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TOM II
 
Pewne pogodne nocy na prawym brzegu Waładynki¹ posuwał się w kierunku Dniestru
orszak eźdźców złożony z kilkunastu luǳi.

Szli barǳo wolno, prawie noga za nogą. Na samym przeǳie, o kilkaǳiesiąt kroków
przed innymi, echało dwóch akoby w przednie straży, ale widocznie nie mieli żadnego
do strażowania i czu ności powodu, bo przez cały czas rozmawiali ze sobą, zamiast da-
wać baczenie na okolicę — i zatrzymu ąc co chwila konie, oglądali się na resztę orszaku,
a wówczas eden z nich wołał:

— Pomału tam! pomału!
I orszak zwalniał eszcze kroku, zaledwie posuwa ąc się naprzód.
Na koniec wysunąwszy się zza wzgórza, które osłaniało go swym cieniem, orszak ów

wszedł na przestwór oblany światłem księżyca i wtedy to można było zrozumieć ostrożność
pochodu: oto w środku karawany idące obok siebie dwa konie dźwigały przywiązaną do
siodełek kołyskę, w kołysce zaś leżała akaś postać.

Srebrne promienie oświecały bladą e twarz i zamknięte oczy.
Za kołyską echało ǳiesięciu zbro nych. Po spisach bez proporców można w nich

było poznać Kozaków. Niektórzy prowaǳili konie uczne, inni echali luzem, ale o ile
dwa adący na przeǳie zdawali się nie zwracać na mnie sze uwagi na okolicę, o tyle ci
oglądali się niespoko nie i trwożliwie na wszystkie strony.

A ednak okolica zdawała się być zupełną pustynią.
Ciszę przerywały tylko uderzenia kopyt końskich i wołanie ednego z dwóch adących

na przeǳie eźdźców, który od czasu do czasu powtarzał swą przestrogę:
— Pomału! Ostrożnie!
Na koniec zwrócił się do swego towarzysza.
— Horpyna, daleko eszcze? — spytał.
Towarzysz, którego zwano Horpyną, a który w istocie był przebraną po kozacku ol-

brzymią ǳiewką, popatrzył w gwieźǳiste niebo i odrzekł:
— Niedaleko. Bęǳiemy przed północą. Miniemy Wraże Uroczyszcze, miniemy Ta-

tarski Rozłóg, a tam uż zaraz Czortowy Jar. O ! źle by tam prze eżdżać po północku,
nim kur zapie e. Mnie można, ale wam źle by było, źle! — Pierwszy eźǳiec wzruszył
ramionami.

— Wiem a — rzekł — że tobie czort bratem, ale na czorta są sposoby.
— Czort nie czort, a sposobu nie ma — odparła Horpyna. — Żeby ty, sokole, na

całym świecie schowania dla swo e kniaziówny szukał, to by ty lepszego nie znalazł. Już
i tędy nikt po północku nie prze ǳie, chyba ze mną, a w arze eszcze żywy człowiek nogi
nie postawił. Chce kto wróżby, to przed arem stoi i czeka, póki nie wy dę. Nie bó ty
się. Nie przy dą tam ani Lachy, ani Tatary, ani nikt, nikt. Czortowy Jar straszny, sam
zobaczysz.

— Niech sobie bęǳie straszny, a a mówię, że przy dę, ile razy zechcę.
— Byłeś w ǳień przychoǳił.
— Kiedy zechcę. A stanie czort w poprzek, to za rogi wezmę.
— Eh, Bohun! Bohun!
— E , Dońcówna, Dońcówna! ty się o mnie nie troszcz. Weźmie mnie czort czy nie

weźmie, to nie two a sprawa, ale to ci powiadam: radź ty sobie ze swoimi czortami, ak
chcesz, byle na kniaziównę bieda nie przyszła, bo eśli e się co stanie, to ciebie z moich
rąk ni czorty, ni upiory nie wydrą.

— Raz mnie uż topili, eszcze ak my nad Donem² z bratem mieszkali, drugi raz uż
mi w Jampolu³ mistrz⁴ głowę golił, a dlatego mi nic. Ale to inna rzecz. Ja z przy aźni

¹Waładynka — rzeczka, ǳiś na terenie Mołdawii. [przypis redakcy ny]
²Don — rzeka w płd.-zach. części Ros i, wpada do Morza Azowskiego. [przypis redakcy ny]
³Jampol (w obwoǳie winnickim) — miasto w płd.-zach. części Ukrainy, położone w arze na lewym brzegu

Dniestru (ǳiś przy granicy z Mołdawią), w XVII w. lokalny ośrodek handlowy. [przypis redakcy ny]
⁴mistrz — kat. [przypis redakcy ny]

  Ogniem i mieczem, tom drugi 



dla ciebie będę e strzegła, by e i włos na głowie od duchów nie spadł, a przed ludźmi
u mnie bezpieczna. Już ci się ona nie wymknie.

— A ty, sowo! eśli tak mówisz, to czemu ty mnie wróżyła na biedę, czemu ty mi
hukała nad uchem: „Lach przy nie ! Lach przy nie !”?

— To nie a mówiła, to duchy. Ale się może zmieniło. Jutro ci powróżę na woǳie
w kole młyńskim. Na woǳie wszystko dobrze widać, eno trzeba długo patrzyć. Sam
zobaczysz. Ale ty wściekły pies: powieǳieć ci prawdę, to się sierǳisz i za obuch łapiesz…

Rozmowa urwała się, słychać było tylko uderzenia kopyt o kamienie i akieś głosy
dochoǳące od strony rzeki, podobne do sykania koników polnych.

Bohun nie zwrócił na mnie sze uwagi na owe głosy, które ednak wśród nocy mogły
ǳiwić — podniósł twarz ku księżycowi i zamyślił się głęboko.

— Horpyna — rzekł po chwili.
— Czego?
— Ty czarownica, ty musisz wieǳieć: czy prawda, że est takie ziele, że ak się go kto

napĳe, to musi pokochać? Lubystka czy ak?
— Lubystka. Ale na two ą biedę nic i lubystka nie poraǳi. Jeśliby kniaziówna innego

nie kochała, to tylko dać e się napić, ale eśli kocha, to wiesz, co się stanie?
— Co?
— To eszcze barǳie tego innego pokocha.
— Przepadnĳże ty ze swo ą lubystką! Umiesz ty źle wróżyć, a poraǳić nie umiesz.
— To słucha : znam a inne ziele, co w ziemi rośnie. Kto się go napĳe, dwa dni i dwie

noce ak pień leży, o świecie nie wie. Tego a e ziela dam — a potem…
Kozak zatrząsł się na siodle i utkwił w czarownicy swe świecące w ciemności oczy.
— Co ty kraczesz? — spytał.
— Ta hodi⁵! — zawołała wiedźma i wybuchnęła ogromnym, podobnym do rżenia

klaczy, śmiechem.
Śmiech ów rozległ się złowrogim echem w rozpadlinach arów.
— Suko! — rzekł watażka⁶.
Po czym oczy ego gasły stopniowo, popadał znów w zamyślenie, na koniec począł

mówić, akby sam do siebie:
— Nie, nie! Kiedy my Bar⁷ brali, a pierwszy wpadł do klasztoru, by e przed pĳa-

nicami bronić i łeb strzaskać każdemu, kto by się e dotknął, a ona się nożem pchnęła
— i teraz o bożym świecie nie wie. Dotknę e ręką, to się znów pchnie albo do rzeki
skoczy, nie upilnu esz, nieszczęsny!

— Ty w duszy Lach, nie Kozak, kiedy po kozacku nie chcesz ǳiewczyny zniewolić…
— Żeby a był Lach! — Zawołał Bohun. — Żeby a był Lach!
I za czapkę obu rękoma się chwycił, bo ego samego ból chwycił.
— Musiała cię urzec ta Laszka — mruknęła Horpyna.
— E , chyba urzekła! — odrzekł żałośnie. — Niechby mnie pierwsza kula nie minęła,

niechbym na palu sobacze⁸ życie skończył… Jedne a chcę na świecie i ta edna mnie nie
chce!

— Durny! — zawołała z gniewem Horpyna — toć ty ą masz!
— Stulże ty pysk! — zawołał z wściekłością Kozak. — A ak się ona zabĳe, to co?

