda panerna Skschetuski med till 
min taffell Men berätta nu hvad du mera vet om 
Kmitsits.»

»Af bref, som vi funno hos pan Roch Kovalski, 
fingo vi veta, att meningen var, att vi skulle aflifvas 
i Birsche. Fursten förföljde oss med en truppstyrka 
och försökte omringa oss, men det lyckades honom 
inte... Och ej nog med det: i närheten af Kiejdany 
fingo vi fast Kmitsits, som jag befallde mina soldater 
att genast nedskjuta.»

»Aha,» sade konungen, »jag märker, att ni äro 
kvicka i vändningarna där borta i Litauen.»

»Dessförinnan lät emellertid pan Zagloba under
söka om han inte hade några bref på sig. Och han 
fann ett från hetmanen, hvilket upplyste oss om att 
ifall inte Kmitsits varit vi skulle ha blifvit skjutna redan 
i Kiejdany.»

»Där ser du!» inföll konungen.
»Efter detta kunde det ju inte komma i fråga, att 

vi skulle taga hans lif. Vi släppte honom . . . Hvad 
han sedan tog sig till, vet jag inte .. . Han är en besyn
nerlig människa, och jag vet inte hvad jag skall tänka 
om honom ... Om det är förtal det furst Boguslav 
berättat...»

»Det skall strax visa sig,» svarade konungen.
Och han klappade i händerna.
»Kalla bit pan Babinitschl» sade han till pagen, 

som uppenbarade sig i dörren.



Pagen försvann, och ett ögonblick senare stod 
pan Andreas på tröskeln till det kungliga gemaket. Pan 
Volodjovski kände ej genast igen honom, ty den unge 
riddaren var mycket förändrad och afmagrad. Pan 
Michael betraktade honom alltså med frågande blickar.

»Besynerligt!» utbrast han slutligen. »Om inte ers 
kunglig nåde nämnt ett annat namn, skulle jag säga, att 
det vore pan Kmitsits.»

Konungen smålog.
»Den här lille riddaren har just berättat mig om 

en stor skälm som hette så,» svarade han, »men jag 
har tydligt och klart öfverbevisat honom om att han 
misstagit sig i sin dom, och jag är säker på att pan 
Babinitsch intygar det.»

»Nådige herre,» genmälde Babinitsch hastigt, »ett 
enda ord af ers kunglig nåde rentvår bättre den där 
skälmen än alla mina eder skulle förmå.»

»Och rösten densammal» utbrast den lille öfver- 
sten med stigande förvåning. »Men det där ärret tvärs 
öfver kindbenet hade han inte.»

»Ädle riddare,» svarade Kmitsits, »adelsmannens 
lekamen är ett register, där än den ena, än den andra 
sabeln gör sina anteckningar ... Men här är er egen nota
tion, på den känner ni kanske igen mig.»

Med dessa ord böjde han på sin rakade hjässa och 
pekade med fingret på ett långt, hvitt ärr, som gick 
tvärs öfver hufvudskålen.

»Mitthugg 1» utropade pan Volodjovski. »KmitsitsI»
»Och jag säger dig, att du inte känner Kmitsits!» 

inföll konungen.
»Hur så, nådige herre?...»
»Du har känt den tappre men laglöse soldaten 

och anhängaren af Radzivill . . . Men här står Tschen^ 
stochovas Hektor, som Jasna Gora har mest att tacka 
för näst efter pater Kordetski, här står fäderneslandets 
försvarare och min trogne tjänare, som anfört den trupp, 
h vilken eskorterat mig hit från Schlesien, hvars vak
samhet jag har att tacka för att jag lyckligt kommit hit 
och som till och med en gång räddat mitt lif, då vi



uppe i Karpaterna anföllos af en trupp svenskar. Sådan 
är den nye Kmitsitsl... Lär känna och älska honom, 
ty det är han värd!»

Pan Volodjovski började sno sina gula mustascher 
utan att veta hvad han skulle svara, och konungen 
tillfogade:

»Och vet, att han, långt ifrån att göra furst Bogu- 
slav några förrädiska förslag, själf varit den förste att 
utkräfva hämnd på honom för Radzivillernas macbi- 
nationer, ty han bortröfvade honom och hade för afsikt 
att öfverlämna honom i våra händer.»

»Och oss varnade han för furst vojevoden af 
Vilna,» utropade den lille riddaren, »och jag måste 
erkänna, att han därigenom gjorde oss en stor tjänst, 
ty hade inte den varningen kommit, skulle vojevoden 
ha funnit oss alldeles oförberedda och lätt kunnat öfver- 
rumpla oss... Är det en ängel, som så har förändrat 
ert sinne?»

»Omfamnen hvarandra!» sade konungen.
»Jag har alltid funnit behag i er!» utropade 

Kmitsits.
Och utan att längre besinna sig föllo de i hvar

andras armar, och konungen betraktade dem med ett 
förnöjdt småleende. Kmitsits omfamnade den lille rid
daren med sådant eftertryck, att han lyfte honom högt 
i vädret som en kattunge och ej på en god stund 
släppte ned honom igen.

Sedan begaf sig konungen till sin sedvanliga råd
plägning med senatorerna, och de båda riddarna stodo 
ensamma kvar.

»Följ med till mitt kvarter,» sade Volodjovski. 
»Där finner du de båda Skschetuskierna och pan Zagloba, 
som skola bli glada att höra hvad konungen berättat 
för mig. Där är också pan Charlamp.»

Men Kmitsits trädde den lille riddaren ett steg 
närmare, och en liflig oro målade sig i hans drag.

»Hade furst Radzivill många hos sig på Tykotsin?» 
frågade han.

»Af högre officerare endast Charlamp.»



»Det är inte officerarna jag tänker på . . . Voro 
där några damer?»

»Aha, jag förstår,» svarade den lille riddaren och 
rodnade lätt. »Panna Billevitsch har furst Boguslav fört 
till Taurogi.»

Kmitsits’ ansikte skiftade plötsligt färg. Först blef 
det likblekt, sedan blossande rödt, så ännu blekare än 
förut. I första ögonblicket kom intet ljud öfver hans 
läppar, han drog endast tungt efter andan, liksom hade 
han känt sig nära att kväfvas. Sedan pressade han 
båda händerna mot tinningarna och började likt en 
vansinnig rusa af och an i rummet, under det han 
ropade:

»Det brinner härinne! Det brinner, det brinner!»
»Kom,» sade Volodjovski, »Charlamp vet bättre 

besked i denna sak än jag, ty han var med.»

ANDRA KAPITLET.

Utkomna från konungens kvarter vandrade de 
båda riddarna framåt under tystnad. Volodjovski ville 
icke tala, Kmitsits kunde icke, ty smärta och raseri 
skulle ha kväft hans stämma. Med möda banade de 
sig väg genom talrika människomassor, som lockats ut 
af ryktet, att den första af de tatarhorder, som kanen 
lofvat konungen i undsättning, var i antågande och skulle 
rycka in i staden. Den lille riddaren gick först, Kmit
sits följde honom med vacklande steg och med mössan 
neddragen öfver ögonen.

Då de kommit ut ur den värsta trängseln, tog pan 
Michael Kmitsits under armen och yttrade:

»Sansa digl... Genom förtviflan vinner du ingen
ting I»



»Jag förtviflar inte,» svarade Kmitsits, »men jag 
vill se hans hjärteblod!»

»Da kan vara viss om att finna honom bland 
fäderneslandets fiender!»

»Så mycket bättre!» sade pan Andreas. »Men om 
jag också funne honom i kyrkan ...»

»För Guds skull, häda inte!» af bröt honom den 
lille öfversten hastigt.

»Den där förrädaren förleder mig tillsynd!»
De gingo tysta några ögonblick. Sedan frågade 

pan Kmitsits:
»Hvar är han nu?»
»Kanske i Taurogi, kanske inte. Charlamp kan 

ge bästa upplysningarna.»
Kmitsits började andas så tungt som om han gått 

uppför ett brant berg.
»Jag har inte fått tillbaka mina krafter efter sista 

dusten med svenskarna,» sade han.
»Berätta mig hur det var, konungen nämnde det 

endast i förbigående!»
I afbrutna ord berättade då Kmitsits först om 

belägringen af Tschenstochova och sedan om sina 
vidare äfventyr.

Från Tschenstochova hade han styrt färden mot 
schlesiska gränsen, som han lyckligt uppnått, och sedan 
hade han begifvit sig direkt till Glogov, där konungen 
vistades. Som öfverbringare af nyheter från Tschen
stochova hade han blifvit mottagen med öppna armar, 
och hans berättelse om munkarnas ståndaktighet och 
den växande förbittringen mot svenskarna hade så upp- 
lifvat konungens mod, att denne beslutit återvända till 
sitt olyckliga rike. Pan Andreas hade uppgjort planen 
till färden och af konungen, som fattat förtroende till 
honom, utsetts att leda företaget. Misstankar och föro
lämpningar hade ej heller här besparats honom, men 
han hade öppnat sitt hjärta för konungen, oförbehåll
samt anförtrott honom alla sina forna villfarelser och 
sin önskan att nu godtgöra dem. Och konungen hade 
huldrikt förlåtit honom och skänkt honom sin fasta



tillit, hvilket han ej heller hade fått orsak att ångra, 
ty färden hade gått lyckligt och småningom förvand
lats i ett triumftåg. Endast en gång hade de oför- 
modadt öfverfallits af en svensk trupp, men de hade 
kämpat som lejon, och efter en blodig strid hade 
svenskarna nödgats rymma fältet. Pan Andreas hade 
till och med haft lyckan att rädda konungens lif genom 
att kasta sig emellan honom och en svensk ryttare, 
hvarvid han dock själf fått ett svårt sår, som i flere 
veckor hållit honom fängslad vid sängen.

Han tystnade och drog djupt efter andan, uttröttad 
af det myckna talandet, och pan Volodjovski betraktade 
med ökad sympati hans bleka, utmagrade ansikte.

»Men hvad var det konungen nämnde om att du 
bortröfvat furst Boguslav?» återtog han.

Pan Kmitsits började åter berätta, och fastän han 
skar tänderna därvid, beredde det honom dock en lättnad 
att tänka på hvilken förödmjukelse han tillfogat Bogu
slav, och hans uppsyn ljusnade något.

»Jag visste, att du är en resolut karl,» sade den 
lille öfversten, »men ett sådant tilltag som att bort- 
röfva Radzivill midt för näsan på hans egen armé, det 
hade jag inte väntat ens af dig.»

Emellertid voro de nu framme vid kvarteret. De 
båda Skschetuskierna, pan Zagloba och Charlamp voro 
upptagna af att syna några krimska fårskinnspälsar, som 
en tatar bjöd ut åt dem. Charlamp, som var mest 
bekant med Kmitsits, igenkände honom vid första ögon
kastet, och i det han släppte fårskinnspälsen, skrek han:

»Jesus, Maria 1»
Innan man ännu hunnit hämta sig från sin för

våning, yttrade Volodjovski:
»Go* herrar, ni se här Tschenstochovas Hektor 

och konungens trogne tjänare, som har utgjutit sitt 
blod för tro, fädernesland och konung.»

Och den hederlige pan Michael började i entu
siastiska ordalag berätta allt hvad han hört om Kmitsits, 
dels af konungen, dels af pan Andreas själf, samt slöt 
till sist med orden:



»Det är alltså inte nog med att de rykten, furst 
Boguslav utspridt om denne riddare, äro lögnaktiga. 
Rätta förhållandet är tvärtom, att han inte äger en 
bittrare fiende än pan Kmitsits och att han bortfört 
panna Billevitsch till Taurogi för att på det sättet 
hämnas.»

»Och oss har denne riddare räddat från en säker 
död, och de konfedererades trupper har han varnat 
för furst vojevoden!» ropade pan Zagloba. »De hand
lingarna utplåna alldeles hans forna synder. Vid Gudi 
Det var tur, att han kom till oss i sällskap med dig, 
Michael, och tur är det också, att vår ryttarfana är 
lägrad utanför staden, ty laudanernas förbittring mot 
honom känner inga gränser, och han skulle inte hunnit 
draga andan, innan de spetsat honom på sina sablar.»

»Vi hälsa er af hjärtat såsom en bror och en blif- 
vande kommilitonl» sade Jan Skschetuski.

Charlamp tog sig med båda händerna om huf- 
vudet.

»En sådan som han går aldrig till botten,» sade 
han, »han simmar i land, på hvilket djup han än blir 
utkastad, och fångar till och med in ära under vägen.»

»Var det inte det jag sade er!» ropade Zagloba. 
»Så fort jag fick se honom i Kiejdany, tänkte jag: det 
där är en soldat med ruter i sigl Och minns ni, att 
vi tvärt föllo i famnen på hvarandra? Det är sant, 
att det är jag, som har knäckt Radzivill, men han kan 
också delvis ta åt sig förtjänsten. Det var Gud, som 
ingaf mig att inte låta honom skjutas ner på Bille- 
vitsche . . . Go’ herrar, det höfves inte att låta en sådan 
riddersman gå törstig ifrån oss, han skulle kunna tro, 
att vi inte mena uppriktigt med honom.»

Men Kmitsits hade ej tanke för annat än att af 
Charlamp få upplysningar om Olenkas öde.

»Var du med på Kiejdany?» frågade han.
»Ja, hela tiden,» svarade Charlamp. »Furst Bogu

slav kom på besök till vår vojevod. Det gafs en 
bankett på kvällen, och fursten hade gjort sig så grann, 
att man kunde bli solblind af att se på honom, och



det märktes tydligt, att panna Billevitsch föll honom 
mycket i smaken. Han spann som en katt, när man 
stryker honom öfver ryggen, och krumbuktade sig för 
henne och sade henne artigheter...»

»Håll upp!» af bröt honom pan Volodjovski. »Du 
plågar junkern ...»

»Nej, nej, fortsätt!» ropade Kmitsits.
»Han sade högt vid bordet,» återtog Charlamp, 

»att en polsk adels jungfru inte vore en för lågättad 
gemål ens åt en Radzivill och att han själf hellre skulle 
vilja gifta sig med en polsk adelsjungfru än med någon 
af alla de prinsessor, som kungen af Frankrike före
slagit honom. Han nämnde namnen på dem, men 
jag minns dem inte, så besynnerliga och krångliga 
voro de. ..»

»Det hör heller inte hit,» inföll Zagloba.
»Naturligtvis sade han så för att vinna den där 

jungfrun. Det förstodo vi strax, och vi började blinka 
åt hvarandra, med rätta menande att det lades ut giller 
för innocentian...»

»Och hon? Och hon?» frågade Kmitsits med 
feberaktig otålighet.

»Hon skickade sig som det höfdes en ädelboren 
jungfru, visade ingen tillfredsställelse och såg inte ens 
på honom, förrän han började tala om dig. Då spände 
hon ögonen i honom. När han så berättade, att du 
erbjudit dig att för så och så många dukater bortröfva 
konungen och död eller lefvande öfverlämna honom 
åt svenskarna, trodde vi att hon skulle svimma eller 
uppge andan, så blek vardt hon. Men hennes harm 
och vrede mot dig var så häftig, att den besegrade 
hennes kvinnliga svaghet. Då han sedan berättade, 
med hvilken afsky han tillbakavisat ditt anbud, började 
hon se på honom med beundrande och tacksamma 
blickar, och hon vägrade inte att taga hans arm, då de 
stego upp från bordet.»

Kmitsits pressade händerna mot ögonen.
»Död åt honom! Död!...» hväste han.
Plötsligt sprang han upp från sin plats.



» Farväl 1»
»Hvad nu? Hvarthän?» frågade Zagloba och ställde 

sig i hans väg.
»Konungen ger mig orlof, och jag beger mig 

åstad och söker upp honom!» ropade Kmitsits.
»Vid Kristi sår, vänta, inte så brådt! Ännu vet 

du inte allt, och söka upp honom hinner du alltid. 
Du ämnar väl inte ge dig af ensam? Och hvar ämnar 
du söka honom?»

Kmitsits skulle måhända ej ha låtit hejda sig, men 
hans krafter sveko honom, ty han var ännu långt ifrån 
återställd från sina sår. Han sjönk ned på en bänk, 
lutade hufvudet mot väggen och slöt ögonen.

Zagloba räckte honom en bägare vin, och han grep 
den med darrande händer och tömde den i botten.

»Ännu är ingenting förloradt,» sade Jan Sksche- 
tuski, »men försiktighet är dess mer af nöden, som 
det är en så hög och mäktig herre ni har att göra 
med. Genom något förhastadt steg kan ni störta både 
er själf och panna Billevitsch i fördärfvet.»

»Hör Charlamp till slut!» inföll pan Zagloba.
Kmitsits bet ihop tänderna.
»Jag skall lyssna tålmodigt.»
»Om hon lämnade Kiejdany godvilligt,» fortsatte 

pan Charlamp, »det vet jag inte, ty jag var inte när
varande vid hennes afresa. Men jag vet, att svärd- 
dragaren protesterade och att man först sökte öfvertala 
honom och sedan höll honom arresterad i tyghuset. 
Att jungfrun är i dåliga händer, det är inte tu tal om 
det, ty efter hvad som berättas om den unge fursten, 
lär han vara lika lysten efter vackra kvinnor som trots 
någon storturk. Faller honom någon i smaken, frågar 
han inte ens efter om hon är gift.»

»Det brinner här inne! Det brinner!» ropade 
Kmitsits än en gång och tog sig om hufvudet.

»Den skurken!» ropade Zagloba.
»Det förvånar mig bara, att furst vojevoden utläm

nade henne åt Boguslav,» inföll Jan Skschetuski.
»Jag är ingen politikus och diplomat,» svarade



Charlamp, »och därför upprepar jag bara hvad jag själf 
hörde af officerarna, särskildt af Ganhoff, som var in
vigd i furstens alla arcana. Jag hörde med egna öron, 
hur någon i hans närvaro yttrade: ’Kmitsits får inte 
vara någon kostföraktare, om han skall hålla till godo 
med hvad unge fursten lämnad — hvarpå Ganhoff 
svarade: ’Det ligger mera politik än affectus bakom 
den där förflyttningen. Furst Boguslav är inte den 
som släpper taget, men om den där jungfrun sätter 
sig till motvärn, kan han inte i Taurogi göra med 
henne som han brukar göra med andra. Det skulle 
bli skandal, och i Taurogi vistas furstinnan Radzivill 
med dotter, som Boguslav måste ta hänsyn till, efter
som han har afsikter på unga furstinnans hand ... Det 
kommer att bli honom svårt att spela dygdemönster, 
men i Taurogi måste han det’.»

»Nu bör en sten ha fallit från ditt hjärta 1» ropade 
Zagloba, »ty häraf framgår tydligen, att flickan icke 
löper någon fara.»

»Hvarför förde han då dit henne?» röt Kmitsits.
»Du gör rätt i att vända dig till mig med den 

frågan,» svarade Zagloba, »ty hvad en annan bryr sin 
hjärna med förgäfves i ett helt år, det lyckas jag som 
oftast fundera ut på fläcken. Hvarför han fört dit 
henne? Jag förnekar inte, att hon nog kan ha fallit 
honom i smaken, men han förde dit henne också af 
den anledningen, att han ville ha henne som ett slags 
gisslan och förhindra hela släkten Billevitsch, som är 
talrik och mäktig, från fientligheter mot Radzivillerna.»

»Det är möjligt,» inföll Charlamp, »och hvad 
som är visst är, att han i Taurogi måste lägga band 
på sina syndiga begärelser och inte kan drifva saken 
ad extrema.»

»Hvar är han nu?»
»Furst vojevoden förmodade i Tykotsin, att han 

var hos svenske konungen i Elbing, dit han skulle 
bege sig för att begära undsättning. I alla händelser 
är han inte i Taurogi, ty där ha utskickade förgäfves 
sökt honom.»



Här vände sig Charlamp till Kmitsits.
»Om du vill lyssna till en enfaldig, olärd soldat, 

skall jag säga dig min tanke: ifall någon olycka redan 
träffat panna Billevitsch i Taurogi eller ifall fursten 
lyckats uppväcka hennes affectus, så har du ju ingen
ting där att göra. Om inte, däremot, om hon står 
under furstinnans beskydd och åtföljer henne till Kur
land, så är hon tryggare där än någon annanstädes, och 
en säkrare tillflyktsort för henne skulle du inte kunna 
finna i hela republiken.»

»Ifall ni är den jag håller er för,» inföll Sksche- 
tuski, »så bemäktigar ni er först Boguslav, och när 
ni har honom i ert våld, återvinner ni också panna 
Billevitsch.»

»Hvar är han nu?» upprepade Kmitsits, i det han 
vände sig till Cbarlamp.

»Det har jag redan sagt,» svarade denne, »fast du 
tycks ha glömt det. Jag förmodar, att han är i Elbing 
och att han i förening med Carolus Gustavus kommer 
att rycka emot pan Tscharnjetski.»

»Följ med oss till pan Tscharnjetski 1 Då har du 
de bästa utsikterna att stöta på furst Boguslav,» sade 
Volodjovski.

»Jag tackar er för era välvilliga råd,» svarade 
Kmitsits, hvarefter han brådskande började taga farväl. 
Ingen gjorde något försök att kvarhålla honom, väl 
vetande att hvarken kamratlag eller fyllda bägare äga 
någon lockelse för den som bär på en bitter sorg.

»Jag följer dig till det ärkebiskopliga palatset,» 
sade pan Volodjovski, »du är ju i en sådan författning, 
att du skulle kunna gå vilse ...»

»Jag också 1» inföll Jan Skschetuski.
»Låt oss gå allesammans 1» tillfogade Zagloba.
De spände på sig sina sablar, kastade kappor öfver 

sig och begåfvo sig åstad. Trängseln på gatorna var 
än större än förut. Oupphörligt mötte de skaror af 
väpnad adel, soldater, betjäning, ormianer, judar, valac
ker och bönder från de kringliggande byarna, hvilka 
nedbränts af Chmelnitski.
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Köpmännen stodo utanför sina butiker, husens 
fönster voro belägrade af nyfikna. Alla visste förtälja, 
att tatarhorden redan var anländ och att den snart 
skulle genomtåga staden för att sedan defilera för konun
gen. Alla ville se denna hord, ty det erbjöd i sanning 
nyhetens hela behag att skåda tatarer, som lugnt och 
fredligt färdades igenom stadens gator. Hittills hade 
Lemberg aldrig sett dem annat än utanför sina murar 
och då mot bakgrunden af brinnande förstäder och 
byar. Nu kommo de som bundsförvanter mot sven
skarna.

Också förmådde våra riddare knappast bana sig 
väg genom folkskarorna. Oupphörligt lopp ropet: 
»De kommal De kommal» från en gata till en annan, 
och då skockade sig hopen så tätt, att det var omöjligt 
att komma ett steg framåt.

»Puh,» sade Zagloba, »vi stanna ett ögonblick 1 
Du Michael, det här påminner mig om forna tider, 
när vi tittade det där packet rätt i bvitögonen och 
inte gapade på det från sidan som nu. Och jag, som 
till och med satt i fångenskap hos dem! Det sägs, 
att den blifvande kanen och jag likna hvarandra som 
två bär...»

»De kommal De kommal» ropades det ånyo 
öfverljudt.

»Gud har förändrat de hundarnas sinnen,» fort
satte Zagloba, »så att de i stället för att förhärja de 
lillryska länderna komma oss till undsättning.. . Det 
är ett sant under 1 Ty det säger jag er, go’ herrar, 
att om en synd blifvit mig förlåten för hvar hedning, 
som denna min gamla arm har skickat till helvetet, 
så skulle jag redan vara kanoniserad, eller också hade 
jag blifvit lefvande upptagen till himlen i en eld
vagn ...»

Här af bröts pan Zagloba återigen af ropet:
»De kommal De kommal»
Det ljöd nu tusenstämmigt, men sedan inträdde 

djup tystnad, och allas blickar riktades åt det håll, 
hvarifrån horden skulle komma. I fjärran hördes en

2. — Syndafloden. III.



bullrande musik, folkhopen drog sig åt sidorna och 
tryckte sig intill husväggarna, och slutligen uppen
barade sig de första tatariska ryttarfanorna.

»Titta! De ha till och med musikkår med sigl 
Det är något ovanligt hos tatarerna.»

»De vilja imponera så mycket som möjligt,» 
svarade Jan Skschetuski, »och en del horder ha ju sina 
musikanter, som spela för dem, då de ge sig ut på 
några längre ströftåg. Det måtte vara en af deras 
förnämsta trupper, detta.»

Emellertid hade ryttarna nu närmat sig och bör
jade defilera.

Främst red på en skäckig häst en brunhyad tatar 
med två pipor i munnen. Han satt med bakåtböjdt 
hufvud och slutna ögon och for blixtsnabbt med fing
rarna öfver de båda piporna, som frambragte gälla, 
öronskärande läten. Efter honom följde tvenne andra 
med långa, bjällerförsedda käppar, hvilka de skakade 
som i raseri; ännu andra slogo mässingstallrikar mot 
hvarandra, dunkade på trummor eller spelade på 
teorbaner, och allesammans, med undantag af de båda 
pipbiåsarna, sjöngo eller rättare sagdt framvrålade en 
vild sång. Vid ljudet af denna barbariska musik defi
lerade hela afdelningen förbi Lembergsborna, fyra och 
fyra i rad och bestående af omkring fyra hundra man.

Det var verkligen en mönstertrupp, sändafkanen 
till den polske konungen såsom hedersgåfva och prof. 
Den anfördes af Akbah-Uhlan, en gammal och erfaren 
krigare, högt skattad af tatarerna för sitt hjältemod 
och sin skoningslöshet. Han red i midten af tåget, 
mellan musikanterna och själfva truppen, klädd i en 
skär ehuru mycket urblekt sammetspäls, kantad med 
nött mårdskinn. Hans rödbrusiga ansikte hade blifvit 
blåaktigt af den starka blåsten, och han vaggade litet 
i sin höga sadel. Då och då vände han på hufvudet 
och kastade en blick på sina tatarer, alldeles som om 
han misstänkt, att de ej skulle förmå styra sig vid 
åsynen af öppna bodar, dyrbara varor och kvinnor,



utan med ett vildt tjut skulle störta sig öfver alla 
dessa härligheter.

Men tatarerna redo lugnt framåt, och endast af 
de lystna blickarna kunde man ana hvad som rörde 
sig i dessa barbarers själar. Folkmassan betraktade dem 
nyfiket ehuru nästan fientligt, så djupt rotadt var i 
dessa trakter agget mot hedningarna. Dock fanns det 
de, som lofvade sig mycket af deras bistånd.

»Svenskarna hysa en dödlig skräck för tatarerna, 
och deras soldater berätta en hop hårresande historier 
om dem, som öka förskräckelsen,» sade de, i det de 
betraktade tatarerna.

»Och med skäl,» svarade andra. »Det vore just 
värdt, att Carolus Gustavus1 ryttare försökte mäta sig 
med tatarerna, som inte ens vårt rytteri förmår hålla 
stången ibland. Innan en sådan där pansarklädd ryttare 
hinner vända sig om, har tataren redan kastat snaran 
öfver honom.»

»Det är synd att ta hedningars hjälp 1» hördes 
flere stämmor.

»Det må vara synd eller inte, men det är nöd
vändigt. »

»En ståtlig trupp i alla fall!» utlät sig pan Zagloba.
Tatarerna voro i själfva verket iförda snygga, 

svarta eller hvita fårskinnspälsar med ullen vänd utåt; 
svarta pilbågar och koger, fulla med pilar, dinglade på 
deras ryggar, och alla utan undantag hade sablar, hvilket 
visst icke alltid brukade vara fallet; de fattigare betjä
nade sig vanligen i handgemänget af hästskallar, fast
bundna vid påkar. Men det var som sagdt en mön
stertrupp, sänd af kanen såsom prof på hvad han kunde 
erbjuda, och därför voro en del till och med försedda 
med skjutvapen, och allesammans hade goda hästar, 
visserligen små och tämligen magra men snabbfotade 
ioch härdiga.

I midten af tåget gingo dessutom fyra kameler, 
<och mängden förmodade, att de voro lastade med pre
senter från kanen till konungen. Men häri bedrog 
man sig, ty kanen föredrog att mottaga skänker



framför att ge sådana. Han hade visserligen erbjudit 
hjälptrupper men ej för intet.

Då truppen tågat förbi, yttrade därför också pan 
Zagloba:

»Dyrt komma dessa auxilia att kosta oss I Deskola 
låtsas vara bundsförvanter, men de komma att förhärja 
hela landet i kapp med svenskarna.»

»Jag har hört berättas,» inföll pan Michael, »att 
konungen utfäst det villkoret, att horden skali indelas 
i trupper på femhundra man, af hvilka hvar och en 
skall stå under befäl af en af våra officerare. I annat 
fall skulle de här vännerna inte lämna kvar annat än 
himmel och jord.»

»Och denna trupp? ... Hvad ämnar konungen 
göra med den?»

»Kanen har sändt honom den så godt som i pre
sent, och han kan göra hvad han behagar med den. 
Förmodligen skickar han den till pan Tscharnjetski 
samtidigt med oss.»

»Nå ja, pan Tscharnjetski skall nog lyckas hålla 
dem i styr.»

»Om han slår ned sitt läger midt ibland dem, ja, 
annars börja de tvärt roffa och plundra . .. Nej, kungen 
kommer nog att genast ge en af våra officerare befälet 
öfver dem.»

»Men den där tjocke agan? Hvad skall han göra
då?»

»Om han inte får en ynkrygg till chef, skall han 
lyda order.»

»Farväl, go’ herrar, farväl!» ropade plötsligt Kmit- 
sits.

»Hvarthän? Och hvarför så brådt?»
»Jag skall falla till konungens fötter och bönfalla 

honom, att han ger mig befälet öfver den där truppen!»

Då Kmitsits återkom till sitt kvarter, fann han där 
till sin ytterliga förvåning Soroka, som med glädjetårar



hälsade sin husbonde. Den trogne lifknekten hade 
utspanat pan Andreas’ vistelseort och kom nu för att 
återtaga sin tjänst.

Detta syntes pan Andreas vara ett lyckligt före
bud, och allt gick honom också öfver förväntan väl i 
händer. Konungen samtyckte med glädje till hans 
anhållan att få taga befälet öfver tatartruppen, ty ingen 
kunde i själfva verket vara bättre skickad att hålla dessa 
barbarer i styr. Och hvad mera var, underrättelse hade 
just ingått från pan Sapieha, att furst Boguslav med 
en stor härsmakt ryckte emot honom, hvadan han 
anhöll att förstärkning måtte sändas honom. Till sin 
obeskrifliga glädje erhöll därför pan Andreas’ befallning 
att med sina tatarer rycka ned till Podlachien och där 
förena sig med vojevoden af Vitebsk.

Så skildes då våra riddares vägar. Pan Andreas 
bröt ofördröjligen upp i spetsen för sin tatartrupp. 
Något senare lämnade pan Volodjovski och hans kam
rater Lemberg för att med sina laudaner sluta sig till 
pan Tscharnjetski och under dennes befäl gå nya äfven- 
tyr till mötes.

TREDJE KAPITLET.

Våren gick underliga vägar detta år, ty medan i 
norra delen af republiken snön redan smälte, isen bröt 
upp på floderna och hela landsträckor lågo under vatten, 
rådde nere i södra delen ännu vinterkyla. Snön låg 
fotsdjup i. skogarna, de frusna vägarna dånade under 
hästarnas hofslag, himlen var ständigt blå, solned
gångarna voro röda och nätterna stjärnklara och kalla. 
Befolkningen gladde sig åt denna envisa kyla och me
nade, att den skulle rota ut åkerråttor och svenskar.
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Men hade våren låtit vänta på sig, så kom den 
dess plötsligare när den kom. Solen började med 
ens utsända en brännande hetta, den frusna marken 
tinade upp, från de ungerska stäpperna kommo ljumma 
vindar dragande öfver ängar, fält och ödemarker, snön 
smälte och den svarta åkerjorden blottades, gröna strån 
sköto upp i dälderna, och från hvarje trädgren i skogen 
plaskade och droppade det.

Mot den alltjämt klarblå himlen aftecknade sig 
långa rader af tranor, vildgäss och änder. Storkarna 
återkommo till sina fjolårsbon och svalorna till sina 
nästen under taksparrarna, det var ett kvittrande och 
ett drillande i alla byar och alla skogar, och om kväl
larna höllo grodorna en örondöfvande konsert i dam
marna.

Sedan följde en period, hvarunder det regnade 
oafbrutet, dag och natt. Fälten förvandlades till sjöar, 
floderna svämmade öfver, och vägarna blefvo så godt 
som ofarbara.

I denna bottenlösa smuts och gyttja släpade sig 
de svenska trupperna framåt, alltjämt styrande kosan 
mot söder.

Men hur föga liknade icke dessa oordnade hopar 
den lysande armé, som på sin tid under Vittenbergs 
befäl hade tågat in i Storpolen I Hungern hade tryckt 
sin blåa stämpel på de gamla veteranernas drag. De 
sågo snarare ut som vålnader än som lefvande män
niskor, och trötta, förtviflade och modfällda släpade de 
sig framåt, väl vetande att det vid vägens slut ej vän
tade dem föda utan svält, ej hvila utan strid, ej seger 
men måhända döden.

Pansarklädda benrangel sutto på skelettliknande 
hästar. Infanteristerna orkade knappast draga upp fotterna 
ur gyttjan, deras darrande händer förmådde knappast hålla 
i lansar och musköter. Dag efter dag gick, de tågade 
alltjämt framåt. Vagnarna gingo sönder, kanonerna 
sjönko ned i smutsen, på en dag hann man ej tillrygga- 
lägga mer än en mil. Som korpar öfver lik så kastade 
sig farsoter öfver soldaterna; somliga hackade tänderna



i feberfrossa, andra sjönko maktlösa till marken och 
reste sig ej mera.

I spetsen för denna bedröfliga armé befann sig 
Karl Gustaf själf, som vid underrättelsen om pplacker- 
nas resning skyndsamt lämnat Preussen och återvändt 
till republiken för att med ett slag krossa Johan Kasi- 
mir. Det var alltså för att uppsöka och slå denne, 
som han utan rast och hvila tågade mot söder.

Samtidigt var han emellertid själf förföljd. Tal
rika hopar af adelsmän och bönder följde likt schakaler 
i svenskarnas spår, anföllo enstaka afdelningar, öfver- 
rumplade dem om nätterna, lämnade dem ej ett ögon
blicks ro.

Slutligen kom den mest fruktansvärde af alla, 
Tscharnjetski. Så ofta de svenska eftertrupperna vände 
på hufvudet, varseblefvo de ryttare bakom sig, ibland 
på ett afstånd af några hundra fot, ibland tätt inpå sig.

Svenskarna önskade intet högre än strid, men 
Tscharnjetski undvek att inlåta sig i öppen batalj; han 
väntade tills tiden var inne och föredrog än så länge 
att utmatta fienden genom oaflåtliga småfejder.

Detta tillstånd af ständig osäkerhet gjorde de redan 
förut så medtagna svenska soldaterna hart när förtviflade. 
Förr hade Karl Gustaf hälsats af jubelrop, så snart han 
visat sig, nu hälsade honom hans regementen med 
dyster tystnad. Vid lägereldarna förde de utsvultna 
och dödströtta soldaterna långt oftare talet på Tscharn
jetski än på sin egen konung. Öfverallt tyckte man 
sig se honom, och egendomligt nog endast ökades 
oron, då på ett par dagar ingen truppafdelning hade 
nedhuggits, då några nätter förflutit utan allarm, utan 
ropen: »Allah!» och: »Stick! Hugg ner!»

»Tscharnjetski håller sig undan. Gud vet hvad 
han kokar ihop för sattyg!» sade soldaterna till hvar
andra.

Anländ till Jaroslav gjorde Karl Gustaf ändtligen 
några dagars halt för att vinna andrum och besluta 
hvad han närmast borde företaga sig. Underrättelse 
hade ingått, att Johan Kasimir brutit upp från Lemberg,



och han beslöt nu utforska hvar den polske konungen 
stod att anträffa.

För detta ändamål fick öfverste Kannenberg order 
att öfvergå San med tusen man rytteri och bege sig 
af mot öster.

»Kanske att du har krigets utgång och allas vårt 
öde i din hand!» sade konungen till honom vid affärden.

I själfva verket berodde mycket af denna expedi
tion. Först och främst skulle Kannenberg förskaffa hären 
proviant, och lyckades han så dessutom utforska hvar 
Johan Kasimir befann sig, skulle den svenske konungen 
med hela sin härsmakt tåga emot den »polske Darius,» 
tillintetgöra hans armé och — i bästa fall — taga 
honom själf till fånga.

Det var följaktligen en utvald trupp, som ställdes 
under Kannenbergs befäl, och man var dess noggran
nare i valet som öfversten ej kunde medföra vare sig 
fotfolk eller artilleri utan endast rytteri. Och att upp
ställa tusen ryttare i stånd att mäta sig med det polska 
kavalleriet var ingen lätt sak för svenskarna.

Den tjugonde mars aftågade truppen. Soldaterna 
voro vid godt mod, ty för en gångs skull hade de fått 
äta sig mätta. Man hade afknappat de andras ransoner 
för att ge åt dem, och deras fältflaskor voro fyllda 
med brännvin. Under munter sång passerade de bron, 
som var slagen öfver floden, och ropade till kamraterna, 
hvilka åsågo deras affärd:

»Vi skola ha själfve Tscharnjetski med oss till
baka !»

De anade icke, att de gingo att nedslaktas som 
boskap.

Allt sammansvor sig till deras fördärf. Knappt 
hade de tågat öfver bron, förrän svenska sappörer bör
jade söndertaga den för att bygga en starkare, som 
skulle kunna bära äfven kanoner. Under tiden fortsatte 
Kannenberg sin marsch. Soldaternas hjälmar blixtrade 
i solen, tills de slutligen försvunno in i täta skogen.

Öfver en half mil hade de färdats, och fortfarande 
rådde djup stillhet omkring dem; skogen föreföll att



ligga alldeles öde. De gjorde halt för att låta sina 
hästar pusta och fortsatte sedan långsamt. Slutligen 
framkommo de till Vjelkie Otschy, där de ej funno 
en lefvande själ.

Denna ödslighet förvånade Kannenberg.
»Tydligen har man varit förberedd på vår ankomst 

här,» sade han till major Sveno, »men Tscharnjetski 
måste hålla till någon annanstädes, eftersom han inte 
lagt sig i bakhåll.»

De fortsatte in i skogarna på andra sidan Vjelkie 
Otschy men iakttogo nu ökad försiktighet. Femtio 
man redo i förväg med laddade musköter i händerna 
och sågo uppmärksamt åt alla håll. Men ingen män
niska stod att upptäcka.

Plötsligt, efter en timmes färd, varseblefvo dock 
de två främsta ryttarna en man till häst. Han befann 
sig ännu på flere hundra stegs afstånd från dem, men 
som det var en klar, solig dag, kunde de tydligt 
urskilja hvarje detalj af hans utseende. Han var liten 
till växten och iförd en prydlig, utländsk dräkt. Kanske 
dock att han blott föreföll så liten, emedan han satt 
på en ovanligt storväxt tatarisk springare.

Ryttaren red långsamt framåt, liksom okunnig om 
att en hel truppmassa närmade sig honom. De två 
svenskarna höllo in sina hästar.

»Det där är en polack!» sade den ene.
»Skola vi ropa åt honom?» föreslog den andre.
»Nej, nej, de kunna vara flere. Rid och rgppor- 

tera saken för öfversten.»
Emellertid hade resten af förtruppen hunnit fram, 

och alla stannade. Den lille riddaren stannade också 
och gjorde front mot svenskarna, som om han velat 
spärra vägen för dem.

Under några ögonblick sågo de på honom och 
han på dem.

»Där är en till! Där är en andra, en tredje, en 
fjärde, en hel hop!» började det plötsligt ropas i de 
svenska leden.

Från bägge sidor syntes i själfva verket ryttare



komma nedridande på vägen, först en och en, sedan 
i smärre hopar. Alla samlade sig kring den som först 
uppenbarat sig.

Nu hade också den öfriga delen af den svenska 
truppen hunnit upp förposterna. Kannenberg och Sveno 
redo genast fram till dem.

»Jag känner igen de där!» ropade Sveno, så snart 
han kastat en blick på ryttarna. »Det är Tscharnjetskis 
folki Han är säkert här själf.»

Dessa ord följdes af en allmän, nästan hemsk 
tystnad.

»Jag vädrar något försåt,» fortsatte Sveno. »De 
äro för få för att kunna tänka på motstånd, andra ligga 
säkert på lur i skogen.»

Han vände sig till Kannenberg.
»Ers excellens, låt oss vända oml»
»Ni är mig just en skön rådgifvarel» svarade öfver- 

sten och rynkade ögonbrynen. »Hvarför ha vi någon
sin gifvit oss af, om ett tiotal partisaner skola skrämma 
oss på flykten? Framåt!»

I god ordning ryckte den svenska truppen framåt, 
och afståndet mellan de båda styrkorna började minskas.

»Ge fyr!» kommenderade Kannenberg.
Musköternas långa järnhalsar riktades med blixtlik 

snabbhet mot de polska ryttarna. Skotten hade dock 
ej hunnit smälla, innan polackerna gjorde helt om och 
hals gfver hufvud började fly.

»Framåt!» ropade Kannenberg.
Truppen satte af i karriär, marken nästan gungade 

under hästarnas tunga hofslag.
Skogen började eka af förföljarnas och de flyendes 

skrik. Vare sig att de svenska hästarna voro bättre 
eller de polska uttröttade af några föregående ridter, 
nog af, efter ungefär en kvart hade redan afståndet 
mellan de båda trupperna minskats betydligt.

Men samtidigt inträffade något egendomligt. Po
lackerna, som till en början flytt i oordnade hopar, 
började sluta sig tillsammans i allt jämnare led. Då



Sveno varseblef detta, red han i sporrsträck bort till 
Kannenberg.

»Öfverste!» ropade han. »Detta är ingen vanlig 
frikår, det är reguljära soldater, som endast låtsas fly 
för att locka oss i någon fälla.»

»Nå, så skola de få betaldt för det,» svarade Kan
nenberg.

Vägen började bära uppför och blef allt bredare, 
skogen glesnade, och mellan trädstammarna framskym • 
tade redan en vidsträckt slätt, på alla sidor omgifven 
af mörk furuskog.

Den polska truppen ökade farten, och det visade 
sig nu, att dess förra långsamhet varit afsiktlig, ty inom 
ett par minuter hade den så långt försprång, att den 
svenske befälhafvaren insåg, det han aldrig skulle lyc
kas upphinna den.

Kommen ungefär halfvägs på slätten varseblef han 
till sin ytterliga förvåning, att polackerna, som nu upp
nått skogsbrynet, gjorde helt om. De utförde denna 
rörelse med sådan precision, att det väckte beundran till 
och med hos fienden.

»Ja sannerligen,» utropade Kannenberg, »det där 
är reguljära soldater! Hvad tusan vilja de oss?»

»De ämna anfalla oss!» ropade Sveno.
Truppen närmade sig verkligen. Den lille rytta

ren på den tatariska hästen ropade något till de sina, 
gjorde tecken med sabeln; tydligen var han anföraren.

»De attackera oss sannerligen!» sade Kannenberg 
häpen.

Polackernas hästar hade redan fallit i full karriär, 
lågo som streck utefter marken. Ryttarna hukade sig 
ned bakom deras halsar, och svenskarna i första ledet 
sågo endast hundratals flammande hästögon och fladd
rande manar. Som en stormvind flög ryttarfanan 
framåt.

»Gud med oss! Sverige! Fyr!» kommenderade 
Kannenberg med lyftad värja.

En muskötsalfva smattrade, men i detsamma stor
made den polska ryttarfanan an med en så oemot



ståndlig kraft, att den kastade de första svenska leden 
åt höger och vänster och trängde in bland massan af 
hästar och människor som yxeggen tränger in i träd
stammen. Det blef ett fruktansvärdt tumult, harnesk 
rasslade mot harnesk, sabel mot sabel, hästar gnäggade, 
sårade upphäfde jämmerrop, och skogens alla ekon 
återkastade hvarje ljud tiofaldt.

Attacken hade varit så våldsam, att svenskarna i 
första ögonblicket hade vacklat, men de hämtade sig 
genast och började göra ett tappert motstånd. Polac
kerna, som kastat sig midt ibland dem, voro snart 
omringade på alla sidor. De midtersta svenska leden 
veko tillbaka för dem, men de yttre slöto sig allt 
fastare omkring dem, och sablar och värjor korsade 
hvarandra. Redan hade segern börjat luta åt svenskar
nas sida, då en ny fana kom sprängande fram ur den 
mörka skogen och under höga rop styrde kurs mot 
de stridande.

Hela högra svenska flygeln vände sig ögonblickligt, 
under Svenos befäl, mot de nya fienderna, som sven
skarna med sin öfvade blick genast igenkänt såsom 
husarer.

Truppen anfördes af en man i kort slängkappa 
och räfskinnsmössa med hägerfjäder och ridande en 
apelkastad häst. Man kunde tydligt se honom, ty han 
höll sig vid sidan af truppen.

»Tscharnjetski! Tscharnjetski!» ljöd det genom 
de svenska leden.

Sveno kastade en förtviflad blick upp mot himlen 
och gaf därefter sin häst sporrarna.

Pan Tscharnjetski ledsagade husarerna, tills de 
kommit på några tiotal stegs afstånd från stridsplatsen. 
Då kommenderade han: »I karriär!> och vände själf 
tillbaka.

I detsamma kom en tredje fana tågande ut ur 
skogen; han*red emot den och förde fram den; därpå 
kom eri fjärde, och han gjorde på samma sätt. Hvar 
och en anvisade han med kommandostafven den punkt, 
mot hvilken angreppet skulle riktas. Han fördelade



arbetet ibland dem som en inspektor bland sina slåtter- 
karlar.

Då slutligen den femte ryttarfanan kom framtå
gande, ställde han sig själf i spetsen för den och kastade 
sig in i striden.

Under tiden hade husarerna fullkomligt upprifvit 
högra flygeln. De tre andra fanorna slogo på tatar vis 
en ring omkring svenskarna och började nedhugga dem 
med sina sablar, sticka dem med lansarna och slutligen 
under tjut och mördande jaga dem.

Kannenberg insåg, att han låtit locka sig i en 
fälla. Nederlaget var gifvet, men han ville åtminstone 
söka rädda så många man som möjligt och lät därför 
blåsa till reträtt. I full karriär rusade svenskarna samma 
väg tillbaka som de kommit, med Tscharnjetskis folk 
så tätt i hälarna, att de kände hästarnas varma ande
dräkt i sina nackar.

Under sådana förhållanden kunde reträtten ej för
siggå i god ordning, de bästa hästarna vunno försprång, 
och inom kort var den lysande kannenbergska truppen 
förvandlad i en oordnad hop, som flydde hals öfver 
hufvud och lät sig nedhuggas nästan utan att göra 
motstånd.

Och polackerna voro skoningslösa i sitt mördande. 
Främst stormade pan Volodjovski fram med sina lau- 
daner. Han var ryttaren, som först lockat svenskarna 
i fällan, han var den som börjat angreppet, och nu 
frossade han i fiendeblod. Lika snabbt som man släcker 
ett ljus, lika snabbt släckte han lifslågan hos hvarje 
flyende han upphann. Ibland kastade han sig öfver 
flockar på tre, fyra stycken, och ett ögonblick senare 
syntes endast hästar utan ryttare galoppera framför 
honom. Förgäfves riktade mången svensk fästet af sin 
värja emot honom, till tecken att han begärde pardon, 
och bönföll med ord och blickar om förbarmande; pan 
Volodjovski hejdade sig icke ens i sitt lopp. Blott en 
lätt, välriktad stöt med sabeln, och svensken bredde 
ut armarna, frammumlade med bleknande läppar ännu 
några ord och försänktes sedan i dödens mörker.



Den vilda jakten fortgick i timmar. Svenskarnas 
hästar voro alldeles uttröttade och snubblade allt oftare. 
Slutligen återstod af de tusen ryttare, som tågat ut 
under Kannenberg, endast omkring hundra stycken, dc 
öfriga lågo i rader utmed skogsvägen. Men äfven dessa 
sista kvarlefvande smälte mer och mer ihop, ty de 
polska sablarna arbetade oförtrutet.

Ändtligen började Jaroslavs torn att tydligt afteckna 
sig mot himlens blå, och i de flyendes hjärtan tändes 
en glimt af hopp. I Jaroslav befann sig ju den sven
ske konungen med hela sin här, och hvilket ögonblick 
som helst skulle han kunna komma till deras hjälp.

De glömde, att bron öfver floden hade upprifvits 
omedelbart efter deras aftåg.

Vare sig att pan Tscharnjetski visste detta genom 
sina spioner eller att han midt för svenske konungens 
ögon ville nedgöra återstoden af dessa olycklige, nog 
af, han upphörde ej med förföljandet utan jagade 
vidare, liksom om han haft för afsikt att storma själfva 
Jaroslav.

Slutligen voro de så nära floden, att larmet och 
ropen nådde fram till det svenska lägret. En mängd 
officerare och soldater kommo tillskyndande för att se 
hvad som var å färde. Vid första ögonkastet igenkände 
de ryttarna, som på morgonen aftågat från lägret.

»Kannenbergs afdelning I Kannenbergs afdelning!» 
började tusentals stämmor ropa.

»Nedhuggen så godt som till sista man!»
I detta ögonblick kom konungen galopperande, 

följd af Vittenberg, Forgell, Muller och andra generaler.
Konungen bleknade.
»Kannenberg!» sade han.
»Gud!» ropade Vittenberg. »Bron är ännu inte 

färdig! De komma att bli nedsablade till sista mani»
Konungen såg på den af vårregnet uppsvällda flo

den ; dess smutsgula vågor skummade. Det fanns ingen 
möjlighet att taga sig öfver den.

Flyende och förföljare närmade sig, och midt för 
svenskarnas ögon nedhöggos de få återstående af det



Kannenbergska rytteriet. Hela svenska armén rusade 
upp på Sans branta strandbädd. Fotfolk, ryttare och 
artillerister blandade sig om hvarandra, och med sam
manpressade läppar, förtviflade och i maktlös förbittring 
åsågo de det hemska skådespelet. Ibland undslapp det 
dem ett fasans skri, ibland brusto de ut i högljudd 
gråt, ibland åter inträdde andlös tystnad. Dessa tusen 
ryttare, som Kannenberg fått under sitt befäl, hade 
utgjort hela svenska arméns stolthet; det var uteslutande 
veteraner, höljda af ära och segrare i Gud vet hur många 
bataljer. Och nu — löpte de som en flock förskrämda 
får utefter den gyttjiga flodstranden, och som får ned- 
slaktades de! Det var icke längre en strid, det var en 
hetsjakt. De polska ryttarna flögo som stormvindar 
öfver fältet. Ibland jagades en svensk af ett tiotal 
polacker, ibland af en enda. Upphunnen lutade sig 
svensken ofta ned i sadeln för att dess fortare få nåde
stöten, stundom sökte han försvara sig men nästan 
alltid fåfängt, ty i handgemäng kunde de svenska sol
daterna ej mäta sig med den i fäktkonsten oupphunna 
polska adeln.

Ingen spridde dock en sådan förödelse omkring 
sig som en liten polsk officer, ridande en storväxt tatar
häst. Småningom började hela svenska armén ge akt 
på honom, ty hvem han upphann, hvem han angrep 
störtade ur sadeln som träffad af en blixt. Slutligen 
varseblef han själfve Kannenberg, som jagades af ett 
tiotal ryttare, och han ropade halt åt dem och red 
ensam emot den svenske öfversten.

Svenskarna på andra sidan floden vågade knappast 
draga andan. Konungen själf gick ända ned till flod
stranden för att bättre kunna se, och hans hjärta klap
pade oroligt. Kannenberg var en af de skickligaste 
fäktarna i hela svenska armén — skulle han lyckas 
besegra sin motståndare? Allas blickar riktades på 
honom, alla höllo andan, och Kannenberg, som märkte, 
att det allmänna intresset koncentrerade sig på honom, 
lofvade sig i sitt sinne att sedan allt annat var förloradt 
åtminstone rädda sin ära.



Som en blixt störtade han emot den lille rid
daren, och den lille riddaren störtade emot honom. 
Kannenberg ville, begagnande sig af den våldsamma 
farten, ränna sin värja ända till fästet i motståndarens 
bröst, men han märkte, att han träffat på om icke sin 
öfverman så åtminstone sin jämlike i skicklighet; hans 
värja studsade tillbaka mot den polska sabeln och skalf 
i handen som om hans arm plötsligt förlamats. Det 
var med knapp nöd han förmådde parera stöten, som 
motståndaren sedan riktade mot honom; lyckligtvis 
galopperade deras hästar i samma ögonblick långt förbi 
hvarandra.

De närmade sig hvarandra nu långsammare. Kan
nenberg kröp ihop i sadeln, tills han liknade en ruggig 
fågel, som endast sätter näbben i vädret. Af en floren
tinsk fäktmästare hade han lärt sig ett fäktarknepf*som 
alltid brukade krönas med framgång, och det beslöt han 
nu att använda. Det bestod i att låtsas rikta värjan 
mot antagonistens bröst och sedan med en oförutsedd 
rörelse genomborra hans hals.

Viss på framgång närmade han sig allt långsam
mare. Pan Volodjovski — det var nämligen han — 
kom honom till mötes i lätt traf.

Kannenberg kröp ihop än mera, nästan försvann 
bakom hästens hals. Men plötsligt sträckte han ut 
hufvudet som en orm, lät värjan beskrifva en båge och 
riktade den så med en blixtlik rörelse mot Volodjovskis 
hals.

I samma ögonblick hördes ett hvinande ljud. Vär
jan flög ur svenskens hand och hvirflade om i luften, 
och den lille riddarens sabel klöf Kannenbergs näsa, 
läppar och haka och stannade djupt inne i hans axel.

Den olycklige vacklade i sadeln, och det svartnade 
för hans ögon, men innan han hunnit falla af hästen, 
släppte Volodjovski sin sabel och grep honom i armen.

Från svenskarna på andra sidan floden hördes ett 
fasans skri. Pan Zagloba kom framgalopperande till 
den lille riddaren och ropade:
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»Jag trodde, att det skulle gå så, Michael, men 
jag stod ändå redo att hämnas dig.»

»Han var en mästareI» svarade pan Volodjovski. 
»Tag hans häst vid tygeln, det var en präktig man.»

»Hm, skada att floden är i vägen, annars skulle 
vi dansa om ett tag med de där andra också 1 Jag 
skulle vara den förste ...»

Pan Zagloba afbröts här af dånet af en musköt- 
salfva, och i stället för att tala till punkt ropade han:

»Låt oss ge oss af, Michael, de där skälmarna 
börja skjuta ...»

»Kulorna nå inte fram till oss,» svarade Volodjov
ski, »det är för långt håll.»

Emellertid hade de nu omringats af en mängd 
polska ryttare, som började lyckönska Volodjovski, i 
det de betraktade honom med beundrande blickar. Den 
lille riddaren tog emot komplimangerna med ett belå
tet småleende, ty han var verkligen nöjd med sig själf.

Men på andra stranden, bland svenskarna, surrade 
det som i en bikupa. Artillerister rullade fram kano
ner, och i de polska leden började det därför blåsas 
till reträtt. Vid ljudet af trumpetsignalerna skyndade hvar 
och en till sin fana, och inom ett par ögonblick stodo 
alla uppställda. De drogo sig tillbaka till skogsbrynet 
och stannade där ånyo som för att inbjuda fienden att 
komma efter. Längs fronten red på en arabisk springare 
en officer i dolman och mössa med hägerfjädrar samt 
med en förgylld kommandostaf i handen.

Man kunde tydligt se honom, ty hans gestalt 
belystes af den nedgående solens strålar, och för öfrigt 
red han långsamt, liksom mönstrande truppen. Sven
skarna kände ögonblickligt igen honom och började 
ropa:

»Tscharnjetskil Tscharnjetski!»
Framför hvar och en af öfverstarna" stannade han 

och yttrade några ord. Längst talade han med den 
officer, som besegrat Kannenberg, och svenskarna 
kunde till och med se, att han lade handen på den

3. — Syndafloden. III.



lille mannens axel. Sedan höjde han sin buzdygan, 
och truppen drog sig långsamt inåt skogen.

Solen gick just ned. I Jaroslav började alla kyrk
klockor ringa, och den aftågande truppen uppstämde i 
korus: »Herrens ängel uppsökte den heliga jungfru 
Maria.» Vid tonerna af denna sång försvann den ur 
svenskarnas åsyn.

FJÄRDE KAPITLET.

Utan att ha smakat en bit föda och utan hopp, 
att morgondagen skulle tillföra dem någon, gingo 
svenskarna denna afton till hvila. Också jagade hungers
kvalen sömnen på flykten. Innan det ännu börjat 
dagas, smögo sig de uttröttade soldaterna i hopar ut 
ur lägret och begåfvo sig åstad att plundra de kring
liggande byarna. Tscharnjetski befann sig ju på andra 
sidan floden, och detta ingaf dem mod, men hade han 
också lyckats taga sig öfver, föredrogo de döden fram
för hungerskvalen. Det började tydligen bli illa beställdt 
med disciplinen, ty öfver tusen man lämnade på detta 
sätt lägret, trots konungens uttryckliga förbud.

De började alltså härja, bränna, plundra och röfva 
i trakten, men nästan ingen af dem skulle återkomma 
till lägret. Tscharnjetski var visserligen på andra sidan 
af San, men också på denna sida ströfvade en hop 
adels- och bondekårer omkring. Den talrikaste och bäst 
beväpnade af dem alla, en adelskår under pan Stschal- 
kovskis befäl hade samma natt anländt till Prochnik. 
Eldskenet och muskötsalfvorna förrådde svenskarna och 
deras förehafvande, och pan Stschalkovski ryckte oför- 
dröjiigt till de öfverfallna byarnas hjälp. Svenskarna 
försvarade sig tappert, men pan Stschalkovski var dem



öfvermäktig och nedhögg dem så godt som till sista 
man. De flyende satte man efter ända fram till det 
svenska lägret, där det blef en allmän uppståndelse vid 
ljudet af förföljarnas vilda skrän. Svenskarna trodde, 
att en hel armé, kanske själfve kanen med sin hord 
var i antågande emot dem, och — något som hittills 
aldrig inträffat — det uppstod en panik, som officerarna 
hade all möda att stäfja. Konungen, som ända från 
dagbräckningen suttit till häst, insåg klarligen hvad 
detta hade att betyda. Han sammankallade sitt krigsråd.

Rådplägningen varade endast helt kort, ty blott en 
utväg gafs. Andan inom hären var förskämd, man
skapet hade intet att äta, fienden växte i styrka.

Den svenske Alexander, som lofvat att jaga den 
polske Darius om så skulle vara öfver hela jordklotet, 
måste nu tänka på sin egen räddning.

»Vi kunna återvända till Sandomir uppför San 
och sedan på Veichseln fortsätta till Varschau och 
Preussen,» sade Vittenberg. »På det sättet räddas vi 
från undergång.»

Douglas tog sig med händerna om hufvudet.
»Så många segrar, så många mödor, ett så väl

digt land underkufvadt .. . och så bli nödsakad att 
vända om!»

»Har ers excellens något råd att ge?» frågade 
Vittenberg.

»Nej,» svarade Douglas.
Konungen, som hittills ingenting yttrat, reste sig 

upp, till tecken att sammankomsten var slut.
»Jag befaller reträtt 1» sade han.
Icke ett ord mera kom den dagen öfver hans 

läppar.
Trummorna började dåna och trumpeterna smattra. 

Nyheten, att det gifvits order om reträtt*, spred sig på 
ett ögonblick från ena ändan af lägret till den andra. 
Budskapet hälsades med jubelrop. Slott och fästningar 
voro ju ännu i svenskarnas händer, och där väntade 
hvila, lifsmedel och trygghet.

Befäl och soldater började rusta sig till uppbrottet



med sådan ifver, att, som Douglas anmärkte, det grän
sade till det nesliga.

Douglas själf erhöll af konungen befälet öfver en 
förtrupp, som skulle sondera terrängen. Kort därefter 
aftågade hela armén i full slagordning. I täten tågade 
artilleriet med kanonerna, på ömse sidor marscherade 
fotfolket. Tält och tross fraktades i pråmar uppför 
floden.

Alla dessa försiktighetsmått voro ej öfverflödiga, 
ty knappt hade armén satt sig i rörelse, förrän arriär- 
posterna varseblefvo, att den på afstånd följdes af polska 
ryttare. Tscharnjetski hade dragit tillsammans alla sina 
egna trupper och alla traktens ströfkårer samt sändt 
bud till konungen med begäran om nya hjälptrupper, 
och nu följde han oafbrutet den svenska hären. Redan 
under första nattlägret slogs larm. Polska trupper 
kommo så tätt inpå lägret, att några tusen man fot
folk måste sändas ut emot dem. I första ögonblicket 
trodde konungen, att Tscharnjetski verkligen ämnade 
anfalla, men trogen sin vana lät denne endast spridda 
afdelningar rycka fram. Under vilda skrik stormade 
dessa in på fienden men drogo sig genast tillbaka. Hela 
natten — en för svenskarna sömnlös natt — förflöt 
under dylika skärmytslingar.

Och alla de följande dagarna och nätterna skulle 
bli denna lika.

Tscharnjetski åter fick sig från Johan Kasimir till
sända två nya, välrustade ryttarfanor samt dessutom ett 
bref af innehåll, att inom kort hetmanerna skulle anlända 
med sina trupper och sedermera äfven konungen 
själf med återstoden af fotfolket samt tatarerna. Det 
enda, som ännu kvarhöll honom, var underhandlingarna 
med kanen, furst Rakotschi af Siebenbiirgen och kejsaren. 
Tscharnjetski jublade öfver dessa nyheter, och då sven
skarna följande morgon tågade in i kilen mellan Veich- 
sel och San, yttrade han till öfverste Polanovski:

»Nätet är utlagdt, fiskarna gå i fällan.»
»Och vi göra som den där fiskaren,» inföll pan 

Zagloba, »som spelade flöjt för dem, så att de skulle
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dansa, och då de inte ville det drog upp dem på stran
den. Där började de hoppa och sprattla af alla krafter, 
och han trädde upp dem på en käpp och sa’: 'Där 
ha ni, era rackare! Ni skulle ha dansat, när jag bad er.’»

»De komma nog att dansa,» svarade pan Tscharn- 
jetski, »bara vi få hit marskalk Lubomirski med hans 
armé, som räknar fem tusen man.»

»Han han vara här när som helst,» inföll pan 
Volodjovski.

»Det kom några adelsmän hit i dag,» yttrade 
Zagloba, »och de påstodo, att han var på väg, men 
om han vill förena sig med oss i stället för att kriga 
på egen hand, det är en annan sak.»

»Hur så?» frågade pan Tscharnjetski och såg skarpt 
på Zagloba.

»Jo se, saken är den, att han är en mycket hög
färdig och äregirig herre. Jag har känt honom i många 
herrans år och alltid haft hans synnerliga confidentia. 
Jag blef bekant med honom, när han var en ung spo
ling ännu, vid kastellanens af Krakau hof. Hän höll 
på att ta lektioner i fäktning för fransmän och italie
nare och blef alldeles ursinnig på mig, när jag sade 
honom, att de allesammans voro klåpare och att ingen af 
dem skulle kunna hålla stånd mot mig. Vi slogo vad, 
och jag sträckte ensam sju af dem i rad till marken. 
Efter den betan var det af mig han tog lektioner och 
inte bara i fäktning utan också i krigskonsten. Han 
var lite trögtänkt af naturen, men hvad han kan det 
har han lärt af mig.»

»Jaså, ni är en sådan mästare?» frågade Polanovski.
»Exemplum: pan Volodjovski, också en min lär

junge. Men af honom har jag verklig glädje.»
Pan Tscharnjetski hade försjunkit i djupa tankar. 

Äfven han kände till pan Lubomirskis äregirighet och 
obändiga stolthet och betviflade ej, att om icke öfver- 
befälet anförtroddes åt honom, han skulle föredraga att 
kriga på egen hand, lände än detta republiken till skada.

Tscharnjetskis stränga ansikte mulnade därför allt 
mera, och han började häftigt sno sina mustascher.



»Aha,» hviskade Zagloba till Jan Skschetuski, 
»Tscharnjetski börjar se ut som en retad roffågel, snart 
spänner han klorna i någon.»

Men nu tog Tscharnjetski själf till ordet.
»Någon af er, mina herrar,» sade han, »måste 

bege sig till pan Lubomirski med ett bref från mig.»
»Jag känner honom och skall gärna åtaga mig det,» 

inföll pan Jan Skschetuski.
»Godt,» svarade Tscharnjetski, »ju förnämligare 

sändebud, dess bättre.»
Zagloba vände sig till Volodjovski och hviskade:
»Nu talar han genom näsan, det är tecken till 

stor alteration.»
Saken var den, att pan Tscharnjetski hade en gom 

af silfver, alltsedan en kula för många år sedan bort- 
slitit hans öfverkäke. Så ofta han var vred, upprörd 
eller orolig, blef hans röst dof och skrällande.

Nu vände han sig plötsligt till Zagloba:
»Kanske ni har lust att följa med pan Sksche

tuski?»
»Hvarför inte?» svarade pan Zagloba. »Lyckas 

inte jag bringa honom till förnuft, så lyckas ingen 
annan. Dessutom är det i sin ordning, att vi komma 
två man högt till en herre af så hög och lysande börd.»

