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Artur Szych• 
Jan Harenda 
Henryk Jurczak 
Stanisław Słomka-Ra 

Bogdan Wąsie! • 
Artur Szych • 
Jan Harenda 

STRYJ II Henryk Jurczak 
STRYJ III Stanisław Słomka-Rakowski 

SILACZ Bogdan Wąsiel • 
CHŁOPIEC Grażyna Wydrowska • 
PIAST Wojciech Rum 
RZEPICHA Ewa Darulewska 
RODZANICA I Violetta Bokota • 
RODZANICA Il Teresa Sreberska 
RODZANICA III Grażyna Wydrowska' 
SYNEK Grażyna Wydrowska' 
KMIEĆ I Bogdan Wąsiel ' 
PIELGRZYM I Andrzej Marciniak 
PIELGRZYM II Stanisław Słomka-Rakowski 
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GONIEC Henryk Jurczak 
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* - adepci 
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"' Pompiliusz' był bezecny. Bardziej bo„·iem bral się do tańców z dziewczętami niż do "ojeii 
lę rozwiązłym skutkiem bezwstydnego zbytkowania i lenistwa pierwszy byl w ucieczce, ostatni na 

doskonale wyćwiczony we wszystkich haniebnych poczynaniach. Tyranią odwdzięczył się on swoim stryjó 
za ich wierne posłuszeństwo. Albowiem za namową swej bezwstydnej żony w sposób nikczemny okazał 
swym stryjom wdzięczność przez nienawiść, przyjaźń przez prześladowanie, miłość przez okrucieństwo. 
Udając, że opada z sil i zbliża się do śmierci, zwołuje stryjów; spoczywając na łożu udanej choroby i oznaj
miając, że nie może dłużej żyć, słodką namową zachęca ich i domaga się, aby zastanowili się nad wyborem 
króla, jego następcy. Wreszcie w okrutny sposób uśmiercił ich napojem, który na pożegnanie podała im 
do picia żona jego. Tyran ten raczej niż król rozkazał, by ciała ich pozostały nie pogrzebane, jakoby zrzą
dzeniem boskim zabite. Temu nędznikowi Pompiliuszowi nadano przydomek Chościsko, ponieważ mial na 
głowie trochę długich włosów. Chościskiem bo„·iem zdrobniale nazwano bo jakby małą miotełkę. Lecz 
zbrodnia popełniona na stryjach nie pozostała bez pomsty. Albowiem skutkiem gnicia zwłok jego stryjów 
przez niego otrutych, które kazał zostawić bez pogrzebania, rozmnożyła się niezwykła liczba myszy i one 
naszły wspomnianego Pompiliusza, tak że ani ogniem, ani mieczem, ani kijami nie można było powstrzymać 
ich od ścigania go i gryzienia. Wreszcie uciekł on do pewnej bardzo wysokiej wieży stojącej w grodzie Kru
szwicy i tam pożarty przez myszy z żoną i dwoma synami, marnie ostatni dzień skończył ( ... ) Gdy więc ród 
Pompiliusza zwanego Chościskiem został doszczętnie wyniszczony, dostojnicy państwa zeszli się do wspom
nianego miasta Kruszwicy, która wtedy wśród miast Lechitów uchodziła za największe i najsilniejsze, i za
częli zastanawiać się nad wyborem przyszłego władcy. Zamierzali co prawda wybrać któregoś z synów 
otrutych książąt, skoro jednyk każdy oddawał głos na kogo innego, nie mogli zgodzić się na jednego spo
śród nich, wyżej stawiając własne zdanie nad wspólne dobro. Uchwalili przeto wybrać kogoś z najniższego 
i skromnego rodu, byleby kogoś wolno urodzonego, i to pochodzącego z plemienia Lechitów. Otóż był pe
wien ubogi rolnik imieniem Piast. a żonie jego było na imię Rzepicha; mieszkali we wspomnianym mieście 
Kruszwicy. Kiedy indziej, za czasów Pompiliusza, czyli Chościska, przyjęli oni w gościnę dwóch przybyszów -
którymi, jak wierzą, byli aniołowie lub według niektórych męczennicy Jan i Paweł - mimo ie odźwierni 
tegoż (Pompiliusza) odpędzili ich, broniąc im wstępu. Wspomniani dwaj goście wróciwszy w czasie wyboru 
do jego gospody, cudownym sposobem sprawili, że królem obrano ich gospodarza, wspomnianego Piasta( ... ) 
Nazwano go Piastem dlatego, że był niskiego wzrostu, był za to silny ciałem i miał piękny wygląd ( ... ) Otóż 
Piast, którego zaszczycono odznakami królewskimi i który mądrze rządził państwem, otrzymał od swej 
małżonki jedynego syna. Ten mając lat czternaście objąl rządy królewskie po ojcu i z tego powodu zarówno 
przez ojca, jak i przez innych został nazwany Siemowitem". 
1 - Pompiliusz tj. Popiel 