Ciebie rozerwę, siebie rozerwę, łeb o kamień rozbĳę, luǳi będę gryzł ak pies! Ja by duszę
za nią oddał, sławę kozacką oddał, uciekłby za Jahorlik⁹ hen! od pułków za świat, aby z nią,
z nią żyć, przy nie zdychać… Ot, co! A ona się nożem pchnęła. I przez kogo? Przeze mnie!
Nożem się pchnęła! Słyszysz?

— Nic e nie bęǳie. Nie umrze.
— Jakby umarła, to a by ciebie ćwiekami do drzwi przybił.

⁵Taj hodi (ukr.) — i dosyć. [przypis redakcy ny]
⁶watażka — dowódca odǳiału kozaków lub bandy rozbó ników. [przypis redakcy ny]
⁷Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.

wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]
⁸sobaczy (z ukr.) — psi. [przypis redakcy ny]
⁹Jahorlik— rzeka w płd.-zach. części Ukrainy, lewy dopływ Dniestru; miasteczko i stanica wo skowa u u ścia

rzeki Jahorlik do Dniestru, ok.  km na płd. od Bracławia, wówczas przy granicy z Mołdawią i Turc ą, ǳiś
na terenie Mołdawii. [przypis redakcy ny]
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— Mocy ty żadne nad nią nie masz.
— Nie mam, nie mam. Ja by wolał, żeby ona mnie nożem pchnęła; niechby i zabiła,

byłoby lepie .
— Głupia Laszka. Ot by po dobre woli przyhołubiła¹⁰ się do ciebie. Gǳie lepszego

zna ǳie?
— Spraw ty to, a a ci garnek dukatów nasypię, a pereł drugi. My w Barze wzięli łupu

niemało i przedtem brali.
— Ty bogaty ak kniaź Jarema — i sławny. Ciebie, mówią, sam Krzywonos¹¹ się boi.
Kozak ręką machnął.
— Co mnie z tego, koły serdcie bołyt¹²…
I znowu zapadło milczenie. Brzeg rzeki stawał się coraz ǳikszy, pustszy. Białe światło

księżyca nadawało fantastyczne kształty drzewom i skałom. Na koniec Horpyna rzekła:
— Tu Wraże Uroczyszcze. Trzeba razem echać.
— Czemu?
— Tu niedobrze.
Zatrzymali konie i po chwili orszak idący z tyłu złączył się z nimi.
Bohun wspiął się na strzemionach i za rzał w kołyskę.
— Spyt¹³? — spytał.
— Spyt — odpowieǳiał stary Kozak — sładko ak detyna¹⁴.
— Ja e na sen dała — odrzekła wiedźma.
— Pomału, ostorożno — mówił Bohun wlepia ąc oczy w uśpioną — szczoby wy e

nie rozbudyły. Misiac e prosto w łyczko zahlada e, serdeńku mo emu¹⁵.
— Tycho śwityt, ne rozbudyt¹⁶ — szepnął eden z moło ców¹⁷.
I orszak ruszył dale . Wkrótce przybyli nad Wraże Uroczyszcze. Było to wzgórze le-

żące tuż przy rzece, niskie i obłe, ak leżąca na ziemi okrągła tarcza. Księżyc zalewał e
zupełnie światłem, rozświeca ąc białe, porozrzucane po całe ego przestrzeni kamienie.
Gǳieniegǳie leżały one po edynczo, gǳieniegǳie tworzyły kupy, akoby szczątki akichś
budowli, zburzonych zamków i kościołów. Mie scami sterczały płyty kamienne pozasa-
ǳane końcem w ziemi na kształt nagrobków na cmentarzyskach. Całe wzgórze podobne
było do ednego wielkiego rumowiska. I może niegdyś, dawno, za czasów Jagiełłowych,
krzewiło się tu życie luǳkie; ǳiś wzgórze owo i cała okolica, aż po Raszków¹⁸, była głuchą
pustynią, w które gnieźǳił się tylko ǳiki zwierz, a nocami duchy przeklęte odprawiały
swo e korowody.

Jakoż zaledwie orszak wspiął się do połowy wysokości wzgórza, trwa ący dotychczas
lekki powiew zmienił się w prawǳiwy wicher, który począł oblatywać wzgórze z akimś
posępnym, złowróżbnym świstem, i wówczas moło com wydało się, że mięǳy owymi
rumowiskami oǳywa ą się akieś ciężkie westchnienia, akby wychoǳące z ugniecionych
piersi, akieś żałosne ęki, akieś śmiechy, płacze i kwilenia ǳieci. Całe wzgórze poczęło Upiór
się ożywiać, wołać różnymi głosami. Zza kamieni zdawały się wyglądać wysokie, ciemne
postacie; cienie ǳiwacznych kształtów prześlizgiwały się cicho mięǳy głazami; w dali,
w pomroce błyskały akieś światełka podobne do oczu wilczych; na koniec z drugiego
końca wzgórza, spomięǳy na gęstszych kup i zawalisk, ozwało się niskie, gardłowe wycie,
któremu zawtórowały zaraz inne.

— Siromachy¹⁹? — szepnął młody Kozak zwraca ąc się do starego esauła²⁰.
— Nie, to upiory — odpowieǳiał esauł eszcze cisze .

¹⁰przyhołubić (z ukr.) — przytulić, przygarnąć. [przypis redakcy ny]
¹¹Krzywonos, Maksym (ukr. Krywonis, zm. ) — eden z przywódców powstania Chmielnickiego, brał

uǳiał w bitwach pod Korsuniem i pod Piławcami, zdobył Bar, Krzemieniec i Połonne oraz Wysoki Zamek we
Lwowie, gǳie zmarł kilka dni po bitwie. [przypis redakcy ny]

¹²koły serdcie bołyt (z ukr.) — kiedy serce boli. [przypis redakcy ny]
¹³Spyt (z ukr.) — śpi. [przypis redakcy ny]
¹⁴sładko jak detyna (z ukr.) — słodko ak ǳiecko. [przypis redakcy ny]
¹⁵szczoby wy jej nie rozbudyły. Misiac jej prosto w łyczko zahladaje, serdeńku mojemu (z ukr.) — żebyście e nie

obuǳili. Księżyc e prosto w twarzyczkę zagląda, kochane mo e . [przypis redakcy ny]
¹⁶Tycho śwityt, ne rozbudyt (z ukr.) — cicho świeci, nie obuǳi. [przypis redakcy ny]
¹⁷mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna, zuch; tu: Kozak. [przypis redakcy ny]
¹⁸Raszków — miasteczko nad Dniestrem, ǳiś na terenie płn. Mołdawii. [przypis redakcy ny]
¹⁹siromacha (daw. ukr.) — wilk. [przypis redakcy ny]
²⁰esauł — oficer kozacki. [przypis redakcy ny]

  Ogniem i mieczem, tom drugi 



— O! Hospody pomyłu ²¹! — zawołali z przerażeniem inni zde mu ąc czapki i żegna ąc
się pobożnie.

Konie poczęły tulić uszy i chrapać. Horpyna adąca na czele orszaku mruczała pół-
głosem niezrozumiałe słowa, ak gdyby pacierz diabelski. Dopiero gdy przybyli na drugi
kraniec wzgórza, odwróciła się i rzekła:

— No, uż. Tu uż dobrze. Trzymać a e musiała zaklęciem, bo barǳo głodne.
Westchnienie ulgi wyrwało się ze wszystkich piersi. Bohun z Horpyną wysunęli się

znów naprzód, a moło cy, którzy przed chwilą tłumili oddech, poczęli szeptać do siebie
i rozmawiać. Każdy przypomniał sobie, co mu się kiedy z duchami lub upiorami przytra-
fiło.

— Żeby nie Horpyna, to my by nie przeszli — mówił eden.
— Mocna wid’ma²².
— A nasz ataman i did’ka ne boitsia²³. Nie patrzył, nie słuchał, eno się na swo ą

mołodycię²⁴ oglądał.
— Żeby emu się to zdarzyło, co mnie, to by nie był taki bezpieczny — rzekł stary

esauł.
— A co się wam zdarzyło, o cze Owsiwu u?
— Jechał a raz z Reimentarówki do Hula pola²⁵, a echał nocą koło mogił. Wtem

baczu²⁶, hyc coś z tyłu z mogiły na kulbakę²⁷. Obe rzę się: ǳiecko — sineńkie, bladeń-
kie!… Widno Tatary z matką w asyr²⁸ prowaǳili i umarło bez chrztu. Oczki mu gore ą
ak świeczki i kwili, kwili! Skoczyło mi z kulbaki na kark, aż tu czu ę: kąsa za uchem.
O Hospody! upiór. Alem to na Wołoszy²⁹ długo sługiwał, gǳie upiorów więce niż luǳi
i tam są na nie sposoby. Zeskoczyłem z konia i gindżałem³⁰ w ziemię. „Zgiń! przepad-
nĳ!”, a ono ęknęło, chwyciło się za głownię od gindżała i po ostrzu spłynęło pod murawę.
Przeciąłem ziemię na krzyż i po echałem.