Tscharnjetski bet sig i läppen, började rycka i sina 
mustascher och mumlade som för sig själf:

»Hög och lysande börd ...»
»Det kan ingen frånkänna pan Lubomirski,» an

märkte Zagloba.
Men Tscharnjetski rynkade ögonbrynen.
»Republiken ensam är hög och lysande. Måtte 

jorden uppsluka den som förgäter det!»
Dessa ord uttalades i sådan ton, att tystnad följde.
I Tscharnjetskis anlete lästes bitter grämelse, fram

kallad af tanken att marskalken genom sin maktlystnad 
kanske skulle förhindra fäderneslandets räddning. Slut
ligen lugnade han sig dock och yttrade:

»Jag måste alltså skrifva ett bref till honom. Följ 
mig, mina herrar!»



Jan Skschetuski och Zagloba hörsammade upp
maningen, och en halftimme senare voro de redan på 
väg till Radymno, där, efter hvad som med säkerhet 
uppgifvits, marskalken befann sig med sin här.

»Jan,» sade Zagloba, fingrande på skinnväskan, 
hvari han förvarade pan Tscharnjetskis bref, »låt mig 
ensam föra ordet hos marskalken, hör du!»

»Är det verkligen sant, att far är bekant med 
honom sedan gammalt och lärt honom fäktkonsten?»

»Inte! Det sade jag bara, så att tungan inte 
skulle ligga och stelna i munnen på mig, hvilket lätt 
kan hända, om man tiger för länge. Jag har aldrig 
sett honom och aldrig lärt honom en smul. Bättre 
göra har jag gudskelof haft än att vara björnförare och 
lära herr marskalken dansa på bakbenen. Men det är 
sak samma. Jag har bara behöft höra hvad folk sagt 
om honom för att förstå hvad han är för en herre, 
och jag skall nog få honom att dansa efter min pipa. 
Men ett ber jag dig om: säg inte, att jag har ett bref 
från pan Tscharnjetski, antyd det inte ens, förrän jag 
själf lämnar fram det.»

»Hvad för slag? Skall jag inte fullgöra det upp- 
drag jag fått? Det har aldrig händt mig och kommer 
aldrig att hända mig. Skulle också pan Tscharnjetski 
förlåta mig, förläte jag aldrig mig själf.»

»Då drar jag sabeln och sticker ned din häst, så 
att du blir kvar på vägen. Har du någonsin sett exem
pel på att jag misslyckats i hvad jag satt mig före? 
Har du inte själf Zagloba och hans fintlighet att tacka 
för åtskilligt ? Har inte pan Michael och din Halschka 
det? Och vi allesammans, när jag räddade oss ur Radzi- 
vills våld? Det där brefvet, säger jag dig, skulle 
komma mera ondt än godt åstad, ty pan Tscharnjetski 
skref det i sådan alteration, att han bröt sönder tre 
pennor. För resten, du skall få lämna fram det, om 
min plan misslyckas, men gif mig ditt hedersord, att 
du inte gör det förr.»

»Bara jag får lämna fram det, gör det mig det
samma när.»
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»Då är jag nöjd. Öka nu farten, vi ha lång väg 
framför oss.»

De sporrade sina hästar och satte af i fullt traf. 
Men de behöfde ej färdas långt, ty marskalkens för
trupper hade redan passerat icke blott Radymno utan 
äfven Jaroslav, och själf befann han sig i Jaroslav, där 
han tagit in i svenske konungens förra kvarter.

Då de anlände, satt marskalken tillika med sina 
högre officerare vid middagsbordet. Han lät dock 
genast befalla dem in, ty han kände till deras namn, 
som på ryktets vingar flugit öfver hela republiken.

Allas blickar riktades på dem, då de trädde in, 
och i synnerhet såg man med intresse och beundran 
på Skschetuski. Våra riddare åter granskade förstulet 
pan Lubomirski, som de sågo för första gången.

Han var en medelålders man med glest, gråsprängdt 
hår, framkammadt i ett par flikar öfver den rakade 
hjässan, och med kolsvarta, nedhängande mustascher. 
Den höga pannan och örnnäsan förlänade honom ett 
ståtligt och imponerande utseende, som dock något 
skämdes af de små, rödkantade ögonen och de utstå
ende kindkotorna. Kraft och allvar lästes i hans drag 
men på samma gång också ett högmod och en fåfänga 
öfver all gräns. Man anade lätt, att denne magnat ej 
hade någon högre önskan än att ständigt se hela lan
dets, ja, hela Europas blickar riktade på sig. Så var 
det också.

Med utsökt artighet hälsade han på de båda sän
debuden och frågade därefter, vänd till Skschetuski:

»Har jag framför mig den vidtberömde riddare, 
som från det belägrade Zbaraj öfverbragte ett bref till 
konungen?»

Pan Jan bugade sig jakande.
»Sådana officerare skulle jag vilja ha mångal Det 

är det enda jag afundas pan Tscharnjetski, ty för öfrigt 
vet jag ju, att äfven mina ringa tjänster bli hågkomna 
af fäderneslandet.»

»Och jag är Zagloba!» inföll denne, i det han 
trädde fram och såg sig omkring med en stolt blick.



Marskalken, som ville vinna alla, utropade genast:
»Hvem har inte hört talas om hjälten, som ned

högg Burlaj, barbarernas anförare, och uppviglade Radzi- 
vills här?»

»Och som tillika med pan Sapieha var chef för 
de konfedererade i Podlachien,» tillfogade Zagloba.

»Men att ni, då ni innehade en så hög befattning, 
afsade er den för att ställa er under pan Tscharnjetskis 
befäl?»

Zagloba kastade en förstulen blick på Skschetuski 
och svarade:

»Allernådigaste herr marskalk, jag liksom hela lan
det har af edert höga exempel lärt mig att offra min 
ärelystnad och mitt privata intresse för det allmänna 
bästa.»

Lubomirski rodnade af belåtenhet, och Zagloba 
fortsatte:

»Pan Tscharnjetski har sändt oss att i sitt eget 
och hela arméns namn betyga ers högvälborenhet vår 
vördnad och samtidigt frambära underrättelsen om en 
betydande viktoria, som Gud har beskärt oss att vinna 
öfver Kannenberg.»

»Vi ha redan försport det,» svarade marskalken i 
tämligen snäf ton, ty mera behöfdes ej för att hans 
afund skulle väckas, »men vi skola gärna än en gång 
höra berättelsen från ett ögonvittnes mun.»

Pan Zagloba började genast förtälja, ehuru med 
en del afvikelser från sanningen, ty Kannenbergs styrka 
hade redan i hans fantasi hunnit växa till två tusen 
man, och vidden af svenskarnas förluster blef i propor
tion därefter.

Alla lyssnade intresseradt, äfven marskalken, hvars 
ansikte dock mulnade allt mera. Slutligen yttrade han 
kärft:

»Jag förnekar inte, att pan Tscharnjetski är en 
utmärkt härförare, men ensam kan han väl ändå ej 
sluka alla svenskar; också åt oss blir det väl en muns
bit kvar.»



- 46 —

Hvarpå Zagloba svarade:
»Ers högvälborenhet, det var inte pan Tscharnjetski, 

som vann denna viktoria.»
»Hvem då?»
»Pan Lubomirski.»
En häpen tystnad följde. Marskalken öppnade 

munnen på vid gafvel, blinkade med ögonen och stir
rade på pan Zagloba, som om han velat fråga:

»Har du ditt sunda förnuft i behåll?»
Men pan Zagloba lät sig icke bekomma. Han 

fortsatte lika obesväradt och i sin mest trovärdiga 
ton:

»Jag hörde själf pan Tscharnjetski säga inför hela 
armén: ’Det är inte vi, som ha slagit svenskarna, utan 
det är Lubomirskis namn, ty då de fingo höra, att han 
var i antågande, blefvo de så förskrämda, att de i hvar
enda soldat sågo marskalkens hela armé och läto sig 
slaktas ned som får.’»

Om allt solens ljus hade fallit på marskalkens 
ansikte, skulle detta ansikte ej ha kunnat lysa upp 
mera.

»Hvad?» utropade han. »Sade Tscharnjetski själf 
detta?»

»Ja, och mycket annat dessutom; jag vet bara 
inte, om jag har rätt att upprepa det, ty det sades i 
confidentia.»

»Tala! Hvart ord af pan Tscharnjetski är värdt 
att upprepas hundra gånger. Han är en äkta ridders- 
man, det har jag alltid sagt.»

Zagloba såg på marskalken, kisande med sitt ena 
öga och mumlade mellan tänderna:

»Du har sväljt kroken, snart drar jag upp dig.»
»Hvad säger ni?» frågade marskalken.
»Jag säger, att armén hurrade för ers högvälboren

het så, som den aldrig hurrat ens för själfve kungen, 
och hvarenda ryttarfana, som ryckte i elden här vid 
Jaroslav, ropade: ’Lubomirski! Lubomirski!’ och det 
eldade soldaterna mera än alla: ’Stick! Hugg ner!'



Här står ett vittne, pan Skschetuski, som också är en 
duktig officer och som aldrig i sitt lif har ljugit.»

Marskalken kastade ofrivilligt en blick på Sksche
tuski, som blef röd upp öfver öronen och framstam
made några osammanhängande ord.

Emellertid började marskalkens officerare uttömma 
sig i loford öfver de båda sändebuden.

»Visligt handlade pan Tscharnjetski, då han sände 
hit sådana höfviska kavaljerer! Den enes tal är som 
honung, och båda äro en prydnad för krigarståndet.»

»Jag har alltid trott, att pan Tscharnjetski var vän
skapligt sinnad mot mig, men nu finns det ingenting, 
som jag inte skulle vilja göra för honom!» ropade 
marskalken nästan med tårar i ögonen.

Nu råkade pan Zagloba i eld och lågor.
»Allernådigaste herreI» utropade han. »Hvem 

skulle icke beundra, hvem skulle icke dyrka dig, du, 
som i dig förenar en medborgares alla dygder, i rätt
visa liknar en Aristides, i mannamod Scipionernal 
Många böcker har jag genomläst i mitt lif, mycket 
har jag begrundat, och min själ har sönderslitits af 
smärta — ty hvad har jag inte skådat! En Opalinski, 
en Radziejovski, en Radzivill, hvilka ha satt sitt eget 
högmod, sin egen ära högre än republikens bästa och 
utan tvekan offrat fäderneslandet för egen vinnings 
skull. 'Republiken har gått under genom sina söners 
förvållande,’ har jag brukat tänka. Men hvem har 
tröstat mig, hvem har ingifvit mig mod och hopp — 
pan Tscharnjetski! ’Nej,’ har han svarat mig, ’den har 
icke gått under, ty pan Lubomirski finns. De andra 
tänka på sig själfva, hans enda åstundan är att offra 
all sin egendom på fäderneslandets altare, de andra 
draga sig tillbaka, han träder fram, ty han vill föregå 
med sitt exempel. Nu är han i antågande med en mäktig 
och segerrik här, och jag har redan hört sägas’ — det 
är alltjämt pan Tscharnjetski, som talar — ’att han 
vill lämna mig befälet öfver den för att lära andra att 
offra en om än berättigad ärelystnad för fäderneslan
det. Begif er till honom,’ sade han, 'och säg honom



från mig, att jag icke mottager, icke vill mottaga det 
offret, ty han är en större härförare än jag, och alla 
skulle vi vilja kora honom icke blott till vår anförare 
utan — Gud gifve Johan Kasimir ett långt lif! — till 
vår konung! ... och... och vi skola göra det!!P»

Här tvärtystnade pan Zagloba, rädd att ha gått 
för långt, och i själfva verket hälsades hans sista ord 
med djup tystnad. Men Lubomirski såg ut som om 
himlarna öppnat sig för honom. Först bleknade han 
lätt, sedan rodnade han, så bleknade han ånyo, och 
till slut yttrade han, i det han drog djupt efter andan:

»Republiken är och förblir alltid sin egen härska
rinna, ty detta är vår urgamla frihets fundament... 
Jag är endast hennes tjänares tjänare, och Gud är mitt 
vittne, att jag inte lyfter blicken mot de höjder, som 
det icke höfves medborgaren att söka uppnå ... Hvad 
befälet öfver armén beträffar... måste pan Tschar- 
njetski mottaga det. Jag önskar just genom mitt exem
pel visa dem, som ständigt ha sin höga börd i tan
karna och icke vilja erkänna något öfverhufvud, att 
man pro publico bono bör förgäta allt hvad börd heter. 
Jag, Lubomirski, som kanske dock icke heller är någon 
dålig härförare, ställer mig frivilligt under pan Tscharn- 
jetskis befäl och beder Gud endast därom, att han 
täckes skänka oss viktoria öfver fienden!»

»Romare! Fäderneslandets fader!» ropade Zagloba, 
i det han fattade marskalkens hand och förde den till 
sina läppar.

Men samtidigt sneglade den gamle räfven på Sksche- 
tuski och blinkade menande.

Officerarna utbrusto i dånande hurrarop.
»Vin!» ropade marskalken.
Och då bägarna fyllts, höjde han först en skål 

för konungen, därpå en för pan Tscharnjetski, som han 
kallade sin chef, och slutligen en för sändebuden. 
Zagloba gaf ej efter hvad skålar beträffade och vann 
till den grad allas hjärtan, att marskalken själf följde 
dem ut till förstugudörren och hans officerare ledsagade 
dem ända till Jaroslavs stadsport.



49 —

Ändtligen voro de ensamma. Zagloba red Sksche- 
tuski tätt inpå lifvet, höll in sin häst, satte händerna 
i sidorna och frågade:

»Nåå, Jan?»
»Vid Gud!» svarade Skschetuski. »Hade jag inte 

sett det med egna ögon och hört det med egna öron, 
skulle jag inte tro det, om också en ängel berättade 
det för mig.»

Hvarpå pan Zagloba återtog:
»Ha! Ser du det! Jag kan svära på attTscharn- 

jetski på sin höjd bönfallit och bedt Lubomirski att 
dela makten med honom. Och vet du hvad han skulle 
ha vunnit? Att Lubomirski helt enkelt lämnat honom 
i sticket. Jag är säker på att brefvet innehöll en hop 
uppmaningar till enighet i fäderneslandets namn o. s. v. 
o. s. v., och mera hade inte behöfts för att Lubomir
ski skulle resa borsten och säga: ’Vill han upphäfva 
sig till min praeceptor och lära mig hvad jag är skyl
dig fäderneslandet?’ . .. Jag känner dem jag!. .. Till 
all lycka tog gamle Zagloba saken om hand, och han 
behöfde inte mer än öppna munnen, förrän Lubomirski 
erbjöd sig inte att dela högsta makten utan att ge den 
hel och hållen åt Tscharnjetski... Nåå, säg, Jan, förstår 
Zagloba konsten att sköta magnater?»

»Jag kan bara säga det, att jag ännu sitter och 
gapar af förvåning.»

»Jag känner dem, jag! Visa dem bara kronan 
och en flik af hermelinsmanteln, så får du dem hvart 
du vill. Den allra redligaste slickar sig om munnen 
af lystnad och begärelse, och träffar man på en skälm 
sådan som vojevoden af Vilna, är han färdig att förråda 
fäderneslandet. Så stor är den mänskliga fåfängan! 
Himmelske fader! Om du skänkte mig lika många 
tusen dukater som du har skapat kandidater till den 
här kronan, skulle jag själf uppställa mig som kandidat 
.. . För om någon af dem tror, att jag håller mig för 
sämre än han, så bedrar han sig storligen, den kräf- 
stinne satan ... Zagloba är lika god som Lubomirski, 
det är bara i vår fortuna som skillnaden ligger ... Jo



jo men, du Jan! Gud gifve vår konung ett långt lif, 
men i händelse af elektion, röstar jag hellre på mig 
själf än på Lubomirski. . . Roch Kovalski gåfve mig 
andra rösten, och pan Michael skulle sticka ner oppo
nenterna... Anfäkta! Dig, Jan, skulle jag tvärt göra 
till storhetman, och pan Michael skulle bli vojevod ... 
Men nog om den saken nu; hufvudsaken är, att Lubo
mirski fastnat på kraken, refven sticker jag Tscharnjet- 
ski i handen. Svenskarna bli hackade till mos — och 
hvems är förtjänsten? En annan skulle bli omtalad i 
krönikorna, men jag har ingen tur, jag!... Får vara 
glad, om inte Tscharnjetski till på köpet träter på mig 
för att jag inte lämnat fram brefvet... Sådan är män
niskornas tacksamhet... Jag har fått pröfva på den 
förr.. . Andra sitta i starostin och göda sig som oxar, 
men du, gamle stackare, du får sitta och guppa på 
hästryggen ...»

Här gjorde pan Zagloba ett uppehåll och fortsatte 
så med en axelryckning:

»Men strunt i det! Strunt i detl En gångskall 
man dö, och det är skönt att ha tjänat fäderneslandet 
dessförinnan. Den bästa lönen är ett godt sällskap. Sitter 
man väl till häst med sådana kompaner som du och 
Michael, är man färdig att ge sig af till världens ände 
... Vi ä’ så skapade, vi polacker. Bara vi en gång 
komma upp på hästryggen sål... Tysken, fransosen, 
engländaren och den där svartnosige spanjoren flyger 
tvärt på sin fiende, men vi polacker, som af naturen 
äro utrustade med patientia, vi visa länge fördrag, låta 
en sådan där liten svenskrackare länge hålla på och 
kittla oss; men blir han för närgången, då ge vi honom 
en på örat, så han ramlar tre hvarf. .. Förty käcka i 
hågen äro vi, och så länge som vi det äro, så länge 
kommer republiken att bestå. Teckna dig det till min
nes, Jan!»

Och ännu längre fortsatte pan Zagloba att orera 
i samma stil, ty han var nöjd med sig själf, och så 
ofta det hände var han mer än vanligt talför och out
tömlig på visa sentenser.
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FEMTE KAPITLET.

Tscharnjetski vågade i själfva verket icke ens 
drömma om att kronmarskalken skulle ställa sig under 
hans befäl. Han ville blott, att de skulle ena sina krafter 
mot fienden, men fruktade, att marskalkens stora härsk
lystnad skulle omöjliggöra äfven detta.: Den stolte 
magnaten hade nämligen mer än en gång låtit und
falla sig yttranden om att han föredrog att bekämpa 
svenskarna på egen hand, ty vunne han och Tscharn
jetski tillsammans segrar öfver dem, skulle hela äran 
tillerkännas den senare.

Tscharnjetski visste, att detta var marskalkens tanke, 
och en outhärdlig oro pinade honom. Gång på gång 
läste han igenom kopian af det bref han sändt mar
skalken, och han fann allt flere uttryck, som tycktes 
honom i stånd att stöta en så lättretlig herre för 
hufvudet. Slutligen började han ångra, att han alls 
sändt af brefvet.

Dyster och mulen i hågen vandrade han därför 
af och an i sitt kvarter och gick oupphörligt bort till 
fönstret för att se om icke sändebuden återkommo. 
Officerarna blefvo honom varse genom fönstret och 
anade hvad som försiggick inom honom, ty hans upp
syn förrådde tydligt hans sinnesstämning.

»Se!» sade Polanovski till Volodjovski. »Här stun
dar något, ty kastellanen är flammig i ansiktet, och 
det är ett dåligt tecken.»

Tscharnjetskis ansikte bar nämligen talrika ärr 
efter kopporna, och då han blef orolig eller upprörd, 
betäcktes det af hvitaktiga och mörka fläckar. Som 
han dessutom hade skarpa drag, mycket hög panna, 
krokig näsa och ett par blixtrande ögon under buskiga 
ögonbryn blef han, när dess fläckar kommo till, form
ligen skräckinjagande att skåda.

Han väckte också skräck hos både vänner och



fiender. De upproriska kosackerna hade alldeles tappat 
hufvudet, så snart det blifvit fråga om att möta 
Tscharnjetski. Själfve Chmelnitski fruktade honom. 
Det var han, som hade tillfogat kosackerna det blo
diga nederlaget vid Berestetschko. Dock daterade sig 
hans rykte förnämligast från tiden efter, då han till
lika med tatarerna flugit fram öfver stäppen likt en 
förhärjande brand, nedgjort de upproriska hoparna till 
sista man, stormat städer och fästen och med storm
vindens snabbhet kastat sig från den ena ändan af 
Ukraine till den andra.

Med samma raseri förföljde han nu svenskarna. 
»Tscharnjetski slår inte min armé — han lönmördar 
den,» sade Karl Gustaf. Men saken var den, att 
Tscharnjetski nu fått nog af att lönmörda; han ansåg 
tiden vara inne att slåss. Emellertid saknade han all
deles artilleri och fotfolk, hvarförutan inga verkliga 
framgångar voro tänkbara, och detta var anledningen 
till att han önskade förena sig med Lubomirski, som 
visserligen hade få kanoner men däremot hade godt 
om fotfolk.

Intet under alltså, att pan Tscharnjetski gick som 
i feber. Slutligen kunde han ej härda ut inne utan 
begaf sig ut på gården, där han sammanträffade med 
Volodjovski och Polanovski.

»Synas inte sändebuden till än?» frågade han.
»Nej, de ha påtagligen blifvit väl mottagna,» sva

rade Volodjovski.
»Men mitt bref har nog inte blifvit lika väl mot

taget, annars kunde ju marskalken ha sändt några af 
sitt folk med svaret.»

»Herr kastellan,» inföll Polanovski, som stod högt 
i gunst hos Tscharnjetski, »hvarför göra sig onödiga 
bekymmer? Sluter sig marskalken till oss, så dess 
bättre, gör han det inte, så reda vi oss ensamma lik
som förut. Blodet kommer att rinna ur den svenska 
krukan lika väl, och det är en bekant sak, att när en 
kruka väl börjat läcka, så rinner snart alltsammans ur 
henne.»



»Men det rinner ur republiken också,» svarade 
Tscharnjetski. »Och om de nu undslippa oss och få 
förstärkning från Preussen, så går oss tillfället ur hän
derna.»

Och han gjorde en rörelse af otålighet. I det
samma hördes hofslag ute på vägen och Zaglobas bas
stämma, som sjöng:

Till bagarstugan Kaska gick.
’Tag mig med!’ skrek Stach så kvick,

’lilla skatten!’
’Ute är det rusk och regn,
hvar skall stackars jag få hägn

hela natten!’

»Ett godt tecken! De komma muntra tillbaka!» 
ropade Polanovski.

Emellertid hade de båda riddarna blifvit kastel- 
lanen varse, och de hoppade ur sadeln, lämnade 
hästarna åt stallknekten och närmade sig raskt. Zagloba 
kastade plötsligt sin mössa i vädret, och med en 
stämma, så förvillande lik marskalkens, att den som 
ej såg honom skulle kunnat misstaga sig, ropade han:

»Vivat pan Tscharnjetski, vår generalissimus!»
Kastellanen rynkade ögonbrynen och inföll hastigt:
»Ha ni något bref åt mig?»
»Nej,» svarade Zagloba, »men vi ha hvad som 

bättre är. Marskalken med hela sin här ställer sig fri
villigt under ers högvälborenhets kommando.»

Tscharnjetski såg på honom ett ögonblick, där
efter vände han sig till Skschetuski som om han 
velat säga:

»Berätta du, den där är drucken!»
Pan Zagloba var verkligen ganska beskänkt, men 

Skschetuski bekräftade hans ord, och kastellanen stod 
som fallen från skyarna af förvåning.

»Följ med migl» sade han slutligen. »Ni också, 
pan Polanovski och pan Volodjovski!»

Alla begåfvo sig in i högkvarteret. De hade ännu 
icke satt sig, då Tscharnjetski frågade:

4. — Syndafloden. III.



»Hvad sade han om mitt bref?»
»Han sade ingenting,» svarade Zagloba. »Hvarför, 

det skall visa sig mot slutet af min relation, men nu 
börjar jag från början ...»

Och han förtäljde omständligt hela gången af 
deras ambassad. Tscharnjetski såg på honom med allt 
mera häpna blickar, Polanovski tog sig om hufvudet, 
pan Michael snodde sina små mustascher.

»SannerligenI Jag har inte känt er förut!» ropade 
kastellanen. »Jag tror knappt mina öron!»

»Jag har länge kallats för en Ulysses,» svarade 
Zagloba blygsamt.

»Hvar har ni mitt bref?»
»Här!»
»Jag märker jag måste förlåta er, att ni inte läm

nade fram det. En sådan räf! En sådan räfl Kanslern 
borde gå i skola hos er för att lära sig föra under
handlingar. Vid Gud, om jag vore konung, skulle jag 
sända er till Konstantinopel i beskickning ...»

»Då skulle vi redan ha hundra tusen turkar här!» 
ropade pan Michael.

»Två hundra tusen,» rättade Zagloba, »ifall jag 
vore vid mina sunda vätskor.»

»Och marskalken drog inte ett ögonblick några 
misstankar?» frågade Tscharnjetski.

»Han? Han sväljde allt hvad jag stoppade honom 
i munnen som en gås sväljer vatten. Jag trodde han 
skulle krevera som en svensk granat af förtjusning. 
Den där mannen skulle man med smicker kunna narra 
ned i helvetet.»

»Bara det nu går ut öfver svenskarna, och det 
hoppas jag det gör!» utropade Tscharnjetski glädje
strålande. »Ni är knipslug och listig som en räf, men 
drif inte för mycket med marskalken, ty en annan 
skulle ändå inte ha handlat som han. Och mycket 
beror af honom. Lubomirskis egendomar sträcka sig 
ända till Sandomir, och det behöfs blott ett enda ord 
af honom för att hela trakten skall resa sig, för att 
bönderna skola falla öfver svenskarna, bränna broarna,



gömma lifsmedlen i skogarna ... Ni har gjort mig en 
tjänst, som jag inte kommer att glömma, så länge jag 
lefver, men marskalken är jag också tack skyldig, ty 
det är nog inte uteslutande af fåfänga han handlat som 
han gjort.»

Här klappade han i händerna och ropade till den 
inträdande pagen:

»Fort hit med hästarl... Låt oss smida järnet, 
medan det är varmt!»

Sedan vände han sig till öfverstarna:
»Ni allesammans följa med mig!.. .Jag vill komma 

med så stort följe som möjligt.»
»Skall jag också följa med?» frågade Zagloba.
»Ni har byggt bron mellan mig och marskalken, 

och därför bör ni också vara den förste att färdas 
öfver den. För öfrigt förmodar jag, att ni är gärna 
sedd där borta... Kom med, kom med, herr broder, 
annars tror jag, att ni inte vill fullfölja det påbörjade 
verket.»

»Det lär väl inte gå för mindre då!... Men jag 
skulle behöfva något att styrka mig med först, jag 
känner mig riktigt knäsvag.»

»Hvad skulle det vara?»
»Jag har hört mycket talas om kastellanens mjöd, 

som jag ännu aldrig smakat, och det skulle roa mig 
att veta om det är bättre än marskalkens.»

»Vi skola tömma hvarsin bägare i sadeln, och 
när ni sedan kommer tillbaka till ert kvarter, skall ni 
finna ett par ankare, som vänta er...»

Marskalken mottog Tscharnjetski med öppna 
armar, undfägnade honom med mat och dryck och 
nödgade honom att kvarstanna öfver natten. Följande 
morgon förenade sig de bägge arméerna och tågade 
vidare under Tscharnjetskis befäl.

I närheten af Sjenava företogo de ett nytt angrepp 
på svenskarna, och det med sådan framgång, att den 
svenska eftertruppen nedgjordes och förvirring inträdde 
i hufvudarméns leder. Först mot morgonen dref dem 
artillerielden tillbaka. Vid Leschajsko vunno de en
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än större framgång. Talrika svenska truppafdelningar 
blefvo fastsittande i vägens bottenlösa gyttja, och dessa 
föllo i polackernas händer. Tillståndet inom svenska 
armén blef allt bedröfligare. De utmattade och ut
hungrade regementena förmådde knappast släpa sig 
fram. Allt flere soldater blefvo kvarliggande på vä
garna. Polackerna påträffade sådana, som voro så elän
diga, att de ville hvarken äta eller dricka utan endast 
bönföllo om döden. Utlänningarna, af hvilka det fanns 
en mängd i de svenska leden, började desertera och 
öfvergå till pan Tscharnjetski. Det var endast Karl 
Gustafs järnvilja, som ännu sammanhöll det hela.

Ty icke nog med att armén oafbrutet hade 
fienden i hälarna. En mängd »partier» under okända 
anförare samt hopar af bönder korsade oupphörligt 
dess väg. Dessa oordnade och föga talrika skaror kunde 
visserligen icke inlåta sig i öppen strid, men de ut
pinade armén på det grymmaste. För att inge sven
skarna den tron, att tatarerna redan kommit dem till 
hjälp, begagnade sig alla de polska trupperna af det 
tatariska härskriet, och »Allah! Allah!» ljöd det dag 
och natt utan ett ögonblicks afbrott. Den svenske 
soldaten fick aldrig tid att hämta andan eller sticka 
sitt vapen i slidan. Ibland kunde några tiotal man 
lyckas alarmera hela lägret. Massor af hästar stupade 
och uppåtos genast, ty någon proviant kunde omöjligt 
anskaffas. Tid efter annan påträffade polska ryttare 
liken af svenskar, ohyggligt lemlästade af bönderna. 
Större delen af de byar, som voro belägna på land
remsan mellan Veichsel och San, tillhörde marskalken 
och hans släktingar. Som en man reste sig nu alla 
bönderna därstädes, ty obekymrad om den förlust, som 
härigenom drabbade honom, hade marskalken låtit för
kunna, att en hvar, som grep till vapen, befriades 
från lifegenskapen. Knappt hade denna nyhet blifvit 
spridd, förrän, bönder började dagligen strömma till 
lägret med svenskars hufvuden, spetsade på liar. Slut
ligen måste marskalken förbjuda detta bruk såsom



varande okristligt. Då kom man i stället med handskar 
och ryttarsporrar.

Drifna till förtviflan hämnades svenskarna grymt 
på alla, som föllo i deras händer, och med hvar dag 
blef striden allt mera skoningslös. En del polska 
trupper höllo ännu fast vid svenskarna, men endast 
af fruktan. På vägen till Leschajsko deserterade en 
mängd, och de kvarvarande gjorde sig oupphörligt 
skyldiga till sådana disciplinbrott, att Karl Gustaf slut
ligen lät nedskjuta en hel afdelning. Detta blef sig
nalen till en allmän flykt, som verkställdes med sabeln i 
hand. Nästan ingen stannade kvar, och Tscharnjetski, 
som fick en ansenlig förstärkning, blef allt djärfvare i 
sina angrepp.

Marskalk Lubomirski stod honom troget bi. Må
hända att för en tid, tämligen kort för resten, de äd
lare sidorna i hans natur vunno öfverhand öfver hög
modet och egenkärleken, ty han skydde inga mödor 
och inga faror, anförde ofta själf sina trupper och gaf 
svenskarna ingen ro. Som han var en god soldat, 
gjorde han fäderneslandet betydande tjänster. Dessa i 
förening med andra, senare, skulle ha tillförsäkrat 
honom ett aktadt namn bland hans folk, hade han 
icke mot slutet af sin lefnad anstiftat det skändliga 
uppror, som hindrat reformer inom republiken.

Men för närvarande gjorde han allt för att vinna 
ära och anseende. Med honom täflade pan Vitovski, 
kastellan af Sandomir, en gammal, erfaren krigare. 
Denne ville söka mäta sig med Tscharnjetski själf, 
hvilket dock ej lyckades honom, då han saknade chefs
egenskaper.

Dessa tre ansatte svenskarna allt häftigare. Det 
gick ända därhän, att de regementen, fotfolk och ryt
teri, som utgjorde eftertruppen, betogos af en sådan 
skräck, att det vid minsta anledning uppstod panik 
ibland dem. Till slut beslöt Karl Gustaf att själf 
alltid anföra eftertruppen för att genom sin närvaro 
inge folket mod.

Ändtligen uppnådde då svenskarna den vinkel,



där de båda floderna sammanflyta, och de drogo en 
lättnadens suck. Här skyddade dem på ena hållet 
Veichsel och på den andra San, och triangelns tredje 
hörn befäste konungen genom väldiga skansar, som 
försågos med kanoner.

Positionen var ointaglig; enda svårigheten bestod 
i att anskaffa lifsmedel. Men äfven i detta afseende 
hyste svenskarna godt hopp, ty de väntade, att kom
mendanterna i Krakau och de öfriga flodfästningarna 
skulle sända dem hvad de behöfde. Strax i närheten 
låg ju dessutom Sandomir, där öfverste Schinkler samlat 
ansenliga förråd af lifsmedel. Denne skickade dem 
också genast proviant, och sedan de ätit, druckit och 
sofvit, sjöngo soldaterna lutherska lofsånger till Gud, 
som räddat dem ur en sådan nöd.

Men pan Tscharnjetski hade nya olycksslag i be
redskap åt dem.

Så länge Sandomir befann sig i svenskarnas hän
der, kunde därifrån alltid komma bistånd åt hufvud- 
armén, och pan Tscharnjetski beslöt därför att genom 
en djärf kupp sätta sig i besittning af staden och slottet 
och afskära svenskarnas alla förbindelser.

De äldre officerarna motsatte sig planen, som de 
funno alltför våghalsig, men utan att lyssna till deras 
invändningar gick Tscharnjetski öfver Veichsel. Knappt 
hade ryktet härom spridt sig i trakten, förrän några 
tusen bönder kommo strömmande till honom, somliga 
beväpnade med liar, andra med musköter, och de 
tågade förenade emot Sandomir.

1 staden var man ej beredd på ett anfall, och 
utan hinder stormade de in. Ett ohyggligt mördande 
följde. Svenskarna försvarade sig ursinnigt men för
mådde ej hålla stånd mot angriparna. De nedslaktades 
som boskap inne i husen eller jagades ut ur staden. 
Med de få återstående tog Schinkler sin tillflykt till 
slottet, men polackerna följde efter och började storma 
murar och portar. Schinkler insåg, att han ej heller 
här skulle kunna hålla stånd»



I hast samlade han därför ihop så mycket dyr
barheter och lifsmedel som möjligt, lastade det på en 
skuta och begaf sig med sitt folk öfver till konungen, 
som från andra stranden åsåg de sinas nederlag utan 
att kunna komma dem till hjälp.

Slottet föll i polackernas händer.
Innan han aftågat, hade emellertid den listige . 

svensken lagt tända luntor i kruthvalfven. Detta be
rättade han nu för konungen.

»Slottet springer i luften med allt sitt folk,» sade 
han. »Kanske själfve Tscharnjetski får sin hane.»

»I så fall vill jag åse, hur de fromma polackerna 
flyga upp till himlen,» sade konungen.

Och tillika med alla sina generaler kvarstannade 
han nere på stranden.

Trots upprepade förbud af Tscharnjetski, som 
misstänkte försåt, hade en massa bönder och frivilliga 
spridt sig i hela slottet för att plundra och leta efter 
gömda svenskar. Det slogs larm, till tecken att hvar
enda man skulle lämna slottet, men dessa varnings
signaler hörde de icke eller också frågade de ej efter dem.

Plötsligt började marken gunga under deras fötter, 
ett bedöfvande brak hördes, en väldig eldpelare sköt i 
höjden, jord, murar, tak och fem hundra människor 
kastades högt i luften.

Karl Gustaf klappade händerna af förtjusning, och 
generalerna ropade:

»Polackerna flyga till himlen! Polackerna flyga 
till himlen!»

Men man gladde sig för tidigt, ty Sandomir var 
icke dess mindre i polackernas händer och kunde 
icke längre fortsätta att proviantera hufvudarmén, som 
låg innesluten mellan flodarmarna.

Pan Tscharnjetski slog läger midt emot svenskarna 
på andra sidan Veichsel och bevakade öfvergången.

Pan Sapieha, storhetman öfver Litauen och voje- 
vod af Vilna, kom med sina litauer tågande från mpt? 
satta hållet och lägrade sig vid San,



Svenskarna voro sålunda alldeles kringskurna; 
man hade inringat dem som ett villebråd.

»De ha lupit i fällan!» sade de polska soldaterna 
till hvarandra.

Äfven den i krigskonsten minst bevandrade insåg 
nämligen, att fiendens undergång var gifven, så vida 
ej hjälp anlände i tid.

Detta förstodo äfven svenskarna. Hvarje morgon 
syntes officerare och soldater vandra af och an utefter 
Veichselstranden och med förtviflan i blicken betrakta 
Tscharnjetskis hotfulla härmassor. Sedan styrde de 
kosan mot San: från dess andra strand bevakade dem 
pan Sapieha dag och natt, färdig att mottaga dem 
med sabel och musköt.

En öfvergång af vare sig San eller Veichsel var 
ej att tänka på, så länge de båda fientliga härarna voro 
lägrade i närheten. Möjligen skulle svenskarna kunnat 
återvända till Jaroslav samma väg som de kommit, 
men det visste de, att i så fall skulle ingen af dem 
någonsin återse Sverige.

En följd af dystra dagar och ångestfulla nätter 
började förflyta ... Och återigen togo lifsmedlen slut. . .

Under tiden lämnade pan Tscharnjetski kom
mandot öfver hären åt pan Lubomirski och begaf sig 
själf, eskorterad af den laudanska adelsfanan öfver 
Veichsel ofvanom San för att uppsöka pan Sapieha och 
gemensamt med honom uppgöra vidare krigsplaner.

Denna gång behöfdes ej pan Zaglobas förmedling 
för att de båda befälhafvarna skulle komma öfverens, 
ty båda älskade fäderneslandet högre än sig själfva, 
båda voro redo att för dess skull offra egna fördelar, 
ärelystnad och maktbegär.

Hetmanen öfver Litauen afundades ej Tscharnjetski, 
och Tscharnjetski afundades ej hetmanen. Tvärtom 
beundrade de hvarandra ömsesidigt, och mötet dem 
emellan var sådant, att till och med gamla soldater 
fingo tårar i ögonen.

»Fäderneslandet fröjdar sig, då den ser dessa sina 
ädlaste söner falla i hvarandras armar,» sade Zagloba
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till Volodjovski och Skschetuskierna. »Tscharnjetski 
är en oförliknelig krigare och en präktig karl, men 
Sapja skäms inte heller för sig. Svenskarna skulle 
spricka af förtret, om de kunde se denna affectus mellan 
våra båda största män. Ty hvarigenom ha de besegrat 
oss, om inte genom våra magnaters kif och afund? 
Ha de kanhända själfva kufvat oss? Jo vackert! .. . 
Hjärtat hoppar af fröjd i bröstet på en, när man ser 
ett sådant här möte, och det lofvar jag er, att nog 
kommer Sapja att slå tappen ur sina vintunnor, när 
han får ett så kärt besök...»

»Gud är nådig! Det onda besegras! Gud är nådig!» 
sade jan Skschetuski.

»Tag dig i akt, så att du inte hädar,» svarade 
Zagloba. »Det onda måste besegras, ty varade det 
evigt, vore det ett tecken till att djäfvulen regerade 
världen och inte vår herre, hvars nåd är outtömlig.»

De afbröto här sitt samtal, ty de hade på långt 
afstånd varseblifvit Babinitsch, hvars resliga gestalt höjde 
sig ofvan mängden. Pan Volodjovski och Zagloba 
började nicka åt honom, men han var så försjunken i 
betraktan af Tscharnjetski, att han till en början ej 
såg dem.

»Så mager pojken har blifvit!» utbrast Zagloba.
»Han måtte inte ha lyckats i sina hämndplaner 

mot Boguslav,» sade Volodjovski. »Annars skulle han 
se gladare ut.»

»Naturligtvis inte. Vi veta ju, att Boguslav ligger 
utanför Marienburg tillika med Stenbock.»

»Låt oss hoppas till Gud, att de inte lyckas inta detl»
Hvarpå Zagloba inföll:
»Om de också inta Marienburg och vi under tiden 

fånga deras Carolus Gustavus, så få vi se om de 
inte ge oss fästningen i utbyte mot kungen.»

»Aha! Babinitsch kommer hit!» inföll Skschetuski.
Pan Andreas hade i själfva verket nu varseblifvit 

dem och började armbåga sig fram till dem, nickande 
och småleende. De hälsade hvarandra som vänner 
och bröder.



»Nå, hvad nytt? Hvad har du gjort med fur
sten?» frågade pan Zagloba.

»Ingenting, tyvärr. Men nu är det inte tid att 
berätta. Nu skola vi sätta oss till bords. Tag ert 
nattkvarter hos migl Jag har ett präktigt tält, och vi 
kunna sitta och språka vid bägarna hela natten.»

»När någon har något förståndigt att föreslå, oppo
nerar jag mig aldrig,» svarade Zagloba. »Säg mig 
bara hur det kommer sig, att du blifvit så mager.»

»Det har jag att tacka den där djäfvulen för. 
Han kastade mig af hästen i en strid och slog mig i 
stycken som en lerkruka. Jag spottar blod allt sen 
dess och kan inte bli människa igen. Måtte den barm
härtige guden beskära mig att en gång också få ut
gjuta hans blodl Men låt oss gå nul Pan Sapieha och 
pan Tscharnjetski börja redan krusa om hvem som skall 
taga försteget, ser jag. Det är ett tecken till att måltiden 
är redo . . . Alla här längta att få tömma en bägare med 
er, ty ni ha minsann åderlåtit svenskarna duktigt.»

»Må andra berätta om mina dater,» sade Zagloba. 
»Det höfves inte, att jag gör det själf.»

Alla började nu strömma bort till den stora pla
nen mellan tälten, där borden voro dukade. Pan 
Sapieha visade pan Tscharnjetski en ära som om han 
varit konungen själf. Bordet, där kastellanen inbjöds 
att taga plats, var höljdt med svenska fanor. Mjöd och 
vin rann i strömmar, och det dröjde ej, förrän båda 
generalerna voro en smula hufvudyra. Det var ingen 
ände på munterhet, skämt, hurrarop och oväsen, 
och först kvällskylan skingrade det glada laget.

Då tog Kmitsits sina gäster med sig till sitt 
tält. De slogo sig ned på dynor, fullstoppade med 
allehanda slags krigsbyte, och började språka om 
Kmitsits' senaste fälttåg.

»Boguslav lär befinna sig utanför Marienburg för 
närvarande,» sade pan Andreas, »ifall han nu inte, som 
andra uppge, är hos kurfursten för att tillsammans med 
honom rycka svenska kungen till undsättning.»

»Dess bättre 1 Då träffas vil Ni unga lyckas inte



rå på honom, få se hur det går för den gamle! Med 
många har han rykt ihop men ännu aldrig med 
Zagloba. Vi ska träffas, säger jag er, försåvidt inte 
furst Janus i sitt testamente anbefallt honom att und
vika Zagloba. Det är inte otänkbart.»

»Låt nu pan Andreas berätta, far,» inföll Jan 
Skschetuski.

»Jag har inte mycket att berätta,» svarade pan 
Andreas dystert. »Vi lågo länge midt emot hvarandra 
där uppe i Podlachien, och det goda medvetandet har 
jag åtminstone, att jag och mina tatarer gjorde honom 
lifvet surt; vi unnade honom ingen ro vare sig natt 
eller dag. Så till slut kom det till öppen batalj mellan 
oss vid Janov, och pan Sapieha vann en lysande vik- 
toria öfver honom, men då jag sedan satte efter honom 
för att ändtligen få honom fast, rände han sabeln i 
mig, så jag störtade af hästen ... och han kom undan!»

»Och du bedyrade ändå,» inföll Volodjovski, »att 
du med dina tatarer skulle förfölja honom ända till 
Östersjön, om så vore.»

»Och du berättade en gång,» svarade Kmitsits, 
»att då Bohun hade bortröfvat den här närvarande 
pan Skschetuskis käresta, han offrade både henne 
och sin hämnd för fäderneslandet, som behöfde honom. 
Det exemplet följer jag.»

»Måtte Guds moder belöna dig på samma sätt som 
hon belönade Skschetuski!» ropade Zagloba. »Men jag 
skulle hellre önska, att din flicka vore i bjalovjeska ur
skogen nu än i Boguslavs händer, det måste jag bekänna.»

»Det betyder ingenting,» inföll Volodjovski ifrigt, 
»han vinner henne tillbakal»

»Jag har inte blott hennes person att återvinna utan 
också hennes estime och affektion,» suckade pan Andreas.

»Det ena följer af det andra,» svarade pan 
Michael, »om du också skulle taga hennes person med 
våld som den där gången ... minns du?»

»Det kommer jag aldrig mer att göra,» svarade 
pan Andreas och suckade ånyo.

Efter ett ögonblick återtog han:



»Inte nog med att jag ej återvann henne, Boguslav 
röfvade till på köpet bort ännu en annan för mig.»

»En äkta turk, på min ära!» ropade Zagloba.
»Hvem då?» frågade pan Michael intresserad.
»Ack, det är en lång historia,» svarade Kmitsits. 

»På vägen till Podlachien gjorde jag ett besök hos 
pan Zamoyski på Zamos, som hade fattat en syndig 
begärelse till en jungfru, en oändeligen täck tärna för 
resten, som vistades på slottet. Nu har emellertid 
pan Zamoyski den allra största respektus för sin syster, 
furstinnan Vischnjevetska, och vågade inte i hennes 
närvaro taga sig för stora friheter. Därför fann han 
på att låtsas skicka den där flickan med mig till pan 
Sapieha, under förevändning att hon hade några arfs- 
angelägenheter att ordna i Litauen, medan han i 
själfva verket tänkte taga henne ifrån mig en halfmil 
från Zamos och gömma undan henne på någon enslig 
gård, där ingen skulle kunna hindra honom från att 
tillfredsställa sin lusta. Men jag anade hans intentia. 
’Vill du göra mig till kopplare du?’ tänkte jag. ’Vänta 
bara!’ Och jag pryglade upp hans folk, och jungfrun 
förde jag med obefläckad dygd till pan Sapieha. Fager 
som en ros var hon men ärbar . . . Jag är inte heller 
densamme som jag var förr, och mina kompaner, 
Gud vare deras själar nådig! ligga för länge sen 
multnade i jorden.»

»Hvad var det för en flicka?» frågade pan Zagloba.
»Hon var af god familj, hofdam hos furstinnan 

Vischnjevetska. Hon lär ha varit trolofvad med litauern 
Podbipienta, som ni ju kände...»

»Anusia Borzobogatal!» ropade Volodjovski och 
for upp.

Pan Zagloba sprang också upp.
»Sansa dig, Michael!»
Men pan Volodjovski störtade emot Kmitsits som 

en tiger.
»Har du låtit Boguslav bortröfva henne, skurk?»
»Håll inne med dina okvädinsord!» svarade 

Kmitsits. »Jag förde henne lyckligt till hetmanen,
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och Boguslav röfvade henne inte från mig utan från 
en annan officer, under hvars eskort pan Sapieha 
skickade henne till sin familj och som hette Glov- 
bitscb, om jag minns rätt.»

»Hvar är han?!»
»Han är inte här, han stupade. Så ha åtminstone 

Sapiehas officerare berättat mig. Jag var ständigt ute 
på ströftåg mot furst Boguslav med mina tatarer, så 
jag har mycket litet reda på hvad som händt. Men 
af din alteration märker jag, att samma olycka träffat 
oss båda, att samme man har förfördelat oss båda, och 
när så är, låt oss förena oss mot honom för att 
gemensamt utkräfva hämnd. Han är en hög herre 
och en stor krigare, men jag tror ändå, att republiken 
kommer att bli honom för trång, när han får två 
sådana fiender i den.»

»Här har du min hand!» svarade Volodjovski. 
»Hädanefter äro vi vapenbröder i lif och död. Den 
som först träffar på honom betalar honom för två. 
Gifve Gud, att det blefve jag, ty jag skulle se hans 
hjärteblod rinna, det lofvar jag.»

Och pan Michael började slamra med sabeln och 
antog en så hotfull min, att pan Zagloba nästan blef rädd.

»Jag skulle inte vilja vara i furst Boguslavs klä
der,» yttrade han efter ett ögonblick, »om jag också 
finge hela Livland i förläning. Först och främst ha 
en sådan vildkatt som Kmitsits till dödsfiende och så 
få pan Michael på köpet! Men inte nog med det, ty 
jag sluter foedus med erl Mitt ingenium och era 
sablar! Jag tror inte det i hela kristenheten finns en 
potentat, som inte skulle darra för ett sådant förbund. 
Dessutom kommer nog vår herre att förr eller senare 
blanda sig i saken, ty det är inte möjligt, att en för
rädare och kättare kan få gå ostraffad ...»

»Olyckan är endast,» inföll pan Michael, vänd till 
Kmitsits, »att vi inte alltid kunna få följas åt. Tjänsten 
framför allt. Jag blir kanske skickad till ena ändan af 
republiken och du till den andra. Man vet inte hvilken 
af oss, som först stöter på honom.»
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Kmitsits teg ett ögonblick.
»Rättvisan kräfver, att det blir jag.. . Bara det 

inte slutar med ny nesa för mig, ty ... jag blygs att 
erkänna det, men jag kan inte rå på den där djäfvulen.»

»Jag skall lära dig alla mina arcana!» ropade 
Volodjovski.

»Eller också jag!» inföll Zagloba.
»Nej, ursäkta mig, men jag föredrar att gå i lära 

hos Michael,» svarade Kmitsits.
»Han må vara en hur stor mästare som helst, jag 

och pani Kovalska skulle ändå inte vara rädda för 
honom!» ropade Roch Kovalski, numera löjtnant vid 
laudanska adelsfanan och oskiljaktig från pan Zagloba.

»Tyst, Roch,» svarade Zagloba, »så att Gud inte 
straffar dig för ditt skryt.»

»Bah! Mig händer ingenting!»
Den stackars pan Roch var ingen lycklig profet, 

men han hade tagit sig betydligt till bästa och kände 
lust att utmana hela världen. Äfven de andra drucko 
tappert.

»Jag har hört,» sade Kmitsits, »att så fort vi ned
gjort svenskarna här och tagit kungen till fånga, skola 
vi genast tåga till Varschau. Sedan är det säkert 
slut med kriget, och då kommer turen till kurfursten.»

»Hej! Hej!» ropade Zagloba. »Skönt att bli af 
med de här svenskarna! Om de afträda Livland åt 
oss och betala oss en miljon i krigsskadeersättning, 
ska vi låta dem aftåga oantastade.»

»Sälj inte huden, förrän björnen är skjuten!» inföll 
Jan Skschetuski skrattande. »Ännu är Carolus i Polen, 
ännu äro Krakau, Varschau och alla de större städerna 
i hans våld, och far vill redan föreskrifva honom freds
villkoren! Nej, ännu ha vi nog mycket arbete för oss, 
innan vi kunna börja tänka på kurfursten.»

»Hvarför sitta vi då här med armarna i kors?» 
frågade plötsligt Roch och spärrade upp ögonen. »Hvar
för ge vi oss inte ut och slåss med svenskarna?»

»Du är dum, Roch!» sade Zagloba.
»I morgon är det tids nog att börja slåss igen,»



inföll Volodjovski. »Nu göra vi klokast i att gå och 
lägga oss, ty det är sent.»

Alla gingo in på detta förslag, till och med den 
stridslystne Roch, hvadan de föllo på knä och med hög 
röst började läsa sina böner. Sedan sträckte de ut sig 
på dynorna och sofvo snart allesammans den rättfärdiges 
sömn.

SJÄTTE KAPITLET.

Dagarna gingo. Karl Gustaf låg alltjämt inneslu
ten mellan de båda flodarmarna och afsände kurirer 
till alla sina generaler och kommendanter, med befall
ning att de skulle komma honom till undsättning. 
Proviant fraktades till honom på Veichsel men ej i till
räcklig mängd. Efter någon veckas förlopp började 
inan nedslakta hästar, och konungen och hans genera
ler grepos af förtviflan vid tanken på hvad som skulle 
inträffa, då ryttarna stodo utan hästar och kanonerna 
ej skulle kunna forslas. Från alla håll ingingo dess
utom olycksbud. Hela landet stod i ljusan låga, alldeles 
som om någon öfvergjutit det med olja och så antändt 
det. De mindre truppafdelningarna kunde icke komma 
hufvudarmén till hjälp, ty de vågade ej bege sig ut ur 
städerna och fästningarna. Litauen, som hittills hållits 
i schack af den stränge De la Gardie, reste sig som 
en man. Storpolen, som först underkastat sig, var nu 
också först redo att afskudda sig oket och föregick 
hela republiken med exempel på hjältemod, uthållighet 
och offervillighet. Skaror af adel och bönder angrepo 
svenskarna icke blott i byar utan äfven i städer. För- 
gäfves utkräfde svenskarna en grym hämnd, förgäfves 
afhöggo de händerna på sina fångar, lade byar och



nybyggen i aska, uppreste galgar och införde från 
Tyskland tortyrredskap, med h vilka de marterade rebel
lerna. Tåligt fördrogo dessa kvalen, och öfverman- 
nades de, stupade de med vapen i hand. Hela Stor
polen dränktes i svenskarnas blod, befolkningen lefde 
i skogarna, till och med kvinnorna grepo till vapen; 
straffen föranledde endast till hämnd och ökade raseriet. 
Akrar och fält lågo i träde, en förfärlig hungersnöd 
utbredde sig i hela landet, men mest ledo svenskarna 
däraf, ty de lågo inneslutna i städerna och vågade sig ej ut.

I Masovien var det på samma sätt. Lämnande 
sina kojor inne i de djupa skogarna lade sig dess be
folkning på lur invid landsvägarna, nedhögg kurirer 
och plundrade fororna med lifsmedel. Podlachiens låg
adel reste sig i tusental och drog till Litauen eller 
förenade sig med pan Sapieha. Lublin var i de kon- 
federerades händer. Från det aflägsna Röda Ryssland 
kommo tatarer och kosacker tågande.

Ingen betviflade alltså, att den svenska hufvud- 
armén var prisgifven åt undergång, där den låg inne
sluten mellan de båda flodarmarna, och att dess öde 
skulle bli en fruktansvärd läxa för republikens alla fien
der. Man förutsåg krigets snara slut, och det fanns 
de som menade, att endast en utväg till räddning stod 
Karl Gustaf åter: friköpa sig och afträda Livland till 
republiken.

Men plötsligt inträdde en vändning till det bättre 
för Karl Gustaf och svenskarna.

Den tjugonde mars kapitulerade Marienburg, som 
hittills fåfängt belägrats af Stenbock. Dennes starka 
och välrustade armé fick härigenom fria händer och 
kunde skynda konungen till undsättning.

Men icke nog härmed. Äfven markgrefven af 
Baden var med en nyvärfvad här i antågande mot 
hufvudlägret mellan flodarmarna.

Brännande, sköflande och mördande tågade bägge 
arméerna framåt. Under vägen slöto sig svenska truppaf- 
delningar till dem, och de växte i styrka liksom floden 
växer och vidgar sig ju flere tillflöden den mottager.



Nyheten om Marienburgs fall samt Stenbocks och 
den badensiske markgrefvens antåg nådde ganska snart 
fram till de polska lägren på ömse sidor om floderna 
och väckte allmän förstämning. Stenbock var ännu 
långt borta, men markgrefven, som tågade i ilmarscher, 
kunde snart anlända och med ett slag förändra hela 
ställningen.

De polska befälhafvarna sammanträdde därför till 
ett krigsråd, och det beslöts, att pan Sapieha med den 
litauiska armén skulle kvarstanna och hindra Karl Gustaf 
från att undkomma, medan däremot pan Tscharnjetski 
skulle tåga emot markgrefven och så fort som möjligt 
leverera honom en drabbning, hvarefter han, om Gud 
förlänade honom seger, skulle återvända till sin förra 
position.

Behöriga order utdelades genast, och följande mor
gon bröto Tscharnjetskis och Lubomirskis förenade 
arméer upp, så obemärkt som möjligt, ty Tscharnjetski 
önskade, att hans aftåg skulle förbli en hemlighet för 
svenskarna. På lägerplatsen kvarstannade en hop beväp
nad adel samt bönder, som började uppgöra eldar och 
föra oväsen, på det fienden ej skulle ana oråd.

Vid Zavada gjorde trupperna halt. Pan Tscharn
jetski lät dem uppställa sig i marschordning och sedati 
defilera, så att han skulle få en öfverblick öfver hela 
sin styrka. Det var en ståtlig syn, och kastellanens 
hjärta svällde af stolthet. Så långt ögat såg ett haf af 
hästar, af bistra soldatansikten, af sablar och spjut, som 
blixtrade i morgonsolen. Detta var inga hoprafsade 
skaror af frivilliga utan idel väl disciplinerade och krigs
vana soldater, så fasta i sadlarna, att intet rytteri i 
världen kunde mäta sig med dem. Pan Tscharnjetski 
kände sig i detta ögonblick fast förvissad om att han 
i spetsen för en sådan armé skulle skingra markgref
vens hela här som agnar för vinden, och denna för
känsla af segern kom hans ansikte att stråla.

»Med Gudi Till seger!» ropade han slutligen.
»Med Gud! Till segerI» svarade honom kraftiga 

stämmor.
5. — Syndafloden. IIL



Och likt en åska rullade detta skri från ryttarfana 
till ryttarfana. Pan Tscharnjetski gaf sin häst sporrarna, 
och hela hären satte sig i rörelse.

Som en flock roflåglar, hvilka vädra byte, så susade 
de fram genom landet. Aldrig, icke ens bland stäp
pernas tatarer, hade man hört talas om ett dylikt tåg. 
Soldaterna åto, drucko och sofvo i sadeln. Floder, skogar, 
byar och städer lämnade de bakom sig. Bönderna 
hunno knappast skynda ut ur sina stugor för att se 
på den förbistormande hären, förrän den var försvun
nen bakom moln af damm. Dag och natt ilade de 
framåt och hvilade endast så mycket som kräfdes för 
hästarna.

Slutligen stötte de utanför Kozjenitsa på åtta sven
ska skvadroner. Laudanerna, som redo i spetsen, voro 
de första att varsebli fienden, och utan att besinna sig 
ett ögonblick stormade de emot honom. Efter dem 
följde andra.

Svenskarna, som förmodade, att de hade med 
några frikårer att göra, inläto sig i strid, och två tim
mar senare återstod ej en lefvande själ, som kunde 
skynda till markgrefven och förmäla, att Tscharnjetski 
var i antågande.

Sedan fortsatte polackerna i samma pilsnabba fart 
till Magnuschev. Spioner hade nämligen utrönt, att 
markgrefven med sin här befann sig i Varka.

På natten utsändes pan Volodjovski med en rekognos
ceringspatrull att utforska härens läge och styrka.

Denna expedition misshagade på det högsta pan 
Zagloba, och han klagade bittert däröfver men ville 
dock hellre följa Volodjovski än kvarstanna vid hären.

»Ack, det var en härlig tid vi hade där utanför 
Sandomir,» sade han, i det han sträckte på sig i sadeln. 
»Man åt och sof och tittade på de belägrade sven
skarna; nu hinner man ju inte ens föra fältflaskan till 
munnen. Jag har studerat de gamles — den store 
Porapejus’ och Cesars — krigföring, men pan Tscharn
jetski hittar på nya metoder, han. Det är mot alla 
regler att låta en syndare sitta och skaka på hästryggen



i så många dagar och nätter. Min imagination börjar 
förvirras af hungern, och jag tycker oupphörligt, att 
stjärnorna ä’ grötklickar och månen ett fläskstycke. Åt 
fanders med sådant krig I Jag ljuger vid Gud inte, när 
jag säger, att jag af hunger är färdig att bita öronen 
af min egen häst.»

»I morgon, när vi, om Gud vill, ha slagit sven
skarna, få vi hvila ut.»

»Jag föredrar svenskarna framför det där eviga 
jäktet. Herre Gud i Herre Gudl När skall du skänka 
fred åt republiken och en varm spisvrå och en mugg 
godt öl åt gamle Zagloba! . . . Nej, dingla på hästryggen, 
dingla på hästryggen, ända tills man dinglar ner i graf- 
ven, det är alltihop ... Månen lyser mig rätt i gapet 
och tittar mig ända ner i magen, fast jag vid Gud 
inte vet hvad den tittar på, för där finns då inte ett 
gudslån. Åt fanders med ett så’nt här krig, säger jag 1»

»Eftersom farbror tycker, att månen är ett fläsk
stycke, kan ju farbror äta upp den!» föreslog Roch.

»Om jag åte upp dig, skulle jag kunna tro, att 
jag åte en oxstek, men jag är rädd, att den steken 
skulle förta resten af mitt ingenium.»

»Om jag är en oxe och farbror är min farbror, 
hvad är farbror då?»

»Tror du, din narr, att Althaea födde eldbranden, 
därför att hon satt vid spisen?»

»Hvad angår det mig?»
»Begriper du det här då? Om du är oxe, så fråga 

först efter din far och inte efter din farbror, för en 
oxe bortröfvade Europa, men hennes bror, som blef 
morbror till hennes efterkommande, var lika fullt en 
människa. Begriper du?»

»Nej, det gör jag inte, men det begriper jag, att 
om jag hade något att äta, så skulle jag äta.»

»Ät dina egna stöflar, om du vill, men låt mig 
sofva. Nåå, Michael? Hvarför stanna vi?»

»Varka syns,» sade Volodjovski. »Se, kyrktornet 
glittrar i månskenet.»

»Och Magnuschev? Ha vi passerat det?»



»Magnuschev ha vi på höger hand. Det förvånar 
mig, att ingen svensk truppafdelning syns till på den 
här sidan floden. Låt oss rida ner i den där skogs
dungen och göra halt där. Kanske någon kommer.»

Med dessa ord förde pan Volodjovski sin trupp in 
i skogen på sidan om vägen och befallde den iakttaga 
fullkomlig tystnad. •

Under en lång stund hördes intet annat ljud än 
näktergalarnas frenetiska sång i en närbelägen aldunge. 
De uttröttade soldaterna började vicka i sadlarna, pan 
Zagloba lade sig ned mot hästens hals och insomnade 
djupt; till och med hästarna halfsofvo. En timme för
flöt. Slutligen uppfångade pan Volodjovskis vana öra 
ljudet af hofslag på den hårda vägen.

»Gif akti» sade han till soldaterna.
Själf red han fram ur snåren och såg sig omkring. 

Vägen lyste som ett silfverband i månskenet, men ej 
cn människa syntes till. Hofslagen närmade sig likväl.

»De komma!» sade Volodjovski.
Alla höllo andan och tyglade hårdt sina hästar.
På vägen uppenbarade sig en svensk truppafdel

ning, bestående af trettio ryttare. De redo långsamt 
och i en lång rad. En del af soldaterna samspråkade, 
andra gnolade några melodier, ty den ljumma majnatten 
stämde till och med dem poetiskt. Utan att misstänka 
något passerade de så tätt förbi den nära vägkanten 
stående pan Michael, att denne kunde känna lukten af 
hästarna.

Slutligen försvunno de bakom en krök af vägen. 
Volodjovski väntade, ända till dess ljudet af hofslagen 
dött bort. Då red han fram till sin trupp och yttrade 
till panerna Skschetuski:

»Låt oss nu jaga dem som gäss till kastellanens 
läger! Ingen af dem får undkomma, så att han kan 
varsko. Jag skulle vilja hinna upp dem vid den där 
krogen inne i skogen, som vi passerade på hitvägen.»

Truppen satte sig åter i rörelse men red nu i 
tämligen långsam takt. Kommen närmare krogen saktade



den farten ytterligare för att ej alarmera i förtid. Lju
det af röster trängde nu tydligt till soldaternas öron.

»Där ha vi dem!» sade Volodjovski.
Svenskarna hade i själfva verket gjort halt utanför 

krogen, där de hoppades få något att dricka. Men 
krogen låg öde och öfvergifven. Somliga genomsökte 
krogstugan, andra letade i bodar och visthus. Hälften 
stod utanför och höll hästarna åt dem, som sökte.

Volodjovskis trupp närmade sig och bildade en 
tatarisk halfmåne kring krogen. Samtidigt ljöd ropet 
»Allah!» och några skott smällde. En gränslös förvir
ring uppstod bland svenskarna, som ej haft en tanke 
på någon fara, sablar började rassla, svordomar och 
halfkväfda rop hördes, men efter endast några ögonblick 
var allt tyst och lugnt igen.

Utanför krogen lågo några ryttare och hästar stu
pade, och Volodjovski fortsatte sin marsch medförande 
tjugufem fångar.

I daggryningen voro de tillbaka i lägret, där man 
med oro väntade på dem. Kastellanen i egen person 
kom dem till mötes, stödd på sin stridsklubba, blek 
och afmagrad efter alla strapatser.

»Nå?» frågade han Volodjovski. »Har du några 
fångar med dig?»

»Tjugufem stycken.»
»Och hur många undkommo?»
»Nec nuntius cladis. Några nedhöggos, alla de 

andra togos till fånga.»
»Bravo! Dig och ingen annan skall man sända 

på sådana här expeditioner! För dem genast till mig. 
Jag vill själf förhöra dem.»

Och i det kastellanen aflägsnade sig, tillfogade han:
»Håll er redo, ty det kan hända, att vi oförtöfvadt 

rycka ut mot fienden.»
»Hvad för slag?» sade Zagloba.
»Tyst!» svarade Volodjovski.
De svenska fångarna omtalade ögonblickligt, utan 

att någon tortyr behöfde tillgripas, allt hvad de visste 
om markgrefvens truppstyrka. Kastellanen blef en



smula betänksam, ty han erfor, att armén visserligen 
var nyvärfvad, men att den bestod af idel veteraner, 
som tagit del i Gud vet hur många krig. Hela styr
kan öfversteg med några hundra man den polska. Men 
dessutom framgick det af fångarnas uppgifter, att mark- 
grefven icke hade en aning om Tscharnjetskis närhet 
utan trodde, att hela polska armén belägrade konungen 
utanför Sandomir.