— To na Wołoszy tyle upiorów, o cze?
— Co drugi Wołoch, to po śmierci bęǳie upiór — i wołoskie na gorsze ze wszyst-

kich. Tam ich nazywa ą brukołaki.
— A kto mocnie szy, o cze: did’ko czy upiór?
— Did’ko mocnie szy, ale upiór zawziętszy. Did’ka ak potrafisz zażyć, to ci bęǳie

służył, a upiory do niczego, tylko za krwią wietrzą. Ale zawsze did’ko nad nimi ataman.
— A Horpyna nad did’kami reimentaru e.
— Pewnie, że tak. Póki e życia, poty reimentarstwa. No, żeby ona nie miała nad

nimi właǳy, to by e ataman swo e zazuli³¹ nie oddał, bo brukołaki na ǳiewczyńską
krew na łakomsze.

— A a słyszał, że ony do duszy niewinne nie ma ą przystępu.
— Do duszy nie ma ą, ale do ciała ma ą.
— O ! szkoda by krasawicy! Krew to z mlekiem! Wieǳiał nasz bat’ko³², co w Barze³³

brać.
Owsiwu ęzykiem klasnął.
— Nie ma co mówić. Zołota a Laszka³⁴…

²¹Hospody pomyłuj (ukr.) — Boże, bądź miłościw. [przypis redakcy ny]
²²wid’ma (ukr.) — wiedźma. [przypis redakcy ny]
²³i did’ka ne boitsia (z ukr.) — nawet diabła się nie boi. [przypis redakcy ny]
²⁴mołodycia (daw. ukr.) — ǳiewczyna. [przypis redakcy ny]
²⁵Hulajpole — ǳiś miasto w obwoǳie zaporoskim w płd.-wsch. części Ukrainy. [przypis redakcy ny]
²⁶baczu (ukr.) — wiǳę. [przypis redakcy ny]
²⁷kulbaka — wysokie siodło. [przypis redakcy ny]
²⁸jasyr — niewola tatarska. [przypis redakcy ny]
²⁹Wołosz a. Wołoszczyzna — państwo na terenach ǳisie sze płd. Rumunii, rząǳone przez hospodara i za-

leżne od Imperium Osmańskiego. [przypis redakcy ny]
³⁰gindżał a. kindżał — długi nóż, często zakrzywiony. [przypis redakcy ny]
³¹zazula (ukr.) — kukułeczka. [przypis redakcy ny]
³²bat’ko (ukr.) — o ciec. [przypis redakcy ny]
³³Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.

wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]
³⁴Zołotaja Laszka (z daw. ukr.) — złota (t . piękna) Polka. [przypis redakcy ny]
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— A mnie e , o cze, żal — mówił młody Kozak. — Jak my ą w kołyskę kładli, to
rączki białe składała, a tak prosyła i prosyła: Ubĳ, każe, ne huby, każe, neszczastływo ³⁵!

— Nie bęǳie e źle.
Dalszą rozmowę przerwało zbliżenie się Horpyny.
— He , moło cy — rzekła wiedźma — to Tatarski Rozłóg, ale nie bó cie się, tu tylko

edna noc w roku straszna, a Czortowy Jar i mó chutor³⁶ uż zaraz.
Jakoż wkrótce dały się słyszeć szczekania psów. Orszak wszedł w gardło aru biegną-

cego prostopadle od rzeki, a tak wąskiego, że ledwie czterech konnych mogło w nim
obok siebie postępować. Na dnie owe rozpadliny płynęła krynica³⁷, mieniąc się w świe-
tle księżycowym ak wąż i biegąc wartko do rzeki. Ale w miarę ak orszak posuwał się
naprzód, strome i urwiste ściany rozszerzały się coraz barǳie , tworząc dość obszerny
rozłóg wznoszący się lekko w górę i zamknięty z boków skałami. Grunt gǳieniegǳie
pokryty był wysokimi drzewami. Wiatr tu nie wiał. Długie, czarne cienie kładły się od
drzew na ziemię, a na przestrzeniach oblanych światłem księżyca świeciły mocno akieś
białe, okrągłe lub wydłużone przedmioty, w których moło cy ze strachem poznali czasz-
ki i piszczele luǳkie. Oglądali się też z nieufnością naokół, znacząc od czasu do czasu
krzyżami piersi i czoła. Wtem w dali błysło spomięǳy drzew światełko, a ednocześnie
nadbiegły dwa psy, straszne, ogromne, czarne, ze świecącymi oczyma, szczeka ąc i wy ąc
na widok luǳi i koni. Na głos Horpyny uciszyły się wreszcie i poczęły obiegać wokoło
eźdźców, chrapiąc przy tym i charcząc ze zdyszenia.

— Niesamowite — szeptali moło cy.
— To nie psy — mruknął stary Owsiwu głosem zdraǳa ącym głębokie przekonanie.
Tymczasem zza drzew ukazała się chata, za nią sta nia, dale zaś i wyże eszcze edna

ciemna budowla. Chata na pozór była porządna i duża, w oknach e błyszczało światło.
— To mo a sadyba — rzekła do Bohuna Horpyna — a tamto młyn, co zboża nie

miele, eno nasze, ale a worożycha³⁸, z wody na kole wróżę. Powróżę i tobie. Mołodycia
w świetlicy bęǳie mieszkać, ale kiedy chcesz ściany przybrać, to ą trzeba na drugą stronę
tymczasem przenieść. Stó cie i z koni!

Orszak zatrzymał się, Horpyna zaś poczęła wołać:
— Czeremis! huku! huku! Czeremis!
Jakaś postać z pękiem zapalonego łuczywa w ręku wyszła przed chatę i wzniósłszy

ogień w górę poczęła w milczeniu przypatrywać się obecnym.
Był to stary człek, potwornie szpetny, mały, prawie karzeł, z płaską, kwadratową twa-

rzą i skośnymi, podobnymi do szczelin oczyma.
— Co ty za czort? — spytał go Bohun.
— Ty ego nie pyta — rzekła olbrzymka — on ma ęzyk obcięty.
— Pó dź tu bliże .
— Słucha — mówiła dale ǳiewka — a może by mołodycię do młyna zanieść? Tu

moło cy będą przybierać świetlicę i ćwieki wbĳać, to się rozbuǳi.
Kozacy, zsiadłszy z koni, poczęli odwiązywać ostrożnie kołyskę. Sam Bohun czuwał

nad wszystkim z na większą troskliwością i sam dźwignął w głowach kołyskę, gdy przeno-
szono ą do młyna. Karzeł, idąc naprzód, świecił łuczywem. Kniaziówna, napo ona przez
Horpynę odwarem ziół usypia ących, nie rozbuǳiła się wcale, tylko powieki drgały e
cokolwiek od światła łuczywa. Twarz e nabierała życia od tych czerwonych blasków.
Może też kołysały ǳiewczynę sny cudne, bo się uśmiechała słodko w czasie tego pocho-
du podobnego do pogrzebu. Bohun patrzył na nią i zdawało mu się, że serce chyba mu
rozsaǳi żebra w piersiach. — Myłeńka mo a, zazula mo a³⁹! — szeptał cicho i groźne,
choć piękne lica watażki złagodniały i płonęły wielkim ogniem miłości, która go ogarnę-
ła i ogarniała coraz barǳie , tak ak zapomniany przez wędrowca płomień ogarnia ǳikie
stepy.

Idąca obok Horpyna mówiła:

³⁵Ubĳ, każe, ne huby, każe, neszczastływoj (ukr.) — zabĳ, mówi, nie gub, mówi, nieszczęśliwe . [przypis
redakcy ny]

³⁶chutor a. futor — po edyncze gospodarstwo, oddalone od wsi; przysiółek. [przypis redakcy ny]
³⁷krynica — źródełko, strumyczek. [przypis redakcy ny]
³⁸worożycha (ukr.) — wróżka. [przypis redakcy ny]
³⁹Myłeńka moja, zazula moja (ukr.) — mileńka mo a, kukułeczka mo a. [przypis redakcy ny]
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— Gdy się z tego snu rozbuǳi, zdrowa bęǳie. Rana się e goi, zdrowa bęǳie…
— Sława Bohu! Sława Bohu! — odpowiadał watażka.
Tymczasem moło cy poczęli przed chatą zde mować ogromne uki z sześciu koni i wy-

ładowywać zdobycz wziętą w makatach, kobiercach i innych kosztownościach w Barze⁴⁰.
Rozpalono w świetlicy obfity ogień i gdy edni znosili coraz to nowe opony⁴¹, inni przy-
stosowywali e do drewnianych ścian izby. Bohun nie tylko pomyślał o klatce bezpieczne
dla swego ptaka, ale postanowił ą przybrać, by ptakowi niewola nie zdawała się zbyt nie-
znośną. Wkrótce też nadszedł ze młyna i sam pilnował roboty. Noc upływała i księżyc
zd ął uż swo e białe światło z wierzchołków skał, a w świetlicy słychać eszcze było przy-
tłumione stukanie młotów. Prosta izba stawała się coraz podobnie sza do komnaty. Na
koniec, gdy uż ściany były obwieszone, a tok⁴² wymoszczony, przyniesiono na powrót
senną kniaziównę i złożono ą na miękkich wezgłowiach.

Potem uciszyło się wszystko. Tylko w sta ni eszcze przez akiś czas rozlegały się wśród
ciszy wybuchy śmiechu podobne do końskiego rżenia: to młoda wiedźma, baraszku ąc na
sianie z moło cami, rozdawała im kułaki i całusy.
 
Słońce było uż wysoko na niebie, gdy naza utrz ǳień kniaziówna otworzyła ze snu oczy.

Wzrok e padł naprzód na pułap i zatrzymał się na nim długo, po czym obiegł całą
komnatę. Wraca ąca przytomność walczyła eszcze w ǳiewczynie z resztkami snu i ma-
rzeń. Na twarzy e odmalowało się zǳiwienie i niepokó . Gǳie est? Skąd się wzięła
i w czy e est mocy? Czy śni eszcze, czy wiǳi na awie? Co znaczy ten przepych, który
ą otacza? Co się z nią ǳiało dotąd? W te chwili straszne sceny wzięcia Baru⁴³ stanęły
nagle przed nią akby żywe. Przypomniała sobie wszystko: rzeź tysięcy narodu, szlach-
ty, mieszczan, księży, zakonnic i ǳieci — pomazane krwią twarze czerni, szy e i gło-
wy poobwĳane w dymiące eszcze trzewia, pĳane wrzaski, ów sądny ǳień wycinanego
w pień miasta — na koniec z awienie się Bohuna i porwanie. Przypomniała sobie i to, ak
w chwili rozpaczy padła na nóż nadstawiony własną ręką — i zimny pot operlił teraz e
skronie. Widać nóż ześliznął się e po ramieniu, bo czu e tylko trochę bólu, ale zarazem
czu e, że ży e, że wraca e siła i zdrowie, pamięta wreszcie, że długo, długo wieziono ą
gǳieś w kołysce. Ale gǳie est teraz? Czy w zamku akim, czy uratowana, odbita, bez-
pieczna? I znowu obiega oczyma komnatę. Okienka w nie ak w chacie chłopskie małe,
kwadratowe, i świata przez nie nie widać, bo zamiast szyb zasłania ą e błony białe. Byłażby
to rzeczywiście chata chłopska? Ale nie może być, bo świadczy przeciw temu niezmier-
ny przepych wewnętrzny. Zamiast pułapu zwiesza się nad ǳiewczyną edna ogromna
opona z purpurowego edwabiu w złote gwiazdy i księżyce; ściany niezbyt przestronne,
ale całkiem przybrane w makaty; na podłoǳe leży różnowzory kobierzec, akby żywymi
kwiatami usłany. Okap na kominie pokryty perskim tykiem, wszędy złote ęǳle, e-
dwabie, aksamity, począwszy od ścian pułapu aż do poduszek, na których spoczywa e
głowa. Jasne światło ǳienne, przesiąka ąc przez błony okienek, rozświeca wnętrze, ale
i gubi się w tych purpurach, ciemnych fioletach i szafirach aksamitu, tworząc akąś uro-
czą tęczową pomrokę. Kniaziówna ǳiwi się, oczom nie wierzy. Czy to czary akie, czy
nie wo ska księcia Jeremiego odbiły ą z rąk kozackich i złożyły w którym z książęcych
zamków?

ǲiewczyna złożyła ręce.
— Święta-Przeczysta! spraw, aby tak się stało, aby pierwsza twarz, która się we

drzwiach ukaże, była twarzą obrońcy i przy aciela.
Wtem przez ciężką lamową kotarę doszły do nie płynące z daleka dźwięki teorbanu⁴⁴

i ednocześnie akiś głos począł nucić do wtóru znaną pieśń:
O , cei lubosti

⁴⁰Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.
wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]

⁴¹opona (daw.) — tkanina, zasłona. [przypis redakcy ny]
⁴²tok — podłoga, klepisko. [przypis redakcy ny]
⁴³Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.

wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]
⁴⁴teorban — lutnia basowa, duży strunowy instrument muzyczny, podobny do bandury. [przypis redakcy ny]
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Hirsze od słabosti!
Slabost’ perebudu,
Zdorowże a budu,
Wirnoho kochania
Po wik ne zabudu⁴⁵.

Kniaziówna podniosła się na łożu, ale w miarę ak słuchała, oczy e otwierały się coraz
szerze z przerażenia; wreszcie krzyknęła strasznie i rzuciła się ak martwa na poduszki.

Poznała głos Bohuna.
Ale krzyk e przedostał się widocznie również przez ściany świetlicy, bo po chwili

ciężka kotara zaszeleściała i sam watażka⁴⁶ ukazał się w progu.
Kurcewiczówna zakryła oczy rękoma, a zbielałe i trzęsące się e wargi powtarzały akby

w gorączce:
— Jezus Maria! Jezus Maria!
A ednak widok, który ą tak przeraził, byłby uradował nie edne oczy ǳiewczęce, bo aż Uroda, Stró

łuna biła od ubioru i twarzy tego moło ca⁴⁷. Diamentowe guzy ego żupana migotały ak
gwiazdy na niebie, nóż i szabla skrzyły się od kle notów, żupan ze srebrne lamy i czerwony
kontusz podwoiły piękność ego smagłego oblicza — i tak stał przed nią, wysmukły,
czarnobrewy, przepyszny, na pięknie szy ze wszystkich moło ców Ukrainy.

Ale oczy miał zamglone akby gwiazdy tumanem przysłonięte i patrzył na nią prawie
z pokorą, a wiǳąc, że strach nie ustępu e z e twarzy, począł mówić niskim i smutnym
głosem:

— Nie bó się, kniaziówno!
— Gǳiem est? Gǳiem est? — pytała pogląda ąc na niego przez palce.
— W bezpiecznym mie scu, daleko od wo ny. Nie bó się, duszo ty mo a miła. Ja cię

tu z Baru przywiózł, żeby się tobie krzywda nie stała od luǳi albo od wo ny. Już tam
nikogo w Barze nie żywili Kozacy, tyś edna żywa wyszła.

— Co tu waćpan robisz? Dlaczego mnie prześladu esz?
— Ja ciebie prześladu ę! Mó Boże miły! — i watażka ręce rozłożył, i począł głową

kiwać ak człowiek, którego wielka niesprawiedliwość spotyka.
— Ja się waćpana bo ę okrutnie.
— I czemu się boisz? Jeśli każesz, ode drzwi się nie ruszę: a rab⁴⁸ twó . Mnie tu na

progu sieǳieć i w oczy ci patrzyć. Ja ci zła nie chcę: za co ty mnie nienawiǳisz? He , Boże
miły! Ty się w Barze nożem pchnęła na mó widok, choć ty mnie dawno znała i wieǳiała,
że a cię bronić idę. Toć a nie obcy człowiek dla ciebie, ale druh serdeczny, a ty się nożem
pchnęła, kniaziówno!

Blade policzki kniaziówny oblały się nagle krwią.
— Bom wolała śmierć niż hańbę — rzekła — i przysięgam, że eśli mnie nie usza-

nu esz, to się zabĳę, choćbym też i duszę zgubić miała.
Z oczu ǳiewczyny strzelił ogień — i wiǳiał watażka, że nie ma co żartować z tą krwią

Kurcewiczowską, książęcą, bo w uniesieniu dotrzyma tego, czym grozi, a drugim razem
lepie nadstawi noża.