Knappt hade Tscharnjetski hört detta, förrän han 
sprang upp från sin plats och ropade till en af de när
varande officerarna:

»Vitovski, låt blåsa till uppbrott!»
En halftimme senare satte sig armén i rörelse, och 

genom skogar och öfver daggstänkta fält gick marschen 
i den friska morgonen. Slutligen började Varka skön
jas eller rättare sagdt dess ruiner, ty staden hade för 
sex år sedan nedbränts nästan till grunden.

Tscharnjetskis armé kom nu ut på en öppen slätt 
och kunde ej längre dölja sig för svenskarna. Den 
varseblefs också, men markgrefven förmodade, att det 
var en hop partier, som förenat sig och ville oroa lägret.

Först då fana efter fana kom framgalopperande ur 
skogen, uppstod en feberaktig rörelse i det svenska 
lägret. Spridda rytteriafdelningar och enstaka office
rare syntes ila mellan regementena. Det brokiga sven
ska infanteriet började strömma ned på slätten; det 
ena regementet efter det andra formerade sig inför de 
polska soldaternas ögon, och snart blixtrade en skog 
af lansar i solen. Kanonerna rullades fram, det pan- 
sarklädda rytteriet kom ridande i traf och intog sina 
platser på flyglarna. Alla dessa förberedelser kunde iakt
tagas utifrån slätten, ty en strålande sol upplyste hela 
landskapet.

Pilitsa skilde de två arméerna åt.
På den svenska stranden ljödo trumhvirflar, trum

petsignaler och officerarnas kommandorop. Pan Tscharn
jetski fortsatte att rycka fram mot floden.

Plötsligt galopperade han bort till öfverste Vonso- 
vitsch, som med sin ryttarfana var närmast floden.



»Gamle soldat 1» ropade han, »Storma du bron 
där borta! Du får hela den fientliga styrkan emot dig, 
men du reder dig nog.»

Vonsovitsch, en krigarveteran, som tillbragt ett 
halft sekel i fält, rodnade af tillfredsställelse och gjorde 
honnör med sin buzdygan. Som ett dammoln, jagadt 
af vinden, flög hans trupp framåt.

Komna på ungefär tre hundra stegs afstånd från 
bron saktade de farten; två tredjedelar hoppade af 
hästarna och fortsatte springande.

Svenskarna strömmade ned på motsatta sidan, och 
inom kort började muskötsalfvor smattra, först med 
afbrott, sedan allt tätare. Rökmoln utbredde sig öfver 
floden. På bägge stränderna ljödo uppmuntrande och 
eggande rop. Såväl den polska som den markgrefliga 
hären koncentrerade hela sin uppmärksamhet på bron, 
som var smal och af trä och därför lätt att försvara 
och svår att eröfra. Men den erbjöd enda möjligheten 
att komma öfver till svenskarna.

En kvart senare skickade därför pan Tscharnjetski 
Lubomirskis dragoner till Vonsovitsch, undsättning.

Men svenskarna hade nu börjat att äfven med 
kanoner beskjuta den motsatta stranden. Nya pjäser 
rullades oupphörligt fram, och kulorna hveno kring 
polackernas öron.

Markgrefven af Baden, som stod i skogsbrynet 
bakom sin armé, iakttog genom kikare stridens gång. 
Då och då lät han den emellertid sjunka och såg för
vånad på sin stab.

»De ha blifvit galna,» sade han med en axelryck
ning. »De vilja med all gevalt forcera bron. Inse de 
inte, att vi med några stycken kanoner och två eller 
tre regementen kunna försvara den mot hela deras 
armé?»

Emellertid trängde Vonsovitsch på allt ursinnigare 
med sitt folk. Bron blef stridens medelpunkt, där 
småningom hela den svenska styrkan koncentrerade 
sig. Kulorna formligen haglade. Vonsovitsch’ folk 
stupade i massor,^men icke dess mindre kom ordon-



nans på ordonnans från Tscharnjetski, med befallning 
att de måste slå sig igenom.

»Tscharnjetski offrar det där folket utan gagn!» 
ropade plötsligt pan Lubomirski.

Äfven pan Vitovski, som var en erfaren soldat, 
såg, att det stod illa till, och han skälfde i hela krop
pen af otålighet. Slutligen härdade han ej ut längre 
utan galopperade bort till Tscharnjetski, som under 
hela tiden, man visste ej hvarför, fortsatt att med åter
stoden af hären rycka fram mot floden.

»Ers nåde!» ropade Vitovski. »Hvarför spilla blod 
gagnlöst? Vi bli aldrig herrar öfver den där bron.»

»Det är inte heller min mening, att vi skola bli 
det,» svarade Tscharnjetski.

»Hvad är det då ers nåd vill? Hvad skola vi 
göra?»

»Framåt mot floden! Framåt mot floden! Till 
er plats igeni»

Och Tscharnjetskis ögon började skjuta sådana 
blixtar, att Vitovski drog sig tillbaka utan att yttra ett 
ord vidare.

Emellertid befann sig armén nu endast på ett tju
gutal stegs afstånd från floden och bildade en lång linje 
utefter den. Hvarken officerare eller soldater hade en 
aning om hvad som var meningen med detta.

Plötsligt kom pan Tscharnjetski galopperande fram 
för fronten. Hans kinder glödde, hans ögon gnistrade. 
Dolmanen fladdrade för vinden likt ett par väldiga 
vingar, hans häst frustade och stegrade sig under honom; 
han ryckte mössan af hufvudet och ropade med dånande 
stämma till sin division:

»Bröder! Fienderna stå på andra sidan floden och 
håna oss. De ha seglat öfver hafvet för att underkufva 
vårt fädernesland och tro, att vi till dess försvar ej 
skola simma öfver denna flod.»

Här slungade han sin mössa i marken, grep sabeln 
och pekade på de skummande böljorna. Därpå reste 
han sig i sadeln och ropade med än mera dånande 
stämma:



»Den som har Gud, tron och fäderneslandet kära, 
han följe mig!»

Och han satte sporrarna i sin häst och störtade 
ned i floden. Vattnet stänkte högt i sky, ryttare och 
häst försvunno för ett ögonblick under vattenytan men 
döko strax därpå upp igen.

»Framåt!» ropade Volodjovski med sin tunna men 
genomträngande stämma.

Och innan han ännu uttalat ordet, dök han ned 
i djupet.

»Jesus, Maria!» skrek Zagloba och sporrade sin
häst.

Då störtade fana efter fana ned i vattnet. Floden 
svämmade öfver sina bräddar, och mjölkhvitt skum 
yrde upp på stränderna. Sargade af sporrhugg summo 
hästarna framåt som en flock delfiner, frustande och 
gnäggande. Männens och hästarnas hufvuden bildade 
som en bro, på hvilken man torrskodd skulle ha kunnat 
gå öfver till andra stranden.

Tscharnjetski hann först fram, men innan vattnet 
ännu runnit af honom, hade han laudanerna efter sig, 
och han svängde sin buzdygan och ropade till Volod
jovski:

»Framåt! Stick, hugg ner!»
Och på samma sätt sände han af den ena fanan 

efter den andra. För den sista ställde han sig själf i 
spetsen, och med ropet: »I Guds namn! Till seger!» 
stormade han framåt.

Två svenska kavalleriregementen, stående som reserv, 
hade sett hvad som försiggick, men öfverstarnas häp
nad var så stor, att innan de hunnit sansa sig, lau
danerna i full karriär kommo stormande emot dem. 
Det första regementet skingrades som agnar för vinden, 
och efter en kort men blodig strid började äfven 
det andra i vild oordning fly bort mot hufvudarmén.

Nu ändtligen blef det klart hvarför Tscharnjetski 
befallt Vonsovitsch att storma bron, ehuru han ej haft 
för afsikt att tåga öfver den. Hela arméns uppmärk
samhet hade riktats på denna punkt, och därför hade



ingen haft tid eller tanke på att bevaka floden. Dess
utom hade alla kanoner och den fientliga härens hela 
front riktats mot bron, och nu, då tre tusen man ryt
teri föll den i flanken, gällde det att i hast formera 
ny front för att kunna möta anfallet. En gränslös 
förvirring uppstod: infanteri och kavalleri gjorde en 
tvär vändning, men i brådskan brötos deras linjer, och 
under det allmänna oväsendet var det omöjligt att upp
fatta kommandoropen. Förgäfves gjorde officerarna öfver- 
mänskliga ansträngningar för att återföra ordningen, 
förgäfves kommenderade markgrefven ögonblickligt ut 
det rytteri, som stod i skogsbrynet. Innan det hunnit 
fram, innan fotfolket haft tid att sticka lansskaften i 
marken och rikta spetsarna mot fienden, föll den lau- 
danska adelsfanan som en mordängel öfver leden; efter 
den följde en andra, en tredje, en fjärde, en femte, en 
sjätte. Det var som om helvetet hade öppnat sig. 
Röken från musköterna inhöljde hela striden i ett moln, 
och ur detta moln ljödo skrik, vrål, rop af förtviflan 
och af triumf, vapenbrak och dån; ibland skymtade en 
fana fram genom röken och försvann åter, ibland en 
gyllene buzdygan, och sedan såg man åter intet, hörde 
endast ett allt vildare larm.

Plötsligt skallade nya stridsrop. Det var Vonso- 
vitsch, som stormat öfver bron och föll fienden i flan
ken. Därmed var striden afgjord.

Hopar af människor tumlade ut ur rökmolnet och 
började springa mot skogen, hals öfver hufvud och 
huller om buller, utan mössor, utan hjälmar, utan 
vapen. Efter dem följde inom kort hela svärmar i 
den vildaste förvirring. Artilleri, fotfolk och rytteri 
om hvartannat flydde mot skogen, vanvettiga af skräck 
och fasa. Somliga soldater uppgåfvo genomträngande 
ångestrop, andra flydde stumma, med händerna pressade 
om hufvudet, ännu andra försökte hejda de flyende 
men tumlade omkull, och öfver dem, öfver deras huf- 
vuden och ryggar stormade det polska rytteriet fram. 
Oupphörligt såg man hela afdelningar, som sporrade 
sina hästar och kastade sig in i det tätaste vimlet af



flyende. Ingen försvarade sig längre, alla läto sig mot- 
ståndslöst nedhuggas. Hela slätten betäcktes af lik, hvart 
man såg varseblef man endast flyende och förföljare. 
Kanonerna hade tysnat. Striden hade upphört att vara 
strid och förvandlats till en massaker.

Hela den del af armén, som flydde till skogen, 
blef nedhuggen. Endast några få skvadroner uppnådde 
den, och dessa fälldes till marken af bönder, som vid 
ljudet af skotten kommit skyndande från de angränsande 
byarna.

Den vildaste jakten ägde dock rum på stora lands
vägen till Varschau, dit hufvudstyrkan styrt sin flykt. 
Två gånger försökte den yngre markgrefven, Adolf, 
att tillbakaslå de förföljande polackerna men båda 
gångerna förgäfves, och slutligen blef han själf tagen 
till fånga. En afdelning, fyra hundra man stark, af hans 
franska fotfolk sträckte vapen, och tre tusen musketö
rer och kavallerister flydde ända till Mnischev. Muske
törerna nedsablades i Mnischev, och kavalleriet jagades 
ända tills det, fullkomligt upplöst, spridt sig i skogar 
och ödemarker.

Innan solen gått ned, hade markgrefve Fredriks 
armé upphört att existera. Markgrefven själf hade dock 
kommit undan med lifvet och lyckades efter många 
faror och vedermödor uppnå Varschau.

Natten hade redan brutit in, då pan Tscharnjetski 
lämnade slagfältet. Detta var måhända den lyckligaste 
natt i hans lif, ty ett så afgörande nederlag hade sven
skarna ej lidit alltsedan krigets början. Alla kanoner, 
alla fanor, allt befäl utom öfverbefälhafvaren voro tagna. 
Armén var nedgjord i grund; de obetydliga spillror af 
den, som lyckats undkomma, skulle med säkerhet falla 
offer för de kringströfvande bondeskarorna. Dessutom 
hade det visat sig, att svenskarna, som själfva ansågo 
sig oöfvervinneliga i öppen strid, just i öppen strid 
icke kunde hålla stånd mot den reguljära polska armén. 
Vidare förutsåg pan Tscharnjetski hvilken mäktig ver
kan nyheten om denna seger skulle utöfva i hela repu
bliken, hur den skulle elda modet och lifva sinnena;



i andanom såg han republiken fri från inkräktare och 
triumferande ... Kanske föresväfvade honom också tan
ken på den gyllene storhetmansstafven.

Men han om någon hade rätt att drömma om 
den, ty vann han den, var det en god soldat och en 
fäderneslandets försvarare, som erhöll sin välförtjänta lön.

SJUNDE KAPITLET.

Efter denna seger lät Tscharnjetski ändtligen sin 
armé hvila några dagar. Därefter ämnade han i il
marscher återvända till Sandomir för att på nytt upp
taga kampen mot den svenske konungen.

En afton anlände emellertid pan Charlamp till 
lägret med underrättelser från Sapieha. Tscharnjetski 
befann sig för tillfället (vid Tscherska)) där han hade en 
truppafdelning förlagd, och Charlamp' begaf sig, då han 
ej anträffade befälhafvaren, direkt till Volodjovski för 
att hos denne hvila ut efter den långa färden.

Vännerna välkomnade honom gladt, men han 
antog en dyster uppsyn och yttrade:

»Er viktoria har jag redan hört talas om. Här 
har lyckan lett emot oss, men vid Sandomir har ödet 
varit oss ogunstigt. Carolus sitter inte längre i fällan, 
han har krupit ur den och till på köpet förorsakat stor 
konfusion i den litauiska armén.»

»Det är inte möjligt!» utropade Volodjovski och 
tog sig med händerna om hufvudet.

De båda Skschetuskierna och Zagloba stodo som 
fastnaglade.

»Hur gick det till? Berätta 1 Berätta 1 Fort!»
»Jag orkar knappt draga andan ens,» svarade pan 

Charlamp, »jag har ridit både dag och natt och är all
deles förbi af trötthet. Då pan Tscharnjetski kommer,



skall jag berätta alltsammans ab ovo. Låt mig nu 
få hämta andan.»

»Så att Carolus har verkligen krupit ur fällan?» 
yttrade Zagloba. »Ja, jag förutsåg, att det skulle bli 
slutet. Minns ni inte, att jag spådde det? Det kan 
Roch intyga.»

»Ja, det spådde farbror,» svarade Roch.
»Hvart har Carolus begifvit sig?» frågade Volod- 

jovski Charlamp.
»Fotfolket fraktades i väg på pråmar, och han 

själf tågade med rytteriet till Varschau.»
»Var det någon strid?»
»Det både var och inte var . .. men lämna mig 

i fred nu, jag orkar inte tala.»
»Säg bara en sak till. Är pan Sapieha slagen i 

grund?»
»Slagen i grund? Han är inte slagen alls. Hän 

förföljer till och med konungen, fastän han naturligtvis 
inte hinner upp honom.»

»Nå, gudskelof att åtminstone armén finns i be
håll 1» utropade Volodjovski.

»De ha dragit hvitkålsätarna vid näsan,» inföll 
Zagloba. »Nu få vi tillsammans börja lappa ihop hålet 
i republiken igen.»

»Säg intet ondt om den litauiska armen,» svarade 
Charlamp. »Carolus är en stor krigare, och det är 
inte hvem som helst, som lyckas hålla honom stången. 
Ni från Kronlandet, fingo inte ni bita i gräset vid 
Ujstsie, vid Volboscb, vid Sulejov och på en hop 
andra ställen? Pan Tscharnjetski själf blef slagen vid 
Golenb. Är det under då, att pan Sapieha inte lyc
kades reda sig mot honom, allra helst som ni andra 
drogo er ur spelet och lämnade honom ensam.»

»Ja, säg det, hvad skulle vi i den här dansen 
vid Varka att göra?» utbrast Zagloba förtrytsamt.

»Jag vet, att ni inte varit i dans utan i strid och 
att Gud förlänat er seger. Men hvem vet om det inte 
varit bättre, att ni stannat kvar.»

»Det kan ju hända,» svarade Volodjovski, »men
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hvad befälhafvarna beslutit är det inte vår sak att kri
tisera. Och säkert är nog också, att ni själfva inte 
varit utan skuld.»

»Sapja måtte ha drumlat sig på något sätt, jag 
känner honom jag!» sade Zagloba.

»Det kan jag inte förneka,» mumlade Charlamp 
mellan tänderna.

Sedan sutto de tysta en stund och växlade blott 
då och då en dyster blick. Helt nyss hade allt sett 
så ljust och hoppfullt ut, och nu började utsikterna 
åter mörkna.

Plötsligt utbrast Volodjovski:
»Kastellanen är här!»
Och han lämnade rummet.
Tscharnjetski hade i själfva verket återkommit. 

Volodjovski skyndade honom till mötes och ropade 
redan på långt håll:

»Ers nåd! Svenske konungen har slagit litauiska 
armén och kommit undan. En officer är här med 
bref från vojevoden af Vilna.»

»Hvar är han?» ropade Tscharnjetski.
»Hos mig. Jag skall ögonblickligt skicka honom 

till ers nåd.»
Men pan Tscharnjetski gaf sig ej till tåls med att 

vänta utan hoppade ur sadeln och följde Volodjovski 
till dennes kvarter.

Alla sprungo upp vid hans inträde. Han nickade 
flyktigt och yttrade:

»Gif mig brefvet!»
Charlamp räckte honom ett försegladt bref. Kastel

lanen gick bort till fönstret, ty det var redan mörkt, 
och började läsa skrifvelsen med rynkade ögonbryn och 
dyster Juppsyn. Ju längre han läste, dess dystrare blef 
hans min.

»Kastellanen är vred,» hviskade Zagloba till 
Skschetuski. »Titta så rödflammig han blir i ansiktet; 
snart börjar han läspa, hvilket han alltid gör, då han 
blir altererad.»



Pan Tscharnjetski hade nu slutat läsningen och 
strök under tystnad sitt hakskägg. Slutligen utlät han 
sig med skrällande, sluddrig röst:

»Kom hit, kamrat!»
»Till ers nådes tjänst!»
»Säg sanningen,» sade kastellanen med eftertryck, 

»ty denna relation är så besynnerligt affattad, att jag 
ingenting begriper af den ... Men . ., säg sanningen ... 
utan omsvep: är hären skingrad?»

»Nej, ers nåd.»
»Hur många dagar behöfva ni, innan ni kunna 

vara samlade igen?»
»Han vill öfverlista honom,» hviskade Zagloba till 

Skschetuski.
Men Charlamp svarade utan tvekan:
»Eftersom hären inte är skingrad, behöfver den 

ej samlas igen. Det är sant, att femhundra man fri
villiga saknades, då jag reste, men det är en vanlig 
sak, och det var fngen förlust för den reguljära armén. 
Hetmanen har till och med i god ordning begifvit sig 
af efter konungen.»

»Och några kanoner ha ni inte förlorat?»
»Jo, vi ha förlorat fyra, som svenskarna förnaglat, 

då de inte kunde taga dem med sig.»
»Jag ser, att du talar sanning; berätta nu hur allt

sammans gick till.»
»Incipiam!» sade Charlamp. »Då vi blifvit läm

nade ensamma, märkte fienden mycket snart, att armén 
på Veichselstranden var borta och att endast partier 
och friskaror voro kvar på platsen. Vi trodde eller 
rättare sagdt pan Sapieha trodde, att svenskarna skulle 
angripa dem, och skickade dem någon förstärkning 
men endast obetydligt för att inte försvaga sig själf. 
I svenska lägret var det emellertid ett surr och ett 
oväsen som i en bikupa. Mot kvällen samlade sig 
svenskarna i massor nere vid stranden af San. Vi voro 
i vojevodens kvarter. Pan Kmitsits, han som nu kallar 
sig Babinitsch, kom och inrapporterade det. Men pan 
Sapieha hade just satt sig till gästabudsbordet — en



mängd adelsdamer från trakten hade den dagen kommit 
på besök till lägret — och som vojevoden älskar det 
vackra könet...»

»Och gästabud älskar han,» inföll Tscharnjetski.
»Jag är inte hos honom och kan tillhålla honom 

temperentia,» anmärkte Zagloba.
»Kanske ni kommer till honom fortare än ni tror,» 

svarade Tscharnjetski.
Därpå vände han sig till Charlamp.
» Fortsätt I»
»Babinitsch rapporterar alltså saken, men vojevo

den svarar: ’De simulera endast, att de vilja gå öfver 
floden. De ta sig ingenting före. Snarare skulle de 
väl försöka att öfvergå Veichsel, men jag håller ögat 
på dem och skall nog veta att hindra det. Låt oss nu 
inte förstöra glädjen för oss T Vi börja alltså äta och 
dricka, sedan spelar kapellet upp till dans, och voje
voden dansar själf...»

»Jag skall ge honom för dansa jag!» af bröt 
Zagloba.

»Tyst!» sade Tscharnjetski.
»Sedan kommer det återigen bud från stranden, 

att svenskarna stimma som besatta. Men vojevoden 
ger budet ett slag på örat. ’Där har du för du springer 
i ogjordt väder 1’ Vi dansa till fram på morgonen, 
och 'sedan sofvo vi till middagen. Vid middagstiden 
bli vi varse, att svenskarna ha uppfört höga skansar 
och att på dem redan stå grofva fältpjäser och kartauner. 
Ibland ge de eld, och kulorna dansa värre än vi gjorde 
på natten ...»

»Spara kvickheterna,» afbröt honom Tscharnjetski, 
»du är inte hos hetmanen nu.»

Charlamp blef djupt förlägen och fortsatte:
»Vid middagstiden kom vojevoden själf utridande. 

Under skyddet af de där skansarna började svenskarna 
bygga en bro. De arbetade hela dagen till vår stora 
förvåning, ty vi voro af den meningen, att de visser
ligen skulle kunna lyckas bygga den men aldrig skulle 
lyckas gå öfver den. Dagen därpå fortsatte de att bygga.



Vojevoden började uppställa sina trupper, ty nu trodde 
han själf, att det skulle bli batalj.»

»Emellertid var bron en fint, och de gingo öfver 
en annan, längre ned?» afbröt Tscharnjetski.

Charlamp spärrade upp ögonen och frågade för
vånad :

»Alltså har ,ers nåde redan fått relation?»
»Inte!» hviskade Zagloba. »Allt som rör strategia 

vet den karlen på förhand lika bra som om han sett 
det med egna ögon.»

»Fortsätt!» sade Tscharnjetski.
»Aftonen kom. Hären stod uppställd, men i hög

kvarteret gafs ett nytt gästabud. På morgonen gingo 
svenskarna öfver den där andra bron, som de hade 
byggt senare, och angrepo oss. Ytterst på flygeln stod 
en adelsfana under befäl af pan Koschyts, som är en 
duktig soldat. Frikåren, som var honom närmast, 
ryckte honom till undsättning, men så fort kanon
kulorna började fräsa, tog den naturligtvis till fötter. 
Pan Koschyts stupade, och hans fana blef illa åtgången. 
Så kom frikåren rusande upp i lägret och ställde till 
en allmän villervalla. Alla fanor, som voro redo, 
ryckte ut, men vi kunde ingenting uträtta och för
lorade till på köpét kanoner. Om Karl Gustaf haft 
flere fältpjäser och mera fotfolk, skulle vi lidit ett 
svårt nederlag, men lyckligtvis hade större delen af fot
folket och kanonerna under natten fraktats bort i 
pråmar, hvilket vi heller inte hade någon aning om.»

»Sapja har drumlat sig! Det förutsåg jag!» ropade 
Zagloba.

»Vi kommo öfver konungens korrespondens,» 
fortsatte Charlamp, »som svenskarna förlorat i brådskan, 
och vi fingo af den veta, att konungen skulle tåga till 
Preussen för att sedan återkomma förstärkt med kur
furstliga trupper, ty ensam med sina svenskar kunde han 
ej reda sig, skref han.»

»Jag vet det,» svarade Tscharnjetski. »Pan Sapieha 
har skickat mig det brefvet.»

Och därpå mumlade han liksom för sig själf:
C. — Syndafloden. III.



— 8G —

»Vi måste ge oss af till Preussen efter honom.»
»Det har jag länge sagt!» inföll Zagloba.
Pan Tscharnjetski såg ett ögonblick på honom med 

förströdd uppsyn.
»Fördömdt!» utbrast han till slut. »Om jag hade 

hunnit tillbaka till Sandomir, skulle hetmanen och jag 
ha nedgjort hela svenska armén till sista man ... Till
fället har gått oss ur händerna och kommer inte till
baka , .. Kriget förlänges . J. men det betyder ingenting, 
den där röfvarhorden är i alla fall till undergång dömd!»

Ett bifallssorl ljöd från de närvarande, och hoppet 
började på nytt vinna insteg i deras hjärtan.

Pan Zagloba hviskade något i örat på Rocb, som 
försvann och strax därefter återkom med en flaska vin. 
Seende detta vände sig Volodjovski med en djup bug
ning till kastellanen.

»Det skulle vara en stor heder för mig...» bör
jade han.

»Jag skall gärna tömma en bägare tillsammans med 
er,» af bröt honom Tscharnjetski, »och vet ni hvarför? 
Därför att vi nu skola skiljas åt.»

»Hvad?» utropade Volodjovski häpen.
»Pan Sapieha skrifver, att den laudanska adels

fanan tillhör litauiska armén och att han endast skickat 
den som deputation till kungen. Nu behöfver han 
den själf — i synnerhet är han i stort behof af offi
cerare. Du vet, Volodjovski, hvilket värde jag sätter 
på dig, och det kostar på mig att behöfva skiljas från 
dig, men du måste lyda order. Visserligen öfverlämnar 
pan Sapieha saken åt mitt afgörande, och jag kunde 
låta bli att framvisa ordern för dig . . . Men just där
för att han handlar så ridderligt, lämnar jag dig den. 
Se däri Gör nu din plikt... Skål, käcke soldat!»

Åter bugade sig Volodjovski ända till golfvet för 
kastellanen, men han var så tagen af nyheten, att han 
ej förmådde yttra ett ord, och då Tscharnjetski slöt 
honom i sin famn, började tårar droppa ned i hans 
gula mustascher.

»Jag ville hellre ha stupat!» utropade han kla-



gande. »Jag har så vant mig vid att stå under ditt 
befäl, du oförliknelige, och hvem vet hvad som nu 
väntar en ...»

»Bry dig inte om ordern, Michael,» inföll Zagloba 
rörd. »Jag skall själf skrifva till Sapja och ge honom 
grundligt på huden.»

Men pan Michael var framför allt soldat, och han 
flammade upp af harm vid detta förslag.

»Du är och förblir en gammal marodör!» ropade 
han. »Du gjorde bättre i att tiga än att prata sådana 
dumheter. Tjänsten framför allt!»

»Väl taladt!» sade Tscharnjetski.

ÅTTONDE KAPITLET.

Inkallad till hetmanen besvarade pan Zagloba ej 
dennes glada hälsning utan lade händerna på ryggen, 
sköt ut munnen och började se på honom som en 
rättvis men sträng domare. Denna hans min gjorde 
pan Sapieha än muntrare stämd, ty han mindes alla 
de goda skratt, pan Zagloba förskaffat honom under 
kampanjen i Podlachien, och han väntade nu några nya 
tokroligheter.

Hetmanen öfver Litauen tyckte om ett muntert 
skämt, var det aldrig så vågadt, något som också tyd
ligt stod att läsa i hans godmodiga uppsyn. För öfrigt 
lästes där mera än godmodighet blott och bart. En 
enda blick på hans fula men sympatiska ansikte sade 
en,, att man framför sig hade en redbar och rättskaf
fens man.

»Hur står det till med dig, din gamle klippare?» 
började han. »Hvarför rynkar du på näsan som om 
det luktade illa?»

»Det stinker hvitkål i hela litauiska lägret!»



»H vitkål? Hvarför det?»
»Därför att svenskarna ha hackat kålhufvudena i 

småbitar.»
»Aha! Är du nu framme igeni Skada, att de inte 

hackade dig också i bitar.»
»Jag har tjänat under en general, som har låtit oss 

hacka i stället för att bli hackade.»
»Den lede anamme dig! Om de åtminstone skurit 

tungan af dig I»
»Med hvad skulle jag då förkunna Sapiehas vik- 

toria?»
Hetmanens ansikte fördystrades, och han utbrast:
»Låt det vara nog nu! Det finns tillräckligt många 

ändå, som, glömska af de tjänster jag gjort fädernes
landet, fara ut i anklagelser emot mig. Så mycket 
vet jag, att om inte allt det där lösa slöddret varit, 
saken skulle ha tagit en helt annan vändning. Men 
nu sägs det, att jag försummat fienden för ätande och 
drickande, och man glömmer, att inte hela republiken 
har kunnat motstå den där fienden.»

Pan Zaglobas hjärta veknade vid dessa hetmanens 
ord, och han svarade:

»Det är alltid så hos oss, att skulden skjutes på 
befälhafvaren. Jag är minsann inte den, som ser något 
ondt i ätande och drickande. Pan Tscharnjetski är en 
stor krigare, men han har det felet, att han till frukost, 
middag och kväll inte ger sina soldater annat än svensk
kött. Han är bättre härförare än kock, men han gör 
illa, ty med sådan föda kan snart den käckaste buss få « 
sitt lystmäte af krig.»

»Var pan Tscharnjetski mycket förgrymmad på 
mig?»

»Ånej. Till en början visade han stor alteration, 
men så snart hap fick höra, att armén var välbehållen, 
sade han: ’Gud styr och inte människan. Det kan hända 
hvem som helst att bli besegrad, och Sapieha är och 
förblir ändå en Aristides'.»

»För pan Tscharnjetski skulle jag villigt offra min 
sista blodsdroppe!» utropade hetmanen. »Hvilken som



helst annan skulle nedsätta mig för att själf framstå så 
mycket större, i synnerhet efter en nyvunnen viktoria, 
men han är inte sådan.»

»Jag har heller ingenting att anmärka på honom, 
utom det jag är för gammal för sådana strapatser, som 
han kräfver af sina soldater, och i synnerhet för de där 
baden han anordnar.»

»Alltså är du nöjd med att ha kommit tillbaka 
till mig?»

»Jag är både nöjd och inte nöjd, ty i en timmes 
tid har jag hört talas om mat och dryck men har ingen 
sett till.»

»Vi skola strax sätta oss till bords. Hvad tänker 
pan Tscharnjetski nu företaga sig?»

»Han ämnar tåga till Storpolen och hjälpa stac
karna där, sedan rycker han emot Stenbock, och så be
ger han sig till Preussen, i hopp att få kanoner och 
fotfolk af Danzig.»

»Danzigs borgare äro redliga män. De utgöra ett 
lysande föredöme för hela republiken ... Alltså träffas 
pan Tscharnjetski och jag utanför Varschau, ty jag 
ämnar mig också dit, sedan jag först förlustat mig litet 
utanför Lublin.»

»Ha svenskarna återigen intagit Lublin?»
»Ja, den olyckliga staden 1 Jag vet inte hur 

många gånger den redan varit i fiendens händer. Här 
är en deputation från Lublins adel, som just har 
begärt att få företräde. Men som jag har bref att 
skrifva, får den lof att ge sig till tåls en stund.»

»Till Lublin följer jag gärna med, vackrare och 
täckare kvinnor än de i Lublin finns inte. När de 
slakta en tupp, blir kammen på det oskäliga kreaturet 
karmosinröd af välbehag för att de ta i honom.»

»Din turk!»
»Ers högvälborenhet, som är en äldre man, kan 

inte förstå det där, men jag måste ännu åderlåta mig 
hvartenda år i maj.»

»Du är ju äldre än jag!»
»Endast till experientia, inte till år, och det är



mer än en som har afundats mig, att jag så väl för
stått att conservare juventutem meant. Tillåt mig, ers 
välborenhet, att mottaga deputationen från Lublin. Jag 
skall lofva den, att vi genast skola komma staden till 
hjälp. Först trösta vi dem, de stackarna, och sedan 
skola vi trösta deras gemåler och döttrar.»

»Godt,» sade hetmanen, »jag går att skrifva 
mina bref.»

Och han gick.
Strax därefter inträdde deputationen från Lublin, 

som pari Zagloba mottog med imponerande värdighet 
och lofvade hjälp, mot villkor att staden försåg hären 
med proviant och framför allt med dryckesvaror af 
alla slag. Sedan inbjöd han ombuden i hetmanens 
namn till en festmåltid. Dessa voro högst belåtna 
med utgången af sin beskickning, ty hären satte sig 
redan samma natt i marsch mot Lublin. Hetmanen var 
angelägen att så fort som möjligt genom någon krigisk 
mandat utplåna minnet af olyckan utanför Sandomir.

Belägringen började, men den framskred tämligen 
trögt. Under hela denna tid tog Kmitsits lektioner i 
fäktning af Volodjovski och gjorde snabba framsteg. 
Pan Michael, som visste, att hans lärdomar skulle gå 
ut öfver Boguslav, invigde sin elev i fäktkonstens alla 
mysterier. Inom kort hade Kmitsits uppnått en sådan 
färdighet, att han kunde mäta sig med själfve Jan 
Skschetuski, som annars ej ägde sin like inom Sapiehas 
hela armé. Också greps han af ett så vildt begär att 
få bjuda Boguslav spetsen, att han knappast förmådde 
hålla sig stilla utanför Lublin, i synnerhet som våren 
återskänkte honom hälsa och krafter. Hans sår läktes 
fullständigt, han upphörde att hosta blod, han började 
sjuda af lifslust som förr, och hans ögon lyste som 
flammor. Till en början betraktade honom laudanerna 
med afvoga blickar, men de vågade ej träda honom 
för nära, ty Volodjovski höll dem i tygeln med sin 
järnhand. Sedermera försonades de fullkomligt med 
honom, och Jozva Butrym, hans bittraste fiende, 
brukade säga:



»Kmitsits är död, Babinitsch lefver, och lefve han!»
Slutligen kapitulerade Lublins garnison, och pan 

Sapieha tågade ofördröjligen mot Varschau. Under 
vägen erhöll han underrättelse, att Johan Kasimir själf 
tillika med hetmanerna och en nyuppsatt armé ärnade 
förena sig med honom. Äfvenledes ingingo underrät
telser från Tscharnjetski, som också var på väg mot 
hufvudstaden. Republikens hela härstyrka samlade sig 
alltså utanför Varschau, liksom moln, spridda öfver 
himlahvalfvet, skocka sig tillsammans för att frambringa 
tordön och blixt.

Gynnad af det vackra vädret tågade pan Sapieha 
i ilmarscher. Ibland föll ett fint majregn, som afkylde 
luften och band dammet, men i allmänhet var vädret 
strålande och temperaturen lagom. Stämningen bland 
soldaterna var den bästa, och de täta skogarna ekade 
af deras muntra sånger. Det var icke mindre än tolf 
tusen man, de frivilliga oberäknade, som pan Sapieha 
förde mot hufvudstaden, och lik en mäktig, bred ström 
slingrade sig hären fram. Ryttmästarnas harnesk blixt
rade i solen, och öfver deras hufvuden vajade brokiga 
fanor likt jätteblommor.

Solen närmade sig sin nedgång, då den laudanska 
adelsfanan, som red i spetsen, varseblef hufvudstadens 
torn. Vid denna syn steg ett jubelrop från soldaterna:

»Varschau! Varschau I»
Och ropet fortplantade sig från led till led.
Många af Sapiehas soldater hade aldrig varit i 

hufvudstaden, många hade aldrig sett den, och dess 
åsyn utöfvade därför ett öfverväldigande intryck på 
dem. Ofrivilligt höllo alla in sina hästar; somliga 
blottade sina hufvuden, andra började korsa sig, och 
utför många kinder runno strida tårar. Plötsligt uppen
barade sig Sapieha på sin hvita häst och ilade fram 
utefter leden.

»Go’ herrar!» ropade han med ljudlig stämma. 
»Vi äro de första här, oss tillkommer segern I . .. Vi 
skola förjaga svenskarna ur hufvudstaden!»

»Vi skola förjaga dem!» ljöd det ur tolf tusen



litauiska bröst, och ögonen började skjuta blixtar, sablarna 
rasslade. Sapieha själf var i eld och lågor. Han svingade 
sin hetmanstaf och ropade:

»Framåt! Framåt!»
Närmare Praga lät han sin armé minska marsch

hastigheten. Hufvudstaden framträdde allt tydligare. 
Torn och spiror aftecknade sig i en lång linje mot 
himlens blå. Gamla stadens tegeltak lyste i aftonsolen. 
Något ståtligare än alla dessa hvita, höga hus med 
smala fönster, som speglade sig i floden, hade litau- 
erna aldrig sett. Det ena huset reste sig ofvanom det 
andra, och öfver denna massa af väggar, fönster och 
tak sköto spetsiga torn upp mot himmelens hvalf. De 
af soldaterna, som varit i hufvudstaden, vare sig på 
elektioner eller i enskilda angelägenheter, förklarade 
för de öfriga de ståtliga byggnadernas namn och ända
mål. I synnerhet var Zagloba outtröttlig i att instru
era sina laudaner, som också begärligt lyssnade till 
honom.

»Titta på det där tornet midt inne i staden,» sade 
han. »Det är arx regia. Om jag finge lefva lika 
många år som jag har ätit middagar vid kungens taffel, 
skulle Metusalem bli en pojke i jämförelse med mig. 
Kungen hade inte heller en närmare confident än jag; 
jag kunde välja mellan stargstier som mellan nötter 
och dela ut dem åt hvem jag behagade. Jag har 
skaffat fram många människor i världen, och när jag 
trädde in i slottsgemaken, bugade sig senatorerna ända 
till golfvet för mig.»

»Det är en väldig byggnad!» inföll pan Roch 
Kovalski. »Och att tänka sig, att de där hundarna 
roffat åt sig allt detta!»

»De plundra och roffa skamlöst,» svarade Zagloba. 
»De lära till och med bryta ner pelarna, som äro af 
marmor och andra dyrbara stenarter, och skicka hem 
dem till Sverige.»

»Hvad äf det för ståtligt palats, som ligger till 
vänster om slottet?»

»Det är palatium Radziejovskianum. Det anses



för världens nionde underverk — kungliga slottet är 
det åttonde — men måtte blixten förgöra det, ty det 
var där republikens olycka hade sitt upphof.»

»Hur så?» frågade flere stämmor.
»Därför att när underkansler Radziejovski råkade 

i oenighet och kif med sin gemål, så ställde sig kungen 
på hennes sida. Folk började säga — och underkans
lern sade det också — att kungen var kär i henne 
och hon i kungen. Därför rymde han af invidia till 
svenskarna, och kriget började. Jag satt visserligen 
nere på landet vid den där tiden och såg inte med 
egna ögon hur alltsammans tillgick, men så mycket 
vet jag, att det inte var på konungen utan på en annan 
hon kastat sina kärliga blickar.»

»På hvem då?»
Zagloba snodde mustascherna.
»På den som allesammans surrade omkring som 

flugor kring honung, men som jag inte vill nämna 
namnet på, för jag har aldrig kunnat med skryt. . . 
För resten har en stackare blifvit gammal, utnött som 
en kvast af att sopa rent hus i republiken; men det 
var en tid, då det inte fanns en ståtligare och farligare 
karl än jag, det kan Roch Kovalski inty...»

Pan Zagloba afbröt sig, ty han kom att tänka på 
att Roch Kovalski omöjligt kunde minnas de där tiderna, 
och han slöt därför med en axelryckning:

»För resten, hvad vet hani»
Emellertid hade nu kanonerna på Varschaus murar 

börjat spela, och gälla, utdragna trumpetsignaler ljödo, 
till tecken att fienden närmade sig.

Pan Sapieha å sin sida lät aflyra muskötsalfvor, 
såsom en uppmuntrande hälsning till invånarna, och 
öfvergick sedan samma natt Veichsel med hela sin här. 
Svenskarna med allt deras hopade byte blefvo sålunda 
omringade och afskurna från all tillförsel. För pan 
Sapieha återigen stod endast öfrigt att vänta tills pan 
Tscharnjetski från sitt håll och konungen från sitt 
skulle hinna anlända samt under tiden förhindra, att 
undsättning tillfördes svenskarna.



De första underrättelserna ingingo från pan Tscharn- 
jetski men voro ej särdeles gynnsamma. Han lät näm
ligen underrätta, att hans armé och hans hästar voro 
så öfveransträngda, att han för närvarande ej kunde 
taga någon del i belägringen. Allt sedan slaget vid 
Varka hade han dag ut och dag in varit i elden, och 
från årets början hade han utkämpat, tjugufem större 
strider med svenskarna, småfäktningarna oberäknade.

Under tiden rustade sig svenskarna med vanlig 
raskhet och energi till försvar. Redan före pan Sapiehas 
ankomst hade de nedbränt Praga, och nu började de 
beskjuta alla förstäderna med granater. Palats, kyrkor 
och långa sträckor af hus gingo upp i lågor. Om 
dagarna böljade röken öfver staden i täta, svarta moln, 
om nätterna blefvo dessa moln röda, och kaskader af 
gnistor sprutade upp mot skyn. Innanför murarna 
irrade hopar af borgare utan tak öfver hufvudet, utan 
bröd, och gråtande kvinnor omringade Sapiehas läger, 
bönfallande om barmhärtighet. Öfverallt såg man af 
svält utmärglade gestalter, barn, som dogo af brist på 
näring vid sina mödrars bröst; hela trakten förvandla
des till en jämmerns och tårarnas dal.

Pan Sapieha, som var i saknad af såväl fotfolk 
som artilleri, väntade alltjämt på konungens ankomst 
och gjorde under tiden allt hvad i hans makt stod för 
att lindra befolkningens elände. För öfrigt väckte tan
ken på belägringens svårigheter stora bekymmer hos 
honom, ty de skickliga svenska ingenjörerna hade för
vandlat Varschau till en starkt befäst stad. Innanför 
murarna stodo tre tusen väl utbildade soldater, anförda 
af skickliga generaler, och svenskarna ansågos öfver 
hufvud taget som mästare i belägringskonsten och i 
försvaret af fästningar. För att glömma dessa sina 
bekymmer tillställde pan Sapieha dagligen gästabud, 
där bägarna flitigt kredensades. Denne rättskaffens med
borgare och duglige militär hade nämligen det felet, 
att han älskade glada lag och glasens klang högre än 
allt annat och ofta till och med försummade tjänsten 
för nöjena.



Ända till solnedgången arbetade han träget, ut
sände ströfkårer, skref bref, visiterade själf vakterna och 
förhörde tagna fångar, men så snart mörkret inträdt 
blef det fest i högkvarteret. Och när hetmanen väl 
kommit i feststämning, nekade han sig intet; han sände 
till .och med bud på vakthafvande och i tjänstgöring 
stadda officerare, och dröjde någon att infinna sig, blef 
han missnöjd. Pan Zagloba gjorde honom stränga före
bråelser härför om. morgnarna men blef själf om nät
terna ofta dödfull hemburen till Volodjovskis kvarter.

Många officerare skötte sin tjänst oklanderligt, 
trots hetmanens efterlåtenhet, men många läto svåra 
försumligheter komma sig till last, såsom fallet plär 
vara, då befålhafvaren icke sporrar sina officerare.

Fienden underlät ej att begagna sig häraf.
Några dagar före konungens och hetmanens ankomst 

tillställde Sapieha ett ännu mera lysande gästabud än 
vanligt. Alla högre officerare voro inbjudna, och het
manen, som begagnade sig af alla tillfällen, lät förkunna, 
att det var till konungens ära festen ägde rum. Till 
panerna Skschetuski, Kmitsits, Zagloba, Volodjovski och 
Charlamp afsände han till och med en särskild ordon- 
nans med bud, att de nödvändigt måste infinna sig, då 
hetmanen önskade offentligen tacka dem för de tjän
ster de gjort. Pan Andreas satt redan till häst för att 
bege sig ut på ett ströftåg med sina tatarer.

»Ers nåde kan ej visa hetmanen en sådan sido
vördnad och med otacksamhet gälda hans välvilja,» sade 
officeren.

Kmitsits steg af hästen och började rådgöra med 
sina kamrater.

»Den där inbjudningen kommer sannerligen oläg
ligt!» sade han. »Jag har hört, att en ansenlig trupp- 
afdelning varit synlig i närheten af Babits. Hetmanen 
själf har befallt mig att bege mig dit och utforska hvad 
det är för slags folk, och nu inbjuder han mig till 
gästabud. Hvad skall jag göra?»

»Hetmanen befaller, att Akbah-Ulan skall anföra 
ströfkåren,» svarade ordonnansen.



»En befallning är en befallning,» sade Zagloba, 
»och soldater måste lyda. Se till att du inte ger ett 
dåligt exempel, och kom ihåg att det kan vara farligt 
att ådraga sig hetmanens misshag.»

»Säg, att jag skall infinna mig,» sade Kmitsits till 
ordonnansen.

En balftimtne senare anlände våra riddare till hög
kvarteret, och pan Sapieha mottog dem som alltid med 
öppna armar. Ett muntert och bullrande dryckeslag 
började. Pan Sapieha drack oupphörligt sin gäster till 
och föreslog däremellan skålar för konungen, hetma- 
nerna, pan Tscharnjetski och hela republiken. Stäm
ningen steg, och sorlet och oväsendet tilltog i pro
portion. På skålarna följde sång och skrål. Utanför 
gick det ej mindre bullersamt till, och där ljöd till och 
med rasslet af klingor. Det var betjäningen, som råkat 
i träta och dragit sablarna. Några officerare skyndade 
ut för att återställa ordningen, hvilket dock ej lyckades.

Plötsligt hördes ett sådant oväsen, att alla häpna 
förstummades.

»Hvad är det?» frågade någon af öfverstarna. »Det 
kan inte vara betjäningen...»

»Tyst, tyst, goJ herrar 1» sade hetmanen orolig och 
lyssnade.

Med ens började rutorna skallra för kanonsalfvor 
och muskötskott.

»Ett utfall!» ropade Volodjovski. »Fienden är 
öfver oss...»

»Till häst! Till häst!»
Alla sprungo upp. I dörren uppstod några ögon

blicks stark trängsel, sedan kommo officerarna rusande 
ut på planen framför högkvarteret och ropade till sina 
ridknektar, att de skulle föra fram hästarna.

Det var emellertid ingen lätt sak att i mörkret 
hitta rätta hästar, och rundt omkring hördes under 
iiden ängsliga rop:

»Fienden är öfver oss! Pan Kotvitsch är i elden!»
I vild fart skyndade hvar och en till sin fana, 

snubblande och svärjande. Det hade redan slagits allarm



i hela lägret. Infanterister och ryttare sprungo om 
hvarandra, utan att veta hvar de voro hemma, hvar 
de hade fienden. Somliga började redan ropa, att svenske 
konungen med hela sin här var i antågande.

En svensk truppafdelning hade emellertid gjort ett 
häftigt anfall på Kotvitsch’ adelsfana. Lyckligtvis hade 
denne själf till följd af opässlighet ej infunnit sig på 
gästabudet och kunde därför tillbakaslå åtminstone den 
första chocken, ehuru han sedan tvangs att draga sig 
tillbaka för öfvermakten.

Den förste, som kom honom till hjälp, var Oski- 
erka med sina dragoner. Men icke heller han förmådde 
hålla stånd i längden, och svenskarna trängde oafbrutet 
framåt i riktning mot högkvarteret. Under tiden kommo 
allt flere regementen uttågande ur staden; efter fotfol
ket följde rytteriet, och äfven kanoner rullades ut. Det 
artade sig till en verklig drabbning.

Emellertid hade Volodjovski redan halfvägs från 
högkvarteret mött sina laudaner, som, alltid redo, följt 
riktningen af skotten och larmsignalerna. De anfördes 
af Roch Kovalski, som i likhet med pan Kotvitsch ej 
deltagit i gästabudet ehuru af den anledning, att han 
icke blifvit inbjuden. Volodjovski befallde, att några 
lador i hast skulle antändas för att belysa terrängen 
och skyndade så åstad till stridsplatsen. Under vägen 
slöt sig Kmitsits till honom med dem af sina tatarer, 
som ej medföljt på rekognosceringen. De framkommo 
just i lagom tid för att rädda Kotvitsch och Oskierka 
från fullständig undergång.

Tack vare de brinnande ladorna var det nu så 
ljust som midt på dagen. Understödda af Kmit
sits kastade sig laudanerna öfver det svenska infanteri
regementet. Svenskarna försvarade sig tappert men 
stupade så tätt, att slutligen förvirring började inträda 
i deras led. Kmitsits kastade sig midt in i det värsta 
stridsvimlet med sina tatarer, pan Volodjovski gjorda 
som vanligt rent hus rundt omkring sig, och vid hans 
sida arbetade oförtrutet de båda Skschetuskierna, Char- 
lamp och Roch Kovalski.



Nya svenska regementen kommo det vikande första 
till hjälp, och Volodjovski och Kmitsits å sin sida fingo 
undsättning af Vankovitsch, som nu hunnit ordna sin 
fana. Slutligen anlände hetmanen själf med återstoden 
af armén, och en förbittrad strid började rasa utefter 
hela linjen från Mokotov till Veichsel,

Då kom plötsligt Akbah-Ulan på en löddrig 
springare framgalopperande till hetmanen.

»EfFendi!» ropade han. »En stor rytteriafdelning 
är i antågande mot staden från Babits till och har 
vagnar med sig. Den ämnar söka komma in i staden.»

Nu förstod Sapieha anledningen till svenskarnas 
utfall. De hade velat draga uppmärksamheten från 
trakten af Blonsk, för att dessa hjälptrupper och vagn
arna med lifsmedel skulle kunna inkomma i staden.

»Rid till Volodjovski,» ropade han, »och säg, att 
laudanerna, Kmitsits och Vankovitsch skola spärra vägen 
för dem. Jag skall genast sända dem förstärkning.»

Akbah-Ulan sporrade sin häst, och tätt efter honom 
följde en andra och en tredje ordonnans. Alla öfver- 
bragte Volodjovski hetmanens befallning.

Volodjovski gjorde ögonblickligt helt om med sin 
trupp. Snart upphanns han af Kmitsits och tatarerna, 
och Vankovitsch följde dem hack i häl.

Men de kommo för sent. Nära två hundra vagnar 
hade redan kört in genom stadsporten, och det präktiga 
kavalleriregemente, som följde efter dem, befann sig 
nästan helt och hållet i skydd af fästningsartilleriet. 
Endast eftertruppen, bestående af omkring hundra man, 
hade ännu icke hunnit komma i säkerhet.

Då Kmitsits vid skenet af de brinnande ladorna 
varseblef denna truppstyrka, uppgaf han ett rop så 
genomträngande, att hästarna i hans närhet stegrade 
sig af förskräckelse. Han hade igenkänt Boguslavs ryt
teri, detsamma, som han och hans tatarer kämpat emot 
vid Janov.

Han högg sporrarna i sin häst och lämnande sitt 
folk långt bakom sig kastade han sig som vanvettig 
in bland de fientliga leden. I detsamma gjorde pan



Volodjovski en tvär vändning, hvarigenom han med 
ens afskar eftertruppen från hufvudafdelningen.

Kanonerna uppe på murarna började spela, men 
hufvudhären lämnade sina kamrater åt deras öde och 
skyndade att sätta sig själf i säkerhet innanför murarna. 
Laudaner och tatarer formerade en kedja kring efter
truppen, och ett skoningslöst slaktande begynte.

Men det varade kort. Seende att ingen räddning 
fanns hoppade Boguslavs folk af hästarna, kastade sina 
vapen till marken och ropade öfverljudt, att de gåfvo 
sig.

Hvarken laudaner eller tatarer frågade härefter, 
men då ljöd Volodjovskis befallande stämma:

»Tag dem lefvandel Hör upp! Hör upp!»
»Tag dem lefvandel» ropade Kmitsits.
Sablarna upphörde att rassla. Tatarerna fingo be

fallning att binda fångarna, hvilket för dem var ett 
ögonblicks verk, och sedan drog sig truppen skyndsamt 
utom skotthåll för kanonerna.

Öfverstarna togo vägen mot ladorna. I spetsen 
redo laudanerna, Vankovitsch’ folk bildade eftertruppen, 
och i midten red Kmitsits med fångarna, som leddes 
vid grimmor af tatårer. Då de kommo närmare ladorna, 
började Kmitsits uppmärksamt granska fångarna i hopp 
att finna Boguslav ibland dem. Visserligen hade en 
af ryttarna, med Kmitsits’ sabelspets mot sitt bröst, 
heligt svurit, att fursten själf icke befann sig med i 
truppen, men pan Andreas ville ej riktigt tro därpå.

Då hörde han plötsligt en stämma ropa:
. »Pan Kmitsits! Öfverste! Haf förbarmande med 

en för detta kamrat! Låt mig mot hedersord slippa 
den här snaran om halsen I»

»Hassling!» utropade Kmitsits.
Hassling var en skotte, för detta officer vid voje- 

vodens af Vilna kavalleriregemente. Kmitsits hade lärt 
känna honom på Kiejdany och hade där tyckt mycket 
om honom.

»Släpp fången!» skrek han åt tataren. »Och stig 
af din häst!»



Tataren hoppade ögonblickligt ur sadeln, ty han 
visste hur farligt det var att söla, då »bagadyr» befallde 
något.

Hassling klättrade stönande upp i den höga tata- 
riska sadeln.

Då grep honom Kmitsits om handiofven, och i 
det han kramade den som om han velat krama sönder 
den, frågade han andlöst:

»Hvarifrån kommer ni? Svara genast: hvarifrån 
kommer ni?»

»Från Taurogi,» svarade officeren.
Kmitsits kramade hans handlof än hårdare.
»Och... panna Billevitsch... är hon där?»
»Ja.»
»Och... hvad har fursten gjort med henne?» 

framstötte pan Andreas med hes stämma.
»Han har ingenting vunnit.»
Tystnad följde. Efter några ögonblick tog Kmit

sits af sig sin räfskinnsmössa, strök sig med handen 
öfver pannan och yttrade:

»Jag har fått en blessyr i drabbningen och lidit 
stor blodförlust... Det kom någon sorts yrsel öfver 
mig.»

NIONDE KAPITLET.

Det svenska utfallet kröntes endast så tillvida med 
framgång, att Boguslavs trupp lyckades inkomma i sta
den; för öfrigt uträttade det ej stort. Pan Kotvitsch’ 
adelsfana och Oskierkas dragoner hade visserligen lidit 
betydligt, men äfven svenskarna hade förlorat en mängd 
folk, och det infanteriregemente, som angripits af Volod- 
jovski och Vankovitsch, hade nedgjorts nästan i grund.



Litauerna menade till och med belåtet, att de hade 
tillfogat fienden större förluster än de själfva lidit.

Endast pan Sapieha grämde sig bittert öfver denna 
nya »konfusion», som han lidit. Hans öfverstar sökte 
trösta honom så godt de kunde, och sanningen att 
säga visade det sig vara en nyttig läxa han fått, ty 
hädanefter förekommo ej så dundrande gästabud, och 
gafs det någon fest, iakttog man samtidigt en större 
vaksamhet än någonsin.

Emellertid hölls i högkvarteret ett långvarigt för
hör med Hassling, till stor otålighet för pan Andreas, 
som så fort som möjligt själf ville utfråga honom 
angående förhållandena i Taurogi. Hela dagen ströf- 
vade han omkring högkvarteret, och gång efter annan 
gick han in och lyssnade till bekännelserna men skyn
dade genast ut igen, halfkväfd af raseri så oftaBogus- 
lavs namn nämndes.

På kvällen fick han order att bege sig ut på ett 
ströftåg. Han gjorde inga invändningar, bet endast 
ihop tänderna, ty han hade blifvit mycket förändrad 
och lärt sig, att tjänsten gick i första rummet. Hans 
tatarer fingo dock vidkännas hans lynne; för minsta 
anledning råkade han i vredesmod och lät dem göra 
en eftertrycklig bekantskap med sin buzdygan.

Vid sin återkomst fann han Hassling i sitt kvarter, 
men skotten var så sjuk, att han icke förmådde tala. 
Han hade blifvit illa åtgången vid tillfångatagandet, och 
nu efter en hel dags förhör till på köpet hade han 
fått feber och förstod icke ens de frågor, som ställdes 
till honom. Kmitsits måste alltså nöja sig med hvad 
pan Zagloba berättade honom från förhöret; men detta 
rörde endast allmänna angelägenheter, ej privata. An
gående Boguslav hade den unge officeren blott upp- 
gifvit det, att han efter fälttåget i Podlachien och neder
laget vid Janov blifvit illa sjuk — förmodligen af grä
melse. Så snart han något repat sig, hade han med 
sin här tågat till Pommern, dit kurfursten och Stenbock 
ifrigt kallat honom.

»Hvar är han nu?» frågade Kmitsits.
7. — Syndafloden. III.



»Efter hvad Hassling säger — och han hade ingen 
anledning att ljuga — ligger han nu tillika med ko
nungens bror i befäst läger vid Narva och Bug och 
är chef för hela rytteriet,» svarade Zagloba.

»Ahal Och de ämna tåga hit till undsättning. 
Då skola vi träffas, så sant Gud lefver, skulle jag än 
uppsöka honom under förklädnad.»

»Reta inte upp dig onödigtvis 1 De skulle nog 
gärna vilja komma Varschau till undsättning, men de 
kunna inte, ty pan Tscharnjetski har lagt sig i vägen 
för dem. Så här står det till: Tscharnjetski har hvar- 
ken kanoner eller fotfolk och kan därför inte angripa 
dem; de våga inte angripa honom, ty de veta, att de 
inte rå på pan Tscharnjetski och hans folk i öppen 
strid. Om kungen själf vore där, skulle han leverera 
-batalj, ty soldaterna slåss bättre under hans kommando, 
men hvarken Douglas eller konungens bror eller furst 
Boguslav vilja våga försöket, fastän alla tre äro resoluta 
karlar.»

»Och hvar är kungen?»
»Han har tågat till Preussen. Han tror inte, att 

vi redan äro färdiga att angripa Varschau och Vitten- 
berg. För resten, vare sig han tror det eller inte, 
måste han bege sig dit af två anledningar: för det första 
för att dra kurfursten fullständigt öfver på sin sida, 
skulle det än kosta honom hela Storpolen, och för 
det andra därför att hans armé ingenting duger till, 
förrän den hvilat ut efter affären vid Sandomir.»

Samtalet afbröts här genom Volodjovskis inträde.
»Hur är det med Hassling?» frågade han redan 

på tröskeln.
»Han är sjuk och yrar,» svarade Kmitsits.
»Hvad vill du Hassling, Michael?» frågade Zagloba.
»Det måtte du väl veta?»
»Ja, skulle jag inte veta, att du vill ha besked 

om det där lilla körbärsträdet, som furst Boguslav 
planterat i sin trädgård? Han är en nitisk trädgårds
mästare, så du kan vara lugn. Inom ett år bär det frukt.»

»Måtte blixten slå ned på digl» röt den lille riddaren.



»En så’n en! Man kan inte komma med det 
oskyldigaste iocus, förrän han reser borsten som ett 
piggsvin. Rår jag för det jag? Kräf ut hämnd på 
Boguslav och inte på mig!»

»Det tänker jag vid Gud också göra!»
»Nyss sade Babinitsch detsamma. Snart kommer 

hela armén att sammansvärja sig mot honom ... Men 
nu är hufvudsaken att så fort som möjligt få slut på 
den här belägringen; först då kan det bli tid att ta 
itu med Boguslav och hans här... Att inte vår nådige 
konung och hetmanerna komma!»

»De komma!» svarade den lille riddaren. »Het
manen har alldeles nyss fått underrättelse, att konungen 
med några ryttarfanor anländer hit i kväll och att het
manerna med den öfriga hären komma i morgon. De 
ha tågat i ilmarscher ända från Sokola.»

»Ha de stor styrka med sig?»
»Nästan fem gånger större än pan Sapiehas, och 

dessutom sex tusen tatarer under Supanhazy, hvilka 
dock lära vara så vilda, att man inte vågar släppa dem 
på egen hand.»

»Dem ge vi pan Andreas till chef!» ropade Zagloba.
»Då tågar jag genast till Bug och Narva med 

dem, ty de äro till ingen nytta vid en belägring,» 
svarade Kmitsits.

»De kunna vara till stor nytta,» invände Volod- 
jovski. »Det finns inga, som bättre än tatarer öfver- 
vaka, att ingen proviant tillföres belägrade.»

»Nu kommer Vittenberg att få det hett om öro
nen!» ropade Zagloba. »Vänta du, gamle skojare! 
Du har slagits tappert, det förnekar jag inte, men du 
har stulit och roffat ännu tapprare. Två tungor har 
du haft i munnen: med den ena har du svurit falska 
eder och med den andra brutit löften, men nu skola 
inte bägge två tillsammans hjälpa dig ur knipan. Det 
svär Zagloba, och han svär inte falskt.»

»Bah! Han antar konungens kapitulationsvillkor, 
och hvad kunna vi då göra honom?» svarade pan



Michael. »Vi bli säkert till och med tvungna att göra 
militärisk honnör för honom.»

»Han antar kapitulationsvillkoren? Jaså?» skrek 
Zagloba. »Nå, godtl»

Han slog näfven i bordet med sådant eftertryck, 
att Roch Kovalski, som just inträdde, ryckte till af 
förskräckelse och blef stående orörlig på tröskeln.

»Må jag bli dräng hos en jude,» dundrade den 
gamle vidare, »om jag släpper honom lefvande ur 
Varschau, den där ärkekättaren, den där tempelskän- 
daren, den där jungfruröfvaren, den där bödeln, den 
där skälmen, den där fältskären, som åderlåter en på 
blod och pengar, den där flåbusen 1 Kungen ger honom 
fri, hetmanerna ge honom fri, men jag, som katolik, 
som Zagloba, som pretendent till den eviga saligheten, 
ställer till ett tumult mot honom, hvars make repu
bliken ännu aldrig har sett. Ryck inte på axlarna, du 
Michael! Jag ställer till ett tumult, säger jag, jag ställer 
till ett tumult!»

»Farbror ställer till ett tumult!» upprepade Roch 
Kovalski som ett eko.

I detsamma stack Akbah-Ulan in sitt röfvaransikte 
genom dörren.

»Effendil» sade han till Kmitsits. »Den kungliga 
hären är synlig på andra sidan Veichsel.»

Alla sprungo upp och skyndade ut.
Konungen hade i själfva verket anländt. Först 

kommo tatarerna under Supanhazy, ehuru ej till det antal 
man väntat, därefter kronotrupperna, talrika och väl 
beväpnade. Innan aftonen hade hela armén öfvergått 
den af pan Oskierka enkom byggda bron. Sapieha 
inväntade konungen med sin här uppställd i slagord
ning som till en batalj. Allteftersom de öfvergingo 
bron, formerade kronotrupperna linje mot den litauiska 
armén. Mellan de båda härarna var ett tomrum på 
omkring hundra steg.

Med hetmanstafven i handen närmade sig Sapieha 
till fots -den kungliga armén, följd af ett tiotal högre 
officerare och civila dignitärer. Konungen kom emot



honom till häst, klädd i en lysande rustning och iförd 
höga, gula ryttarstöflar. Han åtföljdes af nuntien, ärke
biskopen af Lemberg, baron Lisola, artillerigeneralen 
pan Grodzitski, pan Tiesenhausen, pan Kampenjetski, 
grefve Pöttingen och ännu många flere. Pan Sapieha 
knäböjde vid konungens stigbygel, men denne hoppade 
lätt af hästen och slöt hetmanen i sin famn.

Intet ord kom öfver Johan Kasimirs läppar, men 
tårarna runno utför hans kinder, ty den han tryckte 
till sitt bröst var hans och fäderneslandets trognaste 
tjänare, som, fastän han i begåfning icke kunde mäta 
sig med många andra och fastän han stundom felade, 
dock i redlighet och trohet icke hade sin like bland 
republikens alla magnater.

Litauerna, som trott, att pan Sapieha skulle få 
uppbära förebråelser af konungen för sin brist på vak
samhet dels utanför Sandomir, dels nu senast vid 
Varschau, utbrusto i dånande lefverop vid anblicken af 
den hjärtliga hälsningen. Kronotrupperna stämde in, 
och för en stund öfverröstades trummornas dån och den 
smattrande hornmusiken af ropen:

»Vivat Joannes Casimirus!»
»Vivat kronotrupperna I»
»Vivat litauerna!»
Så hälsade hvarandra de båda härarna. Murarna 

darrade och innanför dem svenskarna.
Följande dag var hela omnejden så hvit af tält 

som om det fallit snö under natten. Utanför Varschau 
stod nära sjuttio tusen man, oberäknadt pan Tscharn- 
jetskis division, som ännu icke anländt, samt den tal
rika betjäningen, som i händelse af behof äfven kunde 
ställas under vapen.

Konung Johan Kasimir sände en underhandlare 
till Vittenberg med uppmaning att sträcka vapen och 
erbjöd honom så fördelaktiga kapitulationsvillkor, att det 
väckte missnöje i hären. I synnerhet knotade pan Zagloba, 
som hyste ett alldeles särskildt agg mot den ofvannämnde 
generalen.