Więc nie odrzekł nic, tylko postąpił parę kroków pod okno i siadłszy na ławie pokryte
złotą lamą, zwiesił głowę.

Przez chwilę trwało milczenie.
— Bądź ty spoko na — rzekł. — Póki a trzeźwy, póki mnie gorzałka-matka głowy Alkohol, Miłość

niespełnionanie zapali, poty ty dla mnie ak obraz w cerkwi. A od czasu ak a ciebie w Barze znalazł,
przestałem pić. Przedtem a pił, pił, biedę mo ą gorzałką-matką zalewał. Co było robić?
Ale teraz do ust nie wezmę ni słodkiego wina, ni palanki.

Kniaziówna milczała.
— Popatrzę na cię — mówił dale — oczy krasnym liczkiem ucieszę, ta pó dę.
— Wróć mnie wolność! — rzekła ǳiewczyna.

⁴⁵Oj, cei lubosti… Po wik ne zabudu (z ukr.) — O , ta miłość Gorsza od słabości! Słabość przetrzymam,
Wyzdrowie ę, A wierne miłości Na wieki nie zapomnę. [przypis redakcy ny]

⁴⁶watażka — dowódca odǳiału kozaków lub bandy rozbó ników. [przypis redakcy ny]
⁴⁷mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna; zuch. [przypis redakcy ny]
⁴⁸rab (daw.) — niewolnik, sługa. [przypis redakcy ny]
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— Albo ty w niewoli? Ty tu pani. I gǳie chcesz wracać? Kurcewiczowie wyginęli,
ogień pożarł wsie i grody, kniazia w Łubniach⁴⁹ nie ma, iǳie on na Chmielnickiego,
a Chmielnicki na niego, wszędy wo na, krew się le e, wszędy pełno Kozaków i ordyńców⁵⁰,
i żołnierstwa. Kto cię uszanu e? Kto się ciebie użali, kto cię obroni, eśli nie a?

Kniaziówna oczy ku górze wzniosła, bo wspomniała, że przecie est ktoś na świecie,
kto by przygarnął i użalił się, i obronił — ale nie chciała wymówić ego nazwiska, by lwa
srogiego nie drażnić — ednocześnie zaś głęboki smutek ścisnął e serce. Czy eszcze ży e
ten, za którym tęskniła e dusza? Będąc w Barze, wieǳiała, że ży e, bo zaraz po wy eźǳie
Zagłoby doszło e uszu nazwisko pana Skrzetuskiego wraz z wieściami o zwycięstwach
groźnego księcia. Ale od te pory ileż to uż upłynęło dni i nocy, ile mogło się zdarzyć
bitew, ile dosięgnąć go niebezpieczeństw! Wieści o nim mogły ą teraz dochoǳić tylko
przez Bohuna, którego pytać nie chciała i nie śmiała.

Więc głowa opadła e na poduszki.
— Zali⁵¹ mam więźniem tu pozostać? — pytała z ękiem. — Com a waćpanu uczy-

niła, że choǳisz za mną ak nieszczęście?
Kozak podniósł głowę i począł mówić tak cicho, że zaledwie było go słychać:
— Co ty mnie uczyniła, ne zna u, ale to zna u, że eśli a tobie nieszczęście, to i ty Miłość niespełniona,

Miłość tragiczna, Wolność,
Niewola

mnie nieszczęście. Żeby a ciebie nie pokochał, byłby a wolny ak wiatr w polu i na
sercu swobodny, i na duszy swobodny, a sławny ak sam Konasewicz Saha daczny⁵². Two e
to liczko mnie nieszczęście, two e to oczy mnie nieszczęście; ni mnie wola⁵³ miła, ni
sława kozacza! Co mnie były krasawice, póki ty z ǳiecka na pannę nie wyrosła! Raz a
wziął galerę z na kraśnie szymi mołodyciami⁵⁴, bo e sułtanowi wieźli — i żadna serca nie
zabrała. Poigrały Kozaki-braty⁵⁵, a potem a każde kamień kazał do szyi i w wodę. Nie bał
a się nikogo, nie dbał o nic — wo ną na pogan choǳił, łup brał — i ak kniaź w zamku,
tak a był na stepie. A ǳiś co? Ot, sieǳę tu — i rab, o dobre słowo u ciebie żebrzę
i wyżebrać nie mogę — i nie słyszał go nigdy, nawet i wtedy, gdy cię bracia i stry na za
mnie swatali. O , żeby ty, ǳiewczyno, była dla mnie inna, żeby ty była inna, nie stałoby się
to, co się stało; nie byłby a twoich krewnych pobił, nie byłby a się z buntem i chłopami
bratał, ale przez ciebie a rozum stracił. Ty by mnie, gǳie chciała, zawiodła — a by ci
krew oddał, duszę by oddał. Ja teraz ot, cały we krwi szlacheckie ubroczon, ale dawnie
a tylko Tatarów bił, a tobie łup przywoził — żeby ty w złocie i kle notach choǳiła ak
cheruwym boży ⁵⁶ — czemu ty mnie wtedy nie kochała? O , ciężko, o , ciężko! Żal sercu
mo emu. Ni z tobą żyć, ni bez ciebie, ni z dala, ni z bliska — ni na górze, ni na dolinie
— hołubko ty mo a, serdeńko ty mo e! No, daru ty mnie, że a przyszedł po ciebie do
Rozłogów po kozacku, z szablą i ogniem, ale a był pĳany gniewem na kniaziów i gorzałkę
po droǳe pił — zbó nieszczęsny. A potem, ak ty mi uciekła, tak a po prostu ak pies
wył i rany bolały, i eść nie chciał, i śmierci-matki prosił, żeby zabrała — a ty chcesz, by
a cię teraz oddał, by utracił cię na nowo — hołubko⁵⁷ ty mo a, serdeńko ty mo e!

Watażka przerwał, bo mu głos urwał się w gardle i stał się prawie ęczący, a twarz
Heleny to rumieniła się, to bladła. Im więce niezmierne miłości było w słowach Bohuna,
tym większa przepaść otwierała się przed ǳiewczyną, bez dna, bez naǳiei ratunku.

A Kozak odpoczął chwilę, opanował się i tak dale mówił:
— Proś, czego chcesz. Ot, patrz, ak ta izba przybrana — to mo e, to łup z Baru, na

sześciu koniach a dla ciebie to przywiózł — proś, czego chcesz — złota żółtego, szat świe-
cących, kle notów asnych, rabów pokornych. Ja bogaty, swego mam dość i Chmielnicki

⁴⁹Łubnie — miasto na Połtawszczyźnie, na śr.-wsch. Ukrainie, rezydenc a książąt Wiśniowieckich. [przypis
redakcy ny]

⁵⁰ordyniec — członek ordy tatarskie . [przypis redakcy ny]
⁵¹zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
⁵²Konaszewicz-Sahajdaczny, Petro herbu Pobóg (–) — hetman i wybitny wóǳ kozacki, walczył po

stronie Rzeczypospolite w wo nie polsko-rosy skie –, organizował kozackie wyprawy łupieżcze do
Stambułu, dowoǳił Kozakami w bitwie pod Chocimiem. [przypis redakcy ny]

⁵³wola (z ukr.) — wolność, swoboda. [przypis redakcy ny]
⁵⁴mołodycia (daw. ukr.) — ǳiewczyna. [przypis redakcy ny]
⁵⁵braty (ukr.) — bracia. [przypis redakcy ny]
⁵⁶cheruwym bożyj (ukr.: cherubin boży) — anioł. [przypis redakcy ny]
⁵⁷hołubka (ukr.) — gołąbeczka. [przypis redakcy ny]
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mnie dobra nie pożału e, i Krzywonos⁵⁸ nie pożału e, ty bęǳiesz ak księżna Wiśniowiec-
ka, zamków ci nazdobywam, pół Ukrainy ci daru ę — bo choć a Kozak, nie szlachcic,
ale ataman buńczuczny⁵⁹, pode mną ǳiesięć tysięcy moło ców choǳi, więce niż pod
kniaziem Jaremą. Proś, czego chcesz, byleś nie chciała uciekać ode mnie — byleś została
ze mną, hołubko, a pokochała!