Såsom var att förutse afvisade Vittenberg uppma



ningen till kapitulation och beslöt att försvara sig till 
sista bloddroppe och hellre låta begrafva sig under 
stadens ruiner än öfverlämna den i polske konungens 
händer. Belägringshärens numerär oroade honom ej 
det minsta, då han af erfarenhet visste, att en alltför 
talrik armé snarare är till hinder än hjälp vid en be
lägring. Dessutom hade han inhämtat, att Johan Kasimir 
fullkomligt saknade belägringsartilleri, hvilket däremot 
svenskarna hade godt om.

Det var äfven att förutse, att dessa skulle försvara 
sig ursinnigt. Varschau hade nämligen hittills tjänat 
dem som förrådsort. Alla de omätliga skatter, som 
röfvats från slott, kyrkor och städer i hela republiken, 
hade förts till hufvudstaden, hvarifrån de flodvägen 
fraktats till Preussen och därpå vidare till Sverige. Nu, 
då hela landet rest sig och slotten, försvarade af svenska 
garnisoner, icke längre erbjödo någon säkerhet, skyn
dade alla att hopa sina röfvade skatter i Varschau. 
Den svenske soldaten offrade hellre lifvet än sitt byte. 
Detta fattiga folk ägde väl ej i hela världen sin like i 
roflystnad, och här, i detta rika land, steg den till sin 
höjd. Konungen själf var känd för sin snikenhet, 
generalerna följde hans exempel, och Vittenberg öfver- 
träffade dem alla. Då det gällde vinning, höllos offi
cerarna ej tillbaka vare sig af hederskänsla eller af 
hänsyn till sin börd och sin rang. De plundrade och 
roffade hvar och när helst de kunde. I själfva 
Varschau blygdes ej öfverstar och borna adelsmän att 
sälja brännvin och tobak åt sina egna soldater för att 
sålunda fylla fickorna med deras sold.

Hvad som äfven måste egga svenskarna till ett 
hårdnackadt försvar var det förhållandet, att deras mest 
framstående män voro inneslutna i Varschau. Först 
och främst Vittenberg själf, näst efter Karl Gustaf hufvud- 
anföraren för svenska armén, den, som först inträngt i 
republiken och mäktigast bidragit till dess fall. Vidare 
rikskansleren Oxenstierna, den skicklige diplomaten, 
äfven af fienden aktad för sin redbarhet. Dessutom 
generalerna Wrangel, Horn, Erskine och Lewenhaupt



samt en mängd förnäma svenska damer, som kommit 
för att besöka sina män i det nya svenska lydlandet.

Svenskarna hade alltså mycket att försvara. Johan 
Kasimir förstod också, att belägringen skulle blifva lång
varig och blodig, i synnerhet till följd af bristen på 
gröfre artilleri. Äfven hetmanerna förstodo detta. 
Hären däremot ville icke inse det. Knappt hade 
Grodzitski, artillerigeneralen, uppkastat några skansar, 
knappt hade man ryckt litet närmare mot murarna, 
förrän deputationer från alla fanor inställde sig hos 
konungen med begäran, att frivilliga skulle få tillstånd 
att löpa till storms. Konungen måste upprepade gånger 
framhålla för dem, att en befästad stad ej intages med 
sabeln, innan deras ifver lade sig.

Under tiden bedrefvos arbetena med fart. Soldater 
och trossknektar arbetade vid hvarandras sida. Till 
och med officerare drogo kärror med jord, buro fram 
faskinknippor, uppkastade skansar. Oupphörligt sökte 
svenskarna hindra arbetet, och icke en dag förgick 
utan strider. Men knappt hade de svenska muske
törerna hunnit utanför stadsporten, förrän de vid skan
sarna arbetande polackerna kastade spadar och hackor 
och med lyftade sablar störtade emot angriparna, som 
i hast måste draga sig tillbaka. En mängd folk stupade 
vid dessa sammandrabbningar, och som det slutligen 
ej blef tid att gräfva grafvar åt alla, förpestades luften 
småningom af en ohygglig liklukt.

Trots den strängaste vaksamhet smögo sig dag
ligen en mängd borgare ur staden till det kungliga 
lägret, berättade om tillståndet därinne och bönföllo 
på sina knän, att man skulle påskynda stormningen. 
Svenskarna själfva hade nämligen ännu tillräckligt med 
lifsmedel, men invånarna dogo af svält på gatorna och 
förtrycktes på det grymmaste. Dagligen nådde ljudet 
af muskötsalfvor fram till det kungliga lägret, och 
flyktingar omtalade, att det var borgare, misstänkta 
för trohet mot sin konung, som nedskötos. Dessa 
flyktingars berättelser kommo håren att resa sig på 
åhörarnas hufvuden. De berättade, att hela befolkningen,



sjuka kvinnor, nyfödda barn, orkeslösa gamla, alla 
tillbragte nätterna ute på gatorna, ty svenskarna hade 
förjagat dem ur deras hus. De hade icke ens till- 
låtelse att göra upp eldar, de hade ingen möjlighet att 
laga sig föda. Också utbredde sig en mängd sjuk
domar ibland dem och skördade hundratals offer.

Konungens hjärta blödde, då han hörde dessa skild
ringar. Han sände kurir på kurir för att påskynda 
transporten af det grofva artilleri, som blifvit rekvi- 
reradt. Tiden förgick, dagar och veckor förflöto, och 
intet af vikt kunde företagas. Det enda, som uppe
höll de belägrandes mod, var tanken, att äfven garni
sonens förråd af lifsmedel slutligen måste bli uttömdt, 
ty alla vägar voro så strängt bevakade, att icke ens en 
råtta skulle kunnat lyckas inkomma i staden.

I brist på större kanoner började man till sist 
beskjuta staden med mindre. Pan Grodzitski ryckte 
an från Veichselsidan och lät i skydd af uppkastade 
vallar en oafbruten eld gå lös öfver den olyckliga 
staden. Samtidigt inkommo trossknektarna till konungen 
med begäran att få företaga ett angrepp på staden. 
Svenskarnas skatter lekte dem nämligen i hågen, och 
de brunno af begär att bli de första att komma öfver 
dem. Konungen vägrade till en början men gaf slut
ligen sitt bifall. Några högre officerare erbjödo sig 
att ställa sig i spetsen, bland andra äfven Kmitsits, som 
var trött på sysslolösheten och dessutom förtärdes af 
en feberaktig inre oro, enär Hassling, hvilken blifvit 
svårt sjuk, i flera veckor legat medvetslös och oför
mögen att tala.

Det blåstes alltså till anfall. Pan Grodzitski hade 
ända till sista ögonblicket motsatt sig saken, under för
klaring att ingenting stod att uträtta, så länge murarna 
ej voro ramponerade, men som konungen redan skänkt 
sitt bifall, måste han gifva efter.

Den femtonde juni samlade sig omkring sex tusen 
man tillhörande trossen, stegar och faskinknippor iord- 
ninggjordes, säckar fylldes med sand, och mot aftonen 
började hela skaran, beväpnad nästan uteslutande med
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sablar, draga sig bort mot den punkt, där vallar och 
skansar gränsade närmast till löpgrafven. Så snart 
mörkret inbrutit, störtade de på ett gifvet tecken fram 
till löpgrafven och började fylla den. De vaksamma 
svenskarna hälsade dem med en mördande musköteld, 
och en ursinnig strid började rasa utefter hela östra 
sidan af staden. I skydd af mörkret hade trossknek
tarna på några minuter igenfyllt grafven och rusade i 
oordnade hopar fram till muren. Med två tusen man 
stormade pan Kmitsits an mot ett fästningsverk i när
heten af Krakauporten och lyckades trots ett hård- 
nackadt försvar intaga det. Garnisonen nedgjordes till 
sista man. Kanonerna lät pan Andreas rikta dels mot 
porten, dels mot aflägsnare delar af muren för att så 
godt sig göra lät understödja och skydda de skaror, 
som försökte klättra öfver den.

Dessa hade ej lika mycken framgång. Knektarna 
ställde upp sina stegar och klättrade uppför dem med 
en så besinningslös djärfhet och sådan raskhet, att det 
mest öfvade fotfolk ej skulle kunnat göra sin sak bättre. 
Men svenskarna, själfva i skydd bakom murtinnarna, 
affyrade sina muskötsalfvor rätt i ansiktet på dem, ned- 
släppte stenar, som krossade stegarna, och spetsade de 
stormande på lansar, mot hvilka sablarna ingenting för
mådde uträtta.

Öfver fem hundra af de raskaste knektarna lågo 
stupade nedanför muren. De återstående drogo sig, 
utsatta för en oafbruten eld, tillbaka öfver löpgrafven.

Stormningen hade tillbakaslagits, men fortet var 
i polackernas händer. Förgäfves besköto svenskarna 
det hela natten med sina gröfsta kartauner. Kmitsits 
svarade dem med de kanoner han eröfrat. Först mot 
morgonen, då det blef ljust, lyckades man sönderskjuta 
dem för honom, så när som på en. Vittenberg, som 
höll på detta fort som på sin ögonsten, sände då ut 
en trupp fotfolk med befallning att ej återvända, förrän 
den vunnit tillbaka det förlorade, men samtidigt sände 
också pan Grodzitski förstärkning till Kmitsits, och 
med dess tillhjälp icke blott kastade Kmitsits svenskarna



tillbaka utan satte efter dem och förföljde dem ända 
till Krakauporten.

Pan Grodzitski var så förtjust, att han i egen 
person skyndade till konungen att rapportera det skedda.

»Ers kunglig nåde!» sade han. »Jag var emot 
gårdagens företag, men nu märker jag, att det haft 
lycka med sig. Så länge det där fortet var i fiendens 
våld, kunde jag inte ens försöka att komma åt porten, 
men få vi nu endast det grofva artilleriet, skall jag på 
en natt spränga den.»

Konungen, som bittert grämt sig öfver förlusten 
af så många präktiga knektar, gladde sig åt pan Grod- 
zitskis ord och sporde genast:

»Och hvem för-befälet på det där verket?»
»Pan Babinitsch,» svarade flere stämmor.
Konungen slog ihop händerna.
»Babinitsch 1 Honom känner jag, go’ herrar! Han 

är den tappraste af alla tappra, han ger aldrig vikal 
Han låter sig inte motas bort!»

»Det vore oförlåtligt af oss, ers kungliga nåde,» 
svarade Grodzitski, »om vi tilläte det. Jag har redan 
skickat honom fotfolk och kanoner, ty utan förstärk
ning kan han inte hålla stånd i längden. Det gäller 
Varschaul Den där officeren är värd sin vikt i guld!»

»Han är värd mera än så, ty detta är inte hans 
första bragd,» svarade konungen.

Därpå befallde han fram en häst och red att taga 
skansen i betraktande. Denna var emellertid alldeles 
inhöljd i täta rökmoln, ty ett tiotal kartauner besköto 
den oafbrutet, och granater och kartescher haglade 
mot den.

»I faderns och sonens namn!» sade konungen. »Se, 
Tiesenhausenl»

»Jag kan ingenting se, ers kungliga nåde.»
»Ett stycke sönderskjuten jord är det enda, som 

är kvar!»
»Ja, kommer pan Babinitsch med lifvet därifrån, 

kan han säga, att han redan före sin död varit i skärs
elden.»
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»Vi måste skicka honom nytt folk till undsättning! 
Herrar generaler...»

»Order äro redan gifna, men folket har svårt att 
komma fram dit, ty granaterna hagla ju...»

»Låt alla kanoner spela mot murarna, så att sven
skarna få annat att tänka på.»

Grodzitski sporrade sin häst och galopperade bort 
till skansarna. En stund senare smattrade kanonerna 
utefter hela linjen, och ännu något senare syntes en 
afdelning fotfolk i fullt språng närma sig utanverket.

Konungen stod alltjämt och såg. Plötsligt ro
pade han:

»Det är tid att aflösa Babinitschl Hvem af er, 
go’ herrar, vill inta hans plats?»

Hvarken Skschetuskierna eller Volodjovski befann 
sig i konungens följe, och det inträdde därför några 
ögonblicks tystnad.

»Jag!» sade plötsligt pan Topor Grylevski, fänrik 
vid lätta kavalleriet.

»Jag!» instämde Tiesenhausen.
»Jag! Jagi Jag!» hördes flere stämmor.
»Den som först erbjöd sig må gå!» sade konungen.
Pan Topor Grylevski gjorde korstecknet, förde 

därpå fältflaskan till munnen och galopperade åstad.
Konungen stod alltjämt och blickade in i rök

molnen, som inhöljde skansen och likt en bro sträckte 
sig mellan den och murarna. Kanondundret hade emel
lertid aftagit något, ehuru granater alltjämt kommo hvi
nande genom luften, men i dess ställe smattrade musköt- 
salfvor så täta som om tusen bönder dunkat slagor i 
ett loggolf.

»De göra tydligen ett nytt anfall,» sade Tiesen
hausen. »Om det vore mindre rök, skulle vi kunna se 
fotfolket.»

»Låt oss rida litet mera åt sidan,» sade konungen 
och sporrade sin häst.

De öfriga följde honom, och enär träden i palat
sens och klostrens trädgårdar blifvit nedhuggna till



bränsle af svenskarna, kunde de äfven utan kikare se, 
att fienden ånyo löpte till storms.

»Jag skulle hellre vilja förlora den där positionen,» 
utlät sig plötsligt konungen, »än mista Babinitsch.»

»Gud håller sin hand öfver honom,» svarade pater 
Tsjetsitsovski.

»Och pan Grodzitski skickar honom förstärkning,» 
tillfogade Tiesenhausen.

I detsamma syntes en ryttare i full galopp närma 
sig från staden. Tiesenhausen, som hade så skarpa 
ögon, att han såg bättre med’blotta ögat än andra 
med kikare, tog sig med händerna om hufvudet och 
ropade:

»Grylevski kommer tillbakal Babinitsch är fallen 
och skansen intagen!»

Emellertid hade Grylevski nu hunnit fram, tyglade 
häftigt sin häst och ropade med andtruten stämma:

»Ers kunglig nåde!»
»Har han stupat?» frågade konungen.
»Pan Babinitsch säger, att han har det bra där 

och inte vill bli aflöst; han ber bara, att mat skall 
skickas till honom, ty han har inte smakat en bit sedan 
i morse.»

»Lefver han alltså?» ropade konungen.
»Han säger, att han har det bra,» upprepade pan 

Grylevski.
Och de andra, som nu hämtat sig från sin häpnad, 

började ropa:
»Det kan man kalla ridderligt modl»
»Det är en soldatI»
Och därpå vände de sig till pan Grylevski:
»Det hade varit er skyldighet att stanna kvar och 

aflösa honom. Blygs ni inte att komma tillbaka? Blef 
ni harhjärtad, eller hvad? Då hade det varit bättre, att 
ni aldrig åtagit er saken.»

Hvarpå pan Grylevski svarade:
»Ers kungliga nådel Den som beskyller mig för 

feghet, svarar jag med min sabel allenast, men inför 
ers majestät måste jag rättfärdiga mig. Jag var uppe
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på själfva skansen, hvilket kanske inte hvem som helst 
af de här herrarna gör mig efter, men pan Babinitsch 
tog emot mig med okvädinsord. ’Drag för tusan i 
våldl’ sade han. ’Jag arbetar i mitt anletes svett och 
har inte tid till prat, och hvarken äran eller befälet 
tänker jag dela med någon. Här har jag det bra och 
här stannar jag, och er låter jag kasta ner i löpgrafven. 
Vi hålla på att krevera af hunger, och så skickarman 
oss en officer i stället för matl’ Hvad skulle jag göra, 
ers kungliga nåde? Jag tog inte ens anstöt af hans 
dåliga humör, ty de ha verkligen händerna fulla med 
arbete.»

»Och han kan hålla sig kvar där?» frågade 
konungen.

»Hvar håller inte den där galenpannan sig kvar? 
Jag glömde att säga, att han ropade efter mig: ’Jag 
kommer att stanna här en vecka och ger mig inte, bara 
jag får något att äta T»

»Men är det möjligt att hålla ut där?» upprepade 
konungen.

»Där är värre än på domedag, ers kungliga nåde. 
Granaterna hagla, och skärfvorna hvina om öronen, 
marken under ens fötter är alldeles sönderskjuten, man 
kan inte öppna munnen för rök. Kulorna kasta upp 
sand och grästorfvor, så att man oupphörligt måste 
skaka af kläderna för att inte bli alldeles öfverhöljd. 
En hop folk har stupat, men de som äro kvar ligga 
nerhukade i gropar och ha ställt upp kanonhjul till 
skydd framför sig. Svenskarna ha nedlagt mycket 
arbete på den där skansen, och det draga nu de våra 
fördel af. Ännu medan jag var kvar, kom det för
stärkning från pan Grodzitski, och nu slåss de på nytt.»

»Eftersom vi inte kunna storma murarna, så länge 
de ej ha bräscher,» sade konungen, »göra vi redan i 
dag ett anfall mot palatsen vid Krakovskie Psjedmjestsie, 
det blir den bästa diversionen.»

»Men palatsen ha också starkt befästats, de äro så 
godt som fästningar,» anmärkte Tiesenhausen.

»Ingen rycker dem i alla fall till undsättning, ty



hela sitt raseri riktar fienden mot Babinitsch,» svarade 
konungen. »Det blir sannerligen det bästa! Jag skall 
strax ge order om stormning, först skall jag endast väl
signa Babinitsch.»

Med dessa ord tog konungen ur pater Tsjetsit- 
sovskis hand ett förgylldt krucifix och sträckte väl
signande ut det i riktning mot den i krutrök inhöljda 
skansen.

»Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, förbarma dig 
öfver ditt folk och rädda de i nöd stadda! Amen! Amen! 
Amen!»

TIONDE KAPITLET.

En blodig stormning af Novy-Svjat och Krakov- 
skie Psjedmjestsie* följde, och ehuru ej krönt af någon 
vidare framgång hade den dock det goda med sig, att 
den vände svenskarnas uppmärksamhet från den af 
Kmitsits försvarade skansen och gaf honom och hans 
folk några timmars andrum. Dessutom hade konungen 
den tillfredsställelsen att se, att till och med allmänna 
uppbådet med det allra största dödsförakt och hjältemod 
stormade mot murarna och att hären icke blott ej fällde 
modet efter de misslyckade angreppen utan tvärtom än 
mera uppeldades.

Men den lyckosammaste händelsen under dessa 
dagar var liknäl pan Jan Zamoyskis och pan Tscharn- 
jetskis ankomst. Den förre medförde en trupp för
träffligt fotfolk och kartauner af så grof kaliber, att 
svenskarna åtminstone ej i Varschau ägde deras mot
stycken. Den senare kom med sina litauer för att 
deltaga i generalstormningen. Man hoppades, och äfven

* Novy-Svjat och Krakovskie Psjedmjestsie, numera 
Varschaus centrum, voro på 1600-talet ännu endast förstäder.



Tscharnjetski delade denna tro, att detta skulle bli den 
sista stormningen.

Zamoyskis kartauner uppställdes på den af Kmitsits 
eröfrade skansen och började genast beskjuta murarna 
och porten samt tvingade de svenska haubitzerna 
till tystnad. Sedan besatte general Grodzitski själf denna 
position, och Kmitsits återvände till sina tatarer.

Men han hade ännu icke uppnått sitt kvarter, 
förrän han kallades till konungen. I närvaro af hela 
sin stab tackade Johan Kasimir den unge riddaren för 
de tjänster han gjort. Sapieha, Lubomirski, kronhet- 
manerna, ja, själfve Tscharnjetski öfverhopade honom 
med loford, och han stod där i sönderslitna, ned
smutsade kläder, svart i ansiktet af krutrök, utvakad 
och halft uppgifven af trötthet men glad öfver att ha 
lyckats bibehålla skansen och ha gjort sig förtjänt af 
sådana loford.

Bland andra, som lyckönskade honom, voro äfven 
pan Volodjovski och pan Zagloba.

»Du anar inte ens, Andreas,» sade den lille rid
daren, »hvilket anseende du åtnjuter hos konungen. 
Jag var i krigsrådet i går, pan Tscharnjetski tog mig 
med sig. Det talades om stormningen och sedan om 
de underrättelser, som just ingått från Litauen, om 
kriget där och om de grymheter De la Gardie och 
svenskarna begå. De äro betänkta på att blåsa under 
motståndet där borta. Sapieha sade, att det bästa blir 
att skicka dit några fanor under anförande af en officer, 
som kan bli detsamma i Litauen som pan Tscharnjetski 
vid krigets början var i Kronlandet. Därpå svarade 
konungen: ’Det finns blott en, som det kan: Babinitsch.' 
Och alla de andra instämde.»

»Jag beger mig gärna till Litauen, i synnerhet till 
Samogitien,» svarade Kmitsits. »Och jag tänkte till och 
med själf be konungen därom. Jag ville blott vänta, 
tills vi intagit Varschau.»

»I morgon blir generalstormningen,» sade Zagloba, 
som just närmade sig.
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»Jag vet det. Hur är det med Ketling?»
»Hvem? Menar du Hassling?»
»Det är en och densamme, han har två namn, 

såsom bruket är bland engelsmän, skottar och många 
andra nationer.»

»Ja, det är sant,» svarade Zagloba, »spanjoren, 
han har ett nytt namn för hvar dag i veckan. Erupp- 
passare har sagt mig, att Hassling eller Ketling eller 
hvad han nu heter är frisk. Han går uppe, febern 
har släppt, och han vill äta i hvar timme.»

»Har du inte varit hos honom?» frågade Kmitsits 
den lille riddaren.

»Nej, jag har inte haft tid. Hvem kan tänka på 
sådant strax före en stormning?»

»Låt oss gå nu dål»
»Gå och lägg dig och sof först 1» sade Zagloba.
»Det har du rätt i. Jag orkar knappast stå på 

benen.»
Och pan Andreas följde rådet dess villigare som 

han, återkommen till sitt kvarter, fann äfven Hassling 
sofvande. På aftonen kommo Zagloba och Volodjovski 
på besök till honom, och de slogo sig ned i en löf- 
hydda, som tatarerna uppfört åt sin »bagadyr». Kjem- 
litscharna iskänkte åt dem gammalt, hundraårigt mjöd, 
som konungen gifvit Kmitsits i föräring, och de tömde 
begärligt sina bägare, ty stark värme rådde. Hassling, 
som ännu var blek och medtagen, tycktes hämta nya 
krafter ur den ädla drycken. Zagloba smackade med 
tungan och torkade svetten ur pannan.

»Hör hur kartaunerna smattraI» utbrast den unge 
skotten. »I morgon rycka ni till storms... ni äro 
lyckliga, ni friskal ... Gud förläne er framgång! Jag 
är af en främmande nation och har tjänat den herre, 
jag var skyldig att tjäna, men jag känner, att er fram
gång ligger mig närmare om hjärtat. Ack, ett sådant 
mjöd! Det ger. mig nytt lif!...»

Och han kastade tillbaka sitt ljusgula hår och rik
tade de blå ögonen mot himlen. Hans ansikte var



hänförande vackert, nästan barnsligt ungdomligt. Zag- 
loba såg på honom med en viss rörelse.

»Ni talar polska lika bra som någon af oss. Blif 
polack, lär er att älska vårt fädernesland, så gör ni 
hvad ni aldrig ångrar, och mjöd kommer aldrig att 
fattas er. Här ha soldater ej svårt att få indigenat.»

»Det skulle väl gå dess lättare, eftersom jag är 
adelsman,» svarade Hassling. »Mitt namn i sin helhet 
lyder Hassling-Ketling of Elgin. Min familj härstam
mar från England, fastän den bosatt sig i Skottland.»

»Det är aflägsna länder, det där,» sade Zagloba, 
»det är så att säga mera respektabelt att bo här.»

»Jag finner mig också väl.»
»Men inte vi,» inföll Kmitsits, som länge otåligt 

vridit sig på bänken. »Vi äro angelägna att få höra 
hvad som tilldragit sig i Taurogi, och ni bara tala om 
släktförhållanden.»

»Fråga mig, så skall jag svara.»
»Såg ni ofta panna Billevitsch?»
Hasslings bleka kinder färgades af en rodnad.
»Dagligen,» svarade han.
Kmitsits började skarpt fixera honom.
»Jaså, ni stod så högt i gunst? Hvarför rodnar 

ni? Dagligen? Hvarför dagligen?»
»Därför att hon visste, att jag var henne tillgifven, 

och dessutom hade jag haft lyckan att göra henne 
några tjänster. Det kommer för öfrigt att framgå af 
berättelsen, nu måste jag börja ifrån början. Jag be
fann mig inte i Taurogi, då furst Boguslav anlände 
dit med panna Billevitsch. Hvarför han ditförde henne, 
vet jag inte — olika rykten gingo om den saken — 
jag vet bara det, att allesammans genast märkte, att 
han var häftigt förälskad i henne.»

»Måtte jorden uppsluka honom!» ropade Kmitsits.
»Det blef en rad af festligheter, som man aldrig 

sett maken till. Man skulle kunnat tro, att den dju 
paste fred härskade, men under tiden kommo och 
gingo brefposter dagligen, och oupphörligt anlände 
sändebud från kurfursten och furst Janus. Vi visste, 

8. — Syndafloden. III.



att furst Janus var hårdt ansatt af pan Sapieha och de 
konfedererade och att han bönföll om hjälp och und
sättning. Vid preussiska gränsen stod armén marsch- 
färdig, men ingen order till uppbrott kom, ly fursten 
ville ej skiljas från jungfrun.»

»Var det därför Boguslav inte kom sin kusin till 
hjalp?» frågade Zagloba.

»Ja, så sade alla, som stodo honom nära. Som
liga knotade däröfver, andra gladde sig åt att Radzi- 
villerna gingo under. Sakovitsch, furstens allt i allom, 
skötte alla göromål, besvarade bref, konfererade med 
sändebuden. Fursten själf hade inte tanke för annat 
än nöjen och förlustelser. Han strödde ut pengar som 
gräs — han, som är så penningsnål 1 — lät nedhugga 
skog miltals, för att jungfrun skulle ha friare utsikt 
från fönstren, med ett ord, han strödde blommor för 
hennes fötter, och om hon varit själfva svenska drott
ningen, skulle han inte kunnat visa henne större ära. 
Många tyckte synd om henne, ty allmänna talet var, 
att allt det där var anlagdt på att förföra henne och 
göra henne evigt olycklig. Men det visade sig, att 
hon inte var en sådan, som låter förleda sig till af- 
vikelse från dygdens väg.»

»Nej, sannerligen!» utropade Kmitsits, i det han 
sprang upp. »Det vet jag bättre än någon annan!»

»Hur mottog panna Billevitsch all denna hyllning?» 
frågade Volodjovski.

»Till en början älskvärdt, fastän man kunde se 
på henne, att hennes hjärta bar på någon sorg. Hon 
deltog i jaktfärderna, maskeraderna, ridterna och tor- 
nejen, i tro att allt det där hörde till bruket vid det 
furstliga hofvet. Men snart märkte hon, att alltsam
mans var tillställdt för hennes skull. En gång hände 
det sig, att fursten, som redan arrangerat alla möjliga 
skådespel, också ville visa henne ett krigsskådespel. 
En by i närheten af Taurogi antändes; fotfolk försva
rade den, fursten stormade. Naturligtvis vann han en 
stor viktoria, efter hvilken han mätt på ära lär ha 
fallit till jungfruns fötter och bönfallit om hennes gen



kärlek. Hvad han därvid proponerat henne, vet man 
inte. Men sedan dess var det slut med deras amicitia. 
Hon vek ej för ett ögonblick från sin farbrors, svärd- 
dragarens, sida, och fursten ...»

»Började hata henne?» ropade Kmitsits.
»Långt därifrån 1 Han skapade om sig till en 

grekisk herde, en Filemon; kurirer skickades enkom 
till Königsberg efter herdekostymer, band cch peruker. 
Han låtsade desperation, gick af och an under hennes 
fönster och spelade på luta. Men nu skall jag säga 
er, mina herrar, hvad jag i grunden tänker: furst Bo- 
guslav är en röfvare af jungfrudygd, och om honom 
kan det visserligen sägas, hvad man hemma i mitt 
land brukar säga om slika kavaljerer: att hans suckar 
fyllt mer än ett jungfrusegel; men den här gången 
hade han förälskat sig på allvar, hvilket heller icke är 
något under, ty den jungfrun liknar mera en gudinna 
än en dödlig.»

Här rodnade Hassling ånyo, men pan Andreas 
märkte det icke, ty han såg just med en stolt och 
triumferande blick på Zagloba och Volodjovski.

»Vi känna henne, hon är en Diana upp i dagen, 
utom att hon inte har någon måne i håret,» sade den 
lille riddaren.

»En Diana? Dianas egna hundar skulle skälla på 
henne, ifall de finge se panna Billevitsch!» ropade 
Kmitsits.

»Därför sade jag också ’intet under’,» inföll 
Hassling.

»Godtl Men inte dess mindre ämnar jag steka 
honom vid sakta eld för det tilltaget...»

»Lugna dig! Lugna dig!» afbröt honom Zagloba. 
»Du skall ha honom först. Låt nu den här chevaliern 
berätta.»

»Ofta hade jag vakten utanför rummet, där han 
sof,» fortsatte Hassling, »och jag hörde, hur han ka
stade sig i sängen och suckade och talade för sig själf 
och stönade högt, så häftigt ansatte honom tydligen 
lustan. Han magrade och blef sig alldeles olik, kanske
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också att han redan tärdes af den sjukdom, som seder
mera angrep honom. Emellertid spred sig öfver hela 
hofvet det ryktet, att fursten nu gick så långt i van
vett, att han ämnade gifta sig med panna Billevitsch. 
Det ryktet nådde också furstinnan Radzivill, som med 
sin dotter bodde i Taurogi. Hon blef naturligtvis 
häftigt uppbragt, ty det var ju som bekant öfverens- 
kommet, att Boguslav skulle äkta Janus’ dotter, så 
snart hon fått åren inne. Men han hade förgätit allt, 
så ansatt var han af passionen. Furstinnan Radzivill 
blef ursinnig och afreste till Kurland, han friade samma 
afton till panna Billevitsch.»

»Friade?» ropade Zagloba, Kmitsits och Volod- 
jovski häpna.

»Ja. Först hos svärd dragaren, som inte blef min
dre häpen än ni och ej ville tro sina egna öron, men 
då han ändtligen måste tro dem, blef utom sig af för
tjusning, ty det var ju en utomordentlig ära för hela 
släkten Billevitsch att bli befryndad med huset Rad
zivill ...»

»Berätta vidare!» ropade Kmitsits med af otålighet 
skälfvande stämma.

»Bägge begåfvo sig alltså till jungfrun med hela 
den ostentation, som vid dylika tillfällen är öflig. 
Hela hofvet var i uppståndelse. Dåliga nyheter in- 
gingo från furst Janus, men Sakovitsch ensam läste 
dem; för öfrigt var det ingen, som frågade efter dem 
och inte efter Sakovitsch heller, ty han var för till
fället ur nåden, emedan han uppmuntrat fursten till 
giftermålet. Bland hoffolket fanns de som sade, att 
det inte var första gången en Radzivill gifte sig med 
en adelsjungfru, att i vår republik all adel är jämn- 
bördig och att huset Billevitsch förskref sig ända från 
romerska tiden. Så sade de, som ville vinna den blif- 
vande furstinnans ynnest. Andra menade, att alltsam
mans endast var en list af fursten för att tillnarra sig 
jungfruns confidentia och vid tillfälle bryta hennes 
mödoms blomma.»
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»Säkert var det så! Ingenting annat!» inföll pan 
Zagloba.

»Det tror också jag fullt och fast,» svarade Hass
ling, »men hör vidare! Medan vi sålunda deliberera 
med hvarandra på hofvet, slår plötsligt, som en åska, 
den nyheten ner, att jungfrun gjort slut på all vår 
undran genom att ge ett bestämdt afslag.»

»Gud välsigne henne!» ropade Kmitsits.
»Hon gaf ett bestämdt afslag,» återtog Hassling. 

»Det var tillräckligt att se fursten för att förstå det. 
Han, som inte var van att möta motstånd ens af furst
innor och prinsessor, höll på att bli galen af raseri. 
Det var farligt att komma honom nära. Vi förstodo 
allesammans, att detta inte skulle kunna fortgå länge, 
utan att fursten förr eller senare skulle bruka våld. 
Dagen därpå bortfördes också pan Billevitsch till Tilsit, 
på andra sidan gränsen alltså. Samma dag bad jung
frun den officer, som hade vakten utanför hennes dörr, 
att han skulle ge henne en laddad pistol. Officeren 
uppfyllde hennes bön, ty såsom varande adelsman och 
man af heder kände han medlidande med, damens 
olyckor och beundran för hennes skönhet och stånd
aktighet.»

»Hvem var den officeren?» ropade Kmitsits.
»Jag,» svarade Hassling kort.
Pan Andreas slöt honom i sin famn så häftigt, 

att den unge skotten, som ännu var svag och kraftlös, 
skrek till af smärta.

»Ni är inte fånge,» ropade Kmitsits, »ni är min 
bror, min vän. Säg hvad ni önskar! Vid Gud, säg 
hvad ni önskar!»

»Hvila ett ögonblick,» svarade Hassling flämtande.
Och han tryckte tyst Zaglobas och Volodjovskis 

händer, som sträcktes ut mot honom. Seende att alla 
brunno af nyfikenhet, återtog han emellertid efter 
några ögonblick:

»Jag varnade henne också för något, som vi alla 
visste, nämligen att furstens medikus tillredde några 
bedöfvande dekokter. Men farhågorna visade sig ogrun



dade, ty vår herre själf blandade sig i saken. Han 
lade sin hand på fursten och kastade ned honom på 
sjukbädden och kvarhöll honom där en månad. Det 
var ett sant under, mina herrar: han föll som om 
någon skurit af hans fötter med en lie, samma dag 
som han skulle förgripa sig på jungfruns dygd. Det 
var Guds hand, säger jag er. Det trodde han också 
själf och greps af räddhåga, eller också utsläckte sjuk
domen hans köttsliga lustar, kort sagdt, då han kom 
till krafter igen, lämnade han henne i fred och lät till 
och med återhämta pan Billevitsch från Tilsit. Sant 
är, att sjukdomen visserligen släppte honom men inte 
febern, som han än i dag ej är kvitt. Sant är också, 
att han kort efter att han lämnat bädden måste bege 
sig ned till Podlachien, där han led det där nederlaget. 
Han kom tillbaka ännu mera febersjuk; sedan kallade 
honom kurfursten till sig, och under tiden inträdde 
det i ^aurogi en förändring, både sällsam och löjlig 
att omtala — nog af, fursten kan där inte längre 
räkna på någon officers eller någon hofmans trohet 
utom kanhända på de mycket gamlas...»

»Hvad hade då händt?» frågade Zagloba.
»Under kampanjen i Podlachien bortröfvades, ännu 

före nederlaget vid Janov, en viss panna Anna Borzo- 
bogata Krasienska och skickades till Taurogi. ..»

Pan Volodjovski började blinka med ögonen och 
häftigt sno sina små mustascher, och slutligen utlät 
han sig:

»Min chevalier, säg blott ingenting ondt om henne, 
ty då får ni med mig att göra, så snart ni blir frisk 
igen.»

»Om jag än ville, skulle jag inte kunna säga 
något ondt om henne, men ifall hon är er trolofvade, till
låter jag mig säga, att ni illa värnar henne, och är 
hon er släkting, känner ni henne alltför väl för att 
kunna förneka hvad jag har att omtala. Inom en vecka 
hade hon förstått att inge alla, så äldre som yngre, 
en häftig kärlek till henne, och det endast genom



ögonspel och några sorts trollkonster, om hvilka jag 
inte kan afge relation.»

»Hon! Hon själf1 Sådan är hon!» mumlade Vo- 
lodjovski.

»Det är egendomligt,» fortsatte Hassling. »Panna 
Billevitsch kan ju i fägring fullt mäta sig med den 
andra, men det hvilar öfver henne ett sådant majestät, 
en sådan höghet, att man visserligen dyrkar och ad- 
mirerar henne men inte ens vågar lyfta ögonen till 
henne och än mindre göra sig några som helst för
hoppningar. Ni måste själf erkänna, att det ges olika 
slags kvinnor: somliga likna de forntida vestalerna, 
andra äro sådana, att man knappt har sett på dem, 
förrän man skulle vilja...»

»Gunstig junker!» ropade pan Michael hotfullt.
»Ryt inte, Michael, han säger sant,» inföll pan 

Zagloba. »Du står själf och trampar med fotterna 
som en tupp och vänder ut hvitögonen, när du är 
i hennes sällskap, och att hon är behagsjuk det veta 
vi alla, och det har du själf sagt väl hundra gånger.»

»Låt oss lämna den där saken,» sade Hassling. 
»Jag ville endast förklara för er, hvarför endast några, 
i stånd att uppskatta hennes i sanning enastående full
komlighet, förälskade sig i panna Billevitsch (här rod
nade Hassling ånyo), medan däremot så godt som alla 
förälskade sig i panna Borzobogata. Vid Gud, man 
kunde knappast låta bli att skratta, ty det var som om 
en pest hade gått öfver alla hjärtan. Det var ingen 
ände på kif och dueller. Men hvarför och hvarom 
man kifvades och duellerade är ej godt att säga, ty 
det hör också till saken, att ingen kunde berömma 
sig af att ha vunnit hennes genkärlek; men hvar och 
en trodde naturligtvis blindt, att han ensam skulle bli 
den gynnade till slut.»

»Hon! Hon upp i dagen!» mumlade åter pan 
Volodjovski.

»De bägge jungfrurna fattade emellertid en varm 
vänskap för hvarandra,» fortsatte Hassling. »Den ena



viker ej ett steg från den andra, och som panna Borzobo- 
gata råder enväldigt i Taurogi...»

»Hvad för slag?» utropade den lille riddaren.
»Ty hon råder öfver alla. Sakovitsch följde ej 

med på sista fälttåget, så förälskad är han, och Sakc- 
vitsch är envåldshärskare öfver furstens alla besittningar. 
Genom honom råder och regerar panna Anna.»

»Är han så förälskad?» frågade Volodjovski.
»Ja, och viss på att segra är han också, ty han 

är en man, som tror sig kunna allt hvad han vill.»
»Och han heter Sakovitsch?»
»Ers nåde vill tydligen riktigt inpränta hans namn 

i sitt minne?»
»Ja... hvarför inte?» svarade Volodjovski med 

låtsad likgiltighet, men hans min var så bister, att det 
böljade gå kalla kårar utefter Zaglobas rygg.

»Nu vill jag endast tillfoga det,» sade Hassling, 
»att om panna Borzobogata befallde Sakovitsch att för
råda fursten och, förhjälpa henne och hennes väninna 
på flykten, skulle Sakovitsch säkerligen göra det utan 
tvekan. Men hon föredrar visst att göra det bakom 
hans rygg ... kanske för att reta honom... hvem 
vet... nog af, en officer, en landsman till mig, har 
anförtrott mig, att hela flykten redan är planlagd och 
att officerarna äro med i sammansvärjningen... att 
dtn snart skall äga rum ...»

Hassling började andas flämtande, ty hans krafter 
voro nu alldeles uttömda.

»Och detta är det viktigaste, som jag hade att 
berätta er,» slöt han brådskande.

Volodjovski ock Kmitsits sprungo upp.
»Hvart ämna de fly?»
»Till Bjalovjesch ... Jag orkar inte mer ...»
Samtalet afbröts för öfrigt här af en ordonnans 

från Sapieha, som inträdde och räckte Volodjovski och 
Kmitsits hvar sitt hopviket pappersark. Knappt hade 
Volodjovski vecklat upp sitt, förrän han utbrast:

»Order att vi skola intaga våra poster till morgon
dagens stormning.» ~



»Hör ni, så kartaunerna smattra?» ropade Zagloba.
»Ha, i morgon! 1 morgon!»
»Uff, hvad det är hett!» återtog pan Zagloba. »Det 

blir en olämplig dag för stormning. .. Fan anfäkta, 
en så’n hetta! Heliga Guds moder! Mer än en kom
mer att bli iskall i morgon trots hettan, men inte de, 
inte de, som ställa sig under ditt beskydd, du vår 
allra heligaste beskyddärinna!... Men fy tusan, hvad 
kanonerna smattra!... Jag är för gammal för storm
ningar, jag... tacka vet jag slagfälten.»

I detsamma uppenbarade sig en ny officer i dörren.
»Är pan Zagloba här?» frågade han.
»Ja!»
»Det är order från hans nåde konungen, att ni i 

morgon skall inställa er hos honom.»
»Aha! De vilja hålla mig ifrån stormningen, ty 

de veta, att den gamle rusar åstad först af alla, så 
snart trumpeterna börja smattra. Joannes Casimirus 
är en god och omtänksam herre, men jag vet inte 
om jag lyckas hålla ut, för då stridslusten kommer, 
glömmer jag allt annat och rusar rätt i elden.... 
Sådan är jag. ... En god och omtänksam herre! ... 
Hör ni hur trumpeterna blåsa signal, att alla skola 
inta sina platser? Hå, i morgon, i morgon!... Sankte 
Per kommer att få göra; han håller nog redan på och 
gör i ordning böckerna ... Och nere i helvetet ställa 
de säkert redan sina beckkittlar på elden åt svenskarna ... 
Uflf, uff, i morgon!...»

ELFTE KAPITLET.

Den första juli firades i det polska lägret en stor 
fältmässa, andaktsfullt åhörd af tio tusen kvartianer. 
Konungen afgaf det löftet, att han i händelse af seger
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skulle uppföra en kyrka åt den heliga jungfrun. Het
maner, dignitärer, ridderskapet och till och med simpla 
soldater följde konungens exempel och afgåfvo löften, 
hvar och en efter sina tillgångar, ty denna stormning 
var afsedd att blifva den sista.

Efter mässans slut skyndade hvar och en af be- 
fälhafvarna till sin post. Pan Sapieha stod med sitt 
folk midt emot Helgeandskyrkan, som då för tiden 
ännu låg utanför murarna, men enär den var nyckeln 
till dem blifvit starkt befäst af svenskarna och försedd 
med garnison, Pan Tscharnjetski skulle intaga dan- 
zigska huset, hvars bortre vägg utgjorde en del af 
muren, hvadan man genom att nedbryta denna vägg 
kunde intränga i staden. Peter Opalinski, vojevod af 
Podlachien, stormade med storpolacker och masurer 
från Krakausidan och Veichsel. Kvartianregementena 
stodo uppställda midt emot Nya stadens port. Trup
pernas numerär var nästan större än att de kunde 
rymmas utefter murarna. Hela omnejden, alla angrän
sande byar voro öfversvämmade af ett haf af män
niskor, längre bort lyste hvita tält, och bortom tälten 
stodo rader af vagnar. Blicken förlorade sig i det 
fjärran blå, innan den nått slutet af denna myllrande 
myrstack.

Alla reservregementena stodo i full slagordning, 
med dragna sablar och foten lyftad till språng, färdiga 
att när som helst störta fram mot de bräscher kano
nerna och i synnerhet Zamoyskis grofva kartauner 
åstadkommo i murarna. Beskjutningen pågick oafbrutet, 
och att man ännu uppsköt med stormningen kom sig 
endast däraf, att man väntade på Vittenbergs svar å 
det bref, som storkansleren, pan Korytsinski, sändt 
honom. Men då vid middagstiden en officer anlände 
med ett afböjande svar, började trumpeterna genast 
smattra rundt hela staden, och stormningen begynte.

Kronotrupperna under hetmanerna, Tscharnjetski 
med sin här, konungens regementen, pan Zamoyskis 
fotfolk, litauerna under pan Sapieha och det allmänna 
uppbådet kastade sig likt en väldig flodvåg samfaldt



mot murarna. Eld och rök slog emot dem, kanoner, 
fältslangor, hakebössor och musköter smattrade; jorden 
skakade i sina grundvalar. Kulorna plöjde breda fåror 
genom människomassorna, men de stormade framåt 
utan att fråga efter vare sig eld eller död. Moln af 
krutrök skymde för solen.

Hvar och en kastade sig med raseri öfver den 
punkt han var utsedd att anfalla, och alltså stormade 
hetmanerna Nya stadens port, Tscharnjetski danzigska 
huset, pan Sapieha med litauerna Helgeandskyrkan, och 
masurer och storpolacker Krakovskie Psjedmjestsie.

Dessa senare fingo det hårdaste arbetet på sin 
lott, ty alla palatsen och husen utefter Krakovskie 
Psjedmjestsie voro förvandlade till fästningar. Men 
masurerna hade gripits af ett sådant stridsraseri, att 
ingenting förmådde hålla dem tillbaka. De intogo 
alltså genom stormning hus efter hus, palats efter pa
lats, slogos i dörrar, i trappor och fönster, nedhöggo 
besättningarna till sista man.

Så snart de eröfrat ett hus, rusade de, innan blo
det ännu hunnit torka på deras händer och ansikten, 
till nästa, och åter blef det en vild strid och åter stor
made de vidare. Utanför palats Kazanovski mötte dem 
en svensk truppstyrka och hälsade dem, understödd af 
Bernhardinerkyrkans samt palatsets egna kanoner, med 
en mördande eld. Men kulornas haglande hejdade 
dem icke för ett ögonblick, och med ropet: »Framåt, 
masurer!» störtade adeln med dragna sablar emot trup
pen. Efter följde fotfolk och den med klubbor, yxor 
och bilor beväpnade betjäningen. Inom ett ögonblick 
var den svenska truppen stadd i upplösning, och mör
dandet begynte. Vänner och fiender blandades så om 
hvarandra, att de bildade en enda formlös massa, som 
vred och kastade sig och vältrade sig i sitt eget blod.

Allt flere bloddrypande truppafdelningar kommo 
anryckande från Krakauporten. Den sista återstoden 
af den svenska truppstyrkan nedhöggs, och nu började 
den ryktbara stormning af palats Kazanovski och Bern-



hardinerkyrkan, som till stor del afgjorde stridens 
utgång.

Pan Zagloba tog del däri, ty han hade misstagit 
sig, då han i går trott, att konungen önskat ha honom 
hos sig som uppvaktande kavaljer. I sin egenskap af 
namnkunnig och erfaren krigare fick han sig tvärtom 
anförtrodt befälet öfver betjäningen. Till en början 
hade han visserligen haft för afsikt att hålla sig till 
eftertruppen och nöja sig med att besätta de redan 
intagna palatsen, men äfven han hade låtit sig ryckas 
med af den allmänna stridsifvern. Onekligen var han 
af naturen fallen för försiktighet och riskerade ogärna 
sitt lif i onödan, men han hade under årens lopp 
blifvit så van vid strider, hade deltagit i så många 
ohyggliga blodbad, att han, då nödvändigheten så kräfde, 
kämpade lika tappert som någon annan, ja, till och 
med tapprare, ty förtviflan och raseri fyllde hans man
liga hjärta.

Och nu befann han sig utanför porten till palats 
Kazanovski, i trängseln och virrvarret, i kulregn och 
rök, i ett kaos af jämmerrop och vapenbrak. Tusende 
yxor och bilor dånade mot porten, tusenden kastade 
sig ursinnigt, med hela sin tyngd, emot den. Som
liga föllo som träffade af blixten, andra intogo deras 
plats, trampande på de stupade och banande sig väg 
in i den tätaste hopen, liksom om de afsiktligt sökt 
döden. Ett mera hårdna ckadt försvar och en mera 
ursinnig stormning hade ännu aldrig någon varit vittne 
till. från fönstren ofvanför porten haglade kulor, och 
brinnande beck rann i strömmar, men de som befunno 
sig nedanför skulle ej ha kunnat draga sig tillbaka, 
om de än velat, så dref man på dem bakifrån. Man 
såg krutstänkta och svettdrypande män, som med sam
manbitna tänder och vildt rullande ögon ryckte loss 
bjälkar ur porten så stora, att i vanliga fall knappast 
tre kraftiga*karlar skulle förmått rubba dem. Samtidigt 
restes det upp stegar mot väggarna, och alla fönster 
stormades, trots att muskötpiporna, som stucko ut ge
nom dem, ej för ett ögonblick upphörde att utspy eld
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oeh rök. Rökmolnen blefvo till slut så täta, att fastän 
det var midt på ljusa dagen de stormande knappast 
kunde urskilja hvarandra. Detta oaktadt afstannade ej 
striden, tvärtom, i allt tätare flockar klättrade man 
uppför stegarna, i allt vildare raseri kastade man sig 
emot porten, eggad af larmet från Bernhardinerkyrkan, 
hvilket angaf, att andra truppafdelningar där utvecklade 
samma energi.

Då ropade plötsligt Zagloba med en stämma så 
ljudlig, att den hördes tvärs igenom dån och brak:

»En påse krut under porten!»
En sådan räcktes honom ögonblickligt, och han 

gaf order, att en liten grop skulle gräfvas i marken 
under själfva porten. Påsen lades ned där, pan Zagloba 
antände själf stubintråden och kommenderade därefter:

»Åt sidorna! Iatill väggen!»
Några ögonblick senare ljöd en väldig knall, och 

nya rökmoln stego mot höjden. Pan Zagloba och 
hans folk skyndade fram. Explosionen hade visserligen 
ej söndersplittrat porten, men den hade lösryckt några 
väldiga bjälkar och öppnat ett gap, hvarigenom till 
och med en storväxt man med lätthet skulle kunna 
tränga sig in.

Då började yxor och bilor dåna med fördubblad 
kraft, ett nytt anlopp gjordes, och plötsligt hördes ett 
bedöfvande brak: hela ena dörrhalfvan hade störtat in.

Ur mörkret där inne blixtrade skott, men män
niskofloden störtade in utan att längre af något låta 
sig tillbakahållas — palatset var eröfradt.

Samtidigt trängde man in äfven genom fönstren, 
och ett fruktansvärdt handgemäng började inom pa
latsets murar. Gemak efter gemak eröfrades, korridor 
efter korridor, våning efter våning. Ingen' af sven
skarna begärde pardon, och ingen fick det heller. I 
somliga korridorer och gångar lågo sådana massor af 
stupade, att svenskarna staplade upp barrikader af liken, 
men angriparna fattade dessa i benen eller i håret och 
vräkte ut dem genom fönstret. Blodet rann i ström
mar utför trapporna. Små skaror af svenskar försvå



rade sig ännu här och där, parerade med domnande 
händer sina fienders ursinniga hugg. Blodet forsade 
utför deras ansikten, det svartnade för deras ögon, en 
och annan dignade ned på sina knän men fortsatte 
ändå att kämpa. Ansatta från alla håll, besegrade af 
öfvermakten mottogo de banesåret under tystnad, såsom 
det höfdes soldater. Blodbestänkta gudagestalter och 
forntida hjältar blickade ut öfver dem med sina stir
rande marmorögon.

Roch Kovalski rasade i öfre våningen, pan Zagloba 
med sin afdelning stormade ut på terrassen och ned i 
de underbara trädgårdar, som voro beryktade öfver hela 
Europa. Deras träd voro nedhuggna, buskarna sönder
skjutna af polska kulor, fontänerna lågo i grus, marken 
var plöjd af granater, med ett ord, öfverallt förstörelse 
och ruin. För närvarande utkämpades äfven där en 
blodig kamp, men den varade helt kort, ty svenskarna 
förmådde endast göra ett svagt motstånd. De ned
höggos af pan Zagloba och hans trupp, och sedan 
spredo sig soldaterna i trädgårdarna och hela palatset 
för att söka efter byte.

Pan Zagloba själf styrde stegen mot en af träd
gårdarnas aflägsnaste vrår, där muren skyddade mot 
solstrålarna. Den gamle riddaren ville hvila ut en 
stund. Han slog sig ned på en bänk och beredde sig 
just att torka svetten af pannan, då han plötsligt varse- 
blef några vidunderliga skepnader, som med olycks
bådande blickar stirrade på honom mellan en järnburs 
galler.

Buren var anbragt i vinkeln mellan murarna, 
hvadan kulorna utifrån ej kunnat träffa den. Dess 
dörr stod vidöppen, men de utmagrade, ohyggliga vid
undren där inne hade ingen tanke på att begagna sig 
häraf. Skrämda af oväsendet och det blodiga skåde
spel de bevittnade, hade de trängt sig tillsammans i 
en vrå och gåfvo genom brumningar uttryck åt sin 
förskräckelse.

»Simiae eller djäflar?» mumlade pan Zagloba för 
sig själf.



Plötsligt greps han af vrede, hjältemod fyllde 
hans barm, och med lyftad sabel störtade han emot 
buren.

Där inne uppstod en vild panik. Aporna, som 
blifvit väl behandlade af de svenska soldaterna och 
varit stora favoriter hos dessa, grepos af en nästan 
vanvettig skrämsel och började rusa af och an i buren, 
klänga uppför dess galler och tak, skrika, vråla och 
bita. Till sist kastade sig en i sitt raseri rätt om 
halsen på pan Zagloba och började klösa honom af 
alla krafter, en annan hängde sig fast vid hans högra 
arm, en tredje hoppade upp på hans bröst, en fjärde 
slet i hans rockskört. Svettdrypande och flämtande 
sökte han förgäfves skaka af sig sina angripare och 
utdelade på måfå hugg till höger och vänster; inom kort 
var hans alldeles andtruten, hans ögon trängde ur sina 
hålor, och med förtviflad stämma började han ropa:

»Go* herrar! Hjälp 1»
O väsendet ditkallade några officerare, som utan 

alt veta hvad som var å färde kommo rusande med 
sina bloddrypande sablar i högsta hugg. Men plöts
ligt tvärstannade de, sågo på hvarandra och brusto så 
ut i ett skallande skratt. Flere kommo till, en hel 
skara samlade sig men endast för att stämma in i den 
allmänna skrattkören. De raglade som druckna och 
höllo sig för magen, deras blodbestänkta ansikten för
vredos spasmodiskt, och ju värre pan Zagloba åthäf- 
vade sig, dess värre skrattade de. Till all lycka kom 
slutligen Roch Kovalski nedspringande från öfvervå- 
ningen, dref hopen åt sidan och befriade sin farbror 
från apornas omfamningar.

»Ni skälmar!» ropade pan Zagloba flåsande. »Måtte 
åskan slå ner på er! Hur våga ni stå och skratta, då 
en katolik blir misshandlad af afrikanska mönstra? 
Måtte åskan slå ner på eri Om inte jag varit, skulle 
ni ännu stå och spräcka skallarna mot porten, och 
bättre äro ni inte värda! Måtte ni krevera!»

»Måtte du krevera själf, du apornas konung!» ro
pade den närmast stående officeren.



»Simiarum destructor/» ropade en annan.
»Victor!» tillfogade en tredje.
»Nej, inte victor utan victus!»
Men nu kom Roch åter sin farbror till hjälp och 

gaf den närmast stående ett slag för bröstet, så att han 
ramlade baklänges. Af de öfriga ryggade somliga till
baka och andra drogo sina sablar, men ett fortsatt 
slagsmål förebyggdes lyckligtvis genom larmet och 
skotten från Bernhardinerkyrkan. Striden fortgick där 
tydligen lika het, och att döma af de smattrande mu- 
skötsalfvorna hade svenskarna ingen tanke på att 
gifva sig.

»Till kyrkan! Till kyrkan!» ropade Zagloba.
Själf ilade han upp i palatsets öfvervåning, från 

hvars högra flygel han hade utsikt öfver kyrkan, som 
tycktes omhvärfd af ett eldhaf. De anstormande ska
rorna ringlade och vredo sig konvulsiviskt där nere 
utan att lyckas intränga i kyrkan och utsatta för en 
mördande korseld, ty äfven från Krakauporten haglade 
det kulor öfver dem.

»Kanonerna till fönstren!» kommenderade Zagloba.
Det fanns i palats -Kazanovski ett ansenligt förråd 

af såväl mindre som större kanoner, och dessa släpades 
nu fram till fönstren. Inom en halftimmes förlopp 
voro ett tiotal kanonmynningar riktade mot kyrkan.

»Roch!» sade pan Zagloba med upprörd stämma, 
»jag måste utföra något stordåd, annars är det förbi 
med mitt anseende. Den där historien om aporna — 
måtte pesten förgöra dem! — kommer att gå genom hela 
arméa, och fastän jag har mål i munnen och spets 
på tungan, kan jag ändå inte reda mig mot allesam
mans. Jag måste utplåna denna smälek, annars får 
jag, vid Gud, öfver hela stora republiken inte heta 
annat än apornas konung.»

»Farbror måste utplåna denna smälek!» upprepade 
Roch med dånande stämma.

»Och första steget har varit, att jag intagit palats 
Kazanovski, ty hvem har gjort det om inte jag!»



»Hvem har gjort det om inte farbror!» uppre
pade Rocb.

»Och nu ämnar jag också intaga den där kyrkan, 
så sant mig Gud hjälpe!» slöt Zagloba.

Därpå vände han sig till sitt folk, som redan stod 
vid kanonerna.

»Ge fyr!»
Svenskarna, som med förtviflans raseri försvarade 

sig i kyrkan, grepos af skräck, då plötsligt hela sido- 
väggen började darra och vackla. Tegel, grus och 
kalk öfverhöljde dem som sutto uppkrupna i fönster, 
på gesimser och i skottgluggar och därifrån besköto de 
belägrande. Kyrkan fylldes af dammoln, som i för
ening med krutröken hotade att kväfva de utmattade 
människorna. Den ene kunde ej urskilja den andre i 
mörkret, och ropen: »Vi kväfvasl Vi kväfvasl» ökade 
ångesten och skräcken . .. Och kyrkan vacklar i sina 
grundvalar, och dånet i murarna och tegelstenarnas 
slammer och kulornas hvinande genom fönstren, hettan 
och utdunstningarna förvandla helgedomen till ett jor
diskt helvete. De förtärade soldaterna skynda bort 
från portar, fönster och skottgluggar. Ångesten stegras 
till vanvettig panik. Åter ropa vilda stämmor: »Vi 
kväfvas! Vatten! Luft!» Plötsligt börja hundra strupar 
skräna:

»Den hvita fanan! Den hvita fanan!»
Befälhafvaren, Erskine, fattar den med egen hand 

för att sticka ut den genom ett fönster, då porten ger 
vika cch fienden kommer instörtande lik en här af 
afgrundsandar. Slaktandet begynner. Det blir med 
ens tyst i kyrkan, man hör endast flåsande andetag, 
sablarnas sågande i människokött, stål, som rasslar mot 
stengolfvet, jämmerrop, plasket af blod, hesa stämmor, 
som vråla: »Pardon! pardon!» Efter en timmes strid 
börja Bernhardinerkyrkans klockor ringa, och de ringa, 
ringa, ringa — ringa in segern åt masurerna och 
ringa själaringning öfver svenskarna.

Palats Kazanovski och Bernhardinerkyrkan äro in
tagna. Peter Opalinski, vojevod af Podlachien, kom-

9. — Syndafloden. III.



mer i egen person ridande in bland de blodstänkta 
skarorna utanför palatset.

»Hvem kom oss till undsättning från palatset?» 
ropar han så högt han förmår för att öfverrösta allt 
sorl och oväsen.

»Densamme som intagit palatset,» svarar en stämma, 
och en väldig skepnad träder plötsligt fram för voje- 
voden. »Jag 11!»

»Hvad heter ni?»
»Zagloba.»
»Vivat Zagloba!» dånar det ur tusen strupar.
Men Zagloba pekar endast stridslystet med sin 

sabel på Krakau porten.
»Det är inte slut än!» ropar han. »Till porten 1 

Kanonerna mot murarna och vi mot porten! Framåt 1 
Framåt!»

De ursinniga skarorna störta bort i riktning mot 
porten, men — o under! — i stället för att tilltaga 
aftager den svenska elden.

Samtidigt ljuder helt oväntadt en stämma upp
ifrån klockstapelns spets:

»Pan Tscharnjetski är redan inne i staden! Jag 
ser våra fanor.»

Svenskarnas eld aftager mer och mer.
»Halt!» kommenderar vojevoden.
Men skarorna lyssna ej till honom utan störta 

alltjämt framåt. Då börjar den hvita fanan fladdra 
uppe på Krakauporten.

Tscharnjetski hade i själfva verket slagit sig ige
nom danzigerhuset och likt en orkan kommit instor
mande i staden, och då kort därefter äfven de litauiska 
fanorna planterades på murarna, insåg Vittenberg, att 
ett fortsatt motstånd skulle vara gagnlöst.

Trumpetarna började därför blåsa uppe på mu
rarna och svänga de hvita fanorna. Seende detta af- 
bröto de polska befälhafvarna stormningen, och kort 
därefter red general Lewenhaupt, åtföljd af några öfver- 
star, i sporrsträck ut genom Nya stadens port för att 
uppsöka konungen.



Johan Kasimir hade redan staden i sin hand, men 
den gode konungen ville förhindra vidare blodsutgju
telse och fasthöll därför vid sina förut uppställda villkor. 
Staden skulle med allt därstädes hopadt krigsbyte öfver- 
lämnas till polackerna. Hvarje svensk erhöll tillåtelse 
att medtaga endast så mycket som han medfört från 
Sverige. Garnisonen och allt befäl fick tillstånd att 
fritt aftåga med vapen i hand, medförande sina sjuka 
och sårade samt de svenska damer, som befunno sig 
i staden. De polacker, som ännu voro i svensk tjänst, 
fingo amnesti på den grund, att de säkerligen icke 
kvarstått frivilligt. Undantag gjordes endast för Bogu- 
slav Radzivill, och detta medgaf Vittenberg desto be
redvilligare som fursten för ögonblicket befann sig i 
Douglas’ läger vid Bug.

Kapitulationsakten underskrefs genast. Kyrkornas 
alla klockor började förkunna för staden och världen, 
att Varschau ånyo öfvergått i sin rättmätige härskares 
händer. En timme senare kom hela den fattigare be
folkningen strömmande öfver vallarna för att i det 
polska lägret få sin hunger stillad. Konungen gaf be
fallning, att lifsmedel skulle utdelas, och red själf att 
åse den svenska garnisonens aftåg.

Kring majestätet samlade sig, förutom staben, så 
godt som hela den polska armén, ty alla voro nyfikna 
att få se dessa svenskar, med hvilka de för några tim
mar sedan utkämpat så vilda och blodiga strider.

Först kom rytteriet, som var föga talrikt, därefter 
fältartilleriet med de mindre kanonerna — de större 
skulle nämligen öfverlämnas till polackerna. Med tända 
luntor i händerna marscherade soldaterna bredvid sina 
pjäser. Öfver deras hufvuden fladdrade fanorna, som 
till tecken af vördnad sänktes för konungen, så nyligen 
en landsflykting. Artilleristerna förde sig stolt och 
sågo det polska ridderskapet rätt i ögonen som om de 
velat säga: »Vi träffas igenl» och polackerna beundrade 
deras käcka hållning och deras trots motgången obrutna 
mod. Sedan kommo vagnarna med officerare och så
rade. I den främsta låg kansleren Oxenstierna, för



hvilken konungen lät fotfolket skyldra gevär, till tecken 
att han förstod uppskatta förtjänsten äfven hos en 
fiende.

Därefter framtågade under trummornas dån och 
med fladdrande fanor det oförlikneliga svenska fotfolket, 
som enligt Supanhazys uttryck liknade vandrande fästen. 
Så kom en lysande skara af pansarklädda ryttare med 
en blå fana, hvarpå ett gyllene lejon var broderadt. 
Vid dess anblick lopp ett sorl genom mängden:

»Vittenberg kommer I Vittenberg kommerI»
Det var verkligen själfve fältmarskalken som kom, 

åtföljd af Wrangel, Horn, Erskine, Lewenhaupt och 
Forgell. De polska riddarnas ögon riktades ifrigt åt deras 
håll, och i synnerhet fästes de på Vittenbergs ansikte. 
Men det fanns i detta ansikte ingenting, som angaf den 
fruktansvärde krigare han i själfva verket var. Det 
var ett gammalt, blekt, af sjukdom härjadt ansikte 
med skarpa drag och små, spetsiga, uppåtvridna mus
tascher. De sammanpressade läpparna och den långa, 
spetsiga näsan gåfvo honom utseende af en gammal 
girigbuk. 1 sin svarta sammetsdräkt och med sin svarta 
hatt på hufvudet såg han sr. arare ut som en lärd astro
log eller en medikus än som en krigare, och endast 
guldkedjan om halsen, briljantstjärnan på bröstet sam^ 
fältmarskalkstafven i hans hand angaf, hvilken hög 
post han beklädde.

Allt under det han red framåt, kastade han oro
liga blickar på konungen, på staben, på trupperna, och 
slutligen flög hans blick ut öfver allmänna uppbådets 
tallösa massor, och ett ironiskt leende krusade hans 
bleka läppar.

Men genom dessa massor lopp ett allt starkare 
sorl, och ordet »Vittenbergl Vittenberg!» var på allas 
läppar.

Efter några ögonblick öfvergick sorlet i ett doft 
men hotfullt brus, likt hafvets brus före stormen. 
Stundom tystnade det, och då hördes långt i fjärran, 
vid de bortersta leden, ljudet af en dundrande stämma. 
Allt flere och flere stämmor svarade den första, svarade
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den allt kraftigare, som mångdubbla ekon. Det var 
alldeles som när en storm nalkas.

De polska dignitärerna började blifva oroliga och 
kastade frågande blickar på konungen.

»Hvad är detta? Hvad är meningen?» sporde 
Johan Kasimir.