Kniaziówna podniosła się na poduszkach, barǳo blada — ale e słodka, przecudna
twarz wyrażała taką niezłomną wolę, dumę i siłę, że ta gołąbka podobnie szą była w te
chwili do orlęcia.

— Jeśli waćpan me odpowieǳi czekasz — rzekła — to wieǳ, iż choćbym miała
wiek w two e niewoli prze ęczeć, nigdy, nigdy cię nie pokocham, tak mi dopomóż Bóg!

Bohun pasował się przez chwilę sam ze sobą.
— Ty mi takich rzeczy nie mów! — rzekł chrapliwym głosem.
— Ty mi o swym kochaniu nie mów, bo mi od niego wstyd, gniew i obraza. Jam nie

dla ciebie.
Watażka wstał.
— A dla kogo-że ty, kniaziówno Kurcewiczówno? A czy a by ty była w Barze, żeby

nie a?
— Kto mnie życie ratu e, by mi dać hańbę i niewolę, ten mó wróg, nie przy aciel.
— I ty myślisz, żeby cię chłopy zabiły? Strach myśleć!…
— Nóż by mnie zabił, tyś mi go wydarł!
— I nie oddam, bo ty musisz być mo a — wybuchnął Kozak.
— Nigdy! Wolę śmierć.
— Musisz i bęǳiesz.
— Nigdy.
— No, żeby ty nie była ranna, to po tym, co ty mi rzekła, a by ǳiś eszcze pchnął

moło cow do Raszkowa⁶⁰ i mnicha za łeb kazał przyprowaǳić, a utro a by był twó mąż.
Ta co? Męża grzech nie kochać i nie przyhołubić! He ! ty panno wielmożna, tobie miłość
kozacka obraza i gniew. A kto ty taka, że a dla ciebie chłop? Gǳie two e zamki i bo ary⁶¹,
i wo ska? Czemu tobie gniew? Czemu tobie obraza? Ja cię wo ną wziął, ty branka. O , żeby
a był chłop, a by cię naha em po białych plecach rozumu nauczył i bez księǳa by się
two ą krasą nasycił — żeby a był chłop, nie rycerz!

— Anieli niebiescy, ratu cie mnie! — szepnęła kniaziówna.
A tymczasem coraz większa wściekłość wzbierała na twarzy Kozaka i gniew chwytał

go za włosy.
— Ja wiem — mówił — czemu tobie obraza, czemuty mi odporna! Dla innego cho-

wasz swó wstyd ǳiewiczy — ale nic z tego, akom żyw, akom Kozak! Szlachcic hołota!
Ocza dusza! Lach nieszczery! Na pohybel-że emu! Ledwie spo rzał, ledwie w tańcu za-
kręcił i całą wziął, a ty, Kozacze, cierp, łbem tłucz. Ale a ego dostanę i ze skóry każę
go obedrzeć, ćwiekami nabić. Wieǳ ty, że iǳie Chmielnicki na Lachów, a a idę z nim
i twego hołubka⁶² odna dę, choćby pod ziemią, a ak wrócę, to ci wrażą⁶³ ego głowę na
gościniec pod nogi kinę⁶⁴.

Helena nie słyszała ostatnich słów atamana. Ból, gniew, rany, wzruszenie, przestrach
zbawiły ą sił — i słabość niezmierna rozeszła się po wszystkich e członkach, oczy i myśli
e zgasły — i padła zemdlona.

Watażka stał czas akiś blady z gniewu, z pianą na ustach; wtem dostrzegł tę martwą
głowę zwieszoną w tył bezwładnie i z ust ego wyrwał się ryk prawie nieluǳki:

— Wże po ne ⁶⁵! Horpyna! Horpyna! Horpyna!

⁵⁸Krzywonos, Maksym (ukr. Krywonis, zm. ) — eden z przywódców powstania Chmielnickiego, brał
uǳiał w bitwach pod Korsuniem i pod Piławcami, zdobył Bar, Krzemieniec i Połonne oraz Wysoki Zamek we
Lwowie, gǳie zmarł kilka dni po bitwie. [przypis redakcy ny]

⁵⁹buńczuczny — dumny, sławny; od słowa buńczuk — symbol właǳy wo skowe , drzewce, ozdobione koń-
skim włosiem. [przypis redakcy ny]

⁶⁰Raszków — miasteczko nad Dniestrem, ǳiś na terenie płn. Mołdawii. [przypis redakcy ny]
⁶¹bojary (ros., ukr.) — rycerz, szlachcic ruski. [przypis redakcy ny]
⁶²hołubka (z ukr.) — gołąbka, ukochanego. [przypis redakcy ny]
⁶³wraży (z ukr.) — wrogi, nienawistny. [przypis redakcy ny]
⁶⁴kinę (z ukr.) — rzucę. [przypis redakcy ny]
⁶⁵Wże po nej (z ukr.) — uż po nie . [przypis redakcy ny]
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I na ziemię runął.
Olbrzymka wpadła co duchu do świetlicy.
— Szczo z tobo u⁶⁶?
— Ratu ! ratu ! — wołał Bohun. — Zabił a ą, duszu mo u, świtło mo e⁶⁷!
— Szczo ty, zduriw⁶⁸?
— Zabił, zabił! — ęczał watażka i ręce nad głową łamał.
Ale Horpyna, zbliżywszy się do kniaziówny, wnet poznała, że to nie śmierć, eno

omdlenie ciężkie, i wyprawiwszy za drzwi Bohuna zaczęła ą ratować.
Kniaziówna otworzyła po chwili oczy.
— No, doniu⁶⁹, nic ci — mówiła czarownica. — Ty się widać ego przelękła i pomroka

cię chwyciła, ale pomroka prze ǳie, a zdrowie przy ǳie. Ty ak orzech ǳiewczyna, tobie
długo eszcze na świecie żyć i szczęścia używać.

— Ktoś ty est? — spytała słabym głosem kniaziówna.
— Ja? Sługa two a, bo on tak kazał.
— Gǳie a estem?
— W Czortowym Jarze. Szczera tu pustynia, nikogo tu nie zobaczysz prócz niego.
— Czy i ty tu mieszkasz?
— Tu nasz chutor⁷⁰. Ja Dońcówna, brat mó pod Bohunem pułkowniku e, dobrych

moło ców woǳi, a a tu sieǳę — i będę ciebie pilnowała w te komnacie złociste . Z chaty
terem⁷¹! Aż łuna bĳe! To on dla cię wszystko to przywiózł.

Helena popatrzyła w hożą twarz ǳiewki i twarz ta wydała e się pełną szczerości.
— A bęǳiesz ty dobra dla mnie?
Białe zęby młode wiedźmy zabłysły w uśmiechu.
— Będę. Zaśbym nie była! — rzekła. — Ale i ty bądź dobrą dla atamana. On sokół,

on sławny moło ec, on ci…
Tu wiedźma schyliła się do ucha Heleny i zaczęła e coś szeptać, w końcu wybuchnęła

śmiechem.
— Precz! — krzyknęła kniaziówna.

 
Rankiem w dwa dni późnie Dońcówna z Bohunem sieǳieli pod wierzbą wedle młyń-
skiego koła i patrzyli na pieniącą się na nim wodę.

— Bęǳiesz e pilnowała, bęǳiesz e strzegła, oka z nie nie spuścisz, żeby nigdy
z aru nie wychoǳiła! — mówił Bohun.

— U aru ku rzece wąska szy a, a tu mie sca dosyć. Każ szy ę kamieniami zasypać,
a bęǳiem tu ak w garnku na dnie; ak mnie bęǳie trzeba, to sobie wy ście zna dę.

— Czymże wy tu ży ecie?
— Czeremis pod skałami kukuryǳę saǳi, wino saǳi i ptaki w sidła łapie. Z tym,

co ty przywiózł, nie bęǳie e niczego brakowało, chyba ptasiego mleka. Nie bó się, uż
ona z aru nie wy ǳie i nikt się o nie nie dowie, byle twoi luǳie nie rozgadali, że ona tu
est.

— Ja im kazał przysiąc. Oni wierni moło cy, nie rozgada ą, choćby z nich pasy darli.
Ale ty sama mówiła, że tu luǳie przychoǳą do ciebie ako do worożychy⁷².

— Czasem z Raszkowa przychoǳą, a czasem, ak zasłyszą, to i Bóg wie skąd. Ale
zosta ą przy rzece, do aru nikt nie wchoǳi, bo się bo ą. Ty wiǳiał kości. Byli tacy, co
chcieli przy ść, to ich kości leżą.