Då öfvergick mullret i ett oväsen så bedöfvande 
som om himlens alla åskor urladdat sig. Allmänna 
uppbådets tallösa massor böljade likt ett sädestält, då 
orkanen drager fram däröfver. Plötsligt blixtrade några 
tusen sablar i solen.

»Hvad är det? Hvad är meningen?» frågade 
konungen för andra gången.

Ingen kunde ge något svar.
Då ropade pan Volodjovski, som stod i närheten 

af pan Sapieha:
»Det är Zigloba!»
Volodjovski hade gissat rätt. Då kapitulations- 

villkoren blifvit offentliggjorda och kommit till pan 
Zaglobas vetskap, hade den gamle adelsmannen gripits 
af en så ursinnig vrede, att han för en stund förlorat 
talförmågan. Så snart han något återhämtat sig, ru
sade han besinningslöst in i allmänna uppbådets led 
och började uppvigla sinnena. Man lyssnade villigt 
till honom, ty alla voro af den tanken, att efter så 
många mödor, så mycket hjältemod, så mycket utgjutet 
blod skulle man haft rätt att utkräfva en bättre hämnd 
på fienden. Den tygellösa, oroliga adeln skockade sig 
därför i hopar omkring honom, och han kastade näf- 
tals med glödande kol i krutet, hvilket gick dess lät
tare att antända som hufvudena redan förut voro upp
hettade af de efter en seger oundgängliga libationerna. 
Äfven i armén smög Zagloba sig in och fann där ett 
lika. villigt gehör för sina klagomål, ty förbittringen 
mot Vittenberg var allmän. Ett vildt tumult skulle 
genast ha utbrutit, om icke Zagloba själf förhindrat 
det. Han fruktade nämligen, att om det utbröt för 
tidigt Vittenberg på ett eller annat sätt skulle lyckas 
undkomma; inträffade det däremot samtidigt med hans
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aftåg ur staden, skulle han bli spetsad på sablarna, 
innan någon ens hann fatta hvad det var fråga om.

Hans beräkningar slogo fullständigt in. Vid åsy
nen af den hatade generalen greps den tygellösa, half- 
druckna adeln af ett vildt raseri. Fyrtio tusen sablar 
blixtrade i solen, ur fyrtio tusen strupar höjdes ropet: 
»Död åt Vittenberg!»

I första ögonblicket stodo alla som lamslagna af 
häpnad, ehuru de mycket väl förstodo hvarom fråga 
var. »Hvad skola vi göra?» hördes stämmor i konun
gens stab. »Barmhärtige GadI» »Vi måste rädda 
honom!» »Det är en skam alt icke hålla sitt gifna 
ord!»

Rasande människoskaror kommo nu rusande in 
mellan trupperna, hvilkas led brötos. Rundt omkring 
såg man dragna sablar, upphettade ansikten, stirrande 
ögon och gapande munnar. Larmet och skränet till- - 
togo i styrka. I spetsen för de framstormande skarorna 
sprungo trossknektar, betjäning, allt arméns lösa slödder, 
mera lika djur eller djäflar än människor.

Äfven Vittenberg förstod hvem allt detta gällde. 
Han blef hvit som ett lärft i ansiktet, kallsvetten sipp
rade fram på hans panna och — sällsamt att säga — 
denne gamle krigare, för hvilken så många arméer 
darrat, greps af en sådan skräck inför den tjutande folk
hopen, att han alldeles förlorade besinningen. Han 
började darra i hela kroppen, han stönade högt, sa
liven rann från hans mungipor ned på den gyllene 
kedjan, och fältmarskalkstafven föll ur hans hand. Allt 
mer och mer närmade sig den rasande hopen; redan 
hade en skara vilda gestalter omringat de olyckliga 
generalerna — ännu ett ögonblick och de skulle slita 
dern i stycken!

De öfriga generalerna drogo sina värjor för att 
åtminstone stupa med vapen i hand, såsom det höfdes 
krigare; men den gamle fältmarskalken slöt ögonen 
och tycktes nära att falla i vanmakt.

Då ilade pan Volodjovski till stabens räddning. 
Hans fana klöf folkhopen, liksom en båt, länsande



undan för fulla segel, klyfver och kastar åt sidan de 
skummande vågorna. Inom ett ögonblick hade lauda- 
nerna omringat staben, med sina hästar, sina bröst och 
sina sablar bildat en mur omkring den..

»Till konungen!» ropade den lille riddaren.
Och de sprängde åstad. Hopen omgaf dem på 

alla sidor, svängde sina sablar och pikar och vrålade 
af ursinne, men de banade sig väg igenom den, ut
delande hugg och stötar åt höger och vänster.

Vittenberg hade något sansat sig, men sin skräck 
var han ej kvitt. Han hoppade af hästen, och som 
en hare, förföljd af vargar eller hundar, söker skydd 
till och med under hjulen på en vagn, så släpade han 
sig trots sina podager ända fram till konungens fötter.

Där kastade han sig på knä, och i det han fattade 
ett krampaktigt tag i stigbygeln, började han ropa:

»Rädda mig, nådige herre, rädda mig! Jag har 
ditt kungliga ord, kapitulationsakten är underskrifven, 
rädda mig, rädda mig! Förbarma dig öfver oss! Låt 
dem icke mörda mig!»

Konungen vände med motvilja bort blicken från 
så mycken nesa och förödmjukelse.

»Lugna er, herr fältmarskalk!» sade han.
Men själf såg han djupt upprörd och bekymrad 

ut, ty han visste ej hvad han skulle taga sig till. Väl
diga människomassor skockade sig rundt omkring och 
närmade sig allt mera. Visserligen stodo ryttarfanorna 
redo till strid, och Zamoyskis fotfolk bildade en oge
nomtränglig mur kring staben, men hvad skulle slutet 
bli på allt detta?

Konungen såg på Tscharnjetski, men denne en
dast snodde sitt skägg i stumt raseri öfver allmänna 
uppbådets brist på krigstukt.

Kansler Korytsinski var den som först tog till 
ordet.

»Ers kungliga nåde,» sade han, »vi måste upp
fylla de gifna löftena.»

»Ja, naturligtvis,» svarade konungen.



Vittenberg, som begärligt lyssnat, drog en suck 
af lättnad.

»Allernådigaste herre!» utropade han. »Jag har 
trott på ditt ord som på Guds eget.»

Då vände sig den gamle storhetmanen, pan Po- 
totski, till honom:

»H var för har ni då själf brutit så många eder, så 
många fördrag, så många löften?... Som man själf 
handlar, blir man behandlad . .. Hvarför tillfångatog 
ni Wolff och konungens regemente mot kapitulations- 
villkoren?»

»Det var inte jag, det var Muller!» svarade Vit
tenberg.

Hetmanen såg på honom med en blick full af 
förakt och vände sig därpå till konungen:

»Nådige herre 1 Jag säger inte så för att förleda 
ers kungliga nåde till att å sin sida bryta några för
drag ; må löftesbrotten stanna på deras sida ... Men 
hvar skola vi sätta honom i säkerhet? Här kunna vi 
inte kvarhålla honom, då skulle ett uppror utbryta.»

»Ja hvar?» upprepade konungen rådvill.
Då framträdde pan Zamoyski och yttrade:
»Nådige herre! Gif dem åt mig, så för jag dem 

till Zamos, och där få de stanna, tills lugnet blifvit 
återställdt. Jag skall nog veta att skydda dem för 
adeln.»

»Men hur skall ni kunna skydda dem under vä
gen?» frågade kansleren.

»Bahl Jag har godt om både kanoner och fot
folk. Jag vill se hvem som skall kunna taga dem 
ifrån Zamoyski.»

»Ja, det blir den bästa utvägen,» sade kansleren, 
och flere andra instämde.

»Nå, så tag dem då, starost!» utlät sig slutligen 
konungen.

Seende att ingen lifsfara längre hotade honom, 
fann Vittenberg det emellertid lämpligt att protestera.

»Detta hade vi inte väntat oss!» ropade han.
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Hvarpå pan Pototski med en gest utåt vägen 
svarade:

»Nå, var så goda, vi kvarhålla er inte, vägen 
är fri!»

Vittenberg teg.
Omedelbart därpå utsände kansleren ett tiotal offi

cerare att förkunna för den upphetsade adeln, att Vitten
berg ej fick aftåga fritt utan skulle sändas till Zamos. 
Tumultet upphörde visserligen icke genast, men under
rättelsen verkade dock lugnande. För öfrigt togo tan
karna snart en annan riktning. Hären började strömma 
in i Varschau, och anblicken af den återeröfrade huf- 
vudstaden fyllde alla sinnen med segerglädje och triumf.

Äfven konungen gladde sig men erfor på samma 
gång en bitter grämelse öfver att icke ha förmått till 
punkt och pricka uppfylla de stipulerade villkoren. 
Icke mindre grämde honom allmänna uppbådets oför
bätterliga själfsvåld.

Tscharnjetski skummade af vrede.
»Med en sådan armé kan man aldrig vara trygg 

för morgondagen,» yttrade han till konungen. »Ibland 
slåss den illa, ibland hjältemodigt, allt beror på hu
möret, och vid minsta anledning är den färdig att göra 
myteri.»

»Gifve Gud, att de inte börja draga sina färde!» 
sade konungen. »De behöfvas här ännu, fastän de 
själfva tro, att de redan fullgjort sitt värf.»

»Anstiftaren af det här upploppet bör sönderslitas 
mellan hästar utan hänsyn till de tjänster han gjort 1» 
fortsatte Tscharnjetski.

Order gåfvos att på det ifrigaste efterspana pan 
Zagloba, ty ingen var okunnig om att han varit upp- 
hofvet till det hela; men pan Zagloba var som upp
slukad af jorden. Man letade efter honom i staden, i 
tälten, i kosacklägret, till och med bland tatarerna, 
men öfverallt förgäfves. För öfrigt visste Tiesen- 
hausen berätta, att konungen, godhjärtad och för
låtande som alltid, af hela sin själ önskade, att man



ej skulle lyckas finna honom och till och med låtit 
läsa en mässa härför.

En vecka senare, vid ett gästabud, hördes Johan 
Kasimir slutligen utbrista:

»Låt kungöra, att pan Zagloba inte skall hålla 
sig gömd längre, vi längta efter honom och hans lu
stigheter 1»

Och då pan Tscharnjetski antog en bister uppsyn, 
tillfogade konungen:

»Den som här i landet hade endast rättvisa och 
ej barmhärtighet inom sig, han borde i stället för hjärta 
bära en bila i bröstet. Ingenstädes felar man så ofta 
som här, men ingenstädes är man heller så snar till 
bättring.»

Då konungen fällde dessa ord, hade han ej så 
mycket pan Zagloba som icke dess mer Babinitsch i 
tankarna, och på Babinitsch tänkte han, emedan den 
unge krigaren just dagen förut hade bönfallit honom 
om att få bege sig till Litauen för att underblåsa krigs- 
lågan där och jaga svenskarna som han fordom jagat 
Chovanski. Som konungen i alla händelser haft för 
afsikt att ditsända någon i »det lilla kriget» förfaren 
officer, gaf han pan Andreas sin tillåtelse och sin välsig
nelse och tillhviskade honom slutligen en önskan, som 
lockade tårar af tacksamhet i den unge riddarens ögon.

TOLFTE KAPJTLET.

Några dagar senare begaf sig Kmitsits åstad på 
sin färd. Genom en ansenlig gåfva hade Supanhazy 
låtit förmå sig att öfverlämna åt honom femhundra 
dobrutskiska tatarer, och han disponerade sålunda öfver 
halftannat tusen goda soldater, en styrka, hvarmed ju 
åtskilligt kunde uträttas. Också brann han af strids-



ifver och dådlust, och glada förhoppningar föresväfvade 
honom: Han hörde redan, huru hela Litauen med be
undran och häpnad uttalade hans namn ... I synnerhet 
var det ett par kära läppar, som han oupphörligt hörde 
nämna det, och det växte» vingar på hans skuldror.

Hvad som också fröjdade honom var, att han 
först af alla fick förkunna den glada nyheten, att 
Varschau var taget och svenskarna slagna. Varschau 
var taget 1 Hvar han gick fram, där genljöd hela nejden 
af detta rop, där hälsades han af jublande och gråtande 
människoskaror, där ringdes det i kyrkklockorna och 
sjöngs »Te Deum laudamusl»

Det var dock endast i början af sin fård han så 
odeladt kunde hänge sig åt segerfröjd och ljusa dröm
mar. Snart började farorna hopa sig. Redan vid 
Serotsk stod en ansenlig svensk styrka. Karl Gustaf 
hade beordrat den dit, för att den skulle förhindra be
lägringen af Varschau, men som Varschau nu var taget, 
hade denna armé intet annat att göra än spärra vägen 
för de truppafdelningar Johan Kasimir möjligen skulle 
vilja sända till Preussen eller Litauen. I spetsen för 
den stod Douglas, en erfaren och skicklig general, samt 
två polska förrädare: Radziejovski och Radzivill. De 
förfogade öfver två tusen man utvaldt fotfolk samt lika 
mycket artilleri och kavalleri. Så snart de tre befäl- 
hafvarna fingo vetskap om Kmitsits’ expedition, beslöto 
de innesluta honom i ett nät, utspändt i en triangel 
från Bug, med Serotsk och Zlotoryja som bas och 
Ostrolenka till spets.

Kmitsits måste passera igenom denna triangel, ty 
han hade brådt och denna väg var den kortaste. Han 
märkte genast, att han kommit in i ett nät, men som 
han var van vid detta slags krig, lät han sig ej för
skräckas. Dessutom räknade han på att nätet var all
deles för vidsträckt och att maskorna följaktligen voro 
så stora, att han i händelse af behof skulle kunna 
smyga sig igenom dem. Hvad mera var: fastän han 
oaflåtligt jagades och förföljdes, kom ban icke blott 
undan utan förföljde äfven själf. Först öfvergick han



Bag vid Serotsk och nedgjorde sedan vid Branschyk 
tre hundra man, som utsändts att förfölja honom, så 
att, som furst Boguslav skref, det icke ens blef någon 
kvar för att öfverbringa olycksbudet. Douglas själf 
angrep honom vid Dlugosiodle, men han slog sig 
igenom det svenska rytteriet, och i stället för att sedan 
fly höll han sig i dess närhet ända till Narva, som 
han simmande öfvergick. Douglas stod kvar på stran
den, väntande på pråmar, men innan dessa hunnit 
anlända, öfvergick Kmitsits ånyo floden, nu midt i 
mörka natten, angrep de svenska förposterna och fram
kallade panik och oreda i Douglas' hela division.

Den gamle generalen häpnade öfver denna djärf- 
het, men än större blef hans häpnad följande dag, då 
han erfor, att Kmitsits kringgått armén, återvänd t till 
den plats, hvarifrån man hetsat honom som ett ville
bråd, och i Branschyk angripit den svenska trossen, 
bemäktigat sig krigsbyte och kassa och nedhuggit den 
af femtio man bestående eskorten.

Ibland förflöto flere dagar, under hvilkas lopp 
svenskarna med blotta ögat kunde urskilja hans tatarer 
borta vid synranden men ej voro i stånd att upphinna 
dem. Pan Andreas själf däremot gjorde oupphörliga 
utfall. De svenska soldaterna blefvo alldeles uttröttade, 
och de polska trupper, som ännu höllo fast vid Radzie- 
jovski, voro föga att lita på, ehuru sammansatta af 
dissidenter. Dessutom hade den ryktbare partigängaren 
hela befolkningen på sin sida. Han var underrättad 
om hvarje rörelse, om hvarje minsta ströftåg, om 
hvarje vagn, som åkt i förväg eller kommit efter. Ofta 
föreföll det som om han endast lekt med svenskarna, 
men det var en i sanning fruktansvärd lek* Alla fångar 
lät han sina tatarer hänga, hvilket för Öfrigt äfven 
svenskarna gjorde öfver hela republiken. Ibland var 
det som om ett blindt raseri fått makt med honom, 
ty han kastade sig besinningslöst öfver en mångdubbelt 
starkare fiende.

»Det är en galning, som anför den där kåren,» 
sade Douglas.



»Eller en galen hund!» svarade Radziejovski.
»Både det ena och det andra och dessutom en 

skicklig officer,» inföll Boguslav, och han berättade 
själf belåtet för generalerna, att han två gånger med egen 
hand sträckt den där junkern till marken.

Mot honom var det också, som Babinitsch för* 
nämligast riktade sitt ursinne. Själf förföljd för
följde han.

Douglas anade, att någon personlig fiendskap måste 
ligga gömd bakom.

Fursten förnekade det icke, ehuru han ej gaf 
några närmare förklaringar. För öfrigt betalade han 
Babinitsch med samma mynt och satte, följande Cho- 
vanskis exempel, ett pris på hans hufvud. Då detta 
ej hjälpte, beslöt han att begagna just Babinitsch’ 
hat mot honom som ett medel att locka denne i fällan.

»Det är en skam för oss att längre ligga och 
nappas med den där strålröfvaren,» sade han till 
Douglas och Radziejovski, »han smyger omkring oss 
som en varg omkring fårahuset cch glider oss bestän
digt ur händerna. Jag tågar ut mot honom med en 
liten afdelning, och då han angriper mig, håller jag 
stånd mot honom, till dess ni hinner fram; sedan släppa 
vi inte fisken ur nätet.»

Douglas, som för länge sedan fått nog af denna 
hetsjakt, invände tämligen lamt, att man ej fick och 
ej hade rätt att blottställa en så högättad persons lif 
för en enda marodörs skull; men då fursten vidhöll sitt 
beslut, samtyckte han.

Det beslöts, att fursten skulle tåga ut med en 
afdelning af fem hundra ryttare, men att hvarje ryttare 
bakom sig skulle ha en med musköt beväpnad fot
soldat. Med denna list afsåg man att föra Babinitsch 
bakom ljuset.

»Han kommer inte att kunna styra sig, då han 
får höra talas om att det är endast fem hundra ryttare, 
utan angriper oss gifvetvis,» sade fursten. »Men när 
så fotfolket rycker an, skingra sig hans tatarer som



agnar för vinden... och själf endera stupar han eller 
blir han vår fånge ...»

Planen sattes skyndsamt i verkställighet. Först 
utspreds under två dagar nyheten, att en ströfkår på 
fem hundra man skulle uttåga under Boguslavs befäl. 
Generalerna' räknade med säkerhet på att befolkningen 
skulle framföra detta budskap till Babinitsch. Och så 
skedde också.

Midt i mörka natten aftågade fursten till Vonsov 
och Jelonka. Vid Tscherevina öfvergick han floden 
samt uppställde sedan rytteriet ute på öppna slätten 
och förläde fotfolket i de angränsande skogsdungarna, 
för att det oförmodadt skulle kunna framrycka. Under 
tiden skulle Douglas sätta sig i marsch utefter Narvas 
strand, simulerande att han tågade mot Ostrolenka. 
Radziejovski med lätta kavalleriet skulle rycka an från 
Ksieschopole.

Ingen af de tre befälhafvarna hade fullt reda på 
hvar Babinitsch för ögonblicket befann sig, ty af bön
derna var det omöjligt att få några upplysningar, och 
lika omöjligt var det för svenskarna att taga tatarer 
till fånga. Douglas förmodade emellertid, att Babinitsch’ 
hufvudstyrka stod vid Snjadov, och hans afsikt var 
att omringa den, så att återvägen skulle vara afskuren, 
ifall Babinitsch nu verkligen angrep furst Boguslav.

Allt tycktes gynna svenskarnas planer. Kmitsits 
befann sig verkligen vid Snjadov, och knappt hade 
han fått underrättelse om Boguslavs ströftåg, förrän han 
kastade sig in i skogen i afsikt att oförmodadt komma 
framryckande ur den vid Tscherevina.

Efter återkomsten från Narva anträffade Douglas 
några dagar senare spår efter tatarernas framtåg, och 
följande dessa spår satte han sig i marsch med sin 
här. Hästarna och de pansarklädda ryttarna ledo svårt 
af hettan, men generalen tågade framåt obekymrad 
härom och nu fullkomligt viss på att han skulle öfver- 
raska Babinitsch och hans folk midt under striden.

Efter två dagars marsch hade han kommit så nära 
Tscherevina, att röken från stugornas skorstenar syntes.



Då gjorde han halt, lät besätta alla vägar, ja, de minsta 
gångstigar, och väntade.

Några officerare ville bege sig i förväg och genast 
angripa, men han höll dem tillbaka, sägande:

»Babinitsch måste retirera, så snart han upptäckt, 
att han inte har endast med rytteri att göra utan också 
med fotfolk . . . han kan inte taga någon annan väg än 
densamma som han kommit.. . och då faller han så 
godt som i armarna på oss.»

Det återstod alltså endast att spändt lyssna om 
icke tatarernas tjut och de första muskötsalfvorna snart 
skulle låta höra sig.

Emellertid förflöt en hel dag, och i Tscherevinas 
skogar rådde en sådan tystnad som om någon soldat 
aldrig satt sin fot där.

Douglas började bli otålig, och frampå natten ut
sände han en liten ströfkår med stränga uppmaningar 
till försiktighet.

Ströfkåren återkom sent på natten utan att ha sett 
eller uträttat något. I dagbräckningen satte sig Douglas 
själf i rörelse med hela sin styrka.

Efter några timmars ridt framkom han till en plats, 
som bar tydliga spår af att ha varit ett soldatläger. 
Man fann brödkanter, sönderslaget glas, klädtrasor och 
ett patronbälte af det slag, som den svenske fotsoldaten 
använde. Tydligen hade alltså Boguslavs fotfolk varit 
lägradt här, men det syntes ingenstädes till. På en 
sumpig äng ett stycke längre bort upptäckte den 
douglaska förtruppen märken dels efter kavallerihästarnas 
breda hofvar, dels efter de mindre tatarhästarnas. Ännu 
längre bort låg liket af en häst, hvars inälfvor vargar 
nyligen hade slitit ut. Boguslav hade påtagligen 
dragit sig tillbaka, och Babinitsch hade följt efter 
honom.

Douglas förstod, att något oförmodadt måste ha 
inträffat.

Men hvad? Härpå kunde han ej få svar. Douglas 
försjönk i funderingar. Plötsligt afbrötos dessa hans 
funderingar af en officer från förtruppen.



»Ers excellens 1» sade han. »Det står några män 
bakom snåren ett stycke längre fram. De röra sig 
inte ur fläcken; de tyckas stå på vakt. Jag har 
låtit förtruppen göra halt och själf vändt om för att 
underrätta ers excellens.»

»Äro de till häst eller till fots?» frågade Douglas.
»Till fots och de äro fyra eller fem stycken. 

Trädgrenarna skymma för, så att man kan inte se 
riktigt. Men de tyckas vara gulklädda som våra 
musketörer.»

Douglas tryckte knäna mot hästens länder och 
galopperade bort till förtruppen. Genom de gleså. 
snåren kunde man se en grupp soldater, som orörliga 
stodo under träden i skogsbrynet.

»Det är de våral» sade Douglas. »Fursten måste 
vara i närheten.»

»Så besynnerligt I» anmärkte en af officerarna. »De 
tyckas stå på vakt, men ingen ger ett ljud ifrån sig, 
fastän de måste höra oss.»

Snåren togo nu slut, och truppen varseblef i skogs
brynet fyra man,, som stodo tätt bredvid hvarandra 
och allesammans stirrade ned på marken. Från hvars 
och ens hufvud gick ett svart rep rätt upp i luften.

»Ers excellens!» utbrast plötsligt officeren. »De där 
männen äro hängda.»

De påskyndade sin ridt och stannade ett ögonblick 
senare tätt framför liken. Fyra fotsoldater hängde 
bredvid hvarandra som en knippa fåglar, med fotterna 
endast några tum från marken, ty grenen var låg.

Douglas gaf dem en tämligen likgiltig blick och 
sade därpå, liksom för sig själf:

»Nu veta vi åtminstone, att både fursten och Babi- 
nitsch ha tågat fram här.»

Och han försjönk åter i funderingar, ty han visste 
icke rätt själf om han borde fortsätta skogsstigen 
framåt eller bege sig ut på stora landsvägen till 
Ostrolenka.

En halftimme senare fann man två nya lik. Det



var påtagligen marodörer eller sjuka, som Babinitsch’ 
tatarer tillfångatagit, under det de följt efter fursten.

Men hvarför hade fursten dragit sig tillbaka?
Douglas kände alltför väl både hans mod och 

hans militäriska duglighet för att ens ett ögonblick 
förutsätta, att han saknat giltiga skäl. Något måste ha 
inträffat.

Först nästa dag fick man förklaring. En trupp 
på trettio man under befäl af pan Bjes Kornia anlände 
med det budskapet från furst Boguslav, att Johan 
Kasimir mot Douglas utsändt en här på sex tusen man, 
anförd af fälthetmanen Gosievski.

»Vi fingo veta det,» sade pan Bjes, »innan Babi- 
nitsch hunnit fram, ty han närmade sig mycket för
siktigt och därför långsamt. Pan Gosievski befinner 
sig fyra eller fem mil härifrån. Så fort fursten fått 
underrättelsen, måste han skyndsamt draga sig tillbaka 
och söka förena sig med pan Radziejovski, som annars 
kunnat bli i grund slagen. Men vi tågade i ilmarscher 
och träffade lyckligen på honom. Fursten lät genast 
utsända småkårer åt alla håll för att bringa ers excellens 
underrättelsen. En mängd af dem faller i tatarernas 
eller böndernas händer, men i den här sortens krig 
är ju intet annat att vänta.»

»Hvar befinna sig fursten och pan Radziejovski?»
»Två mil härifrån, vid stranden.»
»Har fursten hela sin styrka med sig?»
»Fotfolket har han måst skilja sig ifrån, och det 

är på återväg genom de tätaste skogarna för att undgå 
tatarerna.»

»Ett sådant rytteri som det tatariska tar sig fram 
genom urskogar. Jag har inga förhoppningar att någonsin 
få återse det där fotfolket. Men skulden är ingens, 
och fursten har handlat som en erfaren militär.»
• »Fursten har sändt en ansenlig ströfkår till 
Ostrolenka för att leda fälthetmanen på villospår. Han 
kommer att oförtöfvadt rycka dit, i tro att hela vår 
armé befinner sig där.»

10. — Syndafloden. III.



»UtmärktI» sade Douglas förtjust. »Vi skola nog 
hålla fälthetmanen varm i kläderna.»

Och utan ett ögonblicks uppskof satte han sig 
åter i marsch för att förena sig med furst Boguslav 
och Radziejovski. Redan samma dag anträffade han 
dem, till stor belåtenhet i synnerhet för pan Radziejovski, 
som fruktade fångenskap värre än döden, väl vetande 
att han dyrt skulle få umgälla sitt förräderi och alla de 
olyckor han dragit öfver republiken.

Den svenska armén räknade nu, då alla trupperna 
voro förenade, öfver fyra tusen man, och den hade 
således goda utsikter att lyckas hålla fälthetmanen 
stången. Denne hade visserligen sex tusen man rytteri, 
men tatarerna, med undantag af Babinitsch’ folk, kunde 
ej användas i öppen strid, och pan Gosievski själf var 
visserligen en erfaren och duglig krigare, men han 
hade ej Tscharnjetskis förmåga att elda och hänföra 
sina trupper.

Douglas brydde emellertid förgäfves sin hjärna för 
att utfundera i hvilken afsikt Johan Kasimir sändt fält
hetmanen till Bug. Den svenske konungen samt kur
fursten voro i antågande mot Varschau, och ett större 
fältslag måste för eller senare komma att utkämpas 
där. Visserligen stod Johan Kasimir i spetsen för en 
i numerärt afseende starkare armé än den svenska och 
brandenburgska, men sex tusen man voro dock en allt
för betydlig styrka för att konungen frivilligt skulle ha 
afhändt sig den.

Sant var, att pan Gosievski räddade Babinitsch 
från undergång, men till Babinitsch’ räddning skulle 
konungen dock ej ha behöft utsända en hel division. 
Det låg alltså bakom denna expedition någon hemlig 
beräkning, som den svenske generalen, trots allt sitt 
skarpsinne, ej lyckades genomskåda.

Ett bref från konungen, som kom honom till
handa en vecka senare, andades stor oro, nästan ängslan 
på grund af denna expedition, hvars ändamål Karl Gustaf 
med några ord klargjorde. Enligt hans tanke hade 
hetmanen ej utsändts vare sig för att angripa Douglas



eller undsätta Litauen, där svenskarna i alla händelser 
icke längre förmådde hålla stånd; hans ärende var att 
tåga till anfall mot Preussen, särskildt dess östra del, 
som nu var blottad på trupper.

»Deras beräkningar,» skref konungen, »gå ut på 
att rubba kurfursten i hans trohet mot Oss och för
draget i Marienburg, hvilket lätteligen kan lyckas dem, 
då kurfursten är färdig att på en och samma gång 
ingå förbund med Kristus mot djäfvulen och med 
djäfvulen mot Kristus för att vinna fördelar af båda.»

Brefvet slöt med den uppmaningen, att Douglas 
med all makt skulle söka förhindra hetmanen att 
framtränga till Preussen, ty lyckades detta honom icke 
inom loppet af några veckor, skulle han ofelbart bli 
tvungen att återvända till Varschau.

Douglas ansåg, att den uppgift, som förelagts 
honom, långt ifrån öfversteg hans krafter. För icke 
länge sedan hade han med en viss framgång bjudit 
själfve Tscharnjetski spetsen, och pan Gosievski skrämde 
honom därför icke alls. Han hoppades visserligen icke 
att lyckas nedgöra hans division, men han var viss på 
att den åtminstone ej skulle uppnå Preussen.

Under utvecklande af stor strategisk skicklighet å 
ömse sidor började de båda arméerna sin kampanj. 
Öppen strid undveko de, och alla deras bemödanden 
gingo ut på att kringgå hvarandra. Generalerna täflade 
i vaksamhet och list, men den erfarne Douglas hade så 
till vida öfvertaget som han ej släppte fälthetmanen 
högre upp än till Ostrolenka.

Babinitsch på sitt håll gjorde sig ingen brådska att 
sluta sig till den litauiska divisionen utan koncentrerade 
alla sina krafter på den afdelning fotfolk, som Boguslav 
vid sin snabba marsch till Radziejovski blifvit nödsakad 
att lämna efter sig. Ledsagade af bönder från trakten 
förföljde hans tatarer dag och natt dessa soldater och 
nedhöggo stundligen sådana, som blifvit efter eller varit 
nog oförsiktiga att skilja sig från de öfriga. Brist på 
lifsmedel tvang slutligen svenskarna att dela sig i smärre



hopar, hvilka hade lättare att proviantera, men detta 
var just hvad pari Babinitsch väntat på.

Han delade sin trupp i tre afdelningar under sitt 
eget, Akbah-Uhlans och Sorokas befäl, och inom loppet 
af några dagar hade han nedhuggit större delen af 
dessa fotsoldater. Det var en oafbruten hetsjakt på 
människor, och skogar, kärrmarker och moras genljödo 
för några dagar af tjut, muskötsalfvor, jämmerrop och 
dödsrosslingar.

Denna hetsjakt gjorde Babinitsch’ namn vida be- 
ryktadt bland masurerna.

Utanför Ostrolenka samlade sig hans trupp ånyo 
och slöt sig till Gosievskis division, men då hade fält- 
hetmanen, hvars tåg endast var en demonstration, redan 
erhållit order från konungen att återvända till Varschau. 
Pan Babinitsch fick sålunda endast helt kort samman
träffa med sina bekanta, af hvilka det i synnerhet gladde 
honom att återse pan Zagloba och Volodjovski, som i 
spetsen för den laudanska adelsfanan åtföljde hetmanen. 
Båda de unga öfverstarna beklagade bittert, att de denna 
gång ingenting kunde företaga mot Boguslav, men pan 
Zagloba tröstade dem genom att flitigt fylla deras bägare 
och yttra:

»Det betyder ingenting. Ända sedan maj månad 
bryr jag min hjärna med stratagemer, och jag har ännu 
aldrig brytt den förgäfves. Några, högst förträffliga, 
har jag redan färdiga, det är bara tid att applicera dem 
som saknas, men det få vi kanske utanför Varschau, 
dit vi nu allesammans bege oss.»

»Jag måste till Preussen,» svarade Babinitsch. »Vid 
Varschau blir jag ej med.»

»Kan det verkligen lyckas dig att tränga fram till 
Preussen?» frågade Volodjovski.

»Så sant Gud lefver, skall jag uppnå Preussen, 
och det lofvar jag er heligt, att värre dans än jag där 
skall ställa till, ha preussarna aldrig varit med om. 
Det kliar i fingrarna på mina tatarer, och de skulle 
nog gärna vilja börja dansen redan här, men jag har 
sagt dem, att hvart våldsdåd kommer att betalas med
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ett rep om halsen. Men i Preussen ämnar jag ge dem 
lösa tyglar... Skulle jag inte lyckas slå mig igenom? 
Ni ha inte kunnat det, men det är en annan sak. Det 
är långt lättare att spärra vägen för en stor styrka än 
för en sådan trupp som min. Jag har ofta legat gömd 
i snåren, och Douglas har passerat tätt förbi utan att 
ana det. • För resten ger sig Douglas säkert af efter er 
och lämnar mig vägen fri.»

»Du har mattat ut honom duktigt, har jag hört,» 
inföll Volodjovski belåtet.

»Ja, den krabaten,» sade pan Zagloba, »han har 
måst ömsa skjorta hvar dag, så genomsvett har han 
blifvit. Du sköter Douglas lika bra som du skötte 
Chovanski, och jag måste medge, att jag inte skulle 
kunna göra det bättre, fastän redan Konjetspolski sade, 
att det inte fanns någon som gick upp mot Zagloba i 
det lilla kriget.»

»Det förefaller mig inte otroligt,» yttrade Volod
jovski till Kmitsits, »att om Douglas återvänder han 
lämnar Radzivill kvar här att bekriga dig.»

»Gifve Gud, att han det gjorde! Detsamma har 
jag tänkt,» svarade Kmitsits lifligt. »Om jag börjar söka 
efter honom och han efter mig, skola vi väl till slut 
stöta på hvarandra. För tredje gången skall han väl 
ändå icke kasta mig ur sadeln, och gör han det, då 
reser jag mig nog inte upp mera. Dina arcana har 
jag lagt väl på minnet, och alla dina stötar har jag på 
mina fem fingrar som radbandet. Jag öfvar mig dag
ligen med Soroka för att inte komma ur vanan.»

»Åt fanders med stratagemerl» ropade Volodjovski. 
»Nej, tacka vill jag sabeln!»

Pan Zagloba kände sig en smula stucken och 
svarade:

»Väderkvarnen anser hufvudsaken vara att vifta 
med vingarna, och vet du hvarför, Michael? Därför 
att han har boss under taket, alias i hufvudet. Krigs
konsten hvilar på stratagemer, annars skulle Roch kunna 
vara storhetman och du fälthetman.»



»Hvad har pan Kovalski för sig?» frågade 
Kmitsits.

»Pan Kovalski? Han går med järnhjälm på huf- 
vudet nu för tiden, och det med rätta, för kålhufvuden 
ska ha grytlock öfver sig. Han roffade åt sig en hop 
byte i Varschau och har nu gått in vid kniaz Polu- 
binskis husarer. Hvarenda dag kommer han till oss i 
vårt tält och sneglar om inte halsen på en vinflaska 
sticker fram någonstädes ur halmen. Jag kan inte vänja 
den där pojken ifrån dryckenskap. Det goda föredömet 
hjälper inte en smul. Men jag har förespått honom, 
att han skall få ångra, att han öfvergifvit den laudanska 
fanan. Den skälmen! Den otacksamme besten! Efter 
alla de välgärningar, jag slösat på honom, öfverger han 
mig på det sättet!»

»Du brummar öfver Kovalski,» sade pan Volod- 
jovski, »men han är i alla fall din ögonsten.»

»Jag föredrar honom framför dig, Michael, för jag 
har aldrig kunnat med kärlekskranka narrar, som så 
fort de få se ett kjoltyg börja slå kullerbyttor som tyska 
lindansare.»

»Eller som de där aporna i palats Kazanovski, som 
du krigade med.»

»Skratta ni, skratta ni, nästa gång ska ni få inta 
Varschau ensamma.»

»Var det kanske du som intog det?»
»Hvem expugnavit Krakauporten? Hvem lagade, 

att generalerna togos till fånga? Nu sitta de på vatten 
och bröd i Zamos, och bara Vittenberg tittar på Wrangel, 
så säger han: ’Det är Zagloba, som har satt hit oss!' 
och så stortjuta de bägge två. Om inte pan Sapieha 
vore sjuk och om han vore närvarande här, skulle han 
berätta er hvem som först knäppte bort den svenska 
lusen från Varschau.»

»Go’ vänner 1» ropade Kmitsits. »Hvem som 
knäppte bort den häromsistens kan just vara detsamma, 
men skicka mig ändtligen underrättelse om utgången 
af det slag, som nu lär komma att stå utanför 
Varschau. Jag kommer att räkna dagar och nätter på



fingrarna och får ingen ro, förrän jag får veta något 
med visshet.»

Zagloba lade fingret på pannan.
»Hör på mig,» sade han, »ty hvad jag nu säger 

kommer säkert att inträffa. .. lika säkert som det här 
glaset står framför mig... Står det framför mig, säg?»

»Ja, ja ... Tala uti»
»Endera komma vi att vinna eller också att för

lora det där slaget...»
»Det veta vi också,» inföll Volodjovski.
»Du gjorde klokare i att tiga och taga lärdom, 

Michael. Förutsatt att vi förlora det där slaget, hvad 
blir följden?... Se nu, det vet du inte, du bara snor 
dina små knäfvelborrar ... Men jag säger er, att följden 
blir ingen alls ...»

Kmitsits, som var af ett mycket lifligt temperament, 
sprang upp, stötte glaset i bordet och ropade:

»Du pratar galenskaper 1»
»Jag säger er, att följden blir ingen alls,» upp

repade Zagloba. »Ni ungdomar begripa inte, att som 
sakerna nu stå, vår kung, vårt kära fädernesland, vår 
armé kan förlora femtio slag, det ena efter det andra 
... och striden kommer ändå att gå sin gång, adeln 
fortsätter att rycka ut, och alla de lägre stånden följa 
exemplet... Går det illa för dem en gång, går det 
bättre nästa, och så undan för undan, ända tills fienden 
inte förmår mer. Men så snart svenskarna förlora 
en enda batalj, tar hin först och främst dem med hull 
och hår och så kurfursten på köpet.»

Pan Zagloba lifvades allt mer, han tömde sitt glas i 
botten, stötte det i bordet och fortsatte:

»Hör noga på, ty hvad ni får höra af mig, får 
ni inte höra af hvem som helst, eftersom det inte är 
allom gifvet att se saker i stort. Mången tänker: hvad 
väntar oss väl än?... Hur många strider, hur många 
nederlag — ty sådana får man vara beredd på, då man 
kämpar mot Carolus — hur många tårar, hur mycket 
utgjutet blod, hur många tunga pröfningar? Och 
mången misströstar och mången hädar i sin förtviflan
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Gud och den heliga jungfrun.. . Men jag säger er 
detta: vet ni hvad som väntar dessa vandaliska fiender? 
... Fördärfl Vet ni hvad som väntar oss? .. . Seger 1 
Låt dem slå oss hundra gånger ännu — gärna det — 
men vi slå dem den hundradeförsta och därmed slut.»

Pan Zagloba slöt ögonen men öppnade dem ge
nast på nytt, stirrade med flammande blick framför 
sig och ropade så plötsligt med basunlik stämma:

»Seger! Seger!»
Kmitsits hade rodnat af hänförelse.
»Vid Gud, han har rätt. Det måste bli slutet!»
»Man måste erkänna, att du har åtskilligt här 

inne,» anmärkte Volodjovski med en gest mot pannan. 
»Fienden kan eröfra republiken, men att få fast fot i 
den, det går inte så lätt... och till slut blir han nog 
tvungen att draga sina färde.»

»Att jag har åtskilligt här inne?... Skulle tro 
det!» svarade pan Zagloba, förtjust öfver berömmet. 
»Skall jag profetera än mer? Gud hjälper de rättfär
dige. Du (här vände han sig till Kmitsits) besegrar 
den förrädaren Radzivill, drager till Taurogi, tar till
baka flickan, gifter dig med henne och får masstals 
med barn... Må tungan bli till trä i munnen på 
mig, om det inte blir som jag säger... Men för 
Guds skull, kväf mig inte!»

Varningen var befogad, ty pan Kmitsits hade slutit 
honom i sina armar, lyft honom högt i vädret och 
börjat krama honom så, att gamle Zagloba höll på att 
ge upp andan. Knappt hade han kommit på fötter 
igen och något hämtat sig, förrän pan Volodjovski 
ifrigt ryckte honom i ärmen.

»Nu är det min tur! Hvad väntar mig? Säg!»
»Gud kommer att välsigna dig, Michael.. . Din 

lilla tätting begåfvar dig med en hel kull... var inte 
orolig 1 Uff!»

»Vivat!» ropade Volodjovski.
»Men först skola vi göra upp våra affärer med 

svenskarna,» tillfogade Zagloba.



»Det skola vil» ropade de båda unga öfverstarna, 
skramlande med sina sablar.

»Vivat! Seger!»

TRETTONDE KAPITLET.

En vecka senare uppnådde pan Kmitsits gränsen 
af kurfurstendömet Preussen. Det hade kostat honom 
föga svårighet, enär han redan före fälthetmanens af- 
tåg gömt sig undan så vål i skogarna, att Douglas 
varit viss om att hans tatarer med den öfriga armén 
dragit till Varschau och därför endast kvarlämnat några 
obetydliga truppstyrkor till försvar af dessa trakter.

Själt begaf sig Douglas af efter Gosievski, och 
med honom följde Radziejovski och Radzivill.

Kmitsits erfor detta, redan innan han öfvergått 
gränsen, och det grämde honom bittert, att han ej 
skulle få möta sin dödsfiende och att kanske någon 
annan skulle ge fursten hans straff — troligast då pan 
Volodjovski, som också svurit hans undergång.

Då han icke kunde få utkräfva hämnd på för
rädaren för sina egna och republikens oförrätter, häm
nades han i stället dess grymmare på de kurfurstliga 
besittningarna.

Redan samma natt som tatarerna passerade gräns
pålen, färgades himlen röd af eldsken, och jämmerrop 
och gråt hördes vida omkring. Den som på polskt 
tungomål kunde bönfalla om försköning blef på befäl- 
hafvarens order skonad, men alla tyska nybyggen, ko
lonier, byar och småstäder lades i aska, och de för
färade invånarna fingo springa öfver klingan.

Oljan, utgjuten för att stilla vågorna, svämmar 
icke så snabbt öfver hafvet, som svärmen af tatarer 
och frivilliga svämmade öfver dessa hittills lugna och



— 15S —

fredliga nejder. Det var som om hvarje tatar förstått 
att två- eller tredubbla sig för att hinna bränna och 
mörda på flere ställen samtidigt. Icke ens sädesfälten 
skonades, icke ens träden i trädgårdarna.

Kmitsits hade så länge hållit sina tatarer i tygeln, 
att då han slutligen släppte dem lösa de voro som 
halft vanvettiga af blodtörst och förstörelsebegär. Den 
ene sökte öfverträffa den andre, och som de icke kunde 
taga fångar, vältrade de sig från morgon till afton i 
människoblod.

Kmitsits själf, hvars hjärta rymde en ej ringa fond 
af grymhet, gaf nu fritt lopp åt denna, och ehuru 
han icke själf sölade sig i de värnlösas blod, såg han 
det dock med välbehag rinna. Hans samvete gjorde 
honom inga förebråelser, ty det var ju utländskt och 
till på köpet kätterskt blod, hvadan han till och med 
ansåg, att han gjorde en Gud och helgonen behaglig 
gärning.

Hade icke kurfursten, republikens vasall och följ
aktligen dess tjänare, som lefde på dess nåd, varit den 
förste att lyfta sin hand mot sin härskarinna och drott
ning? Alltså var han straffvärd, alltså var pan Kmitsits 
endast ett redskap för Guds vrede.

Hvarje afton läste han därför lugnt igenom sitt 
radband vid skenet från de brinnande tyska byarna, 
och då de mördades skrik blandade bort räkningen för 
honom, började han om från början för att icke låta 
någon vårdslöshet i andaktsöfningen komma sig till last.

Det var dock icke uteslutande hat och mordlust, 
som besjälade honom. Ofta gingo hans tankar till 
det förflutna, han erinrade sig sina strider med Cho- 
vanski, hvilka förskaffat honom en sådan berömmelse, 
och hans forna kompaner trädde för honom som lifs- 
lefvande: Kokosinski, jätten Kulvjets-Hippocentaurus, 
den koppärrige Ranitski, som hade senatorsblod i ådrorna, 
Uhlik med sin tschekanik, Rekus, som endast utgjutit 
fiendeblod, och Zend, som så mästerligt härmat alla 
slags djurläten.

»Allesammans utom möjligen Rekus ligga de nu



och våndas i helvetet. Ack, om de kunde stå upp 
igen, då skulle de få bada sig i blod utan att draga 
synd öfver sig och republiken till frommaI .. .»

Och pan Andreas suckade vid tanken på hvilken 
fördärflig sak tygellöst själfsvåld ändå är, eftersom det 
redan i ungdomens vår och för all evighet stänger 
vägen till goda handlingar. •

Men mest tänkte han dock på Olenka. Ju längre 
in i Preussen han trängde, desto våldsammare blef 
svedan i hans hjärtesår, alldeles som om branden utom- 
kring honom hade underblåst branden inom honom. 
Nästan dagligen hviskade han i tankarna till henne:

»Du allra käraste lilla dufva, kanske att du redan 
har glömt mig, och om du minns mig är det måhända 
endast med agg och bitterhet; men dag och natt, nära 
eller fjärran, under mödor och faror tänker jag på dig, 
och min själ flyger till dig öfver skogar och vatten 
för att likt en trött fågel lägga sig till hvila vid dina 
fotter. För republiken och dig skulle jag vilja gjuta 
allt mitt blod, men ve mig om du för evigt bannlyst 
mig ur ditt hjärta!»

Under det dessa tankar och känslor rörde sig 
inom honom, tågade han oafbrutet allt längre mot 
norr, och förstörelse och ödeläggelse kännetecknade 
hans väg. En förtärande längtan plågade honom. Han 
skulle velat vara i Taurogi redan i morgon dag, men 
framför honom låg ännu en lång väg och en farlig 
väg, ty alla kyrkklockor i provinsen Preussen hade nu 
börjat klämta larm.

Hela befolkningen, grep till vapen mot den fruk
tansvärde fienden. Hjälptrupper anlände från äfven 
mycket aflägsna städer, frikårer bildades, och inom kort 
stodo öfverallt minst tjugo bönder mot en tatar.

Kmitsits kastade sig som en ljungeld öfver dessa 
kårer, nedhögg, skingrade, hängde dem, slingrade sig 
undan, gömde sig och dök åter upp i rök och brand. 
Men han kunde dock icke längre tåga framåt lika raskt 
som förut. Ofta blef han nödsakad att hela veckor 
hålla sig dold i skogarna eller i vassen vid sjösträn



derna. Befolkningen anställde skallgäng efter honom 
som efter en varg; han liknade också en varg, som 
med ett bett af sina huggtänder krossar till döds, och 
icke nöjd med att försvara sig angrep han också själf.

Han tyckte icke om halfgjordt arbete, och ibland 
kunde det hända, att han trots förföljelsen kvarstannade 
i en trakt, ända tills han med eld och svärd öde
lagt den på en omkrets af flere mil. På ett eller 
annat sätt hade hans namn blifvit kändt, och på fasans 
och skräckens vingar flög det genom hela landet ända 
upp till Östersjöns kust.

Visserligen skulle pan Babinitsch ha kunnat åter
vända till republiken och oförtöfvadt tåga till Taurogi, 
något som de svenska trupperna säkerligen ej skulle 
förmått hindra, men detta ville han icke, ty numera 
önskade han i första rummet tjäna republiken.

Emellertid ingingo underrättelser, som eggade be
folkningen till fortsatt kamp och fyllde pan Babinitsch* 
hjärta med bitter grämelse. Det kom ett rykte om 
ett stort slag vid Varschau, som den polske konungen 
skulle ha förlorat. »Karl Gustaf och kurfursten ha 
slagit Johan Kasimirs hela här,» jublade man i Preus
sen. »Varschau år återigen taget, detta är den största 
segern under hela kriget, och nu är det ändtligen ute 
med republiken!»

Alla, som af tatarerna togos till fånga och lades 
på glödande kol för att tvingas till bekännelse, upp
repade detsamma. För öfrigt präglades ryktena, såsom 
vanligt under krigstider, af mycken öfverdrift och 
mycken osäkerhet. Bland annat påstods det, att hären 
var i grund nedgjord, hetmanerna stupade och Johan 
Kasimir tagen till fånga.

Således var då allt slut? Således hade den åter
uppstående och segrande republiken varit ett tomt 
gyckelspel allenast? Hela denna armé, alla dessa stora 
och vidtberömda krigare: hetmanerna, konungen, pan 
Tscharnjetski med sin segerrika division, de andra 
magnaterna med sina trupper, allt var krossadt i spillror, 
skingradt som röki Och nu fanns det icke längre



någon, som kunde försvara detta olyckliga land för
utom friskarorna, hvilka vid underrättelsen om neder
laget säkerligen skulle spridas för alla vindar? 1

Pan Kmitsits slet sitt hår, vred sina händer, tryckte 
fuktig jord mot sitt brännande hufvud.

»Äfven jag skall stupa,» tänkte han, »men först 
skall detta land dränkas i blod.»

Och han började härja och bränna med fördubb- 
ladt raseri. Numera dolde han sig icke längre i skogar 
och vass, han sökte döden, kastade sig som en van
vettig öfver mångdubbelt starkare fiendetrupper, ned
gjorde dem och dref dem på flykten. Hos hans ta
tarer slocknade all den smula mänsklighet de ägt, och 
de förvandlades till en flock vilddjur. Genom de stän
diga striderna hade dessa roflystna barbarer, bättre äg
nade för öfverfall och plundring än för bataljer, utbil
dats till yrkessoldater, som med lätthet kunde hålla 
stånd mot det förnämsta rytteri i världen. I samman
drabbningarna med det väpnade preussiska bondfolket 
tillbakaslogo hundra tatarer med lätthet två- till tre
hundra storväxta och kraftiga bönder.

Kmitsits vande dem ifrån att belasta sig med byte, 
och de togo uteslutande pengar och i synnerhet guld, 
som de sydde in i sadlarna. Då någon af dem stu
pade, började därför de öfverlefvande ett vildt slags
mål om hans häst och sadel. Genom att rikta sig 
endast på detta sätt förlorade de ingenting af sin nästan 
öfver mänskliga vighet och smidighet i rörelserna. Vid 
Kmitsits fäste de sig som spårhundar vid jägaren, och 
med sann muhammedansk rättskänsla öfverlämnade de 
efter hvarje strid åt Soroka och Kjemlitscharna lejon
parten af bytet, som ju tillkom »bagadyren».

»Allah!» brukade Akbah-Ulan säga, »få äro deaf 
oss, som skola återse Baktschi-Seraj, men alla som 
vända tillbaka bli musjas.*»

Babinitsch, som alltid förstått konsten att rikta sig 
med krigsbyte, samlade väldiga rikedomar; men döden, 
som han sökte begärligare än guld, fann han icke.

* Tatariska furstar.



Åter förflöt en månad under vilda strider och 
otaliga faror och vedermödor. Fastän fodrade med 
preussisk hafre kräfde hästarna nödvändigt åtminstone 
några dagars hvila, och den unge öfversten drog sig 
tillbaka öfver gränsen, i afsikt äfven att inhämta ny
heter och fylla luckorna i sin trupp med nya frivilliga.

Nyheter ingingo också inom kort, och de voro 
af en så glädjande beskaffenhet, att Kmitsits jublade. 
Det bekräftade sig visserligen, att Johan Kasimir för
lorat ett stort tredaga rsslag vid Varschau, men af hvil
ken anledning?

Allra största delen af allmänna uppbådet hade 
redan förut begifvit sig hem, de återstående kämpade 
icke längre med samma entusiasm som vid Varschaus 
intagande, och tredje dagen af striden började de taga 
till flykten. Under de två första dagarna hade där
emot segern lutat åt polska sidan. De reguljära trup
perna hade visat en sådan uthållighet och en sådan 
stridsduglighet i sin kamp mot Europas mest öfvade 
soldater, att till och med de svenska och brandenburg- 
ska generalerna måst skänka dem sin beundran.

Konung Johan Kasimir hade höljt sig med odödlig 
ära. Det sades allmänt, att han visat sig vara en med 
Karl Gustaf jämngod anförare och att om alla hans 
order åtlydts fienden skulle ha förlorat slaget och 
kriget varit slut.

Dessa nybeter inhämtade Kmitsits af ögonvittnen, 
nämligen af adelsmän, som tjänat vid allmänna upp
bådet och tagit del i slaget. Én af dem berättade om 
det berömda husaranfall, då Karl Gustaf, som trots 
generalernas uppmaningar ej velat draga sig tillbaka, 
så när hade förlorat lifvet. Allas uppgifter öfverens- 
stämde däri, att armén icke blifvit i grund nedgjord 
och att hetmanerna ej stupat. Tvärtom hade hela 
styrkan, med undantag af allmänna uppbådet, i god 
ordning retirerat inåt landet.

Varschaubron hade visserligen störtat samman, 
men endast kanoner hade gått förlorade och »anden 
hade tågat öfver Veichsel». Soldaterna bedyrade med



en mun, att de i nästa träffning, under en sådan an
förare som Johan Kasimir, skulle slå Karl Gustaf, kur
fursten och hvem det vara månde, ty detta slag hade 
varit endast ett förberedande prof, som visserligen ut
fallit ogynnsamt men dock gaf godt hopp för fram
tiden.

Kmitsits sporde förvånad hvadan det kom sig, 
att de första underrättelserna varit så förkrossande. 
Man svarade honom, att Karl Gustaf med flit utspridt 
öfverdrifna rykten, men att han i själfva verket stod 
tämligen rådvill. Några svenska officerare, som pan 
Andreas en vecka senare tillfångatog, bekräftade denna 
uppgift.

Af dem erfor han dessutom, att i synnerhet kur
fursten var mäkta orolig och mer och mer började 
tänka på sin egen räddning, att en mängd af hans folk 
stupat vid Varschau och att det bland de återstående 
härjade svåra sjukdomar, som kostade flere lif än själfva 
drabbningarna. Därtill kom att storpolackerna, som 
önskade hämnas sin nesa vid Ujstsie och alla oför
rätter de lidit, infallit i Brandenburg, som de på det 
grymmaste förhärjade. Enligt hvad de svenska office
rarna försäkrade, var den stund nära, då kurfursten 
skulle affalla från svenskarna och förena sig med de 
mäktigare.

»Då måste man sveda skinnet på honom, så att 
han gör det dess fortare,» tänkte Kmitsits.

Och som hästarna nu hvilat ut och luckorna i 
truppen voro fyllda, öfvergick han ånyo gränsen och 
kastade sig som en förödelsens ande öfver de tyska 
nybyggena.

En mängd »partier» följde hans exempel. Han 
mötte nu svagare motstånd och härjade därför vildare 
än någonsin. Goda nyheter iogingo fortfarande, så 
goda till och med att man hade svårt att tro dem.

Först och främst började det gå rykten om att 
Karl Gustaf, som efter slaget vid Varschau ryckt ända 
fram till Radom, nu hals öfver hufvud retirerade till 
Preussen. Hvad hade inträffat? Hvarför drog han



sig tillbaka? — På dessä frågor kunde till en början 
ingen ge något svar, men så började slutligen som en 
förklaring pan Tscharnjetskis namn ljuda öfver hela 
republiken. Han slog fienden vid Lipa, han slog ho
nom vid Stejerneschny; vid Rava nedhögg han den 
flyende Karl Gustafs hela eftertrupp; underrättad om 
att två tusen man rytteri voro på återtåg från Krakau, 
öfverföll han dem och nedgjorde dem så i grund, att 
det icke ens blef någon kvar, som kunde öfverbringa 
nyheten om nederlaget. Öfverste Forgell, generalens 
bror, fyra andra öfverstar, tre majorer, tretton rytt- 
mästare och tjugotre löjtnanter blefvo tagna till fånga. 
Andra uppgåfvo ett dubbelt antal, och somliga försäk
rade i sin hänförelse, att Johan Kasimir ej förlorat utan 
vunnit slaget vid Varschau och att hans tåg inåt landet 
endast var en list för att locka fienderr i fördärfvet.

Pan Kmitsits själf började tro detsamma, ty tack 
vare årslång erfarenhet förstod han sig på krig, och 
han hade aldrig hört talas om en seger, som ländt 
segrarna till skada. Men för svenskarna såg det tydligen 
allt sämre ut, och det från och med slaget vid Varschau.

Då drog sig pan Andreas till minnes, hurusom 
Zagloba vid deras sista sammanträffande sagt, att inga 
segrar längre kunde hjälpa upp svenskarnas sak, men 
att ett enda nederlag skulle vara liktydigt med deras 
undergång.

»Den mannen är född till statsmanI» tänkte Kmit
sits. »Han läser i framtiden som i en öppen bok.»

Och så erinrade han sig hvad pan Zagloba vidare 
förespått: att han, Kmitsits alias Babinitsch, skulle lyck
ligt uppnå Taurogi, återfinna sin Olenka, vinna hennes 
förlåtelse, äkta henne och med henne föda barn, repu
bliken till heder och fromma. Då han erinrade sig 
denna förutsägelse, började blodet i hans ådror brinna 
som eld. Han ville icke längre dröja ett ögonblick 
utan lämna Preussen åt dess öde och hasta till Taurogi.

Men dagen före aftåget anlände till honom en 
laudansk adelsman från pan Volodjovskis fana, med
förande ett bref från den lille riddaren.



»Vi tåga under fälthetmanen af Litauen mot Bogu- 
slav och Waldeck» (skref pan Michael). »Förena dig 
med oss, så finner du säkerligen tillfälle att utkräfva 
rättvis hämnd, och dessutom vederbör det, att Preussen 
får umgälla sin oppresion af republiken.»

Pan Andreas ville knappast tro sina egna ögon, 
och till en början misstänkte han, att adelsmannen var 
utsänd af någon svensk eller preussisk kommendant för 
att locka honom och hans trupp i fällan. Skulle verk
ligen pan Gosievski för andra gången tåga emot Preus
sen ? Det fanns ingen möjlighet att betvifla det. Hand
stilen var pan Volodjovskis, vapnet i sigillet var pan 
Volodjovskis, och adelsmannen erinrade sig pan Andreas 
att ha sett. Han började alltså utfråga honom hvar 
pan Gosievski befann sig och hvart han ämnade sig.

Adelsmannen visade sig vara tämligen enfaldig. 
Hur skulle han kunna veta hvart hetmanen ämnade 
sig? Han visste blott, att hetmanen med sin litauisk- 
tatariska division befann sig två dagsmarscher härifrån 
och att den laudanska adelsfanan var med honom. 
Pan Tscharnjetski hade lånat den för någon tid men 
redan för länge sedan skickat den tillbaka, och nu 
stod den åter under hetmanens öfverbefål.

»Det sägs,» slöt adelsmannen, »att vi skola tåga 
till Preussen, och soldaterna jubla öfver det... Men 
för resten är det vår sak att lyda och slåss.»

Då Kmitsits hört hans berättelse till slut, betänkte 
han sig ej länge utan lät sin trupp göra helt om och 
tågade i ilmarscher till hetmanen. Sent på natten två 
dagar senare föll han i armarna på pan Volodjovski, 
som, sedan han eftertryckligt omfamnat honom, genast 
utropade:

»Grefve Waldeck och furst Boguslav ligga i Prostki 
och kasta upp skansar för att befästa sitt läger. Vi 
skola tåga emot dem.»

»I dag?» frågade Kmitsits.
»Nej, i morgon, det vill säga om två, tre timmar.»
Och så föllo de på nytt hvarandra om halsen.
»Det är något som säger mig, att vi med Guds

11 — Syndafloden. III.
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hjälp skola få honom i vårt våld!» utropade Kmitsits 
upprörd.

»Jag tror så också.»
»Jag har aflagt ett löfte att hela lifvet igenom 

hålla fasta den dag, då det förunnas mig att möta 
honom.»

»Gud sviker icke,» svarade pan Michael. »Jag 
kommer inte heller alt känna invidia, om lotten faller 
på dig, ty du har lidit den största oförrätten.»

»Michael! En ädlare riddersman an du har jag 
aldrig träffat.»

»Låt mig se på dig, Jendrek! Du har blifvit all
deles svart af solbränna. Men du har skött dig duk
tigt. Hela divisionen ser med den allra största estime 
på ditt arbete. Idel ruiner och cadavera. Du är född 
soldat. Själfve pan Zagloba, om han vore här, skulle 
väl näppeligen hitta på något berömvärdare att anföra 
om sig själf.»

»Hvar är pan Zagloba?»
»Han stannade kvar hos pan Sapieha, han är all

deles uppsvullen i ansiktet af all gråt öfver Roch Ko- 
valski...»

»Har pan Kovalski stupat?»
Volodjovski knep ihop läpparna.
»Vet du hvem som fällt honom?»
»Hur skulle jag kunna veta det? Berätta!»
»Furst Boguslav.»
Kmitsits ryckte till som träffad af en dolkstöt och 

började tungt draga efter andan. Slutligen kastade 
han sig ned på bänken och gömde stum hufvudet i 
händerna.

Pan Volodjovski ropade in en tjänare och befallde 
fram något att dricka. Därpå satt han sig ned bred
vid Kmitsits, fyllde bägarna och återtog:

»Roch Kovalski dog en så ädel död, att Gud gifve 
vår ej måtte bli sämre. Vare det nog sagdt, att efter 
stridens slut Carolus Gustavus själf föranstaltade om 
hans begrafning och lät ett helt regemente gifva heders- 
salut öfver hans kista.»
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»Om det bara inte varit för den där djäfvulens 
hand han hade stupat!» utropade Kmitsits.

»Jo, det var för Boguslavs hand, jag vet det af 
husarer, som med egna ögon bevittnat denna bedröf- 
liga terminus.»

»Jaså, du var där inte själf?»
»I en strid väljer man inte sin plats, man står 

där man blifvit befalld att stå. Om jag varit där, 
skulle endera jag inte sitta här nu, eller också skulle 
Boguslav inte uppkasta skansar vid Prostki.»

»Berätta hur alltsammans tillgick! Det blåser 
under! ...»

Pan Volodjovski tömde en bägare, torkade sina 
gula mustascher och började:

»Säkerligen har du hört tillräckligt många rela
tioner öfver slaget vid Varschau, ty det är i hvar mans 
mun, och jag skall inte orda vidlyftigt därom. Vår 
nådige konung — Gud skänke honom hälsa och långt 
lif, ty under en annan härskare skulle fäderneslandet ha 
dukat under för alla dessa olyckor! — vår nådige 
konung dokumenterade sig som en förträfflig härförare. 
Om lydnaden hade varit lika god som befälhafvaren, 
om vi varit honom värdiga, skulle krönikorna ha in
registrerat en ny seger vid Varschau. I korthet sagdt, 
den första dagen slogo vi svenskarna. Andra dagen 
började segern luta än åt ena än åt andra sidan, men 
vi hade dock öfvertaget. Då gjordes ett utfall af de 
litauiska husarerna, där Roch tjänade under kniaz Polu- 
binski, en skicklig härförare. Jag såg dem, när de 
tågade åstad, lika tydligt som jag ser dig, ty jag stod 
med mina laudaner på en höjd invid skansarna. De 
voro tusen man, och ståtligare trupp har väl världen 
aldrig skådat. De passerade oss på ett afstånd af en 
half staje, och jag bedyrar, att marken skalf under 
dem. Vi sågo det brandenburgska fotfolket stöta pi
karna i jorden för att möta det första anfallet. Andra 
fyrade af muskötsalfvor så tätt, att röken alldeles in
höljde dem. Vi stå som fastvuxna och bara stirra och 
stirra! Husarerna hade redan gifvit sina hästar lösa



tyglar. Gud, hvilken impetus? De störtade in i röken . .. 
de voro försvunna. Mina soldater börja ropa: ’De 
bli tillbakaslagna! De bli tillbakaslagna 1? För några 
ögonblick kunna vi ingenting urskilja. Men så börjar 
det med ens låta som om tusen smeder hamrat med 
sina släggor i tusen städ. Vi stirra in i röken. Jesus, 
Maria 1 De kurfurstliga ligga utefter marken som säd, 
hvaröfver stormen gått fram, och de andra äro redan 
långt förbi dem; endast fanorna kunna vi skymtal 
Nu rusa de till anfall mot svenskarna! De attackera 
rytteriet — rytteriet ligger slaget I De attackera ännu 
ett annat regemente — slaget! Musköterna smattra och 
kanonerna dåna... vi se dem, då blåsten skingrar 
röken. De bryta det svenska fotfolkets led ... Allt 
viker tillbaka, allt mejas ned eller flyr, de tåga fram 
som genom en gata... de ha redan slagit sig igenom 
nästan hela armén ... Till sist attackera de kungliga 
gardet, som Carolus själf anför .., och gardet skingrar 
sig som för en stormvind . e.»

Här af bröt pan Volodjovski sin berättelse, ty 
Kmitsits tryckte händerna mot ögonen och började 
ropa:

»Heliga Guds moder! Att få se något sådant en 
gång och sedan stupa!»

»En sådan attack får jag aldrig mera skåda,» fort
satte den lille riddaren. »Vi fingo order att också rycka 
i elden... Jag såg ingenting mera, men hvad jag 
nu berättar har jag hört af en svensk officer, som då 
befann sig i Carolus’ följe och med egna ögon bevitt
nade alltsammans. Då husarerna redan krossat allt på 
sin väg, störtade samme Forgell, som sedermera vid 
Rava föll i våra händer, fram till konungen. ’Konung! 
Rädda Sverige! Rädda dig själf T ropade han. ’Vik till
baka! Ingen kan hålla stånd emot dem!’ Men Carolus 
svarade: ’Vi måste slå dem eller stupa.’ Andra genera
ler kommo också framskyndande och börja bedja och 
bönfalla, men han vill inte lyssna till dem. Han kom
menderar framåt... husarerna attackera och ha slagit 
svenskarna, innan du ens skulle hunnit räkna till tio.



En del stupade, andra flydde. Husarerna sätta efter 
dem och stöta ned dem. Konungen försvarar sig med 
endast en man vid sin sida. Kovalski kommer ridande 
inpå honom och känner igen honom, ty han hade sett 
honom två gånger förr. Ryttaren försvarar konungen. 
Men, säga de som åsett saken, åskan klyfver inte for
tare ett träd än Roch klöf den ryttaren. Då störtar 
konungen själf emot honom...»

Volodjovski af bröt ånyo sin berättelse och drog 
djupt efter andan, men Kmitsits ropade otåligt:

»Berätta till sluti»
»De drabbade alltså tillsammans midt ute på slätten, 

och det var en het sammandrabbning, det vill jag lofval 
’Jag såg/ berättade oss officeren, ’hur konungen med 
sin häst redan låg på marken.’ Men han sprang upp 
igen och fyrade af sin pistol men sköt bom. Roch 
mättade åt hans hufvud, ty hatten hade fallit af honom. 
Redan hade han lyft sin sabel, redan stodo svenskarna 
som förlamade af förfäran, ty det var inte tid att skynda 
konungen till räddning, då Boguslav med ens dök upp 
som ur jorden och sköt af ett skott rätt i örat på 
Kovalski, så att hans hufvud slets bort...»

»Vid Gudl Fick han inte tid att låta hugget falla?» 
ropade pan Andreas, slitande sitt hår.

»Gud förunnade honom inte den nåden,» svarade 
pan Michael. »Zagloba och jag förstodo hur det till
gick. Ända från gossåren hade Roch tjänat Radzivil- 
lerna, han betraktade dem som sina herrar och måste 
ha blifvit konfunderad vid åsynen af furst Boguslav. 
Kanske det inte ens föll honom in att han skulle kunna 
lyfta sin hand mot en Radzivill. Det fick han um
gälla med sitt lif. Pan Zagloba är en konstig figur; 
han var visst inte Kovalskis farbror, var inte ens släkt 
med honom, men en annan skulle inte sörja sin egen 
son så, som han sörjer honom. Uppriktigt sagdt tycker 
jag inte han har någon anledning till det, ty Kovalski 
har dött en ärofull död, som hvem som helst kan af- 
undas honom. Hvarför föds en adelsman och soldat, 
om inte för att i dag eller i morgon gjuta sitt blod,



och Kovalskis namn kommer att antecknas i häfderna 
och bli prisadt af eftervärlden.»

Pan Volodjovski tystnade. Efter ett ögonblick 
korsade han sig och tillfogade:

»Herren skänke honom evig frid och låte sitt 
ljus lysa öfver honom...»

»I evigheters evighet!» slöt. Kmitsits.
Båda fortsatte en stund att frammumla böner, 

kanske bedjande att en lika ärofull död måtte förunnas 
äfven dem, blott icke för Bogusla vs hand. Slutligen 
yttrade pan Michael:

»Pater Pjekarski har försäkrat oss, att han gått 
direkt till paradis.»

»Säkert har han det, och då äro våra böner öfver- 
flödiga.»

»Böner äro alltid behöfliga. Bli de inte anteck
nade på Kovalskis register, bli de antecknade på någon 
annans, kanske på vårt eget.»

Kmitsits suckade.
»Vårt hopp står till Guds barmhärtighet,» sade 

han. »Dessutom skall jag väl få åtminstone ett par år 
i skärselden afräknade för hvad jag uträttat här i Preus
sen.»

»Allt registreras in där uppe. Hvad vi här uträtta 
med sabeln, det tecknas upp af de himmelska sekre
terarna.»

»Jag har också tjänat Radzivill,» återtog Kmitsits, 
»men jag kommer inte att låta konfundera mig af 
Boguslavs åsyn. Å, Gud, Gud, kom ihåg, att han 
också är din fiende, ty han är kättare och har ofta, 
ofta hädat din rätta trol»

»Och fäderneslandets fiendeI» tillfogade Volod
jovski. »Låt oss hoppas, att hans terminus närmar 
sig. Pan Zagloba förutsade det efter den där husar
attacken, och han talade som under inspiration. Han 
utslungade sådana förbannelser mot furst Boguslav, att 
håren på ens hufvud reste sig, när man hörde det. 
Furst Kasimir Michael, som drager ut emot honom till
sammans med oss, har i drömmen sett de två förgyllda



trumpeter, Radzivillerna föra i sitt vapen, sönderbitas 
af en björn, och dagen därpå sade han till oss: ’En
dera jag eller också någon annan Radzivill komtner 
att träffas af en olycka.’»

»Var det en björn?» frågade Kmitsits bleknande.
»Ja.»
Pan Andreas’ ansikte strålade upp som om all 

morgonrodnadens glans begjutit det, han lyfte blicken 
mot höjden, sträckte armarna mot himlen och utro
pade med skälfvande stämma:

»Jag för en björn i vapnet! Pris vare dig, Herre 
i höjden! Pris vare dig, heliga Guds moderi. .. Herre, 
Herre, jag är icke värd en sådan nåd!»

Då pan Volodjovski hörde detta, blef äfven han 
djupt upprörd, ty han insåg genast, att det var ett 
tecken från himmelen.

»Jendrek!» ropade han. »Kyss Kristi fötter före 
slagets början, så är du säker... Jag skall bedja 
honom om Sakovitsch!»

»Prostki! Prostkil» mumlade Kmitsits som i feber. 
»När skola vi bege oss af?»

»Vid första hanegället, och det börjar redan dagas.»
Kmitsits gick bort till stugans fönster, blickade 

upp mot himlen och utropade:
»Stjärnorna blekna, stjärnorna blekna! Ave Ma- 

ria...»
I detsamma hördes en tupp gala i fjärran, och 

samtidigt ljöd en trumpetstöt. En stund senare rådde 
lif och rörelse i hela byn. Man hörde vapen skramla, 
hästar gnägga. Mörka människomassor samlade sig 
uppe på landsvägen.

Luften började mättas af ljus; den ännu bleka 
dagern försilfrade lansspetsarna, speglade sig i de dragna 
sablarna, liksom framtrollade skäggiga, hotfulla ansikten, 
hjälmar, pälsmössor, tatariska fårskinnsmössor, pilbågar 
och spjut. Slutligen satte sig hären i marsch mot 
Prostki, med pan Kmitsits som befälhafvare öfver för
truppen. Likt en lång orm slingrade sig tåget lands
vägen framåt.



Hästarna i de främre leden började högljudt frusta 
och gnägga, och de andra svarade, hvilket af solda
terna betraktades som ett godt förebud.

Hvita dimmor höljde ännu ängar och fält.
Tystnad rådde rundt omkring; endast syrsorna 

gnisslade i det daggstänkta gräset.

FJORTONDE KAPITLET.

Den sjätte september uppnådde den polska armén 
Vonsoscha och gjorde där halt, för att hästar och folk 
skulle få hvila ut före slaget. Fälthetmanen hade ämnat 
stanna där fyra eller fem dagar, men händelserna kor
sade hans beräkningar.

Såsom varande* mest hemmastadd med trakten 
hade Kmitsits fått befälet öfver förtruppen, hvilken 
bestod af två lätta litauiska fanor och en ny afdelning 
tatarer, ty hans egna voro alltför uttröttade.

Fälthetmanen gaf honom före affärden många för
maningar att ändtligen taga fångar och ej återkomma 
med tomma händer. Babinitsch endast smålog och 
tänkte i sitt sinne, att dessa förmaningar voro bra öfver- 
flödiga.

Efter två dygn återkom han också, medförande 
ett tiotal svenskar och preussare, bland andra den fram
stående officeren von Rössel, kapten vid Boguslavs 
preussiska regemente.

Ljudliga bifallsrop hälsade de återvändande. Kap
tenen behöfde ej tagas i förhör, ty det hade Babinitsch 
redan gjort under vägen, med spetsen af sin dolk mot 
hans strupe. Af officerens bekännelse framgick, att 
icke endast grefve Waldecks preussiska regementen 
stodo i Prostki utan äfven sex svenska regementen



under generalmajor Israels befäl. Dessutom stodo där 
fyra ryttarfanor kommenderade af furst Boguslav: två 
preussiska och två af hans egna.

Öfverbefälet fördes till namnet af grefve Waldeck, 
men i själfva verket lydde denne blindt furst Boguslav; 
detsamma var förhållandet med den svenske generalen.

Den viktigaste nyheten, som von Rossel medde
lade, var dock den, att två tusen man förträffligt pom
merskt fotfolk var på väg till Prostki och att general 
Waldeck, af fruktan för att dessa hjälptrupper skulle 
inringas af tatarerna, var betänkt på att lämna sitt be
fästa läger och först sedan han förenats med dem ånyo 
förskansa sig. Furst Boguslav hade, enligt Rossels upp
gift, hittills motsatt sig tanken att lämna Prostki men 
syntes på de sista dagarna ha ändrat åsikt.

Denna nyhet gladde pan Gosievski på det lifligaste, 
ty nu kände han sig viss om segern. Fienden skulle 
länge ha kunnat försvara sig bakom skansarna, men 
hvarken det svenska eller det preussiska rytteriet för
mådde motstå det litauiska i öppen strid.

Furst Boguslav insåg säkerligen detta lika klart 
som fälthetmanen, och just därför hade han varit så 
obenägen att lyssna till grefve Waldecks förslag. Men 
han var alltför fåfäng för att kunna bära ens en miss
tanke för öfverdrifven försiktighet. Dessutom saknade 
han tålamod. Man kunde nästan med säkerhet antaga, 
att han skulle ledsna på overksåmheten i det befästa 
lägret och i öppen strid söka ära och seger. Fälthet
manen behöfde endast påskynda sin marsch för att 
hinna falla äfver fienden just i det ögonblick, då den 
lämnade sina förskansningar.

Så tänkte han och så tänkte hans öfverstar, såsom 
Hassun-bey, hvilken anförde horden, pan Vojnillo- 
vitsch vid kungliga gardet, pan Korsak, öfverste vid 
petyhorerna, pan Volodjovski, pan Kotvitsch och pan 
Babinitsch. Alla voro eniga därom, att man måste afstå 
från att rasta längre och redan samma natt, d. v. s. 
om några timmar, tåga vidare. Pan Korsak afsände 
genast en fänrik, Bjeganski, med order att närma sig
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Prostki och hvarje timme underrätta den anryckande 
hären om hvad som förehades i lägret. Volodjovski 
och Babinitsch förde Rossel till sitt kvarter för att af 
honom skaffa sig vidare upplysningar om Boguslav.

Kaptenen var till en början alldeles förskrämd, ty 
han kände ännu Kmitsits, dolkspets mot sin strupe, 
men småningom löste vinet han tungas band. Som 
han förr i tiden tjänat vid republikens armé, hade han 
lärt sig polska och kunde därför svara den lille rid
daren, som ej förstod tyska, på dennes frågor.

»Har ni länge tjänat under furst Boguslav?» 
sporde Volodjovski.

»Jag tjänar inte vid furstens armé,» svarade Rössel, 
»utan vid det preussiska regemente, som han fått under 
sitt befäl.»

»Då känner ni inte pan Sakovitsch?»
»Jag har sett pan Sakovitsch i Königsberg.»
»Är han med fursten?»
»Nej. Han är kvar i Taurogi.»
Den lille riddaren suckade och strök sina mustascher.
»Jag har otur som vanligt,» sade han.
»Låt inte det nedslå dig, Michael,» inföll Babinitsch. 

»Du träffar honom en annan gång, och gör inte du 
det, gör jag det.»

Därpå vände han sig till Rössel:
»Ni är en gammal soldat, ni har sett bägge armé

erna, och vårt rytteri känner ni till sedan gammalt; 
hvad tror ni: på hvilken sida stannar viktorian?»

»Ifall de möta er utanför skansarna, så på er, 
men utan fotfolk och kanoner eröfra ni aldrig skan
sarna, i synnerhet som furst Radzivill är den som för 
befälet... i verkligheten.»

»Ni anser honom således för en ovanligt skick
lig fältherre?»

»Det är allmänna meningen i båda arméerna. 
Det påstås, att vid Varschau serenissimus rex Sueciae 
i allt följde hans råd och att det var därför han vann 
seger. Fursten som polack känner bättre till ert strids
sätt och vet bättre hvad som är att göra. Jag såg



själf, hur konungen efter tredje dagens strid omfamnade 
och kysste fursten midt framför fronten. Men så hade 
han också honom ett tacka för sitt lif, ty hade inte 
furstens skott kommit... hu I... Dessutom är han en 
öfverdådig fäktare, ingen kan mäta sig med honom ...»

»Hm!» inföll pan Volodjovski. »Kanske ändå att 
någon skulle kunna det.»

Och han började med hotfull min sno sina musta
scher. Rössel såg på honom ett ögonblick och blef 
plötsligt eldröd i ansiktet. Han tycktes nära att brista 
ut i gapskratt. Men lyckligtvis erinrade han sig, att 
han befann sig i fångenskap, och han betvang sin 
skrattlust.

Kmitsits såg oafvändt på honom med sina stålgrå 
ögon och yttrade till slut, i det han lätt knep ihop 
läpparna:

»Det kommer att visa sig i morgon...»
»Är furst Boguslav frisk för närvarande?» frågade 

pan Volodjovski. »Han har lidit af en svår febersjuk
dom, har jag hört, och den måste ha tagit på hans 
krafter.»

»Han är kry som en mört och tar inte in några 
läkemedel längre. Hans medikus ville till en början 
ge honom en hop preservativ, men genast efter det 
första fick han ett nytt anfall. Då lät furst Boguslav 
rista doktorn i ett såll, och det hjälpte, fastän doktorn 
själf fick feber i förskräckelsen.»

»Rista honom i ett såll?» upprepade pan Volod
jovski i frågande ton.

»Jag såg det själf,» svarade Rössel. »Två såll bun- 
dos ihop, inuti lades doktorn, fyra starka drabanter togo 
sållen i hvardera handtaget, och så kastade de dem väl 
tio alnar i vädret, togo emot dem, när de kommo ner, 
och slungade dem så återigen i vädret. General Israel, 
grefve Waldeck och fursten skrattade, så att de måste 
hålla sig för magen. En hop officerare sågo också 
på, och den där bollkastningen fortsattes, ända tills dok
torn svimmade. Allt sedan dess har fursten varit frisk.»

Trots sitt hat mot fursten kunde Volodjovski



och Babinitsch ej låta bli att skratta åt detta upptåg. 
Pan Babinitsch slog sig på knäna och ropade:

»Den skälmen! Så skall man sköta doktorer!»
»Den där kuren måste vi rekommendera åt pan 

Zagloba,» inföll den lille riddaren.
»Den botade för febern,» yttrade Rössel, »men 

hvad hjälper det, när fursten låter sina köttsliga lustar 
alldeles taga öfverhand och därför i alla händelser inte 
blir gammal.»

»Det tror jag också,» mumlade pan Babinitsch. 
»Sådana som han bli aldrig gamla.»

»Lägger han inte kapson på sig ens i lägret?» 
frågade pan Volodjovski.

»Visst inte,» svarade Rössel. »Grefve Waldeck har 
ofta skrattat och sagt, att hans furstliga höghet för sina 
hofdamer med sig.. . Jag har själf sett två tärnor, 
som hans uppvaktning påstår äro med för att stryka 
spetskråsen ... Men vackert ock!»

Babinitsch hade vid dessa ord först blifvit blos
sande röd och sedan alldeles blek. Plötsligt sprang han 
upp, grep Rössel i axeln och började skaka honom af 
alla krafter.

»Äro de polskor eller tyskor? Säg!»
»De äro icke polskor,» svarade Rössel förskräckt. 

»Den ena är en preussisk adelsjungfru, och den andra 
en svenska, som förut varit kammarjungfru hos general 
Israels gemål.»

Babinitsch såg på Volodjovski och drog en djup 
suck af lättnad. Den lille riddaren andades också lättare 
och upphörde att sno sina mustascher.

»Jag skulle vara tacksam, om jag finge hvila en 
stund,» sade Rössel. »Jag är alldeles uttröttad, tata
rerna ha släpat mig bunden två mil.»

Kmitsits kallade in Soroka och anförtrodde fången 
åt denne. Därefter gick han hastigt fram till Volod
jovski.

»Nu har jag nog af detta!» utbrast han. »Jag 
vill stupa, jag vill hundra gånger hellre stupa än 
längre lefva i denna förfärliga ångest och ovisshet.



Då Rössel nyss talade om de där två flickorna, var 
det som om någon gifvit mig ett yxhugg i tinningen.»

Och pan Volodjovski skramlade med sin sabel.
»Ja, det är på tiden att detta får ett sluti» in

stämde han.
1 detsamma ljöd en trumpetsignal utanför het

manens kvarter, och strax därpå besvarades den från 
alla de litauiska fanorna samt tatarhorden.

Det kommenderades uppställning, och en timme 
senare satte sig trupperna åter i rörelse.

De hade ännu icke hunnit en mil, förrän de 
möttes af en utskickad från fänrik Bjeganski, som in
rapporterade, att några fientliga ryttare tagits till 
fånga. De hade förhörts och bekänt, att hela armén 
skulle lämna Prostki följande morgon klockan åtta och 
att order redan voro utdelade.

»Lofvad vare Gudi» utropade hetmanen. »I mor
gon afton skall den där armén inte finnas längre I»

Tatarerna fingo order att sätta af i fyrsprång för 
att så fort som möjligt afskära förbindelsen mellan 
Waldecks armé och det preussiska fotfolk, som kom 
honom till undsättning. Äfven de litauiska fanorna 
påskyndade sin marsch, och som de till största delen 
bestodo af lätt artilleri, voro de tatarerna tätt i hälarna.

Kmitsits anförde alltjämt förtruppen, och han jagade 
på den, så att skummet yrde om hästarna. Under 
vägen böjde han sig ned i sadeln, lutade pannan mot 
hästens hals och bad med hela sin själ:

»Beskär mig, Kristi, att få hämna icke mina egna 
oförrätter utan det onda, som tillfogats fäderneslandet! 
Jag är en syndare, jag är icke värdig din nåd, men 
förbarma dig öfver mig, låt mig få utgjuta detta kätter- 
ska blod, så skall jag till din ära fasta och gissla mig 
på denna dag hela mitt lif igenom 1»

Sedan anbefallde han sig åt den heliga jungfrun, 
för hvars skull han gjutit sitt blod, samt åt sin skydds
patron, och efter att sålunda ha försäkrat sig om deras 
beskydd kände han sig med ens uppfyllas af hopp 
och förtröstan. En sådan starkhetens arfde kom öfver



honom, att han tyckte intet skulle kunna mostå honom. 
Det föreföll honom som om det växt vingar på hans 
skuldror, och han stormade fram i spetsen för sina 
tatarer, så att gnistorna flögo om hofvarna på hans 
häst. Tusen vilda krigare följde honom, nedhukade i 
sadlarna.

Ett haf af spetsiga mössor vaggade i takt med 
hästarnas traf, pilbågarna hoppade på ryggarna, framför 
ljödo hofslag, bakom hördes det dofva bullret af de 
litauiska trupperna likt bruset af en flod.

Och så jagade de framåt i den härliga, stjärnklara 
natten, öfversvämmande vägar och slätter likt en väldig 
flock roflåglar, som vädra blod i fjärran.

De susade öfver bördiga fält, öfver ängar, igenom 
ekskogar, tills slutligen månens skära bleknade och 
började sänka sig mot väster. Då höllo de in sina 
hästar och rastade för sista gången. De voro nu en
dast en halfmil från Prostki.

Tatarerna fodrade sina hästar med hafre för att 
ge dem krafter till striden. Kmitsits besteg en ny häst 
och red att kasta en blick öfver fiendens läger.

Efter en halftimme påträffade han nere vid brädden 
af en liten flod den petyhorska truppafdelning, som 
pan Korsak sändt ut på rekognoscering.

»Hvad nytt?» frågade Kmitsits fänriken.
»De äro redan vakna och surra som bin i en 

kupa,» svarade fänriken.
»Kan man se lägret från någon punkt här i när

heten?»
»Ja, från den där kullen. Lägret ligger där nere 

i dalsänkan vid flodstranden. Vill ers nåd se det?»
»För mig dit!»
Fänriken sporrade sin häst, och de redo upp på 

kullen. Dagen började nu gry, och luften var genom- 
väfd af gyllene ljus, men den motsatta, låga flodstran
den var ännu insvept i grå dimmor. Dolda bakom 
buskarna blickade de ned mot dessa dimmor, som 
småningom skingrades.



Slutligen framträdde en fyrkantig jordvall. Kmitsits 
ansträngde blicken till det yttersta men lyckades de 
första minuterna endast uppfånga de otydliga kontu
rerna af tält och vagnar, som stodo i lägrets midt. 
Eldarna kunde han ej se, men röken steg upp mot 
himlen, bebådande vackert väder. Allt eftersom dim
man skingrade sig, kunde emellertid pan Babinitsch 
med tillhjälp af kikare urskilja de i vallarna ned
stuckna fanorna, de blå svenska och de gula preus
siska, samt därpå en massa af soldater, fåltpjäser och 
hästar.

Rundt omkring rådde tystnad, endast afbruten af 
buskarnas prassel för vinden samt småfåglarnas glada 
morgonkvitter. Men nedifrån lägret steg ett doft brus.

Tydligen sof ingen längre där nere, tydligen 
rustade man sig till uppbrott, ty innanför vallarna 
härskade en ovanlig rörelse. Hela regementen stodo 
redan uppställda, och somliga tågade ut ur lägret. 
Kring vagnarna rörde sig massor af folk, och kano
nerna rullades ned från vallarna.

»De rusta sig till uppbrott, det är inte möjligt 
annat,» sade Kmitsits.

»Alla fångar ha uppgifvit det. De ämna förena 
sig med sitt fotfolk, och de tro inte, att hetmanen kan 
vara öfver dem före kvällen. Skulle han också in
träffa tidigare, föredra de öppen strid framför att för
lora det där fotfolket.»

»Det kommer att dröja minst två timmar, innan 
de bryta upp, och till dess är hetmanen här.»

»Gud ske prisl» sade fänriken.
»Skicka till dem några man med hälsning att de 

inte skola rasta för länge.»
»Skall ske, öfverste!»
»Ha de inte skickat ut några rekognoscörer på den 

här sidan floden?»
»Nej, inga alls på den här sidan, bara åt Elk 

till, h varifrån deras fotfolk kommer.»
»Det är bral» sade Kmitsits.
Och han red ned från kullen, befallde patrullen



att hålla sig gömd i vassen och återvände själf i sporr
sträck till hufvudarmén.

Pan Gosievski hade just stigit till häst, då Babi- 
nitsch återkom. Den unge riddaren redogjorde med 
några ord för hvad han sett och för terrängförhållan
dena. Hetmanen åhörde med synbar tillfredsställelse 
hvad han hade att berätta och gaf sedan ofördröjligen 
order till uppbrott.

Denna gång öppnades tåget med Babinitsch’ tatar
trupp, och därefter kommo litauerna: Vojnillovitsch, 
laudanerna, hetmanen själf och de öfriga. Horden 
bildade eftertruppen, och detta på uttrycklig begäran 
af Hassun-bey själf, som var rädd, att hans folk icke 
skulle kunna motstå det tunga rytteriets första anfall. 
Dessutom hade han sina hemliga beräkningar därvid.

Medan litauerna angrepo hufvudarmén, ämnade 
nämligen han med sina tatarer kasta sig öfver lägret, 
där han hoppades finna rikligt med byte. Hetraanen 
gaf sitt bifall, med rätta menande att horden föga skulle 
kunna uträtta mot trupperna men däremot som vild
djur skulle kasta sig öfver lägret och kanske framkalla 
panik där, i synnerhet som de preussiska hästarna icke 
voro vana vid tatarernas förskräckliga tjut.

Efter två timmar voro de, såsom Kmitsits förut
sagt, framme vid kullen, nedanför hvilken ströfkåren 
höll sig gömd. Vid anblicken af armén kom fänriken 
framstörtande och meddelade, att fienden redan satt 
sig i rörelse och att just nu de sista truppafdelnin- 
garna marscherade ut ur lägret.

Då drog pan Gosievski sin hetmanstaf ur hölstret 
och utbrast:

»Vagnarna spärra vägen för dem... de kunna 
inte vända om!... I faderns, sonens och den helige 
andes namni Vi ha inte längre något skäl att hålla 
oss dolda.»

Och han vinkade åt fanbäraren, och denne lyfte 
fanan i vädret och svängde den af och an. Vid detta 
tecken började också alla de andra fanorna svaja, trum
peter och horn smattrade, de tatariska piporna gniss-



lade gällt, trummorna mullrade, sex tusen sablar blixt
rade i luften, och ur sex tusen strupar höjdes ropet:

»Jesus, Maria!»
»Allah-hu-Allab!»
Ryttarfana efter ryttarfana dök upp ofvan kullen.

I Waldecks läger hade man säkerligen ej väntat gästerna 
så snart, ty en feberaktig rörelse uppstod där. Trum
morna började dåna som åskor, regementena gjorde i 
hast front mot floden.

Med blotta ögat kunde man nu urskilja generaler 
och öfverstar, som ilade af och an mellan regementena. 
Kanoner rullades brådskande fram och uppställdes utefter 
floden.

Inom kort skilde ett afstånd af endast tusen steg 
de båda arméerna åt. Mellan dem låg ett vidsträckt 
träsk, i hvars midt floden flöt fram.

Ett ögonblick ännu, och från den preussiska sidan 
steg den första hvita rökstrimman.

Striden var börjad.
Hetmanen själf sprängde fram till Kmitsits’ tatar

trupp.
»Ryck framåt, Babinitsch! I Guds namn, ryck 

framåt! Mot den där väggen!»
Och han pekade med hetmanstafven på ett kavalleri

regemente, hvars harnesk blixtrade i morgonsolen.
»Framåt!» kommenderade pan Andreas.
Och han högg sporrarna i sin häst och sprängde 

ned mot floden. Hans tatarer följde honom i full 
karriär. Hästarna satte öronen bakåt och lågo som 
rep utefter marken, ryttarna hukade sig ned och piskade 
dem under vilda tjut, tills de bokstafligen flögo fram. 
I denna stormande fart kommo de ned till floden, som 
icke hejdade deras lopp, ty de hade hållit kurs på 
ett vadställe, där vattnet var knappast fotsdjupt. Inom 
ett ögonblick hade de uppnått andra stranden och 
stormade vidare.

Pansarrytteriet satte sig nu i rörelse emot dem, 
först i sakta traf, sedan raskare, och då tatartruppen 
kommit på ungefär tjugu stegs afstånd, ljöd kommando-

12. — Syndafloden. III.
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ropet: Feuerl och tusen armar, beväpnade med pisto
ler, sträcktes ut mot de framstormande.

Ett band af rök bredde sig från ena ändan af ledet 
till den andra, sedan sammanstötte med ett brak två 
laviner af hästar och människor. Hästarna stegrade 
sig, öfver de stridandes hufvuden blixtrade sablar hela 
linjen utefter, liksom om en glänsande orm hade ringlat 
sig fram öfver dem. Svärdens rassel mot hjälmar och 
lansar hördes ända till andra stranden. Det lät som när 
man hamrar stålplattor i en smedja.

Pansarrytteriets linje buktade sig genast vid detta 
första anfall i halfmåneform, ty då centern vek tillbaka 
för attackens häftighet, blefvo flyglarna, där angreppet 
varit mindre våldsamt, stående orubbliga. Men icke 
heller ryttarna i centern läto sig tillbakaslås, och en 
fruktansvärd strid började. Å ena sidan storväxta, järn- 
klädda män, som med hela sin kraft satte sig till mot
värn, å den andra tatarerna, som föllo öfver dem likt en 
orkan, huggande och stickande med den hart otroliga 
snabbhet och smidighet i rörelserna, hvilken dels var 
dem medfödd, dels genom oafbruten öfning förvärfvad. 
Liksom man då en skog falles endast hör yxornas dån 
och då och då ser något högt träd störta till marken, 
så hörde man nu endast svärdens oafbrutna rassel och 
såg då och då ett hjälmklädt hufvud sjunka mot bröstet 
och en ryttare digna ur sadeln. Tatarsablar blixtrade 
för preussarnas ögon och bländade dem, dansade kring 
deras hufvuden, ansikten och händer. Förgäfves lyfter 
den jättelike soldaten sitt tunga svärd — innan han haft 
tid att låta det falla, känner han redan något hvasst 
och isande intränga i kroppen, svärdet faller ur hans 
hand, och själf störtar han med blodigt ansikte ur 
sadeln.

Lik en rasande bisvärm, mot hvilken ingen kan 
skydda sig, kastade sig tatarerna i blindt ursinne öfver 
fienden, huggo, stucko och beto och spredo död och 
skräck omkring sig, öfverlägsna sina motståndare i jämnt 
samma mån som en mästare i fäktkonsten är öfver-



lägsen en oöfvad, han må för öfrigt besitta hur stora 
kroppskrafter som helst.

Mansspillan i rytteriets led blef allt större, och 
centern, där Kmitsits själf stred, hade nu glesnat så, 
att den när som helst måste vika. Kommandoropen, 
som kallade nya soldater till de svagaste punkterna, 
öfverröstades af vapenbrak och vilda tjut, leden slötos 
icke tillräckligt snabbt, och Kmitsits trängde på allt 
våldsammare. Beväpnad med en stridsklubba af järn, 
som han fått i gåfva af pan Sapieha, stred han själf 
som simpel soldat, åtföljd af de båda yngre Kjem- 
litscharna och Soroka. Dessa hade tagit till sin upp
gift att vakta sin herre för faror, och än den ene, än 
den andre af dem vände sig oupphörligt åt höger eller 
vänster och utdelade väldiga hugg. Pan Andreas själf 
kastade sig in i det tätaste stridsvimlet, och som han 
tack vare pan Volodjovski nu var invigd i fäktkonstens 
alla hemligheter och dessutom ägde en jättes styrka, 
utsläckte han människolif som ljus. Ibland måttade 
han ett hugg med hela sabeln, ibland gjorde han endast 
en omärklig stöt, ibland lät han klingan beskrifva en 
blixtsnabb liten båge, och för hvarje gång tumlade en 
ryttare hufvudstupa ur sadeln, som träffad af en 
åskvigg. De andra ryggade tillbaka för den fruktans
värde.

Slutligen klöf pan Andreas med ett hugg fan- 
bärarens hjässa. Denne uppgaf ett hest skri, och fanan 
föll ur hans hand. I detsamma brötos centerns leder, 
och de två flyglarna upplöste sig i två oordnade hopar, 
som med flyktliknande brådska retirerade mot hufvud- 
armén.

Genom öppningen mellan flyglarna blickade Kmitsits 
utåt slätten, och plötsligt varseblef han ett regemente 
rödklädda dragoner, som likt en stormvind kommo 
ilande det tillbakaslagna rytteriet till hjälp.

»Än senl» tänkte han. »Om ett ögonblick får jag 
undsättning af Volodjovski 1»

Emellertid började en kanonad så våldsam, att 
marken darrade och skalf. Från vallarna smattrade



muskötsalfvor, och kulorna nådde fram till de främsta 
polska leden. Hela slätten inhöljdes i rök, och i 
denna rök drabbade Kmitsits och hans folk samman 
med dragonerna.

Men ingen kom honom till undsättning från mot
satta stranden.

Det visade sig, att fienden med flit släppt Kmitsits 
öfver vadstället. Nu riktades mot detta en så mör
dande eld, att det icke fanns någon möjlighet att komma 
lefvande öfver.

Det första försöket gjordes af pan Korsaks folk, 
som dock nästan genast i bruten ordning drog sig till
baka. Det andra af Vojnillovitsch med kungliga gardet, 
ett af de bästa regementena i hela armén. Denne fram
trängde så långt som öfver halfva vadet och retirerade 
därpå långsamt men med en förlust af tjugu officerare 
och nittio man.

Muskötkulorna smällde som hagel mot vattenbrynet 
på den enda punkt, där en öfvergång var möjlig. Kanon
kulorna flögo öfver floden och jagade upp moln af 
sand på motsatta stranden.

Hetmanen själf kom ridande till platsen, och efter 
en blick på passet medgaf han, att en öfvergång var 
omöjlig.

Och dock berodde stridens utgång på om man 
skulle lyckas komma öfver eller icke. Också höljdes 
hetmanens panna af mörka moln. Under några ögon
blick betraktade han genom sin kikare de fientliga här
massorna, och därpå ropade han till sin ordonnans;

»Rid till Hassun-bey och säg, att horden på ett 
eller annat sätt måste taga sig öfver floden och angripa 
lägret. Allt byte de komma öfver är deras! Där 
finnas inga kanoner, enda svårigheten är att passera 
floden.»

Officeren red åstad i sporrsträck. Hetmanen fort
satte ned på en äng, där den laudanska adelsfanan 
stod uppställd under en dunge pilträd. Han stannade 
framför den.



Volodjovski stod i speten för sina laudaner, dyster 
och stum, och fixerade oafvändt hetmanen.

»Hvad tror ni?» frågade hetmanen. »Skola tata
rerna lyckas att taga sig öfver?»

»Tatarerna taga sig öfver, men med Kmitsits är 
det ute,» svarade Volodjovski.

»Vid Gudl» utropade plötsligt hetmanen. »Om 
den där Kmitsits endast riktigt förstått sin sak, skulle 
han kunnat segra i stället för att gå under.»

Volodjovski svarade ingenting, men han tänkte i 
sitt sinne:

»Endera skulle ingen fana ha släppts öfver floden 
eller också fem ...»

Hetmanen följde under några ögonblick genom 
sin kikare den vilda kamp, som rasade på andra sidan 
floden. Till slut förmådde den lille riddaren icke längre 
behärska sin otålighet, han red fram till hetmanen, 
skyldrade med sabeln och utbrast:

»Ers nåd! Om jag finge order, skulle jag för
söka att taga mig öfver det där vadet...»

»Halt!» svarade hetmanen i tämligen skarp ton. 
»Det är tillräckligt, att de där gå under.»

»De ha redan gått under,» sade Volodjovski.
I själfva verket hade tumultet och oväsendet på 

motsatta stranden nu nått sin höjd. Kmitsits försökte 
tydligen retirera mot stranden.

»Vid Gud! Det var det jag ville 1» utropade plöts
ligt hetmanen och galopperade i fyrsprång bort till 
Vojnillovitsch' trupp.

Pan Kmitsits drog sig mycket riktigt tillbaka. Hans 
tatarer hade tappert mött de röda dragonernas anfall, 
men deras krafter voro uttömda, deras armar halft 
domnade, de stupade i allt större antal, och endast 
hoppet om undsättning uppehöll ännu deras mod.

Emellertid förflöt en halftimme, och inga rop af 
»Stick! Hugg ner!» nådde ännu deras öron. I dess 
ställe kom Boguslavs tunga rytteri de röda dragonerna 
till undsättning.
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»Det är ute med ossl» tänkte Kmitsits, då han 
varseblef de nya fienderna.

Men Kmitsits hörde till det slags soldater, som 
aldrig tvifla vare sig på räddning eller ens på seger. 
En mångårig erfarenhet hade dessutom gjort honom 
förtrogen med krigskonstens alla hemligheter. En 
kornblixt tändes och slocknar icke lika snabbt som föl
jande tanke genomfor Kmitsits’ hufvud:

»De kunna inte taga sig öfver passet, men efter
som de inte det kunna, skall jag föra fienden till 
dem.»

Och som Boguslavs regemente nu befann sig på 
endast några hundra stegs afstånd och inom ett par 
ögonblick kunde vara öfver dem, förde pan Andreas 
sin hvisselpipa till munnen och lät höra en så genom
trängande hvissling, att de närmaste dragonhästarna reste 
sig på bakbenen.

Hvisslingen besvarades af de tatariska höfvitsmännen, 
och med blixtens hastighet kastade hela truppen om 
till flykt.

Återstoden af rytteriet, de röda dragonerna och 
Boguslavs regemente satte af efter i karriär.

Officerarnas »Framåt 1» och »Gott mit uns!» skål
lade genom luften. Egendomligt var i sanning det 
skådespel, som nu erbjöd sig. Med vindens hastighet 
flögo tatarerna fram öfver den sanka slätten i riktning 
mot vadstället, där kulorna fortfarande föllo tätt som 
hagel. Hvarenda tatar låg nedhukad i sadeln och gömd 
under manen på sin häst, så att man skulle kunnat 
tro, att denne förlorat sin ryttare. Efter dem kom med 
buller och bång och under vilda rop en skara jätte
lika skepnader med lyfta svärd i händerna.

Vadstället var nu helt nära. Men synbarligen voro 
tatarhästarnas krafter uttömda, ty afståndet mellan fly
ende och förföljare började hastigt minska.

Några minuter senare voro rytteriets främsta led 
tätt i hälarna på de sista bland tatarerna. Endast några 
hästlängder skilde dessa från vadstället.

Då inträffade något oväntadt.



Just som tatartruppen uppnått vadstället, ljöd åter 
den genomträngande hvisslingen, och i stället för att 
kasta sig i floden och söka räddning på dess motsatta 
strand, delade sig truppen i två flockar och började 
pilsnabbt fly utefter stranden, hvar och en åt sitt håll.

Det tunga rytteriet var ej lika snabbt i vändnin
garna. I full karriär fortsatte det sitt lopp, och hästarna 
voro redan halfvägs öfver vadet, innan deras ryttare 
lyckades hejda dem.

Artilleriet, som hittills oaf brutet beskjutit vadstället, 
tystnade med ens för att icke träffa sina egna.

Det var just detta ögonblick hetman Gosievski 
väntat på.

Rytteriet hade knappast hunnit ned i floden, 
förrän Vojnillovitsch med sitt kungliga garde kastade 
sig öfver det likt en orkan, därpå följde laudanerna, 
därpå pan Korsaks adelsfana, därpå de två hetmans- 
fanorna, därpå volontärfanan och slutligen furst Michael 
Radzivill med sitt pansarrytteri.

Genom luften skallade ett vildt: »Stick! Hugg 
ner!» och innan de preussiska regementena hunnit 
hejda sina hästar och sätta svärden mot angriparna, 
hade redan Vojnillovitsch’ folk skingrat dem som hvirf- 
velvinden skingrar höstlöfven, krossat de röda drago
nerna, slagit sig igenom Boguslavs regemente och stor
mat emot den preussiska hufvudarmén.

Floden hade inom ett ögonblick färgats röd 
af blod.

Kanonerna började åter spela men för sent, ty 
redan hade åtta litauiska fanor passerat vadet, och hela 
striden var från och med nu förlagd till motsatta 
stranden.

Med strålande ansikte och flammande ögon sprängde 
hetmanen framåt i spetsen för sitt folk, ty då han 
väl lyckats föra rytteriet öfver floden, var han viss på 
segern.

Återstoden af dragonerna och ryttarna nedhöggs 
af de förföljande polackerna, som med lätthet upp- 
hunno de trögfotade tyska hästarna.



Emellertid hade Waldeck, Boguslav Radzivill och 
Israel utsändt hela sitt rytteri för att tillbakaslå det 
första fientliga anfallet. Själfva ordnade de fotfolket 
till uppställning. Regemente efter regemente kom 
tågande ut ur lägret och formerade sig ute på slätten. 
De tunga lansskaften stöttes ned i marken, och spetsarna 
riktades som en mur mot fienden.

I andra ledet stodo musketörerna med laddade 
gevär. Mellan regementenas fyrkanter uppställdes ka
noner. Hvarken Boguslav, Waldeck eller Israel gjorde 
sig några illusioner om att deras rytteri länge skulle 
kunna hålla stånd mot det polska, och de satte sitt 
hela hopp till kanonerna och fotfolket. Framför dem 
hade kampen mellan de båda rytterierna redan börjat. 
Men det gick som de preussiska befälhafvarna förutsett.

Det litauiska rytteriets attack hade varit så våld
sam, att hela massan af preussiskt kavalleri icke ens 
ett ögonblick förmått motstå den. Såsom ett skepp i 
storm klyfver vågorna, så hade redan den första husar
fanan klufvit de preussiska leden, och allt djupare in 
trängde den. Redan kunde man skönja fanorna, och 
efter några ögonblick döko husarhästarnas hufvuden 
fram mellan de bortersta preussiska leden.

»Gif akt!» kommenderade infanteriofficerarna.
De preussiska fotsoldaterna satte klackarna i mar

ken och grepo ett fastare tag om sina lansar. Allas 
hjärtan bultade hårdt, ty de fruktansvärda husarerna 
hade nu till sista man slagit sig igenom och kommo 
stormande rätt emot dem.

»Fyr!» kommenderades det.
Musköterna i andra och tredje leden började 

smattra. Ett moln af rök insvepte regementet. Ännu 
ett ögonblick: dånet af den annalkande fanan ljuder 
allt närmare. Nu, nu är den här I... Tätt framför 
sig, tvärs igenom röken varsebli plötsligt de första leden 
tusen hästhufvuden, tusen flammande ögon. Det hörs 
ett brak af lansar, som splittras, luften genljuder af 
bedöfvandeskrik. Polackerna ropa: »Stick! Huggner!» 
tyskarna: »Gott erbarme Dick meinerl»



— 189

Regementet är slaget, skingradt. Men nu börja 
kanonerna spela. Andra fanor komma stormande. 
Hvar och en kastar sig emot en mur af lansar, men 
det är möjligt, att icke alla förmå krossa den, ty ingen 
kan i anfallets oemotståndlighet täfla med husarerna. 
Larmet och oväsendet tilltager, utbreder sig öfver hela 
slagfältet. Man kan i det allmänna tumultet ingenting 
urskilja. Men ur vimlet af stridande flykta några gul- 
klädda fotsoldater, tydligen tillhörande något slaget 
regemente.

Gråklädda ryttare sätta af efter dem och utdela 
mördande hugg åt höger och vänster under ropet:

» Lauda I Lauda!»
Det är pan Volodjovskis folk.
Ännu göra dock flere regementen motstånd. Ännu 

kan segern tillfalla preussarna, i synnerhet som två friska 
regementen stå kvar vid lägret och när som helst kunna 
beordras ut.

Waldeck har redan alldeles tappat hufvudet, Israel 
finns ej tillstädes, ty han har tagit befälet öfver ryt
teriet, men Boguslav vakar, utdelar order, leder hela 
striden, och seende, att faran blir allt mera hotande, 
sänder han pan Bjes efter de båda regementena.

Pan Bjes sätter af i fyrsprång, men efter en half- 
timme kommer han tillbaka utan mössa på hufvudet 
och med skräck och förtviflan målade i sitt ansikte.

»Horden är i lägretI» ropar han till Boguslav.
I detsamma höras vilda, öronskärande tjut i rikt

ning från högra flygeln, och de ljuda allt närmare.
Strax därefter kommer en flock svenska ryttare 

ilande i vild flykt; de följas af fotsoldater utan vapen 
och utan hattar på hufvudet. Sist kommer en hop 
vagnar, dragna af dödsskrämda, skenande hästar. Hela 
denna massa rusar i blind yra rätt på fotfolket, som, 
samtidigt anfallet af det litauiska rytteriet, vacklar och 
råkar i upplösning.

»Hassun-bey har angripit lägreti» ropar pan 
Gosievski jublande och kommenderar ut sina två sista 
fanor.



I samma ögonblick som dessa angripa fotfolket 
från fronten, falla preussarnas egna vagnar dem i flan
ken. De sista fyrkanterna klyfvas som af ett hammar
slag. Hela den lysande svensk-preussiska armén för
vandlas i en enda formlös massa, där rytteri och fot
folk äro blandade om hvarandra. Soldaterna trampa 
ned, knuffa omkull, kväfva hvarandra, kasta sina vapen, 
sina kläder. Rytteriet tränger på dem från alla sidor, 
kullslår och krossar dem. Det är icke längre en för
lorad strid, det är ett af de största nederlagen under 
hela kriget.

Seende att allt är förloradt besluter Boguslav att 
söka rädda åtminstone sig själf och någon del af 
rytteriet.

Med en öfvermänsklig ansträngning samlar han 
omkring sig några hundra ryttare och börjar fly i rikt
ning mot floden.

Redan har han lyckats komma ur det värsta vimlet, 
då en annan Radzivill, furst Michael Kasimir, faller 
honom i flanken med sina husarer och redan i första 
anfallet skingrar hela truppen.

Ryttarna fly en och en eller i små flockar. Endast 
hästarnas snabbhet kan numera rädda dem.

Husarerna bry sig icke om att förfölja dem utan 
kasta sig i stället öfver hufvudmassan af fotfolk, som 
alla de öfriga fanorna samtidigt angripa — och 
Boguslavs ryttare ila likt skrämda rådjur bort öfver 
den sanka slätten.

Boguslav själf flyger fram som en pil på Kmitsits’ 
svarta springare och söker förgäfves genom höga rop 
samla sina ryttare omkring sig. Ingen lyssnar till honom. 
Hvar och en tänker blott på att rädda sig själf, nöjd 
att icke längre ha fienden framför sig.

Men glädjen skulle icke bli långvarig. De ha 
ännu icke hunnit tusen steg, förrän ett vildt tjut 
plötsligt skallar, och en svärm tatarer dyker upp nere 
vid flodstranden, där den hittills legat på lur.

Det var pad Kmitsits och hans trupp. Efter att 
ha narrat det preussiska rytteriet öfver vadet och på



nytt samlat sina skaror var han nu på återväg för att 
afskära fiendens flykt.

Vid åsynen af den upplösta ryttartruppen upplöste 
sig äfven tatarerna i småskaror för att lättare kunna 
förfölja, och en vild jakt började. Två, tre tatarer 
jagade en ryttare, och denne gjorde sällan något försök 
att sätta sig till motvärn. .Oftast vände han värjfästet 
mot sina förföljare, till tecken att han bad om för
sköning. Men tatarerna skonade endast officerarna, för 
hvilka de hade hopp att utfå lösesumma; soldaterna 
nedstucko de, innan dessa ens hunno ropa: »Gottl» 
De som i det längsta försökte fly fingo pilar i rygg 
och nacke.

Kmitsits red en stund kors och tvärs öfver fältet, 
nedstötande ryttare och med blicken sökande Boguslav. 
Slutligen varseblef han fursten, som var lätt igenkänn
lig på sitt blå band öfver bröstet och hatten med 
svarta strutsfjädrar.

Ett hvitt krutmoln omgaf fursten, ty han hade 
just blifvit öfverfallen af två tatarer men hade sträckt 
den ene till marken med ett pistolskott och genom
borrat ilen andre med sin värja. Nu varseblef han, att 
från ena hållet en större tatarflock och från det andra 
pan Kmitsits kom jagande emot honom, och han satte 
sporrarna i sin häst och flydde likt en hjort förföljd af 
hundar.

Öfver femtio man satte af efter honom, men som 
icke alla hästarna sprungo lika fort, antog truppen inom 
kort formen af en lång orm med Boguslav till bufvud 
och Kmitsits till hals.

Fursten hukade sig ned i sadeln. Hans svarta 
springare tycktes knappast beröra marken med sina 
hofvar. Han sträckte ut halsen likt en trana, satte 
öronen tillbaka och flög fram öfver det gröna gräset, 
mot hvilket han aftecknade sig som en svart punkt. I 
susande fart bar det förbi enstaka pilträd, busksnår och 
aldungar. Tatarerna blefvo allt längre och längre efter. 
Kmitsits kastade ifrån sig pistoler och hölster för att 
lätta hästens börda, och med sammanbitna tänder och



blicken oafvändt fäst på Boguslav jagade han framåt, 
halfliggande i sadeln och med sporrarna sargande sin 
hästs löddriga sidor, så att skummet, som föll ned på 
marken, inom kort färgades rödt.

Men afståndet mellan honom och fursten blef allt 
längre och längre.

»Det är lönlöst!» tänkte pan Andreas. »Ingen 
tatarhäst i världen kan hinna upp den där springaren I»

Och plötsligt reste han sig upp i sadeln, satte hän
derna trattformigt för munnen och ropade med kraftig 
stämma:

»Fly, förrädare, för Kmitsits! Hinner jag dig inte 
nu, hinner jag dig en annan gångl»

Knappt hade dessa ord förklingat, förrän fursten, 
till hvars öron de nått, hastigt vände sig om i 
sadeln, och seende att pan Kmitsits ensam förföljde 
honom, kastade han med ens om sin häst och störtade 
med dragen värja emot honom.

Pan Andreas uppgaf ett vildt glädjerop och svängde 
sin sabel i luften.

»Du är dödens!» ropade fursten.
Och för att bättre kunna beräkna sitt anfall började 

han tygla sin häst.
Kmitsits, som nu hunnit fram till honom, tyglade 

äfven sin med sådan häftighet, att djuret stegrade sig 
högt. De drabbade samman.

Det ljöd ett rassel af stål. Intet mänskligt öga 
skulle hunnit följa värjans och sabelns blixtsnabba 
hvirflar eller urskilja hvem af de båda stridande, som 
var Kmitsits och hvem som var -fursten. Ibland fram
skymtade Boguslavs svarta, plymagerade hatt, ibland 
Kmitsits* pickelhufva. Hästarna snodde rundt livarandra, 
svärden rasslade allt häftigare.

Efter några förnyade angrepp upphörde Boguslav 
att ringakta sin motståndare. Alla de farligaste stötar, 
han lärt sig af franska fäktmästare, blefvo tillbakaslagna. 
Redan rann svetten i strömmar utför hans ansikte, 
blandande sig med sminket, som den upplöste, redan 
kände han trötthet i högra armen . .. Först grep honom



förvåning, sedan otålighet och till slut vrede, han beslöt 
att göra ett hastigt slut på striden och mättade mot 
sin fiende ett hugg så väldigt, att hatten flög af hans 
hufvud.

Kmitsits parerade hugget med sådan kraft, att 
värjan föll ur Boguslavs hand, och innan denne ånyo 
hunnit fatta stånd, klöf Kmitsits’ sabel hans panna.

»Kriste I» ropade fursten.
Och han tumlade ned i gräset. Han föll på rygg.
Pan Andreas stod ett ögonblick som bedöfvad; 

men han sansade sig fort. Han släppte sabeln och 
gjorde korstecknet; därpå hoppade han ur sadeln, förde 
åter handen till sabelfåstet och närmade sig fursten.

Han var hemsk att skåda, hans ansikte var lik- 
blekt af trötthet och sinnesrörelse, hans läppar voro 
hårdt slutna, och hans ögon glödde af vildt hat.

Vid hans fötter låg hans mäktige dödsfiende, ba
dande i blod, ännu vid sans och lif, men besegrad 
—* och besegrad af honom själf utan någon annans 
bistånd.

Boguslav såg på honom med vidöppna ögon, ifrigt 
följande hvarje hans rörelse, och då Kmitsits stannade 
framför honom, ropade han hastigt:

»Döda mig intel... Lösesumma! ...»
I stället för svar satte Kmitsits sin fot tungt på 

hans bröst, och därpå tryckte han sabelspetsen mot 
hans strupe, så att det blef en fördjupning i skinnet. 
Han behöfde blott göra en rörelse med handen, trycka 
till hårdare, men han ville icke döda med ens. Först 
ville han mätta sig med sin fiendes anblick och fröjda 
sig åt hans kval. Han borrade sin blick i hans och 
stod öfver honom som lejonet öfver en kullkastad 
buffel.

Furstens hufvud hvilade redan i en pöl af blod, 
ty såret i hans panna blödde ymnigt. Pan Andreas’ 
fot klämde ihop hans bröst och hindrade honom från 
att andas., Med uppbjudande af sina sista krafter hvi- 
skade han knappast hörbart:

»Hör på. .. flickan ...»



Knappt hade pan Andreas uppfångat detta ord, 
förrän han tog foten från furstens bröst och höjde 
sin sabel.

»Talal» sade han.
Men furst Boguslav låg några ögonblick tungt 

flämtande. Slutligen återtog han med kraftigare 
stämma:

»Flickan är förlorad, om du dödar mig... Befall
ningar äro redan gifnal...»

»Hvad har du gjort med henne?» frågade Kmitsits.
»Gif mig fri, skall du få henne... jag svär det... 

vid evangeliet I»
Pan Andreas strök sig med handen öfver pannan. 

Det syntes på honom, att han kämpade med sig själf 
och att stridiga tankar och känslor rörde sig inom 
honom. Slutligen sade han:

»Hör på, förrädare! Jag skulle ge hundra sådana 
missfoster som du för ett af hennes hufvudhår... 
Men jag tror icke på dig, menedarel»

»Jag svär vid evangeliet!» upprepade fursten. »Jag 
skall ge dig lejdebref och skriftlig fullmakt.»

»Godt! Jag skonar ditt lif, men jag släpper dig 
icke ur mitt våld. Du ger mig skriftlig fullmakt... 
och jag öfverlämnar dig som fånge åt mina tatarer.»

»Öfverenskommet,» svarade fursten.
»Men hör nu på mig, och minns hvad jag säger 

dig,» återtog pan Andreas. »Hvarken ditt fursteskap, 
din armé eller din fäktkonst har skyddat dig för min 
hämnd... Och vet, att om du än en gång träder mig 
i vägen eller om du bryter ditt gifna löfte, så kan 
ingenting rädda dig, vore du än blifven vald till tysk 
kejsare... Du har lärt känna mig I Redan en gång 
förut har jag haft dig i mitt våld, och nu ligger du vid 
mina fötter.»

»Jag faller i vanmakt...» hviskade fursten. »Pan 
Kmitsits, det måste finnas vatten i närheten ... Gif mig 
att dricka och tvätta af mitt sår!»

»Dö, parricid!» svarade Kmitsits.
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Men fursten, som nu kände sig trygg för sitt lif, 
hade ehuru sårad återfått hela sin själfsäkerhet, och han 
genmälde:

»Du är dum, pan Kmitsitsl Om jag dör, är det 
ute med henne...»

Han förmådde ej afsluta meningen, och hans läppar 
blefvo hvita.

Kmitsits skyndade åstad att hämta vatten.
Fursten svimmade men vaknade snart åter till med

vetande — lyckligtvis för honom, ty under tiden hade 
den förste af tatarerna, Selim, Gazi-Agas son, fanbärare 
vid Kmitsits’ trupp, hunnit fram till platsen. Vid an
blicken af den i sitt blod badande fienden lyfte han 
fanan för att med dess järnskaft fastnagla honom vid 
marken. Fursten fattade tag i skaftet, och dödsfaran 
förlänade honom så mycken styrka, att han lyckades 
lösgöra det tämligen löst sittande järnskaftet från trä
stången.

Bullret af denna korta strid kallade pan Andreas 
tillbaka till platsen.

»Halt, din hund!» ropade han redan på långt håll.
Tataren ryckte till af förskräckelse vid ljudet af 

den kända stämman. Kmitsits befallde honom hämta 
vatten och stannade själf kvar hos fursten, ty i fjärran 
skönjdes nu Soroka, Kjemlitscharna och alla tatarerna, 
som, sedan de nedhuggit ryttarna till sista man, begifvit 
sig ut att söka efter anföraren.

Vid åsynen af pan Andreas kastade hans trogna 
tatarer sina mössor i vädret med ett jubelrop.

Akbah-Uhlan hoppade af sin häst och började buga 
sig, i det han förde händerna till panna, läppar och 
bröst. De betraktade ömsom med roflystna blickar 
den på marken liggande riddaren, ömsom med beundran 
hans besegrare, allt under det de på tatariskt vis 
smackade med läpparna. Några skyndade att infånga 
de båda hästarna, den svarta och den bruna, som 
med fladdrande manar jagade fram och åter öfver 
slätten.

»Akbah-Uhlan,» sade Kmitsits, »detta är anföraren



för den armé, som vi i dag på morgonen slagit: furst 
Boguslav Radzivill. Jag skänker honom åt er, och ni 
skola noga vakta honom, ty vare sig lefvande eller 
död kommer han att betalas med en stor lösesumma. 
Sköt nu om hans sår och för honom bunden till 
lägret I »

»Allah! Allah 1 Vi tacka dig, anförare! Vi tacka 
dig, segrare!» ropade tatarerna med en mun.

Och åter hördes smackandet af tusen läppar.
Kmitsits befallde fram en häst, satte sig upp och 

återvände med en del af tatarerna till slagfältet.
Redan på långt håll varseblef han fanbärarna, som 

stodo med höjda fanor; men endast ett fåtal officerare 
voro tillstädes. De öfriga förföljde fienden. Skaror af 
trossknektar ströfvade omkring ute på slagfältet, plund
rande liken och då och då råkande i slagsmål med 
tatarerna, som gjorde detsamma. I synnerhet de senare 
voro ohyggliga att skåda, nedblodade upp ötver arm
bågarna och med knifvar i händerna. Deras vilda skratt 
och tjut genljödo öfver hela slätten.

Somliga fasthöllo de ännu rykande knifvarna mellan 
tänderna och släpade med båda händer de stupade vid 
benen, andra kastade under skämt och glam boll med 
afhuggna hufvuden,. ännu andra stoppade ned byte i 
säckar, granskade tagna vapen eller höllo upp ned
blodade kläder i luften som på en basar, i det de pri
sade sin varas förträfflighet.

Kmitsits styrde kosan till den del af slätten, där 
han först stött på rytteriet. Lik af människor och 
hästar lågo här om hvarandra. På den plats, där striden 
med fotfolket stått, lågo de upptornade som berg, och 
hästen plumsade oupphörligt ned i pölar af redan half- 
stelnadt blod. Det var till och med svårt att komma 
fram bland högarna af splittrade lansar, musköter, lik, 
kullstjälpta vagnar och svärmarna af kringstrykande 
tatarer.

Pan Gosievski stod uppe på det fientliga lägrets 
vall, omgifven af furst Michael Kasimir Radzivill, 
Vojnillovitsch, Volodjovski, Korsak och ännu ett tiotal
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andra officerare. De hade från denna höfd utsikt öfver 
hela slätten och kunde mäta vidden af sin seger och 
fiendens nederlag.

Vid anblicken af befälhafvaren påskyndade Kmitsits 
sina steg, och pan Gosievski, som icke blott var en 
lycklig fältherre utan äfven en ädel och högsinnad 
människa, utropade, så fort han blef honom varse:

»Se där kommer den verklige segervinnaren 1 Det 
är hans förtjänst, att detta slag är vunnet, och jag är 
den förste att offentligen betyga det. Mina herrar l 
Låtom oss tacka pan Babinitsch, ty hade icke han varit 
skulle vi aldrig lyckats komma öfver floden.»

»Vivat Babinitsch I» ropade ett tiotal stämmor. 
»Vivatl Vivat!»

»Hvar har du lärt krigskonsten,» frågade hetmanen 
beundrande, »eftersom du så med ens förstod hvad som 
borde göras?»

Kmitsits svarade ej, ty därtill var han alltför ut
tröttad. Han endast bugade sig åt alla sidor och strök 
sig med handen öfver sitt krutstänkta, nedsmutsade 
ansikte. Vivatropen fortforo att ljuda. Truppafdelning 
efter truppafdelning drog förbi på löddriga hästar, och 
alla skyndade att med sina lungors hela styrka instämma 
i hyllningen åt Babinitsch. Mössorna slungades i vädret, 
den som ännu hade några skott kvar i sin musköt 
fyrade af dem.

Plötsligt reste sig pan Andreas i sadeln, sträckte 
bägge armarna mot höjden och ropade med åsklik 
stämma:

»Vivat Johan Kasimir, vår härskare och fader!»
Det blef ett sådant oväsen som om ett nytt slag 

hade tagit sin början. En glödande hänförelse bemäk- 
tigade sig alla.

Furst Michael lösgjorde “från bältet sin med dia
manter besatta sabel och gaf den åt Kmitsits, hetmanen 
kastade sin egen, dyrbara vapenrock öfver hans 
axlar. Och pan Andreas sträckte åter armarna mot 
höjden:

»Vivat vår hetman, vår segerrike fältherre!»
13. — Syndafloden. III.



»Crescat! Floreat!» svarades det i korus.
Sedan började man bara upp de eröfrade fanorna 

på vallarna och nedsticka dem i marken framför offi
cerarnas fötter. Icke en enda hade fienden lyckats 
rädda. Det var en hel regnbåge, som utbredde sig 
öfver vallen.

»Detta är en af de största segrarna i hela det 
här kriget!» utropade hetmanen. »Israel och Waldeck 
tillfångatagna, öfverstarna stupade eller fångna, armén i 
grund nedgjord ...»

Här vände han sig till Kmitsits:
»Pan Babinitsch, ni måste ha stött på Boguslav 

där borta på slätten... Hvad har det blifvit af honom?»
Pan Volodjovski började spändt fixera Kmitsits, och 

denne svarade hastigt:
»Med denna hand har Gud straffat furst Boguslav!»
Och han sträckte ut sin högra hand. Den lille 

riddaren kastade sig i hans famn.
»Jendrek!» utropade han. »Jag afundas dig inte! 

Gud välsigne dig!»
»Det är du, som varit min läromästare!» svarade 

pan Andreas rörd.
De afbrötos i sina känsloutgjutelser af furst Michael 

Radzivill, som hastigt frågade:
»Har min kusin stupat?»
»Nej,» svarade Kmitsits. »Jag skonade hans lif, 

men han är sårad och fången. Se där! Där komma mina 
tatarer med honom!»

Vid dessa ord antog pan Volodjovskis ansikte ett 
uttryck af häpnad, och allas blickar riktades utåt slätten, 
där man varseblef en tatartrupp, som långsamt när
made sig. Slutligen, efter att ha passerat förbi de 
kullstjälpta vagnarna, stannade den på några tiotal stegs 
afstånd från vallen.

Då varseblef man, att de båda främsta tatarerna 
förde en fånge mellan sig. Alla igenkände Boguslav — 
men i hvilket förnedringstillståndl

Han, en af republikens mäktigaste magnater, han, 
som ännu i går drömt om ett själfständigt rike, han,



den tyske riksfursten, gick nu till fots bredvid en tatar
häst, med ett kastrep om halsen, utan hatt och med 
en smutsig trasa lindad om sitt blodiga hufvud. Så 
djup var emellertid förbittringen mot honom, att an
blicken af hans rysliga förnedring ej väckte spår till 
medlidande hos någon. Tvärtom började alla med en 
mun skräna:

»Död åt förrädaren 1 Spetsa honom på sablarnal 
Död åt förrädaren!»

Men furst Michael satte handen för ögonen, ty 
det var dock en Radzivill, som led en sådan för
nedring. Plötsligt började han kinder flamma, och 
han skrek:

»Go’ herrari Det är min bror, det är mitt blod, 
och jag har villigt offrat gods och lif för fädernes
landet! Den som lyfter sin arm mot denne olycklige 
är min fiende I»

Riddarna förstummades.
Furst Michael var allmänt aktad och af hållen för 

sitt mod, sin frikostighet och sin fosterlandskärlek. Då 
hela Litauen fallit i ryssarnas våld, hade han ensam 
försvarat sig på Njesvjesch, under kriget mot svenskarna 
hade han med förakt tillbakavisat Janus’ öfvertalningar, 
och han hade varit en af de förste att sluta sig till 
konfederationen i Tyschovjets. Därför fann nu också 
hans stämma gehör. För öfrigt hade kanske ingen lust 
att ådraga sig en så mäktig herres fiendskap. Nog af, 
sablarna stuckos åter i skidan, och några officerare, 
Radzivills klienter, ropade till och med:

»Tag honom ifrån tatarerna I Må republiken döma 
honomi Så ädelt blod får inte skändas af hedningar!»

»Ja, låt oss taga honom ifrån tatarerna!» upprepade 
fursten. »Gisslan kunna vi alltid anskaffa, och löse- 
summan betalar han själf. Pan Vojnillovitscb, kom
mendera ut ert folk och låt det taga honom med våld, 
om det inte går på annat sätt.»

»Jag erbjuder mig som gisslan åt tatarerna!» ut
ropade pan Gnoinski.



Under tiden hade pan Volodjovski närmat sig 
Kmitsits.

»Jendrek!» utbrast han. »Hvad har du gjort? Nu 
kommer han med lifvet ifrån denna affär!»

Kmitsits tog ett språng likt en sårad tigers.
»Med förlof, ers furstliga nåde!» ropade han. »Det 

är min fånge! Jag skonade hans lif men mot villkor, 
som han vid sitt kätterska evangelium svor att upp
fylla, och må jag störta död till marken, om jag släpper 
honom ifrån mig, innan han uppfyllt dem alla!»

Med dessa ord sporrade han sin häst och red emot 
pan Vojnillovitsch. Hans ansikte förvreds spasmodiskt, 
näsborrarna skälfde och hans ögon sköto blixtar; hans 
medfödda otyglade häftighet tog ut sin rätt.