— Ty ich mordowała?

⁶⁶Szczo z toboju (ukr.) — co z tobą. [przypis redakcy ny]
⁶⁷duszu moju, świtło moje (z ukr.) — duszę mo ą, światło mo e. [przypis redakcy ny]
⁶⁸Szczo ty, zduriw (z ukr.) — co ty, zgłupiałeś. [przypis redakcy ny]
⁶⁹doniu (ukr.) — córeczko. [przypis redakcy ny]
⁷⁰chutor a. futor — po edyncze gospodarstwo, oddalone od wsi; przysiółek. [przypis redakcy ny]
⁷¹terem (z ros. tierem: poddasze) — część dworu lub pałacu, w które mieszkały kobiety; tu: elegancki pokoik,

buduar damy. [przypis redakcy ny]
⁷²worożycha (ukr.) — wróżka. [przypis redakcy ny]
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— Kto mordował, to mordował! Chce kto wróżby, czeka u aru, a a do koła idę. Co
zobaczę w woǳie, to pó dę i powiem. Zaraz i dla ciebie będę patrzyła, eno nie wiem, czy
się co pokaże, bo nie zawsze widać.

— Byleś co złego nie obaczyła.
— Jak bęǳie co złego, to nie po eǳiesz. I tak byś lepie nie echał.
— Muszę. Do mnie Chmielnicki pismo do Baru⁷³ pisał, żeby a wracał, i Krzywonos⁷⁴

przykazywał. Teraz na nas Lachy z wielką siłą idą, więc i my musimy do kupy.
— A kiedy wrócisz?
— Ne zna u⁷⁵. Bęǳie wielka bitwa, akie eszcze nie bywało. Albo nam śmierć, albo

Lachom. Jeśli nas pobĳą, to tu się schronię, eśli my pobĳemy, to wrócę po mo ą zazulę⁷⁶
i do Kĳowa z nią po adę.

— A ak zginiesz?
— Od tego ty worożycha, żebym wieǳiał.
— A ak zginiesz?
— Raz maty rodyła⁷⁷.
— Ba! A co a mam z ǳiewczyną wtedy robić! Głowę e ukręcić czy ak?
— Dotknĳ ty e ręką, a a cię każę wołami na pal nawlec.
Watażka⁷⁸ zamyślił się ponuro.
— Jeśli zginę, tak ty e powieǳ, żeby mnie ona prostyła⁷⁹.
— He , newdiaczna⁸⁰ to Laszka, że za takie kochanie cię nie kocha. Żeby tak na mnie,

a by ci nie była oporna — hu! hu!
To mówiąc, Horpyna trąciła po dwakroć kułakiem w bok watażkę i pokazała mu

wszystkie zęby w uśmiechu.
— Idźże ty do czorta! — rzekł Kozak.
— No, no! wiem a, że ty nie dla mnie.
Bohun zapatrzył się w spienioną wodę na kole, akby sam chciał sobie wróżyć.
— Horpyna? — rzekł po chwili.
— A co?
— Jak a po adę, czy ona bęǳie za mną tużyła⁸¹?
— Kiedy ty nie chcesz e po kozacku zniewolić, to może i lepie , że sobie po eǳiesz.
— Ne choczu, ne mohu, ne smĳu⁸²! Ja wiem, że ona by umarła.
— To może i lepie , że po eǳiesz. Póki ona cię wiǳi, nie chce cię i znać, ale ak

posieǳi ze mną i z Czeremisem miesiąc, dwa — bęǳiesz e zaraz milszy.
— Żeby ona była zdrowa, tak wiem, co by a zrobił. Sprowaǳiłby popa z Raszkowa

i kazał sobie ślub dać, ale teraz się bo ę, bo ak się przelęknie — duszę odda. Samaś
wiǳiała.

— Da że ty pokó ! A po co tobie pop i ślub? Nieszczery ty Kozak — nie! Ja tu nie
chcę ni popa, ni księǳa. W Raszkowie sto ą Tatarzy dobruǳcy, eszcze by ty ich na kark
nam sprowaǳił, a akby sprowaǳił, tak tyle by wiǳiał kniazićwnę. Co tobie do głowy
przyszło? Jedźże sobie i wraca .

— A ty patrz w wodę i mów, co u rzysz. Mów prawdę, a nie łży , choćby ty mnie
nieżywego u rzała.

Dońcówna zbliżyła się do koryta młyńskiego i podniosła drugą zastawę wstrzymu ącą
wodę krynicznego wodospadu; wnet wartka fala napłynęła zdwo onym pędem przez ko-

⁷³Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.
wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]

⁷⁴Krzywonos, Maksym (ukr. Krywonis, zm. ) — eden z przywódców powstania Chmielnickiego, brał
uǳiał w bitwach pod Korsuniem i pod Piławcami, zdobył Bar, Krzemieniec i Połonne oraz Wysoki Zamek we
Lwowie, gǳie zmarł kilka dni po bitwie. [przypis redakcy ny]

⁷⁵Ne znaju (ukr.) — nie wiem. [przypis redakcy ny]
⁷⁶zazula (ukr.) — kukułeczka. [przypis redakcy ny]
⁷⁷raz maty rodyła (ukr.) — raz matka roǳiła; pierwsza część powieǳenia ”Raz matka roǳiła i raz się umiera”.

[przypis redakcy ny]
⁷⁸watażka — dowódca odǳiału kozaków lub bandy rozbó ników. [przypis redakcy ny]
⁷⁹prostyła (ukr.) — przebaczyła. [przypis redakcy ny]
⁸⁰newdiaczna (z ukr.) — niewǳięczna. [przypis redakcy ny]
⁸¹tużyła (ukr.) — tęskniła. [przypis redakcy ny]
⁸²Ne choczu, ne mohu, ne smĳu (z ukr.) — nie chcę, nie mogę, nie śmiem. [przypis redakcy ny]
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ryto; koło zaczęło się obracać szybcie , aż wreszcie zakrył e pył wodny; zbita na miazgę
piana kłębiła się pod kołem ak ukrop.

Wiedźma wbiła swo e czarne oczy w owe wary i chwyciwszy się za warkocze koło uszu,
poczęła wołać:

— Huku! huku! pokaż się! W kole dębowym, w pianie białe , w tumanie asnym, zły
ty czy dobry, pokaż się!

Bohun zbliżył się i siadł przy nie . Twarz ego wyrażała obawę i gorączkową ciekawość.
— Wiǳę! — krzyknęła wiedźma.
— Co wiǳisz?
— Śmierć mo ego brata. Dwa woły Dońca na pal naciąga ą.
— Do czorta z twoim bratem! — mruknął Bohun, który czego innego chciał się

dowieǳieć.
Przez chwilę słychać było tylko hurgot koła obraca ącego się akby z wściekłością.
— Sina u mego brata głowa, sineńka, kruki go ǳiobią! — rzekła wiedźma.
— Co więce wiǳisz?
— Nic… O, aki siny! Huku! Huku! w kole dębowym, w pianie białe , w tumanie

asnym, pokaż się!… Wiǳę.
— A co?
— Bitwa! Lachy ucieka ą przed moło cami.
— A a gonię?
— Wiǳę i ciebie. Ty się z małym rycerzem potykasz. Hur! hur! hur! Ty się małego

rycerza strzeż.
— A kniaziówna?
— Nie ma e . Wiǳę cię znowu, a przy tobie ktoś, kto cię zdraǳi. Twó druh nie-

szczery.
Bohun pożerał oczyma to piany, to Horpynę — i ednocześnie pracował głową, by

pomóc wróżbom.
— Jaki druh?
— Nie wiǳę. Nie wiem, stary czy młody.
— Stary! Pewno stary!
— Może i stary.
— To wiem, kto to. On mnie uż raz zdraǳił. Stary szlachcic z siwą brodą i z białym

okiem. Na pohybel-że emu! Ale on mnie nie druh.
— On dybie na ciebie. Wiǳę znowu. Czeka ! Jest i kniaziówna! Jest, w wianku

rucianym, w białe sukni, nad nią astrząb.
— To a.
— Może i ty. Jastrząb… Czy sokół? Jastrząb!
— To a.
— Czeka . Już nie widać… W kole dębowym, w pianie białe … O! o! mnogo wo -

ska, mnogo moło ców, o , mnogo ak drzew w lesie, ak bodiaków⁸³ w stepie, a ty nad
wszystkimi, przed tobą trzy buńczuki⁸⁴ noszą.