Pan Vojnillovitsch red honom tätt inpå lifvet.
»Ur vägen, pan Babinitsch!» ropade han.
»Ur vägen, pan Vojnillovitsch!» röt pan Andreas 

och gaf med fästet af sin sabel dennes häst ett så 
våldsamt slag, att djuret vacklade som träffadt af 
en kula.

Officerarna började sorla och skrika, men pan 
Gosievski nedtystade dem strängt och fortsatte därpå, 
vänd till fursten:

»Ers furstlig höghet! I min egenskap af hetman 
förklarar jag, att pan Babinitsch äger rätt till denne 
fånge och att den som vill fråntaga tatarerna honom 
måste lämna hans besegrare önskad borgen.»

Furst Michael lade band på sin harm och vände 
sig till pan Andreas.

»Hvad begär ni, säg?»
»Att han skall uppfylla de öfverenskomna villkoren, 

innan han blir försatt i frihet.»
»Det gör han, sedan han blifvit fri.»
»Det tror jag inte.»
»Då svär jag å hans vägnar vid den heliga jung

frun, som jag bekänner, och vid min fursteära, att alla 
villkor skola uppfyllas. Är ni nöjd?»

»Jag är nöjd?» svarade Kmitsits. »Men pan 
Gnoinski måste öfverlämna sig som gisslan åt tata-
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rerna, atinars göra de motstånd. Jag litar på heders
ordet.»

»Jag tackar er, herr riddare,» sade fursten. »Frukta 
icke, att han genast skall återvinna friheten; jag öfver- 
lämnar honom åt hetmanen, och han förblir dennes 
fånge till dess konungens dom fallit.»

»Må det bli så!» sade hetmanen.
Och han befallde pan Vojnillovitsch att bestiga 

en ny häst, ty den andra var ännu halft bedöfvad af 
slaget, samt sände honom och pan Gnoinski att hämta 
fursten.

Men nya svårigheter väntade. Fången måste tagas 
med våld, ty Hassun-bey själf motsatte sig förbittrad 
hans utlämnande, och först anblicken af Gnoinski och 
löftet om en lösesumma af tusen taler förmådde lugna 
honom.

En stund senare fördes furst Boguslav till Gosiev- 
skis tält, där han fick en omsorgsfull vård af tvenne 
läkare, som icke för ett ögonblick veko från hans sida. 
Båda ansvarade för hans snara tillfrisknande, ty såret 
hade tillfogats honom endast med yttersta sabelspetsen 
och var fullkomligt ofarligt.

Pan Volodjovski kunde ej förlåta Kmitsits, att denne 
låtit fursten slippa undan med lifvet, och i sin miss
stämning undvek han vännen hela dagen. Men på 
kvällen uppsökte pan Andreas honom själf i hans tält.

»Vid Kristi sår!» utropade den lille riddaren vid 
hans anblick. »Hvarför lät du den förrädaren komma 
undan med lifvet? Det skulle jag möjligen ha väntat 
mig af någon annan men aldrig af dig!»

»Hör på hvad jag har att säga, Michael, innan 
du dömer mig,» svarade Kmitsits mörkt. »Jag stod 
redan med foten på hans bröst och sabelspetsen på hans 
strupe, men vet du hvad den förrädaren sade mig? 
Att befallning gifvits, att Olenka skulle bringas om 
lifvet i Taurogi, ifall han stupade... Hvad skulle jag 
olycklige göra? Jag köpte hennes lif för hans lif... 
Hvad skulle jag göra . ’.. vid Kristi kors ... hvad skulle 
jag göra?»



Och pan Andreas började slita sitt hår och stampa 
med fotterna af förtviflan och raseri.

Pan Volodjovski satt några ögonblick tyst; därpå 
genmälde han:

»Jag förstår din vånda ... men ... ser du... du 
släppte lös en förrädare, som i framtiden kan komma 
att draga svåra olyckor öfver republiken... Du har 
gjort fäderneslandet ovärderliga tjänster i dag, Jendrek, 
men nu på sistone offrade du det allmänna bästa för 
egna intressen.»

»Och du själf, hvad skulle du ha gjort, om man 
sagt dig, att de i Taurogi satte knifven på panna Anna 
Borzobogatas strupe?»

Volodjovski började häftigt sno sina små mustascher.
»Jag framställer inte mig själf som något exempel. 

Hm, hvad jag skulle ha gjort? ... Men Skschetuski, 
som är en romare till själen, han skulle inte ha skonat 
honom, och jag är ändå viss på att Gud inte skulle 
ha tillstadt, att oskyldigt blod för den skull blifvit 
utgjutet.»

»Straffa mig Gud inte efter mina synders mått 
utan efter din barmhärtighet 1... Men att stadfästa 
hennes dödsdom ...»

Kmitsits lade handen öfver ögonen.
»Nej, aldrig, aldrig 1 ...»
»Nu är det skedt som skedt är,» inföll Volodjovski.
Pan Andreas drog fram några papper ur barmen.
»Se här, Michael, se hvad jag har afpressat honom! 

Detta är en order till Sakovitsch, detta en till Radzi- 
vills alla officerare och de svenska kommendanterna ... 
Han var tvungen att skrifva under, fastän han knappt 
orkade lyfta händen ... Furst Michael själf tvang honom 
till det... Här är skyddet, här är friheten för henne!
... Vid Gud, jag skall gärna låta gissla mig hvar dag 
hela lifvet igenom, jag skall uppbygga en kyrka, jag 
skall göra hvad som helst, men henne offrar jag inte! 
Jag är ingen romare... det medger jag gärna.1 Jag är 
ingen Kato som pan Skschetuski.,. det medger jag 
gärna. Henne offrar jag inte. Nej, blefve jag så
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släpad till helvetet, och toge satan och hela hans 
anhang ...»

Kmitsits fick ej afsluta meningen. Pan Volodjovski 
hade störtat fram till honom, lade sin hand öfver hans 
mun och ropade med förfärad stämma:

»Häda intel Du drar Guds straff öfver henne 
ocksåI Slå dig för ditt brösti Fort! Fort!»

Kmitsits började slå sig för sitt bröst under ideliga: 
»Mea culpai Mea culpa l Mea maxima culpa l» Till slut 
brast den stackars gossen i häftig gråt, ty han var icke 
längre sig själf mäktig.

Volodjovski lät honom gråta ut. Då pan Andreas 
ändtligen lugnat sig, frågade han:

»Hvad ämnar du nu taga dig till?»
»Jag beger mig med min trupp hvart man än 

skickar mig, skulle det så vara ända bort till Birsche! 
Hästarna och folket skola blott få hvila ut litet först. 
Under vägen utgjuter jag till Guds ära så mycket kättar- 
blod som möjligt.»

»Det kommer dig till godo i himmelriket. Fäll 
aldrig modet, Jendrek! Gud är nådig I»

»Jag tågar raka vägar. Hela Preussen ligger öppet. 
På sin höjd stöter jag kanske på några småkårer här 
och där.»

Pan Michael suckade.
»Om färden gällde paradiset, skulle jag inte kunna 

ha större håg att följa med dig, Jendrek! Men jag 
måste stanna vid armén. Hvad du är lycklig, som för 
befäl öfver frivilliga!... Jendrek, bror, hör på.. . när 
du återfinner dem båda så ... tag hand om henne ... 
den andra också ... och se till att intet ondt vederfares 
henne. .. Hvem vet, kanske Gud har bestämt henne 
åt mig...»

Med dessa ord kastade sig den lille riddaren i pan 
Kmitsits’ famn.



FEMTONDE KAPITLET.

Ketling hade utförligt och sanningsenligt berättat 
för våra riddare allt hvad som under hans vistelse i 
Taurögi tilldragit sig därstädes. Men sedan han lämnat 
staden, hade nya och mycket viktiga händelser inträffat. 
Den första var, att pan Billevitsch en vacker dag spår
löst försvann, lämnande efter sig ett bref till Olenka, 
hvari han bad om förlåtelse för att han öfvergaf henne. 
»Men,» skref den gamle adelsmannen, »jag svär vid 
Kristi pina, att det var mig platt omöjligt att längre 
förblifva stilla; Då jag betänkte, att rundt om i landet 
det ädlaste polska blod utgöts pro patria et libertate och 
att det i denna ffod icke fanns en droppe af mitt, då 
syntes det mig, att himmelens änglar måste svårligen 
vredgas uppå mig... Hade jag icke blifvit född i vårt 
Samogitien, där amor patriae och hjältemod ligga i 
blodet, hade jag icke blifvit född adelsman och Bille- 
vitschi skulle jag ha kvarstannat hos dig och beskyddat 
dig. Men om du hade varit man, hade du säkerligen 
handlat på samma sätt som jag, och därför förlåter 
du mig nog, att jag lämnat dig ensam, såsom Daniel 
i lejonkulan. Gud i sin barmhärtighet beskyddade 
honom, och jag hoppas förvisso, att också du i vår 
heliga jungfru och himmelska drottning skall äga ett 
bättre beskydd än jag förmått vara.»

Olenka fällde strida tårar vid läsningen af detta 
bref, • men på samma gång gladdes hon och kände 
sig stolt öfver farbroderns handlingssätt.

Det skulle också ha varit en gammal krigare föga 
värdigt att förbli overksam, då rundt omkring honom 
alla grepo till vapen mot fäderneslandet fiender. Det 
ena segerbudskapet efter det andra hade under de sista 
månaderna ingått till fångarna i Taurogi: Varschaus in
tagande, Tscharnjetskis framgångsrika strider, hela landets 
resning. Nu sist var pan Babinitsch och hans härjningar



i Preussen det allmänna samtalsämnet, och nyheterna 
om honom intresserade i synnerhet panna Borzobogata, 
kanske just emedan han varit den ende, som hittills 
motstått hennes tjuskraft.

Det hade ej varit öfverdrift, då Ketling sagt, att 
Taurogis hela officerskår låg för denna unga tärnas 
fotter. Alla dyrkade henne med mer eller mindre 
brinnande glöd, men den våldsammaste lidelsen hade 
hon måhända uppväckt hos furstens gunstling och för
trogne, Sakovitschr som nu under dennes frånvaro förde 
befälet på slottet. Ketling hade också sagt sig vara 
förvissad om, att ifall hon bad honom därom, Sakovitsch 
själf skulle förhjälpa henne och panna Billevitsch på 
flykten, till den grad var han vorden hennes slaf. Men 
— äfven häri hade Ketling haft rätt — panna Anusia 
föredrog att icke anlita hans bistånd.

Någon tid efter svärddragarens flykt blef Sakovitsch 
inbjuden på ett gästabud till en adelsman i staden, och 
vakten innehades för natten af en officer vid namn 
Braun, äfven en af Anusias beundrare. Tillfället var 
utmärkt, och Anusia försummade ej att begagna det. 
Braun såväl som flere andra af officerarna — allesam
mans missnöjda och upproriskt sinnade mot fursten — 
hade redan förut låtit sig vinnas för hennes planer, och 
nu samtyckte Braun utan långt betänkande att med en 
trupp på femtio man ledsaga de båda adelsjungfrurna 
till svärddragaren, som i spetsen för en trupp frivilliga 
för tillfället befann sig vid Orscha, således ej långt 
från Taurogi.

Utan äfven tyr anlände de också dit.
Då den gamle adelsmannen så oväntadt återsåg 

dem båda friska och sunda, ville han först ej tro sina 
ögon. Sedan började han gråta af glädje, och slutligen 
greps han af en sådan krigisk hänförelse, att några 
faror icke längre existerade för honom. Inte blott mot 
Boguslav utan mot själfve svenske konungen med hela 
hans här skulle han försvara sina flickor, om så kräfdes.

»Så länge jag finns i lifvet,» Sade han, »skall inte 
ett hår krökas på era hufvudenl Jag är inte längre



densamme som jag var i Kiejdany och i Taurogi, och 
jag tänker mig, att svenskarna länge skola minnas 
Girlakole och Jasvojnia.»

I själfva verket var det svårt att i denne krigiske 
pan Billevitsch igenkänna Radzivillérnas forne klenmo
dige fånge. Nu befann han sig ändtligen i sitt rätta 
element. Han hade fått tillbaka sin energi och sitt 
mod, och som han var en god soldat, hade han verk
ligen några gånger tillfogat svenskarna betydande för
luster. Enär han åtnjöt stort anseende i trakten, slöto 
sig adel och bönder villigt till honom, och äfven från 
aflägsnare orter kommo frivilliga strömmande.

Svärddragarens styrka räknade omkring tre hundra 
man fotfolk — bönder — samt femhundra ryttare. 
Af fotfolket hade endast ett fåtal eldvapen, de allra 
flesta voro beväpnade med liar och högafflar. Rytteriet 
utgjordes dels af förmögnare adel, som med sitt gårds
folk dragit till skogs, dels af lågadel. Dess beväpning 
var bättre än fotfolkets men mycket brokig. Många 
betjänade sig af humlestörar i stället för lansar, andra 
hade dyrbara, fåderneärfda men ofta alldeles föråldrade 
vapen. Hästarnas beskaffenhet var lika växlande.

Med en sådan trupp kunde svärddragaren spärra 
vägen för svenska ströfkårer; han kunde nedgöra äfven 
större rytteriafdelningar och rensa skogarna och byarna 
från alla de lösa skaror, som grasserade där, men han 
kunde icke angripa någon stad.

Svenskarna hade blifvit visa af motgången. Genast 
vid upprorets utbrott hade alla de smärre truppafdel- 
ningar, som legat förlagda i byarna i hela Samogitien 
och Litauen, blifvit nedhuggna. De som undkommit 
höllo sig nu i närheten af de befästa städerna och gåfvo 
sig endast ut på korta ströftåg. Däraf följde, att 
slätter, skogar, byar och mindre städer voro i polac
kernas händer, medan alla större städer voro besatta 
af svenskarna. Och ingen möjlighet fanns att för- 
drifva dem.

Svärddragarens »parti» var ett af de bästa; de 
andra förmådde uträtta än mindre. På gränsen till



Livland hade visserligen de upproriska gått så långt i 
djärfhet, att de två gånger belägrat Birsche, som andra 
gången blifvit nödsakadt att gifva sig, men detta till
fälliga öfvertag kom sig däraf, att De lä Gardie med 
alla sina trupper dragit till Riga för att försvara denna 
stad mot tsaren.

De lysande framgångar han där vann läto emeller
tid förmoda, att kriget snart skulle vara slut, och sedan 
skulle den segerdruckna svenska armén åter öfversvämma 
Samogitien. Under tiden kunde dock de talrika upp- 
rorsskarornä vara tämligen trygga, och om de än icke 
själfva förmådde uträtta stort, visste de likväl, att fien
den aldrig skulle komma att söka dem i de vildmarker, 
där de hade sitt tillhåll.

Därför öfvergaf pan Billevitsch tanken att söka 
sin tillflykt i bjalovjeska urskogen, såsom han ett ögon
blick hade tänkt. Vägen dit var lång och gick förbi 
en mängd större städer, alla besatta af fienden.

»Vår herre har gifvit oss en vacker höst,» sade 
han till sina flickor, »och det går väl för sig att lefva
sub Jove. Jag skall låta föra upp ett bekvämt tält åt
er och skaffa en kvinna, som passar upp er, och så 
få ni stanna kvar i lägret. Det finns i dessa tider inga 
säkrare tillflyktsorter än skogarna. Mitt Billevitsche är 
nedbrändt i grunden, och en hop löst slödder stryker
ofta förbi där. Hvar kunna ni ha det tryggare än hos
mig, som har några hundra sablar att försvara er med ? 
Om det sedan kommer en regntid, skola vi nog hitta 
på någon stuga inne i vildmarkerna åt er.»

Detta förslag tilltalade på det lifligaste panna Borzo- 
bogata, ty i svärddragarens parti befunno sig några 
unga Billevitschar, synnerligen höfviska kavaljerer, och 
dessutom gick ett rykte, att pan Babinitsch var i antåg 
mot dessa trakter.

Anusia hoppades, att pan Babinitsch, då han väl 
kom, med ett slag skulle tillintetgöra svenskarna, och 
sedan ... sedan fick det bli som Gud ville. Äfven 
Olenka ansåg, att de hade det tryggåst hos partiet,



men ville komma längre bort från Taurogi, då hon 
fruktade för Sakovitsch’ förföljelser.

»Låt oss bege oss till Vodokty,» sade hon, »där 
äro vi bland de våra. Skulle Vodokty vara nedbrändt, 
ha vi Mitruny och alla adelsbyarna. Det är omöjligt, att 
hela trakten kan ha blifvit lagd öde. I händelse af 
fara skall Lauda försvara oss.»

»Alla laudanerna äro ute i falt under Volodjovski,» 
anmärkte den unge Jurko Billevitsch.

»Gubbarna och ynglingarna finnas kvar, och dess
utom förstå de laudanska kvinnorna att föra vapen, 
när så påfordras. Och skogarna där äro större än här. 
Domaschevitschar eller Gostsievitschar ledsaga oss till 
rogovska urskogen, och där finner oss ingen fiende.»

»Och sedan jag satt er i säkerhet, kastar jag mig 
öfver svenskarna och nedgör dem som drista sig ett 
enda steg in i skogarna,» inföll svärddragaren. »Det 
är en förträfflig idé! Här ha vi ingenting att göra, 
där kunna vi uträtta mycket mera.»

Hvem vet om icke anledningen, hvarför svärd
dragaren så ifrigt omfattade panna Alexandras förslag, 
var den, att äfven han kände en hemlig ängslan för 
Sakovitscb, som, drifven till förtviflan, sannerligen icke 
var att leka med.

Rådet var emellertid i och för sig godt och föll 
därför genast alla i smaken. Redan samma dag af- 
sände svärddragaren Jurko Billevitsch med fotfolket att 
genom skogarna taga sig fram till Krakinov. Två 
dagar senare bröt han själf upp med rytteriet, efter 
att först ha försäkrat sig om det inga större svenska 
truppafdelningar dragit ut från Kiejdany eller Rosieny, 
mellan hvilka platser han måste passera.

De tågade långsamt och försiktigt. Jungfrurna 
åkte i en bondskrinda, och dessemellan redo de på 
klippare, som svärddragaren för deras räkning anskaffat.

Anusia, som fått en liten sabel i föräring af Jurko, 
hade spänt denna om lifvet och red likt en ryttmä- 
stare i spetsen för truppen. Hon njöt af hela denna 
färd, hon njöt af sablarnas blixtrande i solen och de



om nätterna flammande lägereldarna. Officerare och 
soldater voro alldeles betagna i henne, och hon ka
stade förtrollande blickar åt höger och vänster, lät sitt 
hår svalla ut öfver axlarna och begagnade sedan de 
klara bäckarna som spegel, då hon på nytt flätade 
det. Ofta yttrade hon, att hon längtade efter en strid 
för att få visa prof på sitt mod, men detta var icke 
sant. Hennes äregirighet inskränkte sig till önskan att 
vinna segrar öfver de unga krigarnas hjärtan, och 
denna önskan blef också i rikt mått uppfylld.

Äfven Olenka hade liksom lefvat upp på nytt 
efter flykten från Taurogi. Där hade hon pinats af 
en ständig ängslan, en ständig oro; här, inne i de 
djupa skogarna, kände hon sig trygg. Den friska luften 
återgaf henne hennes krafter. Anblicken af de käcka 
soldaterna, de blixtrande vapnen och rörelsen och lifvet 
i lägret verkade som balsam på hennes sargade själ. 
Äfven hon fann behag i färden, och tanken på de 
möjliga farorna förskräckte henne icke alls, ty gammalt 
krigarblod flöt i hennes ådror. Hon höll sig mera 
undan än Anusia och red aldrig i spetsen för truppen, 
b varför hon också mindre drog blickarna till sig. I 
dess ställe åtnjöt hon en allmän aktning och vördnad.

Öfver soldaternas skäggiga ansikten flög ett leende 
vid åsynen af Anusia; då Olenka närmade sig läger
elden, blottades hufvudena. Sedermera öfvergick denna 
vördnad till dyrkan. För öfrigt klappade nog i hem
lighet månget ungt hjärta för henne, fastän ingen vå
gade att liksom gentemot den lilla svartlockiga ukrain
skan öppet lägga sina känslor i dagen.

Oupphörligt sändande rekognoscörer före sig 
genomtågade pan Billevitsch och hans krigarskara skogar 
och ödemarker, och först sent på natten den sjunde 
dagen uppnådde de Lubitsch, som låg på själfva grän
sen till Lauda och utgjorde liksom dess ingångsport. 
Hästarna voro så uttröttade, att det var omöjligt fort
sätta längre, hvadan svärddragaren, trots Olenkas pro
tester och böner, lät sin trupp slå läger för natten. 
Själf begaf han sig tillika med jungfrurna upp till går



den för att där söka härbärge, ty natten var kall och 
dimmig. Genom en egendomlig slump var gården 
icke nedbränd. Fienden hade förmodligen skonat den 
på uppmaning af Janus Radzivill, emedan den tillhörde 
Kmitsits, och då pan Andreas sedermera affallit från 
fursten, hade denne glömt eller icke haft tid att ge 
nya order. De upproriska betraktade egendomen som 
tillhörig Billevitsch, och marodörerna vågade ej plundra 
ett gods, som låg så nära Lauda. Allt var sig således 
likt där.

Med känslor af bittraste smärta och grämelse trädde 
Olenka in under detta tak. Hon kände till hvarje 
vrå här, men det fanns knappast någon, som icke åter
förde Kmitsits’ förbrytelser och våldsdåd i hennes minne. 
Här var till exempel matsalen med sina familjeporträtt 
och rådjurshufvuden på väggarna. Djurhufvudena voro 
splittrade, och de af sabelhugg sönderskurna porträtten 
blickade strängt ned på henne, som om de velat säga: 
»Se, flicka, hur han med skändlig hand förgripit sig 
på bilderna af dina fäder, hvilka redan länge hvilat i 
sina grafvar!»

Olenka kände, att hon i detta vanhelgade hus 
icke skulle få en blund i sina ögon. I hvarje vrå 
tyckte hon sig se vålnaderna af Kmitsits, vilda kom- 
paner. Äfven honom själf såg hon, och med fasa 
tänkte hon på hur snabbt denne man, som hon en 
gång hade älskat så högt, hade glidit utför det slut
tande planet: från själfsvåld till lagbrott, från lagbrott 
till allt större förbrytelser och slutligen till öppet för
räderi, som han krönt med erbjudandet att lyfta sin 
hand mot konungen, mot republikens fader...

Timme efter timme gick, men sömnen flydde 
alltjämt Olenkas läger. Hennes själs alla sår bröto 
upp, brände och svedo. Skammens rodnad färgade 
ånyo hennes kinder. Hon fällde inga tårar, men hela 
hennes inre skalf af en sorg och en saknad så gräns
lös, att hon tyckte de icke kunde rymmas inom henne.

Saknad efter hvad? Efter det, som kunde ha 
varit, ifall han varit en annan, ifall han med all sin



tygellöshet och vildhet dock haft heder och samvete, 
ifall det funnits åtminstone någon gräns för hans brotts
lighet, en gräns, som han icke varit i stånd att öfver- 
skrida. Hon skulle dock ha kunnat förlåta så mycket.,.

Anusia märkte hur bittert väninnan led, och hon 
anade orsaken, ty den gamle svärddragaren hade långt 
för detta i hemlighet anförtrott henne hela historien. 
Hennes goda hjärta rördes, hon smög sig fram till panna 
Billevitsch och slog armarna om dennas hals med orden:

»Olenka! Det plågar dig bittert att vistas i detta 
hus ...»

Till en början ville Olenka ingenting säga. Hon 
endast skalf som ett asplöf, och slutligen brast hon ut 
i hejdlös, förtviflad gråt. Hon fattade konvulsiviskt 
Anusias händer och lutade sitt ljuslockiga hufvud mot 
hennes axel, under det snyftningarna skakade hela hen
nes gestalt.

Det dröjde länge, innan anfallet gick öfver. Då 
slutligen Olenka lugnat sig något, hviskade Anusia sakta:

»Olenka, låt oss bedja för honom!»
Men Olenka dolde ansiktet i sina händer.
»Jag kan inte!» frampressade hon.
Därefter kastade hon med en feberaktig rörelse 

tillbaka håret, som glidit ned öfver hennes panna, och 
fortsatte med flämtande, afbruten stämma:

»Jag kan inte ... Du är lycklig, du I... Din 
Babinitsch är en ädel riddare... Han tjänar Gud och 
fäderneslandet... Du är lycklig! Jag har inte ens 
rätt att bedja. .. Öfverallt här... ser jag bara oskyl
digt utgjutet blod... och ruiner! Om han bara inte 
hade förrådt fäderneslandet, erbjudit sig att sälja konun
gen! ... Jag hade redan förlåtit allt... i Kiejdany ... 
ty jag trodde ... ty jag älskade honom ... af hela mitt 
hjärta!. .. Men nu kan jag inte ... Barmhärtige Gud! 
jag kan inte! ... Jag önskar jag vore död ... och att 
han också vore död!»

»Vi ha rätt att bedja för hvarje själ,» svarade 
Anusia, »ty Gud är barmhärtigare än människorna, och 
han känner bevekelsegrunderna, som vi ofta inte känna.»



Med dessa ord knäböjde hon till bön, och Olenka 
kastade sig ned på golfvet, där hon förblef liggande ända 
till morgonen.

Följande dag spreds i hela trakten nyheten om 
pan Billevitsch’ ankomst till Lauda. Allt hvad lif och 
anda hade kom för att hälsa honom välkommen. Or
keslösa gubbar och kvinnor med små barn på armen 
kommo fram ur sina gömställen i de angränsande sko
garna. På två år hade ingen vare sig sått eller skördat 
i Lauda. Byarna voro till större delen nedbrända och 
sköflade. Befolkningen lefde i skogarna. De vapen
föra männen hade tågat ut i kriget under pan Volod- 
jovskis befäl eller slutit sig till skilda partier. Hvad 
som återstod dem af deras egendom vaktades och för
svarades af deras halfvuxna söner.

Svärddragaren hälsades med glädjetårar såsom en 
räddare, ty att han kommit hit och att fröken åter- 
vändt till sitt fädernehem ansågs af laudanerna som ett 
osvikligt tecken till alt kriget och olyckorna nu ändt- 
ligen voro slut. Man började drifva den halft förvil
dade boskapen hem från skogarna och tog åter sina 
öfvergifna gårdar i besittning.

Visserligen låg en svensk truppafdelning lägrad i 
det befästa Ponjevjesch, men man frågade ej stort här
efter nu, trygg genom närvaron af svärddragarens styrka, 
som i händelse af behof kunde bli förstärkt med andra 
partier från trakten.

Pan Tomas var till och med betänkt på att an
gripa Ponjevjesch för att rensa hela denna trakt från 
fiender. Han väntade blott på att ännu mera folk 
skulle hiniia samla sig under hans fanor, och i syn
nerhet väntade han på eldvapen åt sitt fotfolk. Do- 
maschevitscharna hade nämligen ansenliga förråd af så
dana gömda i skogarna och hade lofvat framskaffa dem 
åt honom. Medan nan väntade, begaf han sig ut på 
ströftåg i bygden och besökte by efter by.

Men det var en sorglig anblick, som mötte honom. 
Vodoktys gård och halfva by voro nedbrända; Mitruny



låg likaledes i aska. Volmontovitsche, som Kmitsits 
bränt och sköflat, hade ånyo byggts upp och af någon 
lycklig slump undgått en förnyad sköfling. Släkten 
Domascbevitsch’ Droschejkidna var däremot nedbrändt 
i grunden, Patsunele till hälften, Morozy, Stakjanernas 
by, helt och hållet. Hårdast hade dock ödet drabbat 
Goschtschuny, ty där hade befolkningen, Gostsievitsch- 
arna, till halfva sitt antal blifvit mördad, och alla män, 
från gubbarna till de femtonårs gossarna, hade fått sina 
händer afhuggna.

Så fruktansvärda förödelser hade kriget dragit öfver 
dessa trakter, sådana voro följderna af furst Janus Rad- 
zivills förräderi.

Men innan svärddragaren hade afslutat sin inspek- 
tionsresa, ingingo nya, på en gång glada och skräck
injagande budskap, som med blixtens hastighet flögo 
från gård till gård.

Jurko Billevitsch, som med en liten ströfkår be- 
gifvit sig ut i riktning mot Ponjevjesch och lyckats 
taga några svenskar till fånga, hade varit den förste att 
inhämta nyheten om slaget vid Prostki. Sedermera 
kommo nya budbärare, och det var nästan sagolikt 
underbara saker de hade att förtälja.

»Pan Gosievski,» berättades det, »har slagit grefve 
Waldeck, Israel och furst Boguslav. Den fientliga ar
mén är i grund nedgjord, och generalerna äro tagna 
till fånga. Hela Preussen står i ljusan låga.»

Några veckor senare var ännu ett namn, Babinitsch, 
på allas läppar.

»Det är Babinitsch hufvudsakligen^ som har äran 
af segern vid Prostki,» sades det i hela Samogitien. 
»Babinitsch besegrade och tillfångatog med egen hand 
furst Boguslav.»

Och vidare:
»Babinitsch förhärjar det kurfurstliga Preussen, som 

en mordängel kommer han dragande mot Samogitien 
och ödelägger och krossar allt i sin väg.»

Och till slut:
14. — Syndafloden. III.



»Babinitsch har lagt Taurogi i aska. Sakovitsch har 
flytt för honom och håller sig dold i skogarna ...»

Platsen för den senare tilldragelsen var alltför när
belägen för att man länge skulle behöfva sväfva i oviss^ 
het: ryktet besannades fullständigt.

Nyheterna om Babinitsch försatte Anusia Borzobo- 
gata i ett tillstånd som af feber; hon grät och skrat
tade ömsom, stampade med fotterna, då någon dristade 
betvifla ryktenas sanning, och upprepade oupphörligt, 
vare sig man hörde på henne eller icke:

»Jag känner Babinitsch! Han ledsagade mig från 
Zamos till pan Sapieha. Han är den störste krigare i 
hela världen. Jag tror knappt, att ens pan Tscharn- 
jetski går upp emot honom. Det var han, som slog 
furst Boguslav vid Janov. Jag är säker på att det var 
han och ingen annan, som besegrade och tillfångatog 
honom vid Prostki... Han kommer att slå om så 
vore tio sådana som Sakovitsch... Och inom en 
månad har han jagat bort hvarenda svensk ur hela 
Samogitien.»

Och hennes förutsägelser började snabbt gå i upp- • 
fyllelse. Det fanns icke längre minsta tvifvel om att 
den väldige krigare, som benämndes Babinitsch, från 
Taurogi framträngde mot norr.

Vid Koltynia slog han öfverste Baldon och ned
gjorde i grund dennes division. Vid Vornin besegrade 
han(jlet svenska fotfolket, som retirerade till Telschi; 
vid Telschi utkämpade han en större segerrik strid 
med de båda öfverstarna Norman och Hudensköld, 
hvarvid Hudensköld . stupade och Norman med spill
rorna af hären flydde ända till gränsen af Samogitien.

Från Telschi tågade Babinitsch till Kurschani, ja
gande framför sig smärre svenska truppafdelningar, som 
i stället för att bjuda honom spetsen endast tänkte på 
att sätta sig i säkerhet i de befästa städerna.

Från Taurogi och Polongi till Birsche och Vil- 
komjesch skallade segrarens namn. Det berättades om 
de grymheter han föröfvade mot svenskarna; det be
rättades, att hans trupp, från början bestående endast



af en liten hord tatarer och några hundra man frivil
liga, med hvar dag växte i styrka, ty folk strömmade 
till honom i massor, alla partier skyndade att förena 
sig med honom, och han böjde dem under sin järn
vilja och förde dem emot fienden.

Alla sinnen voro så upptagna af honom och hans 
segrar, att budskapet om det nederlag, Stenbock till
fogat pan Gosievski vid Filipov, förklingade nästan utan 
eko. Babinitsch var närmare, och vid Babinitsch knöt 
sig det allmänna intresset.

Dagligen bönföll Anusia svärddragaren, att han 
skulle tåga att förena sig med den ryktbare krigaren. 
Olenka understödde henne, och så gjorde äfven offi
cerarna och adeln, som brunno af begär att med egna 
ögon få skåda den väldige.

Men det var ingen lätt sak. För det första be
fann sig Babinitsch i en annan del af landet; för det 
andra var han ofta spårlöst försvunnen under veckotal, 
för att så slutligen genom en ny seger någonstädes ge 
sin närvaro till känna; för det tredje vimlade alla vägar 
af/ svenska trupper, som flydde för honom till städer 
och fästningar. Slutligen hade Sakovitsch med en 
större här tågat ut från Taurogi, och det berättades, 
att ban anställde fruktansvärda härjningar hvar han 
gick fram och genom den våldsammaste tortyr sökte 
afpressa befolkningen upplysningar om Billevitsch och 
hans parti.

Icke nog med att svärddragaren ej kunde uppsöka 
Babinitsch; han började till och med frukta, att det 
inom kort skulle bli honom för hett om öronen i 
Lauda.

Orolig och tvehågsen anförtrodde han Jurko Bille
vitsch, att han var betänkt på att draga sig inåt de 
rogovska skogarna. Jurko berättade genast denna nyhet 
för Anusia, och Anusia begaf sig direkt till svärd
dragaren.

»Käraste farbror,» sade hon (ty så kallade hon 
honom alltid, när hon ville vinna något af honom), 
»jag har hört sägas, att vi skola fly. Är det inte en



skam för en så god soldat att ta till flykten för fien
dens blotta namn?»

»Du skall då alltid lägga din lilla näsa i blöt,» 
sade pan Tomas generad. »Det där har du inte med 
att göra.»

»Godt, drag er undan ni, jag stannar kvar.»
»Så att Sakovitsch skall fånga dig?»
»Sakovitsch fångar mig inte, ty pan Babinitsch 

försvarar mig.»
»Hur kan han veta hvar du finns? Jag har redan 

sagt dig, att vi omöjligt kunna taga oss fram till 
honom.»

»Men han kan komma till oss. Jag är bekant 
med honom. Om jag bara kunde komma åt att skicka 
ett bref till honom, är jag viss på att han skulle kom
ma hit, sedan han först slagit Sakovitsch. Han fann 
rätt mycket behag i mig, och han skulle nog inte 
vägra mig sin hjälp.»

»Och hvem åtar sig att öfverbringa brefvet till 
honom?»

»Det kan man skicka med förste bäste bonde ...»
»Försöka skadar aldrig . . . nej, sannerligen, försöka 

skadar aldrig! Olenka har ett klart och godt förstånd, 
men du har heller inte blifvit vanlottad i den vägen. 
Om vi också skulle bli tvungna att för någon tid 
gömma oss i skogarna för öfvermakten, så skadar det 
i alla fall inte, att Babinitsch närmar sig de här trak
terna, ty dess förr kunna vi då sluta oss till honom. 
Gör ett försök! Någon säker budbärare skola vi nog 
lyckas finna ...»

Den förtjusta Anusia grep sig med ifver saken an, 
och redan samma dag hade hon icke mindre än två 
budbärare till sitt förfogande: Jurko Billevitsch och 
Braun. De skulle omhändertaga hvar sitt likalydande 
bref. Lyckades den ene icke uppnå Babinitsch, åter
stod alltid hoppet, att den andre skulle ha bättre tur. 
Själfva brefvet vållade Anusia det mesta hufvudbryet, 
men slutligen affattade hon det i följande ordalag:

»Omhvärfd af stora faror skrifver jag till eder,



för den händelse ni minnes mig (hvilket jag dock betviflar, 
ty hvarför skulle ni minnas mig?), och beder eder att 
komma till min räddning. Den välvilja ni visade mig 
under färden från Zamos ingifver mig det hoppet, att ni 
icke skall öfvergifva mig i olyckans stund. Jag befinner 
mig i svärddragaren pan Billevitsch’ parti, hvilken erbju
dit mig en tillflykt hos sig, emedan jag räddat hans 
släkting, panna Billevitsch, ur fångenskapen i Taurogi. 
Både han och vi äro hårdt ansatta af fiender, nämligen 
svenskarna samt en viss pan Sakovitsch, hvars skam
lösa efterhängsenhet tvang mig att fly och söka skydd 
i ett soldatläger. Jag vet, att jag icke lyckats finna 
behag för edra ögon, fastän Gud är mitt vittne, att jag 
intet ondt gjort er och alltid af hela mitt hjärta varit 
er huld. Men rädda ändå en stackars föräldralös flicka 
ur fiendens händer 1 Gud skall hundrafaldt belöna er 
härför, och jag skall bedja för eder — eder som jag nu 
endast nämner min ädle beskyddare men sedan skall kalla 
min räddare ända till min lefnads sista dag ...»

Då budbärarna redan stodo i begrepp ätt lämna 
lägret, greps Anusia af ångest vid tanken på de faror, 
för hvilka hon utsatte dem, och ville ändtligen hålla 
dem kvar. Hon började till och med under tårar bön- 
falla pan Tomas, att han skulle förbjuda dem att bege 
sig af, ty brefven kunde lika väl anförtros åt bönder, 
och bönder skulle ha lättare att taga sig fram.

Men Braun och Jurko Billevitsch voro oryggliga 
i sitt beslut, inga öfvertalningar kunde förmå dem att 
afstå från företaget. Båda två ville öfverbjuda hvar- 
andra i nit att tjäna sitt hjärtas dam, och ingendera 
anade hvad som väntade honom.

En vecka senare blef Braun tagen till fånga af 
Sakovitsch, som lät hudflänga honom; den stackars 
Jurko blef skjuten vid Ponjevjesch, då han försökte fly 
för en svensk ströfkår.

Båda brefven föllo i fiendens händer.



SEXTONDE KAPITLET.

Efter att ha gripit och hudflängt Braun satte sig 
Sakovitsch ögonblickligt i förbindelse med öfverste Ha
milton, en engelsman i svensk tjänst och kommendant 
på Ponjevjesch, och de öfverenskommo att med för
enade krafter angripa pan Billevitsch’ parti.

Babinitsch låg för tillfället gömd någonstädes i 
skogarna, och på ett tiotal dagar hade intet försports 
om honom. För öfrigt skulle Sakovitsch ej ha frågat 
efter hans närhet. Denne furst Boguslavs trogne tjä
nare och gunstling liknade i hänsynslös djärfhet sin 
herre, och nu skydde han ej något, blott han fick 
tillfredsställa sin hämndlust. Anusias flykt hade försatt 
honom i raseri. Felslagna beräkningar och sårad egen
kärlek hade nog sin dryga andel däri, men äfven hans 
hjärta led. Till en början hade han velat taga Anusia 
till hustru endast för att komma i besittning af de 
egendomar hennes förste trolofvade, pan Podbipienta, 
testamenterat henne, men sedermera hade han förälskat 
sig i henne på allvar, så som endast en dylik man 
var i stånd att förälska sig. Det hade gått därhän, 
att han, som icke fruktade någon i världen utom Bo- 
guslav, han, för hvars blotta blick människor darrade, 
följde denna unga tärna med ögonen som en hund, 
underkastade sig alla hennes nycker, uppfyllde alla 
hennes önskningar, sökte att ana sig till hennes önsk
ningar.

Hon hade begagnat sig af sin makt öfver honom, 
missbrukat den, dårat honom genom fagra ord och blickar, 
betjänat sig af honom som en slaf och slutligen grymt 
bedragit honom.

Sakovitsch hörde till det slaget människor, som 
endast anse det för godt, hvilket länder dem till för
del, och hålla allt det för ondt, hvilket orsakar dem 
själfva förfång. I hans ögon hade således Anusia be



gått ett det gräsligaste brott, och det fanns intet straff 
nog hårdt för henne. Om någon annan råkat ut för 
detta, skulle furst Boguslavs vän och tjänare ha skrattat 
och gjort narr af offret, men då nu slaget träffade 
honom själf, röt han som ett såradt vilddjur och tänkte 
endast på hämnd. Han ville ha den brottsliga i sitt 
våld, död eller lefvande. Helst skulle han velat ha 
henne lefvande för att få hämnas på krigsmannavis, 
men skulle också flickan genast få plikta med lifvet 
för sitt svek, så — lika godtl Hufvudsaken var, att 
ingen annan fick äga henne.

För att vara dess säkrare om sitt offer sände han 
en mutad bonde med ett understucket bref från Ba- 
binitsch, däri denne underrättade, att han under loppet 
af veckan skulle anlända till Volmontovitsche.

Pan Tomas gick i fällan, och fast förlitande sig 
på BabinitsclT segerrika bistånd gjorde han icke ens 
någon hemlighet af brefvet. Han slog på allvar läger 
i Volmontovitsche och ditkallade genom att utsprida 
nyheten så godt som Laudas hela befolkning. De som 
ännu voro kvar i skogarna återkommo, dels emedan 
hösten led mot sitt slut och stark kyla inträdde, dels 
lockade af sin nyfikenhet att få se den vidtberömde 
krigaren.

Under tiden närmade sig Hamilton med sven
skarna från Ponjevjesch och Sakovitsch från trakten af 
Kiejdany.

Den senare anade emellertid icke, att han tätt i 
hälarna följdes af en tredje, som visserligen icke er
hållit någon kallelse att komma men hade för vana 
att dyka upp, just där man minst väntat honom.

Kmitsits hade ingen aning om att Olenka befann 
sig i Billevitsch* parti. I Taurogi, som han sköflat 
med eld och svärd, hade han inhämtat, att hon flytt 
i sällskap med panna Borzobogata, men han förmodade, 
att de tagit sin tillflykt till bjalovjeska urskogen, där 
pani Skschetuska och en mängd andra adelsdamer sökt 
sig en fristad. Denna förmodan låg dess närmare till
hands, som han visste, att den gamle svärddragaren



länge haft för afsikt att föra sin brorsdotter i säkerhet 
till dessa ogenomträngliga skogar.

Det grämde pan Andreas bittert, att han icke fann 
Olenka i Taurogi, men å andra sidan var det honom 
en tillfredsställelse att veta, det hon undsluppit Sako- 
vitsch och uppnätt en säker tillflyktsort, där hon kunde 
kvarstanna ända till krigets slut.

Som han omöjligt nu kunde bege sig till Bjalov- 
jesch, beslöt han att jaga och förfölja fienden i Samo- 
gitien, ända till dess han lyckats helt förgöra honom. 
Och lyckan följde hans spår. Under loppet af half- 
annan månad vann han seger på seger, väpnadt folk 
strömmade till honom i sådana massor, att tatarhorden 
inom kort utgjorde knappast en fjärdedel af hans styrka. 
Slutligen hade han fördrifvit fienden från hela västra 
Samogitien, och då han fick höra talas om Sakovitsch, 
med hvilken han hade en räkning ouppgjord, styrde 
han kosan till de gamla välkända trakterna och började 
följa denne i spåren.

Inom kort stodo båda i närheten af Volmonto- 
vitsche.

Svärddragaren, som förut med sin trupp varit 
lägrad ej långt ifrån byn, residerade nu sedan en vecka 
tillbaka i densamma, och icke ens den svagaste aning 
sade honom hvilka fruktansvärda gäster han inom 
kort skulle få.

Men så en afton kommo några ynglingar Butrym, 
som vallat boskap utanför Volmontovitsche, och för
mälde, att en här var synlig i skogsbrynet på södra 
sidan af byn. Pan Tomas var en alltför gammal och 
erfaren krigare för att han icke genast skulle vidtaga 
försiktighetsmått. Af sitt fotfolk, som nu blifvit ut- 
rustadt med skjutvapen, placerade han en del i de ny
uppförda husen och en del vid byns grindar; själf fat
tade han med rytteriet posto på en vidsträckt äng, 
hvars ena sida begränsades af floden. Pan Tomas vid
tog dessa försiktighetsmått hufvudsakligen för att vinna 
gillande af Babinitsch, som säkerligen förstod att upp



skatta goda anordningar; men hans position var i själfva 
verket stark.

Sedan Kmitsits för att hämnas sina kompaners död 
hade uppbränt byn, hade man börjat att långsamt åter- 
uppbygga den. Så hade det svenska kriget kommit 
och af brutit arbetet, och en hop bjälkar och bräder 
lågo därför hopade på bygatan. Vid grindarna voro 
hela trafvar upptornade, och trots bristfällig öfning 
skulle fotfolket länge kunna försvara sig bakom dem.

I hvarje fall utgjorde de för rytteriet ett utmärkt 
skydd mot det första anfallet.

I sin ifver att inge Babinitsch respekt för sin fält
herreskicklighet utsände pan Tomas till och med en 
liten trupp rekognoscörer.

Men hur stor blef icke hans häpnad och i första 
ögonblicket äfven hans förskräckelse, då hans öron 
efter en stund nåddes af muskötsalfvor bortifrån skogen 
och han fick se sin trupp komma galopperande till
baka, hack i häl följd af en fiendesvärm!

Svärddragaren ilade bort till fotfolket för att ut
dela några sista order. Under tiden började allt tätare 
skaror strömma ut ur skogen, och likt en svärm gräs
hoppor närmade de sig Volmontovitsche. Deras vapen 
blixtrade i solen.

Skogen låg helt nära intill byn, och så snart det 
främmande rytteriet kommit ut ur skogsbrynet, satte 
det af i karriär för att med ens slå sig igenom grin
darna. Men en häftig muskötsalfva från fotfolket hej
dade dess lopp. De första leden retirerade till och 
med tämligen brådstörtadt, och endast ett tiotal ryttare 
sprängde fram till barrikaden.

Pan Tomas hade under tiden fullkomligt återvun
nit besinningen. Han skyndade bort till rytteriet och 
befallde alla, som hade pistoler och bössor, att komma 
fotfolket till undsättning.

Äfven fienden var utrustad med musköter. Ome
delbart efter första attacken började en våldsam ehuru 
oregelbunden eld.

Från båda hållen smattrade alltså skott, än med



längre än med kortare uppehåll. Hvinande kulor åter- 
studsade mot husväggar, staket och trafvar af plank 
och bjälkar; många nådde ända fram till rytteriet. 
Volmontovitsche började insvepas i rök, bygatan fylldes 
af krutlukt.

Så hade då Anusia fått hvad hon önskat, nämligen 
en batalj!

Redan i början af striden hade båda jungfrurna 
på pan Tomas’ tillsägelse bestigit sina klippare för att, 
i händelse den fientliga styrkan skulle visa sig alltför 
öfverlägsen, kunna fly på samma gång som partiet. 
De hade fått sig plats anvisad i rytteriets bortersta led.

Men fastän Anusia hade sin lilla sabel vid sidan, 
hade modet redan i första ögonblicket svikit henne. 
Hon, som i lägret redde sig så förträffligt med offi
cerarna, visade sig totalt blottad på sinnesstyrka, då hon 
ute på slagfältet kom ansikte mot ansikte med Bellonas 
söner. Kulornas hvin och smatter gjorde henne all
deles hjärtskrämd; villervallan, ordonnansernas spring, 
musketörernas hojtande, de sårades jämmer enerverade 
och ängslade henne, krutlukten äcklade henne; det lade 
sig en blytyngd öfver hennes bröst. Hon kände sig 
nära att svimma, hennes ansikte blef likblekt, hon 
vacklade i sadeln och började kvida som ett barn. 
Slutligen måste en af officerarna, den unge pan Olescha 
från Kjemnov, taga henne i sina armar. Han höll 
henne hårdt tryckt intill sig, hårdare än som hade be- 
höfts, och skulle gärna ha hållit henne så ända till 
domedag.

Men soldaterna rundt omkring började skratta.
»En riddare i kjolar!» hördes röster ropa. »Så’na 

riddare gjorde bättre i att vakta höns och sprita fjäder.»
Andra ropade:
»Pan Olescha! Du har fått en sköld på armen, 

men genom den tränger Kupidos pilar bara så mycket 
lättare.»

Och soldaterna började känna sig helt muntra 
och uppsluppna till mods.

Många föredrogo emellertid att se på Olenka, som



— m —
visade ett helt annat sinne. Till en början hade äfven 
hon bleknat, då några kulor fallit ned i hennes närhet, 
och ofrivilligt hade hon böjt sig ned och slutit ögonen. 
Men sedan började krigarblodet spela i hennes ådror, 
hennes kinder färgades af en glödande rodnad, med 
oförfärad blick såg hon rätt framför sig, och hennes 
vidgade näsborrar tycktes med välbehag insupa krut
lukten. Då rökmolnen öfver grinden blefvo allt tätare 
och officerarna redo längre fram för att kunna följa 
stridens gång, följde hon efter dem, fullkomligt glömsk 
af faran.

Ett sorl af beundran lopp genom rytteriets led.
»Se, det kan man kalla krigarblod 1 Det vore en 

hustru för en soldat! Sådana skola de vara!»
»Vivat panna Billevitsch!»
»Vi måste hedra oss, go’ herrar! Det är mödan 

värdt, när sådana ögon följa en!»
»Amasonerna uthärdade icke muskötelden tapprare!» 

ropade en ung officer, i sin hänförelse alldeles för
gätande, att amasonerna lefde före uppfinningen af krutet.

»Det kan vara tid att få slut på det här nu. Fot
folket har skött sig präktigt, och hostes se betydligt 
medtagna ut.»

I själfva verket förmådde fienden ingenting uträtta 
med sitt rytteri. Gång på gång gaf det sina hästar 
lösa tyglar och stormade emot grinden, men hälsadtaf 
muskötsalfvor drog det sig i brutna led tillbaka. Och 
liksom vågen, då den rullar tillbaka från stranden, 
lämnar efter sig musslor, småsten och död fisk, så låg 
efter hvarje attack ett tiotal hästar och ryttare kvar på 
vägen utanför grinden.

Slutligen upphörde angreppen. Endast en och 
annan ryttare kom sprängande fram mot byn och af- 
sköt några pistol- eller muskötskott för att hindra för
svararna från att rikta sin uppmärksamhet åt annat 
håll. Emellertid klättrade pan Tomas i egen person 
upp på en hög tegelstenar bredvid en halffardig stuga 
och varseblef, att fiendens bortre led började draga sig



hän mot de snår och marker, som begränsade Vol- 
montovitsche på dess vänstra sida.

»De ämna göra ett angrepp därifrån I» ropade han 
och sände genast en del af rytteriet in mellan stugorna, 
för att de från trädgårdarna skulle möta fiendens angrepp.

En halftimme senare var en ny strid, äfven den 
en skottstrid, i full gång utefter partiets vänstra flygel.

De inhägnade trädgårdarna försvårade visserligen 
attacken, men de försvårade på samma gång försvaret. 
Dessutom hade fienden utbredt sig öfver en lång sträcka 
och var således mindre utsatt för skotten.

Striden blef småningom allt ursinnigare och allt 
mera kraftödande, ty attackerna mot grinden fortsattes 
samtidigt.

Svärddragaren började bli orolig.
På höger hand hade han den af sumpmarker om- 

gifna floden, som visserligen ej var bred men djup 
och dyig och som det nog kunde bli svårt att i hast 
komma öfver. Endast en upptrampad stig, på hvilken 
boskapen drifvits till skogs, förde ned till den sanka 
stranden.

Pan Tomas började allt oftare se åt det där hållet.
Men plötsligt varseblef han mellan de aflöfvade 

pilarna en svart massa af soldater samt oräkneliga vapen, 
som blixtrade i aftonsolen.

»Babinitsch kommer!» tänkte han.
Han hade knappast hunnit tänka tanken till slut, 

då pan Chronstovski, anförare för en sk vadron af ryt
teriet, kom sprängande fram till honom.

»Det står svenskt fotfolk nere vid flodenI» ropade 
han med förfärad stämma.

»FörräderiI» skrek pan Tomas. »Vid Kristi sår! 
Sätt af mot det där fotfolket med en skvadron! An
nars falla de oss i flanken.»

»Det är en stor styrka!» svarade pan Chronstovski.
»Försök att uppehålla den åtminstone en timme, 

så kunna vi under tiden rädda oss in i skogarna.»
Några minuter senare syntes pan Chronstovski 

i spetsen för två hundra man spränga bort öfver kärret.



Det fientliga fotfolket uppställde sig skyndsamt i slag
ordning, och strax därpå smattrade en muskötsalfva ur 
pilsnåren.

Svärddragaren hyste nu icke längre det minsta 
hopp om seger. Tvärtom började han till och med 
betvifla, att han skulle lyckas rädda sitt eget fotfolk.

Ännu skulle han med en del af rytteriet och de 
båda jungfrurna kunnat undkomma in i skogen, men 
en dylik reträtt hade varit liktydig med undergång för 
större delen af partiet samt för hela den laudanska be
folkningen, som samlat sig i Volmontovitsche för att 
få se Babinitsch. Själfva Volmontovitsche skulle i så 
fall naturligtvis ha blifvit jämnadt med marken.

Det enda hopp som återstod var, att pan Chron- 
stovski skulle lyckas tillbakaslå det fientliga fotfolket.

Himlen hade nu mörknat, men i byn blef det 
allt ljusare, ty en hög af spånor, stickor och träbitar, 
som låg invid huset närmast grinden, hade fattat eld. 
Snart antändes äfven själfva byggnaden, och ett blod- 
rödt sken färgade himlen och upplyste hela byn.

Vid detta sken varseblef pan Tomas Chronstovskis 
rytteri, som i vild, oordnad flykt kom jagande öfver 
träsket, följdt af det svenska fotfolket, som påtagligen 
beredde sig att attackera byn.

Då insåg pan Tomas, att han måste söka sin rädd
ning genom flykten.

Redan hade han ilat fram till återstoden af rytte
riet, redan hade han höjt sabeln och ropat: »Tillbaka, 
go’ herrar! Men ordning! Ordning!» då det plöts
ligt äfven bakifrån hördes skott och larm.

Svärddragaren förstod, att han var innesluten, att 
han råkat i en fälla, ur hvilken ingen utväg, ingen 
räddning fanns.

Det återstod endast att stupa med ära. Han red 
fram för fronten af sitt rytteri och ropade:

»Låtom oss villigt gjuta vårt blod för tron och 
fäderneslandet!»

Emellertid aftog elden borta vid grinden, som



försvarades af hans fotfolk, och fiendens allt vildare 
rop förkunnade dess snara triumf.

Men hvad betydde dessa gälla hornstötar och dessa 
smattrande trumhvirflar från de svenska och de radzi- 
villska leden?

Larmet och oväsendet tilltog i styrka, och det 
var icke längre triumf utan förvirring och skräck, som 
talade därur.

Med ens upphör elden vid grinden. Flockar af 
Sakovitsch’ ryttare ila hals öfver hufvud bort åt vän
ster, i riktning mot stora landsvägen. Till höger 
står fotfolket, och i stället för att rycka fram börjar 
det retirera mot skogen.

»Hvad vill detta säga?... Vid Kristi sår! Hvad 
vill detta säga?» ropar pan Billevitsch.

Då kommer svaret från den del af skogen, hvarur 
Sakovitsch ryckt fram. Ur skogsbrynet väller en ström 
af folk, af hästar, fanor, standar och sablar, och den flyger 
— nej, den susar, den störtar framåt. Vid brandens 
flammande sken ser man den som i sin öppna hand. 
Väl tusen äro del Marken darrar och bäfvar under 
dem, det är som om ett tusenhöfdadt vidunder störtat 
fram ur ekskogen och nu jagar öfver fälten mot byn 
för att uppsluka den. Skräck och död följa dem i 
spåren ... Nu, nu äro de redan framme! Nu anfalla 
del Sakovitsch’ trupp mejas ned som gräs.

»Gud! Store Gud!» ropar pan Billevitsch jub
lande. »Det är de våra! Det måste vara Babinitsch!»

»Babinitsch!» skränar hans folk.
»Babinitsch!» ljuda förfärade stämmor i Sakovitsch’ 

afdelning.
Och hela den fientliga ryttartruppen kastar tvärt 

om för att fly bort till sitt fotfolk.
Gärdsgården instörtar med ett brak, krossad af 

hästarnas tyngd. Beteshagen börjar vimla af flyende, 
men de andra ha nu redan upphunnit dem och sticka, 
hugga och slå utan rast, utan försköning. Man hör 
vilda tjut, jämmerrop och sablars hvinande. Så kom
mer turen till fotfolket, som kullkastas, nedtrampas



och skingras. Slutligen jagar hela massan ned mot flo
den, försvinner i snåren, dyker upp på andra stranden. 
Ännu kan man se dem: de förfölja alltjämt, hugga, 
sticka och slå. De aflägsna sig allt mer. Än ett 
ögonblick ser man sablarna blixtra, sedan försvinna de 
bakom snåret, i mörkret, i fjärran.

Svärddragarens fotfolk började draga sig tillbaka 
från grinden och ut ur husen, som nu icke behöfde 
försvaras längre. Rytteriet förblef en stund stående 
orörligt af häpnad, och en dof tystnad härskade i leden. 
Först då det brinnande huset med ett brak störtade 
samman, höjdes plötsligt en stämma:

»I faderns, sonens och den helige andes namn! 
Det var en stormvind, som flög framl»

»Af det där villebrådet kommer ingen undan med 
lifvet!» tillfogade en annan.

»Go* herrar!» ropade plötsligt pan Tomas. »Hvar- 
för sätta vi inte af efter dem, som föllo oss i ryggen ? 
De fly för brinnande lifvet, men vi kunna ännu hinna 
i fatt dem.»

»Stick 1 Hugg nerl» svarade en kör af röster.
Och hela rytteriet gjorde helt om och satte i 

sporrsträck af efter den sista fientliga afdelningen. I 
Volmontovitsche kvarstannade endast gubbar, kvinnor, 
barn och de båda jungfrurna.

Branden släcktes på några ögonblick, och sedan 
hängaf man sig odeladt åt sin jublande fröjd. Snyf
tande sträckte kvinnorna sina händer mot höjden, och 
vända åt det håll, där Babinitsch försvunnit, ropade de:

»Gud välsigne dig, du segerrike krigare! Vår 
räddare, som frälsat oss och våra barn och våra hem 
från fördärfvet 1»

Och de åldriga Butrymar, som stannat kvar i byn, 
upprepade i korus:

»Gud välsigne dig! Gud ledsage dig! Utan dig 
skulle det nu ha varit ute med Volmontovitsche!»

Ack, om de hade vetat, att den som nu räddat 
byn från eld och svärd var samme man, som för två 
år sedan med eld och svärd hade förhärjat den! . . .



Sedan branden släckts, begaf sig hela befolkningen 
ut att uppleta sårade, och byns ynglingar ströfvade 
beväpnade med påkar stridsplatsen rundt och gåfvo 
dråpslaget åt alla svenskar och sakovitschska ryttare, 
som de påträffade.

Olenka tog genast ledningen af sjukvården. Rådig 
och energisk som alltid nöjde hon sig ej, förrän hvar- 
enda sårad låg i en stuga med förbundna sår.

Sedan knäböjde hela befolkningen, följande hennes 
exempel, och började läsa böner för de stupade. På 
hela natten sof ingen i Volmontovitsche; alla väntade 
på pan Tomas’ och Babinitsch’ återkomst och voro 
ifrigt sysselsatta med tillredelser för segrarnes värdiga 
mottagande. Alla från skogen hemdrifna oxar och får 
fingo sätta lifvet till. Eldar flammade ända till fram 
på morgonen.

Anusia ensam tog ingen del i arbetet, ty alla 
dessa häftiga själsskakningar hade alldeles brutit hennes 
krafter. Olenka måste ägna äfven henne sina omsor
ger. Hon var som halft förryckt af glädje, skrattade 
och grät ömsom och kastade sig gång på gång om 
sin väninnas hals under en ström af osammanhän- 
gande ord.

»Nå? Hvem räddade oss och svärddragaren och 
partiet och hela Volmontovitsche? För hvem flydde 
Sakovitsch? Hvem besegrade både honom och sven
skarna? Pan Babipitsch! Var det inte det jag sade! 
Jag visste, att han skulle komma. Jag skref ju till 
honom. Och han hade inte glömt mig. Jag visste, 
jag visste, att han skulle komma. Jag kallade hit 
honom. Olenka! Olenka! Hvad jag är lycklig! Var 
det inte det jag sade? Honom besegrar ingen. Mot 
honom går inte ens pan Tscharnjetski upp. ... O, Gud! 
Gudl Naturligtvis kommer han tillbaka, säg? I dag 
redan! Om han inte ämnade vända tillbaka, skulle 
han aldrig ha kommit hit, eller hui ? .. . Hör du, 
Olenka? Gnägga inte några hästar?»

Men inga hästar gnäggade. Först mot morgonen 
ljödo hofslag, jubelrop och sång, och svärddragaren



kom tillbaka. Hela byn började vimla af ryttare på 
löddriga hästar. Det var ingen ände på hurrarop och 
sång och berättande.

Drypande af blod och halft uppgifven af trötthet 
men på samma gång glädjestrålande, berättade pan 
Tomas utförligt, hur han under nära två timmar för
följt en afdelning fientligt rytteri och nedgjort den så 
godt som till sista man.

Han såväl som hela truppen och alla laudanerna 
voro öfvertygade om att Babinitsch hvilket ögonblick 
som helst skulle återkomma.

Men det blef middag och det blef kväll, och ingen 
Babinitsch syntes till.

Mot aftonen hade Anusia fått fräknar i ansiktet.
»Var det verkligen bara svenskarna och inte mig 

han frågade efter?» tänkte hon. »Naturligtvis måste 
han ha fått brefvet, eftersom han kom...»

Stackars Anusia, hon visste icke, att Braun och 
Jurko Billevitsch för länge sedan med lifvet fått plikta 
för sin ifver att tjäna henne och att Babinitsch aldrig 
fått någotdera brefvet.

Om han hade fått det, då skulle han som en blixt 
ha vändt åter till Volmontovitsche, men.. . men icke 
för din skull, Anusia 1

Än en dag förflöt. Pan Tomas hade ännu icke 
förlorat hoppet utan väntade alltjämt.

Anusia grämde sig i tysthet.
»Han förödmjukar mig grymt! Men det är rätt 

åt mig, det är straffet för min fåfänga och för mina 
synder!» tänkte hon i sitt sinne.

Tredje dagen skickade pan Tomas ut några man 
att rekognoscera.

Dessa återkommo den fjärde dagen, med under
rättelse att pan Babinitsch intagit Ponjevjesch och ned
huggit svenskarna till sista man. Hvart han sedan be- 
gifvit sig visste ingen.

Anusia förvandlades till en nässla; hvilken af de 
unga adelsmännen och officerarna, som kom henne 
för nära, blef bränd.

15. — Syndafloden. III.
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Femte dagen yttrade hon till Olenka:
»Pan Volodjovski är en lika god soldat som Ba- 

binitsch, och dessutom är han inte en sådan grobian.»

SJUTTONDE KAPITLET.

Sakovitsch’ här hade blifvit i grund slagen. Det 
var med knapp nöd han själf, åtföljd af endast fem 
man, lyckats rädda sig in i skogarna i närheten af Pon- 
jevjesch. Där ströfvade han omkring under månadtal, 
förklädd till bonde, utan att våga sig fram i dagsljuset.

Babinitsch åter kastade sig öfver Ponjevjesch och 
nedgjorde det svenska fotfolk, som var garnisoneradt där
städes. Därefter började han jaga Hamilton, som, då 
han ej kunde fly till Livland på grund af att talrika 
polska trupper lågo posterade i Schavle och Birsche, 
i stället styrde kosan mot öster, i hopp att lyckas 
framtränga till Vilkomjesch. Han hyste knappast längre 
några förhoppningar om räddning, men han ville åt
minstone söka undvika att falla i Babinitsch’ händer, 
ty det var allmänt kändt, att denne blodtörstige kri
gare utan försköning lät alla fångar springa öfver klingan.

Den olycklige engelsmannen flydde alltså likt en 
hjort jagad af en flock vargar, och Babinitsch förföljde 
honom rastlöst. Det var därför han icke återvände till 
Volmontovitsche, ja, icke ens gjorde sig underrättad 
om hvilket parti han där hade lyckats rädda.

Rimfrost började redan täcka marken om morg
narna, och detta försvårade flykten ytterligare, ty hä
starnas hofvar lämnade spår efter sig på skogsstigarna. 
Intet bete fanns längre att få för de arma djuren, och 
de ledo grymma hungerskval.

Ryttarna hade det icke bättre. De vågade knappt 
göra ett ögonblicks halt i byarna, af fruktan för att 
deras oblidkelige fiende skulle upphinna dem.
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Till slut öfvergick deras lidanden alla gränser. De 
lifnärde sig endast med blad, bark och sina egna hästar, 
som stupade af trötthet.

Efter en vecka började de själfva bedja sin öfverste, 
att han skulle leverera Babinitsch en drabbning, ty de 
föredrogo att stupa för svärd framför att dö hungers-, 
döden.

Hamilton lydde dem och gjorde halt i Andro- 
nischki för att där möta sin fiende. Den svenska styr
kan var till den grad underlägsen, att engelsmannen 
icke ens kunde drömma om seger. Men själf var han 
alldeles förbi af trötthet och umbäranden, och han 
längtade efter döden.

Striden, som började vid Andronischki, slöt i när
heten af Troupi, där de sista svenskarna nedgjordes.

Hamilton stupade som en hjälte vid foten af ett 
vägkors, där han försvarade sig mot ett tiotal tatarer, 
som till en början velat taga honom lefvande men 
förbittrade öfver hans motstånd slutligen genomborrade 
honom med sina sablar.

Äfven Babinitsch, trupper voro emellertid så ut
tröttade, att de ej hade vare sig krafter eller håg att 
begifva sig till det närbelägna Troupi. Där de hade 
stått under striden, där redde de sig nattläger, och 
eldar upptändes midt ibland fiendens lik.

Så snart de förtärt sina matransoner, insomnade 
de i blytun gsömn.

Själfva tatarerna uppsköto likplundringen till mor
gondagen.

Kmitsits motsatte sig ej denna allmänna hvila, 
hufvudsakligen af omsorg om hästarna.

Morgonen därpå steg han emellertid tidigt upp 
för att räkna sina förluster efter den hårdnackade stri
den och rättvist fördela bytet. Han tog plats vid foten 
af samma på en höjd belägna kors, där Hamilton stupat, 
och hans polska och tatariska officerare kommo i tur 
och ordning fram till honom, afgåfvo sina rapporter, 
framvisade käppar, där antalet stupade medels skåror 
var antecknadt, samt aflämnade sitt krigsbyte. Kmitsits



lyssnade, såsom godsägaren om sommaren lyssnar till 
sin rättare, och gladde sig af hjärtat öfver den rikliga 
skörden.

Slutligen närmade sig honom Akbah-Uhlan, mera 
lik en orangutan g än en människa, ty han hade i 
striden vid Volmontovitsche fått sin näsa krossad af 
ett sabelhugg. Han bugade sig, räckte Kmitsits ett 
nedblodadt papper och yttrade:

»Effendi, här är ett bref, som vi funnit hos den 
svenske anföraren och som jag enligt order lämnar dig.»

I själfva verket hade Kmitsits en gång för alla 
befallt, att alla de papper, som hittades hos de stupade, 
genast skulle öfverlämnas till honom. Ofta kunde han 
nämligen genom dem vinna upplysningar om fiendens 
planer och handlade sedan i enlighet därmed.

Men denna gång gjorde han sig ingen brådska 
utan stoppade papperet oläst innanför rocken. Akbah 
skickade han tillbaka till horden med befallning att 
genast bryta upp till Troupi, där de skulle rasta för 
en längre tid.

Sedan defilerade den ena truppafdelningen efter 
den andra förbi honom. I midten tågade horden, som 
numera räknade ej fullt femhundra man. De öfriga 
hade satt lifvet till i de ständiga striderna. Men hvar 
och en af dessa femhundra tatarer hade en sådan mängd 
svenska riksdalrar och preussiska taler och dukater in
sydda i sadeln, i fårskinnspälsen och i mössan, att han 
var värd sin vikt i guld. Dessutom voro de män af 
helt annat skrot och korn än de vanliga tatarerna, ty 
alla de svagare hade dukat under för strapatserna, och 
dessa som nu återstodo voro idel axelbreda karlar, 
starka som björnar, gaddhvassa som bin, i stånd att 
uthärda hvad som helst. Genom den oafbrutna trä
ningen hade de vunnit. en sådan grad af krigisk fär
dighet, att de i handgemänget kunde mäta sig med 
själfva det reguljära polska rytteriet, och de preussiska 
ryttarna och dragonerna nedslaktade de som får. Under 
striderna försvarade de alltid med vildt raseri sina kam
raters lik för att sedan dela deras skatter emellan sig.
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Nu defilerade de förbi pan Kmitsits med stram 
militärisk hållning, skramlande med sina mässings- 
ringar, blåsande i sina pipor och svängande sina fanor, 
och de marscherade så taktfast, att en yrkessoldat ej 
skulle kunnat göra det bättre. Efter dem kommo 
dragonerna, en trupp, som pan Andreas med mycken 
möda och stort besvär hade bildat af en brokig sam
ling frivilliga. Den anfördes af hans forne lifknekt 
Soroka, som nu stigit till officers, ja, till och med 
kaptens rang. Hela denna trupp, beväpnad med hugg
värjor och musköter och iförd uniformer, tagna af 
de preussiska dragonerna, var hufvudsakligen samman
satt af folk af de lägsta samhällsklasser, men just så
dana män tyckte Kmitsits om, ty de lydde blindt och 
fördrogo utan knot alla mödor.

I de två därpå följande kårerna tjänade uteslutande 
adel. Det var oroliga och hetlefrade sällar, som under 
ett annat befäl skulle ha förvandlats till en flock stråt- 
röfvare, men Kmitsits härskarvilja tyglade dem och 
tvang dem till lydnad och hörsamhet. De voro 
mindre uthålliga än dragonerna men öfverträffade dessa 
i den första attackens våldsamhet, och i handgemänget 
hade de ej sin like inom hela armén, ty hvar och en af 
dem var en mästare i fäktkonsten.

Efter dem kommo omkring tusen nyvärfvade fri
villige, duktigt folk men ännu fullkomligt odisciplinerade.

Hvar och en af dessa kårer höjde ett lefverop, 
då den defilerade förbi pan Andreas, och saluterade 
honom med sablarna. Denne kände sig helt stolt och 
glad till mods. Det var dock en ansenlig styrka detta 
och en präktig styrka! Mycket hade han redan uträttat 
med den, mycket fiendeblod hade han utgjutit, och 
ville Gud skulle han nog utgjuta mera.

Hans forna synder voro stora, men de tjänster 
han på sistone gjort tron och fäderneslandet voro 
också stora. Han hade rest sig ur sin förnedring, han 
hade gjort bot för sina synder icke i kyrkan utan på 
slagfältet, icke i säck och aska utan i blod. Han hade 
försvarat den heliga jungfrun, fäderneslandet och konun-
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gen, och nu kände han, hur han med hvar stund blef 
allt lättare och gladare till sinne. Ja, äfven stolthet 
fyllde hans unga barm, ty icke alla skulle ha förmått 
hvad han förmått.

Mycken tapper adel, många käcka krigare fanns 
det i republiken, men hvarför stod ingen af dem i 
spetsen för en sådan härsmakt som han, icke ens 
Volodjovski, icke ens Skschetuski? Och hvem hade 
räddad Tschenstochova, hvem hade ledsagat konungen 
tillbaka till landet? Hvem hade besegrat Boguslav? 
Hvem hade varit den förste att med eld och svärd för
härja det kurfurstliga Preussen? Och nu fanns det 
äfven i Samogitien knappast någon fiende kvar.

Pan Andreas kände, då han nu tänkte på allt 
detta, hvad örnen känner, då den breder ut sina 
vingar och stiger allt högre och högre. De förbi
tågande trupperna hälsade honom med skallande lefve- 
rop, och han kastade hufvudet tillbaka och tänkte: 
»Hur högt kommer jag att stiga?» Hans kinder bör
jade brinna, ty det tycktes honom i detta ögonblick, 
att det gömde sig en blifvande hetman inom honom. 
Men blef hetmanstafven honom beskärd, då var det 
utgjutet fiendeblod, outtröttlig kamp, förtjänster och 
ära, som skänkte honom den. Den skulle icke 
längre erbjudas honom af någon förrädare, såsom 
Radzivill på sin tid hade förespeglat honom den, utan 
det tacksamma fäderneslandet skulle på konungens 
bud lägga den i hans hand. Och han skulle icke 
öda några tankar på om och när detta skulle inträffa 
utan slåss, slåss, slåss i morgon, liksom han slagits 
i går!

Och han lämnade fantasiens lockande värld och 
återvände till verkligheten. Hvart skulle han bege sig 
från Troupi, på hvilken ny punkt skulle han angripa 
svenskarna?

Då erinrade han sig plötsligt det bref, som man 
funnit hos Hamilton och som Akbah-Uhlan lämnat 
honom. Han stack handen i barmen och fram
tog det. Knappt hade han kastat en blick därpå,



förrän hans ansikte antog ett uttryck af ytterlig för
våning.

På brefvet stod nämligen följande adress, skrifven 
af en kvinnlig hand:

»Till Välb. pan Babinitsch, öfverste för tatar
trupperna och volontärkårerna.»

»Tifl mig?...» sade pan Andreas.
Sigillet var brutet, hvarför han hastigt vecklade 

upp papperet, glättade ut det med handen och bör
jade läsa.

Men han hade ännu icke slutat, då hans händer 
började darra och han skiftade färg.

»Prisad vare den högsteI» ropade han. »Barm
härtige Gud! Så är det då från Din hand belöningen 
kommer 1»

Och han slog båda armarna om korset och tryckte 
hufvudet emot det. På annat sätt förmådde han i 
detta ögonblick icke tacka Gud, inga flera ord kommo 
öfver hans läppar, ty glädjen hade omhvärft honom 
lik en stormvind och likt en stormvind burit honom 
uppåt, ända upp mot himlens sky . . .

Brefvet var från Anusia Borzobogata. Svenskarna 
hade funnit det hos Jurko Billevitsch, och nu hade 
tatarerna i sin ordning funnit det hos Hamilton och 
framlämnat det till den, för hvilken det varit afsedt. 
Genom pan Andreas’ hufvud flögo tusende tankar, 
snabba som tatarpilar.

Alltså var Olenka icke i bjalovjeska urskogen 
utan i det billevitschska partiet 1 Och han, han och 
ingen annan hade räddat henne och på samma gång 
detta Volmontovitsche, som han en gång för att hämnas 
sina kompaner hade lagt i aska. Tydligen hade Gud 
ledt hans steg, så att han skulle komma i tillfälle att 
en gång för alla godtgöra sina oförrätter mot såväl 
Olenka som Lauda. All han skuld var afplanad! Kunde 
hon nu annat än förlåta honom, kunde de laudanska 
grårockarna annat? Kunde de annat än välsigna honom? 
Och hvad skulle hon säga — hon som höll honom 
för en förrädare — då hon fick. veta, att den Babi-



nitsch, som besegrat Radzivill, som vadat till midjan 
i svenskt och preussiskt blod, som förjagat fienden ur 
Samogitien, var just han, var Kmitsits, icke längre en 
fredlös, en förrädare utan en trons, fäderneslandets och 
konungens försvarare!

Redan då han öfverskridit den samogitiska grän
sen, hade pan Andreas känt sig frestad att för hela 
världen förkunna hvem denne vidtberömde Babinitsch 
var. Om han icke gjort det, var det endast emedan 
han fruktat, att vid blotta ljudet af hans verkliga namn 
alla skulle vända sig ifrån honom, alla skulle misstro 
honom och neka honom sitt bistånd. Knappa två år 
hade förflutit, sedan han förledd af Radzivill nedgjort 
de trupper, som icke velat kämpa mot konungen och 
fäderneslandet med Radzivill. För knappa två år 
sedan hade han varit den store förrädarens högra 
hand!

Men nu var allt helt annorlunda 1 Nu, efter så 
många segrar, efter så mycken välförtjänt berömmelse, 
hade han rätt att träda fram för sin älskade och säga 
henne: »Jag är Kmitsits men din räddare!» Han hade 
rätt att ropa till hela Samogitien: »Jag är Kmitsits 
men din räddare!»

Och Volmontovitsche låg ju ej långt borta! Under 
en vecka hade Babinitsch jagat Hamilton, men inom 
mindre än en vecka skulle Kmitsits ligga vid Olenkas 
fotter.

Här reste pan Andreas sig upp, blek af sinnes
rörelse, med flammande ögon och strålande ansikte, 
och ropade till sin lifknekt:

»Led fram min hästi Men fort! Fort!»
Knekten förde fram sin herres arab och skulle 

just skynda att hålla stigbygeln åt honom, då han 
plötsligt hejdade sig och yttrade:

»Ers nåd! Det kommer ett par främmande ryttare 
från Troupi till, i sällskap med pan Soroka. De rida 
i traf.»

»Låt dem komma! Jag har annat att sköta!» 
svarade pan Andreas.



Emellertid hade båda ryttarna nu hunnit närmare, 
och då de befunno sig på några hästlängders afstånd, 
föll den ene af dem i galopp, stannade tätt framför 
pan Andreas och lyfte på sin räfskinnsmössa, blottande 
ett hufvud, betäckt af eldrödt hår.

»Jag ser, att jag står inför pan Babinitsch,» sade 
han. »Jag är glad, att jag lyckats träffa ers nåd.»

»Med hvem har jag den äran?» frågade pan 
Kmitsits otåligt.

»Mitt namn är Vjerschull, för detta ryttmästare vid 
furst Jeremi Vischnjevetskis tatarer. Jag har kommit 
till min fädernebygd för att här värfva trupper mot 
en ny fiende, och dessutom medför jag ett bref till 
ers nåd från storhetman Sapieha.»

»Mot en ny fiende?» frågade Kmitsits och rynkade 
ögonbrynen. »Hvad är det ni säger?»

»Detta bref skall ge er bättre upplysningar än 
jag kan,» svarade Vjerschull, i det han räckte fram 
hetmanens bref.

Med feberaktig ifver bröt Kmitsits sigillet. Sapiehas 
bref lydde sålunda:

»Högt ärade pan Babinitsch! En ny syndaflod 
öfver fäderneslandet 1 Sverige har ingått förbund med 
Rakotschi, och republikens delning är besluten. Åttio 
tusen ungrare, siebenbiirgare, valacker och kosacker 
väntas hvilket ögonblick som helst öfverskrida södra 
gränsen. Och alldenstund vi i denna yttersta nöd 
måste uppbjuda alla våra krafter, så att åtminstone ett 
ärorikt minne måtte kvarstå af vår nation för kom
mande sekler, beordrar jag eder att utan ett ögonblicks 
uppskof i ilmarscher tåga ned mot söder och förena 
er med oss. Ni kommer att finna oss i Bsjes, hvari- 
från jag ofördröjligen skall sända er vidare. Med ett 
ord: periculum in mora! Furst Boguslav har lyckats 
befria sig ur fångenskapen, men pan Gosievski skall 
hålla ett vaksamt öga på Preussen och Samogitien. au 
en gång uppmanande er till skyndsamhet förlitar jag 
mig på att kärleken till det olyckliga fäderneslandet 
skall vara er den kraftigaste sporren.»



Då Kmitsits slutat läsa, lät han brefvet falla till 
marken och började med båda händerna stryka sig 
öfver ansiktet, som betäckts af kallsvett. Slutligen såg 
han med en förvirrad blick på Vjerschull och frågade 
med låg, halfkväfd stämma:

»Hvarför skall pan Gosievski kvarstanna i Samo- 
gitien och jag tåga mot söder?»

Vjerschull ryckte på axlarna.
»Fråga hetmanen nere i Bsjesl Jag vet ingenting.»
Plötsligt greps pan Andreas af en vild vrede, hans 

ögon började blixtra, hans ansikte blef blårödt, och 
han skrek med ursinnig stämma:

»Men jag tågar inte dit nerl Hör ni det!»
»Jaså, inte?» svarade Vjerschull. »Min skyldighet 

var att framlämna ordern, resten är er sak. Under
dånigaste tjänare! Jag hade tänkt be att få dröja hos 
er några timmar, men efter hvad jag nu hört, före
drar jag att söka kvarter annorstädes.»

Med dessa ord lät han sin häst vända och 
red bort.

Pan Andreas satte sig åter vid korsets fot och 
började med uttryckslös blick stirra upp mot himlen 
alldeles som för att göra sina iakttagelser rörande 
väderleken. Lifknekten ledde bort hans häst, och det 
blef stilla och tyst rundt omkring.

Det var en vacker, kylig morgon, halft höstlik, 
halft vinterlik. Vindstilla rådde, men från björkarna, 
som växte omkring korset, föllo gulnade, af köld för
krympta blad ljudlöst till marken. Oräkneliga flockar 
af kråkor och skator flögo öfver skogarna, och som
liga slogo kraxande ned i närheten af korset, ty på 
vägen och slätten låg ännu en mängd obegrafna svenska 
lik. Kisande med ögonen betraktade pan Andreas 
dessa fågelsvärmar; det såg ut som om han velat 
räkna dem. Sedan slöt han ögonen och satt länge 
orörlig.

Men slutligen spratt ban till, vaknade upp ur sin 
bedöfning och började tala sålunda:



»Na kan jag inte! Om två veckor beger jag 
mig af men inte nu! Det må hända hvad som hända 
vill! Det är inte jag, som fört Rakotschi hit. Jag kan 
inte i Det är för mycket begärdtl ... Har jag inte 
stridit och lidit tillräckligt, tillbragt nog många sömn
lösa nätter på hästryggen, utgjutit nog mycket af mitt 
eget och andras blod? Är detta lönen? . .. Om jag 
inte hade fått det där brefvet, skulle jag ha begifvit 
mig af; men båda två kommo på en och samma 
gång, för att min smärta och mina kval skulle bli så 
mycket större... Jag ger mig inte af dit ner, skulle 
också hela världen störta samman! På två veckor går 
fäderneslandet inte under, och för öfrigt är tydligen 
Guds vrede öfver republiken, och det står inte i mänsk
lig makt att rädda den. Gud! Gud! Ryssar, svenskar, 
preussare, ungrare, siebenbiirgare, valacker och kosackar, 
alla på en gång! Hvem kan motstå alla dessa! O, 
Herre, hvad har detta olyckliga land, denne fromme 
konung gjort dig, eftersom du vänder ditt ansikte 
ifrån dem och straffar dem så hårdt med din vredes 
gissel? Är ännu inte nog blod gjutet, nog mycket 
tårar? Folket här har redan förgätit hvad glädje är, 
vinden blåser inte längre, den snyftar och stönar, 
regnet faller icke, det gråter, och du endast gisslar 
och gisslar! Förbarmande, o Herre, hjälp oss, him
melske fader! ... Vi ha syndat, men vi ha ju också 
bättrat oss!.. . Vi ha öfvergifvit hus och hem, vi ha 
stigit till häst, vi kämpa och kämpa! Vi ha hört upp 
att bryta mot lagar och förordningar, vi ha hört upp 
med våra inbördesfejder. . . Hvarför förlåter du oss 
då inte? Hvarför kommer du inte till vår räddning?»

Men då förnam pan Andreas plötsligt en annan 
stämma, en hög, mäktig stämma, som tycktes komma 
uppifrån himmelens hvalf och som talade sålunda:

»Ha ni upphört att bryta mot lagar och förord
ningar, säger du? Och du själf, olycklige, hvad annat 
gör du i detta ögonblick? Du höjer dina egna för
tjänster till skyarna, men så fort profvets stund kom
mer, stegrar du dig likt en istadig häst och ropar:



’Jag g^r icke 1* Din moder förgås, nya svärd skola 
genomborra hennes bröst, och du vänder dig ifrån 
henne, vill icke lyfta din arm till hennes försvar, 
jagar efter din egen lycka och ropar: ’Jag går icke T 
Hon sträcker ut sina blodiga händer, hon är nära att 
sjunka samman, att falla i vanmakt, att uppge andan, 
och med döende stämma ropar hon: ’Rädden mig, 
mina barn i’ Och du svarar henne: ’Jag går icke T 
Ve eder, ve ett sådant folk, ve detta landi»

Håren på pan Kmitsits’ hufvud reste sig af skräck, 
han började skälfva som i feber, kastade sig med an
siktet mot jorden och stönade:

»Gud, straffa oss ickel Gud, förbarma dig! Ske 
din vilja 1 Jag går, jag går!»

Så låg han en stund, snyftande. Då han slutligen 
reste sig upp, hade hans ansikte ett lugnt, under- 
gifvet uttryck, och han fortsatte att bedja:

»Vredgas icke, Herre, öfver min sorg, ty jag 
stod på tröskeln till mitt lifs lycka. Men nu under
kastar jag mig din vilja. Nu förstår jag, att du ville 
pröfva mig och därför ställde mig liksom vid en 
skiljoväg. Än en gång: ske din vilja! Jag skall icke 
blicka tillbaka! Dig, Herre, bringar jag offret af min 
djupa smärta, min brinnande längtan, min bittra miss
räkning. Må allt detta gälda, att jag skonade Boguslav, 
hvaröfver fäderneslandet gråter. Du ser nu, Herre, 
att detta var sista gången jag lät det egna intresset 
råda. Aldrig mera skall detta hända mig! ... Nu vill 
jag blott först kyssa denna älskade jord och dina 
blodiga fötter.. .sedan går jag, Kriste! Jag gårl»

Och han gick.
Men i den stora boken, där människornas onda 

och goda gärningar upptecknas, där utplånades i detta 
ögonblick all hans skuld, ty han var en helt och 
hållet pånyttfödd människa.



ADERTONDE KAPITLET.

lagen har täljt och ingen skulle väl förmå att 
tälja alla de strider, som republikens här, adel och 
folk ytterligare utkämpade mot fienden. Det streds i 
skogar och på fält, i byar och städer; det streds i det 
polska och ij det tyska Preussen, i Masovien, i Stor
polen, i Lill polen, i Lillryssland, i Litauen och Samo- 
gitien; det streds utan rast och hvila, dag och natt.

Hvarje torfva jord dränktes i blod. Lysande dåd, 
storsinnade offer, namnen på tappra riddare ha utplå
nats ur folkets minne, ty ingen krönikeskrifvare anteck
nade dem och inga barder förevigade dem. Men den 
jättekraft, som utvecklades af ett helt folk, bröt slutligen 
fiendens makt.

Och liksom då ett konungsligt lejon, som nyss 
legat öfvermannadt och liksom dödt, reser sig, skakar 
sin man och ryter, en vanvettig skräck griper jägarna 
och de brådstörtadt ge sig på flykten, så reste sig nu 
republiken i hotfullt majestät, gripen af en olympisk 
vrede och beredd att trotsa hela världen; och dess 
fiender fattades af bäfvan och räddhåga. Inga förhopp
ningar om rika byten föresväfvade dem längre, deras 
enda traktan gick ut på att med lifvet undkomma lejonets 
öppnade käftar.

Det hjälpte icke, att nya förbund slötos, att nya 
anfall gjordes af ungrare, siebenburgare, kosacker och 
valacker. Än en gång strök visserligen en orkan fram 
mellan Krakau, Varschau och Bsjes, men den bröts mot 
de polska brösten och skingrade sig inom kort som 
dimma.

Den svenske konungen, som varit den förste att 
inse det hopplösa i ställningen, hade begifvit sig till 
krigsskådeplatsen i Danmark. Den förrädiske kur
fursten, som böjde sig för den starkare och var poc
kande mot den svagare, kastade sig i stoftet för re publi



ken och började bekriga svenskarna. Rakotschis 
stråtröfvartrupper flydde hals öfver hufvud till sina 
siebenbiirgska skogar, som pan Lnbomirski förhärjade 
med eld och svärd.

Men det hade varit dem lättare att intränga i 
republiken än det var att ostraffadt komma därifrån. 
Vid en flodöfvergång blefvo de upphunna, och de 
siebenbiirgska grefvarna kastade sig på knä för panerna 
Pototski, Lubomirski och Tscharnjetski och bönföllo 
om nåd och försköning.

»Vi öfverlämna våra vapen åt er, vi betala er 
hvad ni begära,» ropade de, »blott ni låter oss 
aftåga 1»

Och hetmanerna hade förbarmande med denna 
här af trasmän och antogo lösesumman. Men vid 
själfva gränsen af sitt land nedsablades de af tatarerna.

Småningom började lugnet återvända till de polska 
slätterna. Konungen belägrade ännu de preussiska fäst
ningarna, och pan Tscharnjetski skulle med sin här 
tåga till Danmark, ty republiken ville icke längre nöja 
sig med att blott och bart förjaga fienden. För öfrigt 
var allt lugnt.

Städer och byar reste sig ur askan. Befolk
ningen återvände från skogarna, plogarna sattes åter 
i jorden.

På hösten 1657, efter ungerska krigets slut, rådde 
redan lugn i de flesta provinser och distrikt; lugn rådde 
framför allt i Samogitien.

De af laudanerna, som på sin tid tågat ut under 
pan Volodjovskis befäl, voro ännu ute i fält, men man 
väntade när som helst deras återkomst.

Under tiden arbetades det rastlöst i alla adels- 
byarna vid Laudas stränder. Gubbar, kvinnor och barn 
plöjde, sådde och återuppbyggde med förenade krafter 
stugorna i de byar, där eld och brand hade gått 
fram, så att krigarna vid sin återkomst åtminstone 
skulle äga tak öfver hufvudet och icke behöfva lida 
hunger.

Olenka var sedan någon tid tillbaka åter bosatt på



Vodokty, och Anusia Borzobogata och svärddragaren 
voro hennes gäster. Pan Tonaas hade ingen brådska 
att återvända till sitt Billevitsche, för det första emedan 
gården var lagd i aska, och för det andra emedan han 
trifdes bättre med sina flickor än i ensamheten. Dess
utom hjälpte han Olenka att .sköta gården.

Dennas skötsel låg Olenka varmt om hjärtat, ty 
Vodokty och Mitruny voro bestämda att utgöra hennes 
klostergåfva, eller med andra ord de skulle öfvergå i 
benediktinerordens ägo, i hvilken orden den stackars 
Olenka hade för afsikt att nästa nyårsdag börja sitt 
noviciat.

Allt hvad som öfvergått henne, alla dessa ödets 
växlingar, alla dessa felslagna förhoppningar och sorger 
hade nämligen fört henne till den öfvertygelsen, att 
detta och intet annat måste vara Guds vilja. Det tycktes 
henne, att en allsmäklig hand ledde henne till kloster
cellen, att) en stämma hviskade i hennes öra:

»Där väntar den bästa friden och slutet på alla 
världsliga sorger 1»

Och hon beslöt att lyda denna stämma. I djupet 
af sitt samvete kände hon likväl, att hennes själ ännu 
ej lyckats helt lösslita sig från det jordiska, och hon 
önskade därför först bereda den genom brinnande 
fromhet, goda gärningar och arbete. Ofta hindrades 
hon emellertid i dessa bemödanden genom ekon utifrån 
världen.

Nu t. ex. började det gå ett rykte, att den vidt- 
berömde Babinitsch icke var någon annan än Kmitsits. 
Somliga bestredo det på det ifrigaste, andra trodde fullt 
och fast på ryktets sanning.

Olenka hörde till dem som icke trodde därpå. 
Hon hade Kmitsits’ alla dåd och hans tjänst hos Radzi- 
villerna i alltför färskt minne för att hon ens ett ögon
blick skulle förutsätta, att han var identisk med 
Boguslavs besegrare, med denne konungens trogne 
tjänare, denne glödande patriot. Dock var hennes 
lugn stördt; och ånyo började sorg och kval sarga 
hennes bröst.



Hon skulle ha velat söka bot härför genom att 
påskynda sitt inträde i klostret, men klostren voro 
stängda och öfvergifna. De nunnor, som ej under kriget 
fallit offer för soldaternas tygellöshet, började först nu 
åter samla sig.

Dessutom rådde allmän nöd i landet, och den 
som ville söka skydd innanför klostermurarna måste 
medföra existensmedel icke blott åt sig själf utan åt 
hela klostret.

Detta ingick också i Olenkas afsikter. Hon ville 
icke endast bli nunnornas syster, hon ville också bli 
deras välgörarinna.

Pan Tomas, som visste att hans arbete skulle lända 
till Guds ära, sträfvade rastlöst. Olenka och han in
spekterade tillsammans utgårdar och ägor och öfver- 
vakade , höstarbetena, hvilkas frukter man följande vår 
skulle skörda.; Ibland åtföljdes de af Anusia Borzobogata, 
som ännu icke kunnat smälta den skymf pan Babinitsch 
tillfogat henne och hotade med att äfven hon skulle 
gå i kloster; hon väntade blott på att pan Volodjovski 
skulle komma tillbaka med laudanerna, ty hon ville 
först taga farväl af denne sin gamle vän. Oftast begåfvo 
sig dock pan Tomas och Olenka ensamma af på dessa 
färder, ty Anusia var ej road af landtbruk.

En gång styrde de kosan till Mitruny, där man 
höll på att återuppbygga déTunder kriget uppbrända 
ladorna och stallen.

På ditvägen aflade de ett besök i kyrkan, ty det 
var just årsdagen af slaget vid Volmontovitsche, då de 
af Babinitsch räddats från säker undergång. Hela dagen 
förflöt sedan under trägna bestyr af skiftande slag, och 
först mot aftonen kunde de anträda hemfärden.

Bort hade de tagit vägen förbi kyrkan, men hem 
tvungo dem några angelägna ärenden att passera 
Lubitsch och Volmontovitsche. Knappt hade Olenka 
varseblifvit de första rökmolnen från Lubitsch’ skorste
nar, förrän hon vände bort ögonen och ifrigt började 
läsa sina böner för att skingra smärtsamma tankar. Pan



Tomas red framåt under tystnad men såg sig upp
märksamt omkring.

Då de redan passerat grinden, utlät han sig 
slutligen:

»Det är en präktig jord det häri Lubitsch går 
upp emot två sådana egendomar som Mitruny.»

Olenka fortsatte att läsa sina böner.
Men inom svärddragaren hade tydligen den forne, 

en smula snikne landtjunkaren vaknat till lif, ty efter 
några ögonblick återtog han liksom för sig själf:

»När allt kommer omkring, hör det ju egentligen 
oss till. En gammal billevitschsk substantia, vår svett, 
vår möda. Den där olycksfågeln måste för länge sedan 
vara död, eftersom han inte låtit höra af sig, och komme 
han än tillbaka, så är rätten på vår sida.»

Här vände han sig till Olenka:
»Hvad säger du?»
Hon svarade:
»En förbannelse hvilar öfver den där gården. Jag 

vill inte ha med den att skaffa.»
»Men, ser du, vi ha rätten på vår sida. Det hvi

lade en förbannelse öfver gården, så länge den var i 
dåliga händer, men när den kommer i goda, vänds 
förbannelsen i välsignelse. Vi ha rätten på vår sida.»

»Jag vill intet ha med den att skaffa. Aldrig I 
Farfar testamenterade den åt honom utan alla förbehåll; 
må hans släktingar taga den.»

Med dessa ord manade hon på sin häst. Äfven 
svärddragaren gaf sin sporrarna, och de saktade ej 
farten, förrän de kommit ut på öppna slätten. Natten 
hade fallit på, men det var alldeles ljust, ty en väldig, 
blodröd måne hade stigit upp bakom Volmontovitsches 
skogar och göt ett gyllene sken öfver hela nejden.

»Vår herre har skänkt oss en vacker natt,» utlät 
sig pan Tomas, i det han blickade upp till månen.

»Hvad Volmontovitsche lyserI» sade Olenka.
»Ja, husväggarna ha ännu inte hunnit svartna ...»
Samtalet afbröts här af skramlet af en vagn, som 

de ännu ej kunde se, ty vägen var backig. Inom kort
16. — Syndafloden. III.



varseblefvo de dock först ett par hästar, så ännu ett 
par och slutligen en pinnskrinda, omgifven af några 
ryttare.

»Hvad kan det där vara för ena?» undrade svärd- 
dragaren.

Och såväl han som Olenka stannade.
De vägfarande närmade sig allt mer, och till slut 

voro de tätt inpå dem.
»Halt!» ropade pan Tomas. »Hvem är det, som 

ligger där i vagnen?»
En af ryttarna vände sig emot honom.
»Pan Kmitsits, som blifvit skjuten af ungrarna vid 

Magjerov.»
»Ordet blef kött!» ropade svärddragaren.
Det började gå rundt i Olenkas hufvud; hennes 

hjärta upphörde att slå, andedräkten stockade sig i 
hennes bröst, i hennes själ ropade en stämma: »Jesus, 
Maria 1 Det är han!» Sedan förlorade hon alldeles med
vetandet af hvar hon var och hvad som tilldrog sig 
omkring henne.

Hon föll dock ej af hästen, ty hon fattade ett 
krampaktigt tag om en af vagnens spjälor. Då hon 
återkom till medvetande, föll hennes blick på en orörlig 
gestalt, som låg utsträckt i vagnen. Ja, det var han, 
pan Andreas Kmitsits, fanbäraren! Han låg på rygg i 
vagnen; hans hufvud var ombundet med en duk, men 
vid det röda skenet från månen såg man tydligt hans 
bleka, lugna ansikte, som föreföll som hugget i marmor. 
Hans ögon voro slutna och djupt insjunkna, ej den 
minsta rörelse angaf, att han var vid lif.

»Gud ledsage er! ...» sade pan Tomas och lyfte 
på mössan.

»Stanna!» ropade Olenka.
Och med låg, feberaktig stämma frågade hon:
»Är han död eller lefver han?»
»Han lefver, men döden är öfver honom.»
Pan Tomas kastade en blick på Kmitsits' ansikte.
»Ni hinner inte fram med honom till Lubitsch,» 

sade han. .



»Han har befallt oss att ändtligen föra honom dit, 
han ville dö där, sade han.»

»Gud ledsage er!... Skynda på!»
»Underdånigaste tjänare!»
Och vagnen fortsatte, och Olenka och pan Tomas 

redo i sporrsträck vidare åt motsatta hållet. Likt två 
nattliga vålnader susade de igenom Volmontovitsche, 
och de framkommo till Vodokty utan att på hela vägen 
ha yttrat ett ord till hvarandra. Först då de stego af 
hästarna, vände sig Olenka till farbrodern.

»Vi måste skicka honom en präst!» sade hon med 
flämtande röst. »Sänd ögonblickligt någon till Upita!»

Svärddragaren skyndade att sätta hennes befallning 
i verkställighet, och hon ilade in i sin kammare och 
kastade sig på knä för gudsmodersbilden.

Några timmar senare hördes bjällerklang utanför 
Vodoktys grindar. Det var prästen, som reste till Lubitsch 
medförande den heliga nattvarden.

Panna Alexandra låg alltjämt på knä och bad bönen 
för de döende. Då hon bedt den till slut, sänkte hon 
tre gånger å rad pannan mot golfvet och ropade:

»Herre! Räkna honom till godo, att han dör för 
fienders hand!... Förlåt honom! Förbarma dig öfver 
honom!»

Och hela natten tillbragte hon sålunda under oaf- 
bruten bön. Patern kvarstannade i Lubitsch ända till 
morgonen; på hemvägen åkte han upp till Vodokty. 
Olenka kom utspringande emot honom.

»Är han redan .. . ?» började hon.
Men hon förmådde icke afsluta meningen.
»Han lefver ännu,» svarade patern.
Under de följande dagarna sändes oupphörliga ilbud 

från Vodokty till Lubitsch, och budbärarna kommo 
regelbundet tillbaka med det svaret, att pan Kmitsits 
»ännu lefde». Slutligen återkom en med det beskedet, 
som han fått af en från Kiejdany efterskickad fältskär, 
att pan Andreas icke blott lefde utan skulle tillfriskna, 
ty hans sår läktes och hans krafter återvände.

Panna Alexandra lät läsa en tacksägelsemässa i



Upita, men från den dagen upphörde budskickningarna, 
och — sällsamt att säga! — på samma gång soro 
hennes oro stillades, började hennes hjärta fyllas af de 
forna bittra känslorna mot pan Andreas. Oupphörligt 
kommo henne hans försyndelser i tankarna — för- 
syndelser så svåra, att de syntes henne omöjliga att för
låta. Endast döden kunde hölja dem i glömska... Då 
han tillfrisknade, lågo de åter lika tunga öfver honom 
... Och dock upprepade den stackars Olenka dagligen 
i tankarna allt som kunde sägas till hans försvar.

Men så bittert led hon under dessa dagar, så 
sönderslitet af stridiga känslor var hennes inre, att till 
slut hennes hälsa började taga skada däraf.

Pan Tomas såg detta med liflig oro, och en afton, 
då de befunno sig på tu man hand, frågade han henne:

»Olenka, säg mig uppriktigt, hvad tänker du om 
pan Kmitsits?»

»Gud är mitt vittne, att jag icke vill tänka på 
honom,» svarade hon.

»För ser du ... du har fallit af... Hm!. .. Kan
hända att du ännu . . . Jag vill inte vara påflugen, men 
jag skulle gärna vilja veta hvad du egentligen tänker 
... Anser du inte, att din salig farfars vilja bör upp
fyllas?»

»Aldrig!» svarade Olenka. »Farfar lämnade mig 
för öfrigt en sidoport öppen ... och genom den ämnar 
jag träda in nästa nyårsdag. På det sättet kommer hans 
vilja att gå i uppfyllelse.»

»Jag trodde heller icke ett ögonblick på hvad folk 
pratade om att Kmitsits och Babinitsch voro en och 
densamme,» svarade svärddragaren. »Men han har ju 
i alla fall vid Magjerov kämpat mot fäderneslandets 
fiender och utgjutit sitt blod för det. Det är sen bättring, 
men det är dock bättring.»

»Numera tjänar också furst Boguslav konungen 
och republiken,» svarade Olenka bittert. »Må Gud 
förlåta dem båda och i synnerhet honom, som har 
utgjutit oskyldigt blod ... Människorna komma dock 
alltid att med rätta säga, att i farans och nödens stund



sveko de fäderneslandet och gjorde sin plikt, först då 
fiendens makt var bruten och den egna fördelen bjöd 
dem att sluta sig till segrarna. Däri ligger deras skuld! 
Nu finns det icke längre några förrädare, ty det finns 
ingenting att vinna på förräderi. Men hvad är det då 
för en förtjänst att icke vara det?... Är det inte ett 
nytt bevis, att sådana där slags människor alltid äro 
färdiga att tjäna den mäktigaste? Gifve Gud, att det 
hade varit annorlunda, men sådana synder utplånar inte 
Magjerov.»

»Du har rätt! Jag kan icke bestrida det,» svarade 
pan Tomas. »Det är en bitter sanning, men det är inte 
dess mindre en sanning. Alla de forna förrädarna ha 
öfvergått till konungen.»

»Pan Kmitsits tynges af ett än svårare brott än 
furst Boguslav,» fortsatte Olenka, »ty han har ju er
bjudit sig att lyfta sin hand emot konungen, hvilket 
själfve fursten fasade öfver. Kan väl den synden utplånas 
af en kula, som händelsevis träffat honom?... Jag 
skulle låta hugga af mig den här handen, om. jag där
igenom kunde göra det ogjordt... men det har skett, 
och ingenting kan utplåna det! Gud har tydligen frälsat 
honom från döden för att ge honom tillfälle att för
sona sina synder... Ack, farbror! Vi skulle bedraga 
oss själfva, om vi försökte intala oss, att han är en 
man af heder. Och hvad skulle det tjäna till? Låter 
samvetet bedraga sig? Ske Guds vilja! Hvad som är 
brustet blir aldrig och får aldrig bli helt igen. Jag är 
glad öfver att pan Kmitsits lefver .. . jag erkänner det. .. 
ty det är ett tecken, att Gud ännu icke helt och hållet 
vändt sitt ansikte ifrån honom . .. Men därmed nog! Jag 
kommer att känna mig lycklig, om jag får höra, att 
han gjort bot och bättring, men något mera vill jag 
inte, något mera åstundar jag inte, skulle jag också 
komma att lida ännu mera... Må Gud stå honom 
bi!...»

Här kväfdes Olenkas stämma af snyftningar, och 
hon brast ut i bitter, våldsam gråt. Men det var sista



gången hon fällde tårar för pan Andreas’ skull. Hon 
hade sagt ut allt som legat henne om hjärtat, och från 
och med nu fick hon åter frid i sitt sinne.

NITTONDE KAPITLET.

Den unga, lifskraftiga själen ville i själfva verket 
icke lämna sitt jordiska omhölje, och den gjorde det 
ej heller. En månad efter pan Andreas’ återkomst till 
Lubitsch började hans sår läkas. Redan förut hade han 
återfått sitt medvetande, och efter en blick omkring 
sig hade han genast förstått, att han befann sig på 
Lubitsch.

Han ropade till sig sin trogne Soroka.
»Soroka I» sade han. »Gud har barmhärtighet med 

mig. Jag känner, att jag inte kommer att dö!»
»Som öfversten befaller!» svarade den gamle 

soldaten och strök med sin väldiga näfve bort en tår.
Kmitsits fortsatte, liksom talande för sig själf:
»Botgöringstiden är slut... jag känner det klart! 

Gud har barmhärtighet med mig.»
Sedan låg han tyst en stund; men hans läppar 

rörde sig i bön.
»Soroka!» ropade han sedan ånyo.
»Till öfverstens tjänst!»
»Hvilka bo nu för tiden på Vodokty?»
»Fröken och herr svärddragaren Billevitsch.»
»Pris ske Herren! Har någon varit här och frågat 

efter mitt befinnande?»
»De skickade bud hit från Vodokty, ända till dess 

vi sade, att all fara var öfver.»
»Och sedan upphörde de att skicka bud?»
»Ja, sedan upphörde de.»
Hvarpå Kmitsits yttrade:



»De veta ännu ingenting, men de skola få höra 
alltsammans från min egen mun. Har du inte berättat 
för någon, att det var jag, som kämpade här under 
namn af Babinitsch?»

»Jag hade inte order,» svarade soldaten.
»Och pan Volodjovski har inte kommit tillbaka 

med laudanerna?»
»Nej inte ännu, men de väntas hvilken dag 

som helst.»
Härmed slöt det första samtalet. Två veckor 

därefter var pan Kmitsits uppe och gick omkring på 
kryckor, och följande söndag envisades han att vilja 
fara till kyrkan.

»Låt oss fara till Upita,» sade han till Soroka, 
»först höfves det oss att tacka Gud, och efter mässan 
resa vi till Vodokty.»

Soroka vågade ej göra några invändningar. Han 
lät breda ett tjockt lager af halm i vagnen, pan Andreas 
iförde sig högtidsdräkt, och de begåfvo sig af.

De kommo i god tid, och endast föga folk fanns 
ännu i kyrkan. Stödd på Sorokas arm gick pan Andreas 
fram till högaltaret och föll på knä i kollatorbänken. 
Ingen igenkände honom, ty han hade blifvit mycket 
förändrad. Hans ansikte var magert och aftärdt, och 
dessutom hade han under sjukdomen låtit sitt skägg 
växa. De som sågo honom förmodade, att han var 
någon förbiresande ädling, som stannat här för att 
bevista mässan. Hela trakten vimlade nämligen af 
främmande adelsmän, som från kriget voro stadda på 
hemväg till sina gårdar.

Småningom började emellertid kyrkan fyllas af 
bönder och adel från omnejden. Sedan anlände också 
egendomsherrar från aflägsnare trakter, ty på många 
platser voro kyrkorna nedbrända, och man måste bege 
sig ända till Upita för att få höra en mässa.

Kmitsits låg så försjunken i bön, att han ej hörde 
eller såg något. Han väcktes upp ur sina fromma be
traktelser, först då bänkdörren knarrade och några per
soner trädde in.



Då lyfte han på hufvudet och varseblef tätt öfver 
sig Olenkas ljufva och sorgsna ansikte.

Äfven hon varseblef honom, och hon måste ögon
blickligt ha känt igen honom, ty hon ryggade för
skräckt tillbaka. Hennes ansikte betäcktes först af en 
flammande rodnad, sedan af dödlig blekhet, men med 
uppbjudande af hela sin viljekraft betvang hon sig och 
föll på knä bredvid honom. Den tredje platsen intogs 
af pan Tomas.

Såväl Kmitsits som hon sänkte hufvudet, och 
med ansiktet gömdt i händerna lågo de under tystnad 
på knä bredvid hvarandra; men deras hjärtan bultade 
så hårdt, att båda tydligt hörde det. Slutligen sade pan 
Andreas:

»Prisad vare Jesus KristusI»
»I evigheters evighet...» svarade Olenka half högt.
Sedan sade de intet mera till hvarandra.
Emellertid steg prästen upp i predikstolen och 

började sin predikan. Kmitsits försökte lyssna till 
honom, men trots alla sina bemödanden lyckades han 
ej uppfatta eller förstå ett ord. Bredvid honom satt 
ju hon, den älskade, den åtrådda, som under åratal 
varit hans längtans brud, som aldrig vikit ur hans 
tankar och hans hjärta. Han kände henne intill sig, 
men han vågade ej fästa sin blick på henne, ty han 
var ju i kyrkan. Han slöt ögonen och sökte uppfånga 
ljudet af hennes andetag.

»Olenka! Olenka sitter bredvid mig!» sade han 
för sig själf. »Gud har styrt så till, att vi skulle åter
förenas i kyrkan.»

Och hans tankar och hans hjärta började oaflåtligt 
upprepa detta namn:

»Olenka, Olenka, Olenka!»
Stundom kände han sig färdig att börja snyfta af 

glädje, stundom greps han af en sådan öfverväldigande 
tacksamhetskänsla mot Gud, att han nästan förlorade 
medvetandet af hvad som försiggick omkring honom.

Olenka låg alltjämt på knä med ansiktet doldt i 
händerna.



Predikan slöt, och patern gick ned ur predikstolen.
Då hördes plötsligt vapenslammer och hofslag 

utanför kyrkan. Någon ropade i kyrkporten: »Lauda- 
nerna äro här!» — och genom kyrkan lopp först ett 
sorl, och sedan höjdes ett allt starkare rop:

»Laudanernal Laudanerna!»
Mängden började oroligt röra på sig, allas hufvuden 

vändes mot dörren.
Där syntes ett vimmel af gestalter, och en beväpnad 

krigarskara trädde in i kyrkan. I spetsen gingo pan 
Volodjovski och pan Zagloba, klirrande med sina 
sporrar. Hopen vek åt sidan för dem, och de passe
rade igenom hela kyrkan, föllo på knä framför hög
altaret, förrättade en kort bön och försvunno därefter 
båda in i sakristian.

Laudanerna stannade i kyrkans midt. På grund 
af platsens helgd växlade de inga hälsningar med 
släkt och vänner.

Ack, hvilken syn 1 Bistra ansikten, brynta af sol 
och vind, härjade af fältlifvets strapatser, märkta med 
ärr af svenskars, tyskars, ungrares och valackers sablar 1 
Krigets hela historia och Laudas ärorika krönika stod 
med svärd inristad i dessa ansikten. Där voro de buttra, 
ordknappa Butrymarna, där Stakjaner, Domasche- 
vitschar, Gostsievitschar, alla representerade af åtmin
stone några medlemmar. Men det var knappast fjärde
delen som kom tillbaka af dem, hvilka en gång under 
pan Volodjovskis befäl aftågat från Lauda.

En mängd kvinnor sökte förgäfves med blicken 
sina män, en mängd gubbar sökte förgäfves sina söner, 
och det hördes en allt högljuddare gråt. Äfven de 
som återfunno de sina gräto — fast af glädje. Hela 
kyrkan genljöd af snyftningar. Då och då ropar en 
stämma något älskadt namn men tystnar så plötsligt 
— och omstrålade af ära stå där laudanerna, stödda 
på sina svärd, och äfven utför deras ärriga ansikten 
rinna tårar ned i de borstiga mustascherna.

En klockringning vid sakristiedörren kom gråt 
och sorl att förstummas. Alla knäböjde, patern trädde
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ut med mässoffret, efter honom följde pan Volod- 
jovski och pan Zagloba i korkåpor, och offerakten 
började.

Men äfven patern var upprörd, och då han första 
gången vände sig till församlingen med orden: Domi
nus vobiscum, darrade hans stämma. Då sedan evan
geliet skulle läsas och alla drogo sina sablar, till tecken 
att Lauda städse var beredt att försvara tron, förmådde 
han knappast bemästra sin rörelse.

Med djupaste andakt sjöngs sedan supplikationen, 
och mässan var slut. Men efter att ha gömt sakra
mentet i ciborium vände sig patern åter mot försam
lingen, till tecken att han hade ytterligare något 
att säga.

Det blef alldeles tyst. Med några hjärtliga ord 
hälsade patern först de återvändande soldaterna väl
komna, och därpå förkunnade han, att en skrifvelse 
från konungen, hvilken öfversten vid laudanska adels
fanan hade medfört, skulle komma att uppläsas.

Det blef om möjligt än tystare, och några ögon
blick senare ljöd från altaret en stämma, som klart 
hördes öfver hela kyrkan:

»Vi, Johan Kasimir, konung af Polen, storfurste 
af Litauen, Masovien, Preussen etc. etc. etc. I faderns, 
sonens och den heliga andes namn, amen.

»Liksom brottsliga handlingar emot konungens 
majestät och fäderneslandet redan i detta lif, innan den 
brottslige kallas inför Guds domstol, erhålla sitt tim
liga straff, så är det ock rätt och billigt, att dygden 
får sin belöning, hvilken belöning skall tjäna till dyg
dens förhärligande och de efterkommande till upp
muntran att följa det goda föredömet.

»På denna grund göre Vi veterligt för hela det 
ridderliga ståndet, enkannerligen för krigarståndet och 
dem som ämbeten bekläda, cujus vis dignitatis ä prae- 
mineniiae, liksom ock för all i storfurstendömet Litauen 
och vårt starosti Samogitien bofast adel, att de grava
mina, som till äfventyrs häftat vid välborne pan 
Andreas Kmitsits, fanbärare, med anseende till hans
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senare lysande förtjänster och ärorika dåd skola ur 
människornas minne utplånas, lämnande hans ridderliga 
namn och ära obefläckade.»

Här tystnade patern och kastade en blick mot 
bänken, där pan Andreas hade sin plats. Denne reste 
sig upp men satte sig genast åter, lutade sitt hufvud 
mot bänkens kant och slöt ögonen, liksom nära att 
falla i vanmakt.

Allas ögon riktades mot honom, alla läppar bör
jade hviska:

»Pan Kmitsits! Kmitsits! Kmitsitsl Där, bredvid 
panna Billevitsch I»

Men patern gjorde en åtbörd med handen och 
fortsatte under mängdens andlösa tystnad:

»Sant är, att bemälde pan Andreas Kmitsits i 
början af den olycksaliga svenska inkursionen ställde 
sig på furst vojevodens sida, men gjorde han detta 
icke af egennyttig beräkning utan af uppriktig intentia 
att tjäna fäderneslandet, af sagde furste falskeligen in
talad, att endast den väg, som fursten själf beträdt, 
förde till republikens frälsning.

»Af furst Boguslav, som, hållande honom för en 
köpt förrädare, invigde honom i Radzivillernas alla 
skändliga anslag mot fäderneslandet, har han blifvit 
beskylld att ha erbjudit sig att lyfta sin hand mot vår 
person; men är detta skamligt förtal, och bortröfvade 
han i stället med list och våld fursten själf för att 
sålunda hämnas det onda denne gjort Oss och det 
olyckliga fäderneslandet...»

»Gud! Förbarma dig öfver mig, syndigal» ljöd 
en kvinnostämma tätt bredvid pan Andreas, och genom 
kyrkan gick åter ett sorl af häpnad.

Patern fortsatte:
»Svårt sårad af sagde furst Boguslav hade han 

knappast åter tillfrisknat, förrän han begaf sig till 
Tschenstochova och där med lif och blod försvarade 
den heliga fristaden. Bland annat lyckades det honom 
där att med fara för lif och lem spränga svenskarnas 
största fältpjäs i luften, vid hvilket vådliga tilltag han



blef tillfångatagen, af den grymme fienden dömd tilll 
döden och därförinnan svårt bränd ...»

Här och där i kyrkan hördes nu kvinnor snyfta.. 
Olenka skalf likt ett asplöf.

»Men äfven ur denna fara räddad af den himmel
ska drottningen, begaf han sig till Oss i Schlesien, och 
då Vi på återvägen till det kära fäderneslandet oför- 
modadt angrepos af en öfverlägsen svensk styrka samt: 
voro nära att tagas till fånga, kastade han sig mellan 
Oss och fienden, härigenom frälsande vårt lif. Blö
dande ur oräkneliga sår fördes han själf såsom död 
från stridsplatsen ...»

Olenka pressade båda händerna mot tinningarna, 
kastade hufvudet tillbaka och började häftigt draga 
efter andan. Från hennes läppar trängde ett kväfdt 
stönande:

»Gudl Gudl Gudl»
Och åter ljöd paterns stämma, äfven den allt 

mera upprörd:
»Då han genom trägen omvårdnad åter tillfrisk

nat, unnade han sig alltjämt ingen hvila utan forsatte 
att strida för konung och fädernesland, höljande sig 
med odödlig ära och af hetmanerna framhållen såsom 
ett föredöme för allt ridderskapet, ända till Varschaus 
intagande, hvarefter han under det antagna namnet 
Babinitsch aftågade till Preussen ...»

Knappt hade detta namn ljudit genom kyrkan, 
förrän sorlet förvandlades till ett brus, likt det af ett 
haf. Alltså var då han Babinitsch? Detta svenskarnas 
gissel, denne Volmontovitsches räddare, denne seger
vinnare i så många strider var alltså ingen annan än 
Kmitsits? Sorlet och bruset växte, människomassan 
började tränga sig fram till altaret för att bättre kunna 
se honom.

»Gud välsigne honom 1 Gud välsigne honomi» 
ljödo hundrade och åter hundrade stämmor.

Patern vände sig mot bänken och gjorde kors
tecknet öfver pan Andreas, som alltjämt låg lutad öfver 
räcket, mera lik en död än en lefvande, ty lyckan



hade slitit hans själ ur barmen och burit den upp 
mot himlarna.

Patern läste vidare:
»Där förhärjade han fiendelandet med eld och 

svärd, bidrog väsentligt till viktorian vid Prostki, beseg
rade och tillfångatog med egen hand furst Boguslav. 
Därefter kallad till vårt starosti Samogitien gjorde han 
Oss äfven där ovärderliga tjänster, hvarom därvarande 
incolae böra veta bäst besked.»

»Det veta vi! Det veta vi!» skallade det genom 
hela kyrkan.

»Silentiuml» sade patern, i det han höjde den 
kungliga skrifvelsen i luften.

Och han fortsatte:
»I anseende till alla dessa hans tjänster gentemot 

vår person och fäderneslandet, h vil ka äro så stora, 
att en son icke skulle hafva kunnat bevisa sin fader 
och moder större sådana, hafva Vi beslutit att i detta Vårt 
bref promulgera dem, på det att en så ädel riddare 
och försvarare af tron, majestätet och republiken icke 
längre måtte behöfva lida af människors missaktning 
utan måtte komma i åtnjutande af den kärlek och 
vördnad, som honom med rätta tillkommer. Innan 
den följande riksdagen, i enlighet med vår här ut
tryckta vilja, frikänner honom från all skuld och innan 
Vi kunna belöna honom med Upitas starosti, hvilket 
vacat, bedja Vi kärligen alla våra undersåtar i vårt starosti 
Samogitien, att de måtte i sitt hjärta och sina tankar 
gömma och bevara denna vår skrifvelse, hvilken/«*//- 
tia fundamentum regnorum bjudit Oss att tillsända dem!»

Här tystnade patern, vände sig mot altaret och 
började bedja. I detsamma kände pan Andreas hur 
en len liten hand fattade hans, och han såg upp: det 
var Olenka, och innan han hunnit draga undan han
den, hade hon i hela den församlade menighetens åsyn 
fört den till sina läppar och kysst den.

»Olenka!» ropade Kmitsits häpen.
Men hon reste sig upp, och i dét hon drog 

slöjan för sitt ansikte, yttrade hon till svärddragaren:
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»Farbror, låt oss gå. . .låt oss gå genastI»
Och de aflägsnade sig genom sakristiedörren.
Pan Andreas försökte resa sig upp och följa efter 

henne, men han förmådde det icke. . . Hans krafter 
sveko honom fullständigt.

En kvart senare befann han sig emellertid utanför 
kyrkan, stödd på pan Volodjovski och pan Zagloba.

Täta skaror af adelsmän, borgare och bönder 
omringade honom. Kvinnorna sleto sig ur armarna 
på sina nyss återkomna män för att drifna af den för 
deras kön utmärkande nyfikenheten springa fram och 
beskåda denne fordom så fruktade Kmitsits, numera 
Laudas räddare och blifvande starost. Ringen blef allt 
tätare, och slutligen måste laudanerna ställa sig skyd
dande framför pan Kmitsits.

»Pan Andreas!» ropade Zagloba. »Hade vi inte 
med oss en ståtlig gåfva åt dig, så säg? Något sådant 
hade du väl inte väntat? Låt oss nu ge oss af till 
Vodoktyl Till Vodokty på giljarefärdl ...»

Fortsättningen af pan Zaglobas ord drunknade i 
ett skallande lefverop, som uppstämdes af alla lauda
nerna med Jozva Butrym i spetsen:

»Lefve pan Kmitsits!»
»Lefve han!» instämde hela menigheten. »Lefve 

starosten af Upita! Lefve han!»
»Till Vodokty! Till Vodokty!» ropade tusen 

stämmor. »På giljarefärd till Vodokty med pan Kmit
sits, vår räddare! Till vår frökenI Till Vodoktyl»

Och det blef en allmän rörelse. Hela Lauda steg 
till häst. Hvartenda åkdon i hela Upita fick göra 
tjänst. Hundarna sprungo i kapp genom skogarna och 
öfver fälten. Ropet: »Till Vodokty!» genljöd genom 
hela staden. Vägarna började vimla af brokiga människo
skaror.

Pan Kmitsits åkte i sin egen vagn med pan 
Volodjovski och pan Zagloba på hvardera sidan om 
sig, och han slöt än den ene, än den andre i sin 
famn. Tala* förmådde han ännu icke, därtill var han 
alltför upprörd, och dessutom åkte de med sådan



blixtrande fart som om tatarerna hade fallit öfver Upita. 
De öfriga vagnarna kommo tätt efter dem.

De voro redan ett godt stycke utanför staden, då 
pan Volodjovski plötsligen lutade sig fram mot Kmitsits.

»Jendrek,» hviskade han, »vet du inte hvar den 
andra är?»

»På Vodokty,» svarade Kmitsits.
Om det var vinden, som tog i pan Michaels 

mustascher eller om det var sinnesrörelsen, som åstad
kom det, är ej godt att säga: nog af, under hela 
återstoden af färden rörde de sig af och an som sprö- 
tena på en skalbagge.

Pan Zagloba skränade i sin förtjusning med en 
basstämma, som skrämde hästarna halft från vettet:

Två, Kasienka, vi voro i världen,
men nu tror jag rakt vi bli tre på färden.

Anusia hade ej varit med i kyrkan i dag, ty hon 
hade måst stanna hemma hos den sjuka panna Kul- 
vjets, vid hvars bädd Olenka och hon turade att vaka.

Hela morgonen hade hon varit upptagen af sina 
omsorger om den sjuka, och det var redan långt 
lidet på förmiddagen, innan hon fick tid att förrätta 
sina böner.

Hon hade knappast uttalat det sista amen, förrän 
en vagn rullade in på gården. Några ögonblick se
nare kom Olenka inflygande i rummet.

»Jesus, Maria! Hvad har händt?» ropade panna 
Borzobogata med en blick på hennes ansikte.

»Anusia! Vet du hvem pan Babinitsch är? . . . 
Det är pan Kmitsits!»

Anusia sprang upp.
»Hvem har sagt dig det?»
»Ett bref från konungen lästes upp . . . pan Volod

jovski hade det med sig .. . laudanerna ...»
»Är pan Volodjovski kommen tillbaka? ...» ropade 

Anusia.
Och hon kastade sig i Olenkas armar.
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Olenka tog detta utbrott af ömhet såsom ett be
vis på Anusias tillgifvenhet för henne — om hon 
öfver hufvud taget alls gjorde några reflexioner däröfver, 
ty hon var i ett tillstånd af feberaktig upphetsning. 
Hennes kinder voro betäckta af röda flammor, och 
hennes barm höjde och sänkte sig som om hon sprungit 
sig dödstrött.

I förvirrade, osammanhängande ordalag började 
hon berätta hvad hon hört i kyrkan, allt under det 
hon likt en vansinnig sprang af och an i rummet och 
oupphörligt afbröt sig med ett: »Det är jag, som icke 
är honom värdig I» och gjorde sig de bittraste förbråel- 
ser för att hon tillfogat honom en större oförrätt än 
någon annan och icke ens velat bedja för honom, 
medan han gjutit sitt blod för den heliga jungfrun, 
fäderneslandet och konungen.

Förgäfves sökte Anusia trösta henne. Hon upp
repade oafbrutet, att hon icke var honom värdig, att 
hon icke skulle våga se honom i ögonen. Sedan bör
jade hon åter berätta om hans bjältedater, om Bogu- 
slavs bortröfvande och fjämnd, om konungens rädd
ning, om Prostki, Volmontovitsche och Tschenstochova; 
därpå öfvergick hon ånyo till sin egen orättvisa och 
hårdhet, för hvilken hon måste göra bot i klostret.

Hennes själfanklagelser afbrötos af pan Tomas, 
som kom instörtande i rummet likt en bomb och 
ropade:

»Vid Gudl Hela Upita är på väg hit! De äro 
redan i byn, och Babinitsch är säkert med!»

Några ögonblick senare förkunnade i själfva verket 
högljudda rop, att talrika gäster nalkades. Svärddra- 
garen fattade Olenka i armen och ledde ut henne på 
förstubron. Anusia skyndade efter dem.

Hela vägen, så långt ögat såg, var svart af hästar 
och folk. Slutligen kommo de inströmmande på går
den. Ryttarna sprängde öfver löpgraf och staket; de 
åkande trängdes i grinden, och allesammans uppgåfvo 
bedöfvande lefverop och kastade mössorna i vädret.

Slutligen uppenbarade sig en skara beväpnade



laudaner, omgifvande en vagn, i hvilken sutto trenne 
män: pan Kmitsits, pan Volodjovski och pan Zagloba.

Denna vagn stannade litet afsides, ty framför för- 
stubron trängdes redan en sådan massa männi kor, att 
det var omöjligt att komma fram till den. Zagloba 
och Volodjovski hoppade ur först och hjälpte Kmitsits 
att stiga af, hvarpå de genast togo honom under hvar 
sin arm.

»Ur vägen!» skrek Zagloba.
»Ur vägen!» upprepade laudanerna.
Människomassan delade sig ögonblickligt, så att 

det bildades en öppen väg ända fram till förstubron, 
och dit ledde de båda riddarna Kmitsits. Denne stödde 
sig tungt på dem och var mycket blek, men han gick 
med högt lyftadt hufvud, på en gång förvirrad och 
lycklig.

Olenka stod lutad mot dörrposten, och hennes 
armar hängde maktlösa utefter sidorna. Men då pan 
Andreas hunnit henne så nära, att hon kunde urskilja 
bans drag, då hon efter så mångs års skilsmässa såg 
honom närma sig, blek och tärd och med stapplande 
steg, då började hennes bröst åter häfvas af snyftningar. 
Hufvudyr som han var af kroppslig svaghet, af lycka 
och förvirring, visste pan Andreas icke själf hvad han 
skulle säga, och uppkommen på förstubron upprepade 
han därför endast gång på gång:

»Nå, Olenka, nå?...»
Hon sjönk plötsligt på knä framför honom.
»Jendrek! Jag är icke värd att kyssa dina sår!»
Men då återfick pan Andreas med ens sina krafter; 

han lyfte upp henne så lätt som om hon varit en 
fjäder och tryckte henne till sitt bröst.

Från den församlade mängden steg ett jubelrop, 
så väldigt, så dånande, att husets väggar började skaka. 
Laudanerna fyrade af sina musköter, mössorna flögo i 
luften, rundt omkring såg man idel glädjestrålande an
sikten, flammande ögon och vidöppna munnar, som 
skränade:

17. — Syndafloden. III.
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»Vivat Kmitsitsl Vivat panna Billevitschl Vivat 
det unga paret!»

»Vi van t två unga par!» vrålade Zagloba.
Men hans stämma drunknade i det allmänna ovä

sendet.
I ett nu fick Vodokty utseendet af ett fältläger. 

Får och oxar slaktades under hela dagen på svärddra- 
garens befallning, tunnor med mjöd och öl gräfdes upp 
ur jorden. På aftonen satte sig alla till ett dundrande 
gästabud, de äldre och förnämligare inne i gemaken, 
de yngre i tjänarstugan; folket förlustade och förplä
gade sig kring eldar ute på gården.

Vid det förnämsta bordet höjdes bägarna flitigt 
för två lyckliga par. Slutligen, då den allmänna hän
förelsen nått sin kulmen, utbragte pan Zagloba ytter
ligare följande skål:

»Till dig vänder jag mig, ädle pan Andreas, och 
till dig, gamle kamrat, pan Michael! Det var icke 
nog att våga sitt lif, utgjuta sitt blod, nedgöra fienden. 
Ert värf är ännu icke slutadt, ty alldenstund en mängd 
människor ha stupat under detta förödande krig, måsten 
I nu förskaffa nya medborgare, nya försvarare åt vår 
kära republik, hvartill, efter hvad jag hoppas, hvarken 
mod eller håg felas er! Go’ herrar! En skål för dessa 
kommande generationer! Måtte Gud välsigna dem och 
låta dem få behålla det arf, som vi genom vår svett 
och möda och vårt blod förvärfvat och efterlämna åt 
dem. Må de, då svåra tider komma, minnas oss och 
aldrig förtvifla utan väl ihågkomma, att det icke gifves 
någon belägenhet så svår, att icke viribus unitis med 
Guds auxilia kunna rädda sig utur densamma!»

Kort efter bröllopet begaf sig pan Andreas ut i 
ett nytt krig, som utbrutit vid rikets östra gräns. Men 
Tscharnjetskis och Sapiehas lysande segrar öfver Cho- 
vanski och Dologoruki och kronhetmanernas öfver



Scheremet gjorde snart slut därpå. Då återvände Kmitsits, 
höljd af nya lagrar, och bosatte sig för beständigt på 
Vodokty. Af konungen belönad med Upitas starosti 
framlefde han ett långt lif, i exemplarisk sämja och 
frid med sina grannar laudanerna och föremål för all
män aktning. Belackare (ty hvilken har icke sådana?) 
påstodo visserligen, att han alltför mycket rättade sig 
efter sin hustru, men häröfver blygdes icke pan An
dreas; tvärtom, han erkände själf, att ban i hvarje vik
tigare sak städse inhämtade hennes råd.