— A kniaziówna przy mnie?
— Nie ma e , ty w obozie.
Znowu nastała chwila milczenia. Koło huczało, aż się cały młyn trząsł.
— He , co tu krwi, co tu krwi! Co trupów, wilcy nad nimi, krucy nad nimi! —

Zaraza nad nimi. Same trupy! Same trupy! Hen! hen! tylko trupy, nie widać nic, tylko
krew!

Nagle powiew wiatru zwiał tuman z koła — a ednocześnie wyże nad młynem ukazał
się potworny Czeremis z wiązką drzewa na plecach.

— Czeremis, załóż stawidło! — zawołała ǳiewka.
To rzekłszy, poszła umywać ręce i twarz w struǳe, a karzeł zahamował tymczasem

wodę.
Bohun sieǳiał zamyślony. Zbuǳiło go dopiero nade ście Horpyny.
— Ty nic więce nie wiǳiała? — spytał ą.

⁸³bodiak (ukr.) — oset. [przypis redakcy ny]
⁸⁴buńczuk — symbol właǳy wo skowe , drzewce, ozdobione końskim włosiem. [przypis redakcy ny]
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— Co się pokazało, to się pokazało, nic więce nie obaczę.
— A nie łżesz?
— Na głowę brata, prawdę mówiłam. Jego na pal wsaǳą. Wołami za nogi naciągną.

Mnie ego żal. He , nie emu ednemu śmierć pisana! Co się trupów pokazało! Nigdy tyle
nie wiǳiałam; bęǳie wielka wo na na świecie.

— A ą ty wiǳiała z astrzębiem nad głową?
— Tak est.
— I ona była w wianku?
— W wianeczku i w białe sukni.
— A skąd ty wiesz, że ten astrząb to a? Ja tobie o tym młodym Lachu szlachcicu

powiadał — może to on.
ǲiewka zmarszczyła brwi i zadumała się.
— Nie — rzekła po chwili wstrząsa ąc głową — kołyby buw Lach, to by buw oreł⁸⁵.
— Sława Bohu! Sława Bohu! Pó dę a teraz do moło ców, żeby konie do drogi goto-

wali. W nocy ruszymy.
— Tak i koniecznie po eǳiesz.
— Chmiel przykazywał i Krzywonos przykazywał. Ty dobrze wiǳiała, że bęǳie wiel-

ka wo na, bo to samo a w Barze w piśmie od Chmiela czytał.
Bohun wprawǳie nie umiał czytać, ale wstyǳił się tego, bo nie chciał za prostaka

uchoǳić.
— To i edź — rzekła wiedźma. — Ty szczęśliwy — hetmanem zostaniesz: a ot, tak

nad tobą trzy buńczuki wiǳiała, ako te palce wiǳę!
— I hetmanem zostanę, i kniaziównę za żinku⁸⁶ wezmę — mnie nie chłopkę brać.
— Z chłopką ty by inacze gadał — ale te ci wstyd. Ty powinien być Lachem.
— Jaże ne hirszy⁸⁷.
To rzekłszy Bohun poszedł do sta ni, do moło ców — a Horpyna eǳenie warzyć.
Wieczorem konie były gotowe do drogi, ale watażce niesporo było od eżdżać. Sieǳiał

na pęku kobierców w świetlicy, z teorbanem⁸⁸ w ręku i patrzył na swo ą kniaziównę, któ-
ra uż podniosła się z łoża, ale zasunąwszy się w drugi kąt izby, odmawiała cicho różaniec,
nie zwraca ąc żadne uwagi na watażkę, tak akby go wcale w świetlicy nie było. On, prze-
ciwnie, śleǳił spod ściany oczyma każdy e ruch, łowił uszami każde westchnienie —
i sam nie wieǳiał, co ze sobą zrobić. Co chwila otwierał usta, by rozpocząć rozmowę,
i słowa nie chciały mu wychoǳić z gardła. Onieśmielała go twarz blada, milcząca, z wyra-
zem pewne surowości w brwiach i ustach. Tego wyrazu nie widywał poprzednio na nie
Bohun. I mimo woli przypomniał sobie podobne wieczory w Rozłogach, i stanęły mu
w myśli akoby żywe: ako siadali on i Kurcewicze naokół dębowego stołu. Stara knia-
hini łuszczyła słoneczniki, kniazie rzucali kości z kubka — on wpatrywał się w śliczną
kniaziównę, tak ak i teraz się wpatru e. Ale wówczas bywał szczęśliwy, wówczas gdy opo-
wiadał swe wyprawy z siczowymi⁸⁹ — ona słuchała i czasem e czarne oczy spoczywały na
ego twarzy, a rozchylone usta malinowe świadczyły, z akim słucha za ęciem. Teraz ani
spo rzała. Wówczas, bywało, gdy grywał na teorbanie, ona i słuchała, i patrzyła, a emu aż
serce ta ało. I ǳiw nad ǳiwy: on przecie teraz e pan, on ą wziął zbro ną ręką, ona ego
branka, ego niewolnica — może e rozkazywać, a przecie wówczas czuł się i bliższym
e , i równie szym e stanem! Kurcewicze byli ego bracia, więc ona, ich siostra, była mu
nie tylko zazulą, sokołem, na milszą czarnobrewą, ale akby i krewniaczką. A teraz sieǳi
przed nim pani dumna, chmurna, milcząca, niemiłosierna. E , gniew w nim wrze! Po-
kazałby on e , co to Kozaka poniewierać, ale on tę niemiłosierną panią kocha — krew
by za nią wytoczył, a ile razy gniew go za pierś pochwyci — to akby akaś niewiǳialna
ręka chwyta go za czub, akiś głos huknie w ucho: „Stó !” Zresztą, ot, wybuchał uż ak
płomień i potem łbem tłukł o ziemię. Tyle było z tego. Więc wĳe się Kozaczysko, bo
czu e, że on e cięży w te izbie. Niechby się uśmiechnęła, słowo dobre dała — to padłby

⁸⁵kołyby buw Lach, to by buw oreł (z ukr.) — gdyby był Polak, to by był orzeł. [przypis redakcy ny]
⁸⁶żinku (ukr.) — żonę. [przypis redakcy ny]
⁸⁷Jaże ne hirszy (z ukr.) — przecież nie estem gorszy. [przypis redakcy ny]
⁸⁸teorban — lutnia basowa, duży strunowy instrument muzyczny, podobny do bandury. [przypis redakcy ny]
⁸⁹siczowi — Kozacy z Siczy, z Zaporoża. [przypis redakcy ny]
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e do nóg i po echał do czorta, by całą swo ą zgryzotę, gniew, poniewierkę w lackie ⁹⁰
krwi utopić. A tu on ak niewolnik przed tą kniaziówną. Żeby to on e dawnie nie znał,
żeby to była Laszka wzięta z pierwszego szlacheckiego dworu, miałby więce śmiałości
— ale to kniaziówna Helena, o którą on się Kurcewiczom kłaniał, za którą i Rozłogi,
i wszystko, co miał, chciał oddać. Tym mu większy wstyd chłopem być przy nie , tym
mnie do nie śmiały.

Czas upływa, sprzed chaty dochoǳi szmer rozmów moło ców⁹¹, którzy pewnie uż na
kulbakach⁹² sieǳą i na atamana czeka ą, a ataman w męce. Jasny płomień łuczywa pada
na ego twarz, na bogaty kontusz i na teorban — a ona żeby choć spo rzała! Atamanowi
i gorzko, i gniewno, i tęskno, i głupio. Chciałby się pożegnać czule, a boi się tego po-
żegnania, że nie bęǳie takie, akiego by z duszy pragnął, boi się, że od eǳie z goryczą,
z gniewem, z bólem.

E , żeby to nie była kniaziówna Helena, kniaziówna Helena nożem pchnięta, śmiercią
z własne ręki grożąca, a miła, a miła! im okrutnie sza i dumnie sza, tym milsza!…

Wtem koń zarżał za oknem.
Watażka zebrał odwagę.
— Kniaziówno — rzekł — uż mnie czas w drogę.
Helena milczała.
— A ty mnie nie powiesz: z Bogiem?
— Jedź waćpan z Bogiem! — rzekła poważnie. Kozakowi ścisnęło się serce: powie-

ǳiała to, czego chciał; ale on chciał inacze .
— No, wiem a — rzekł — że ty na mnie gniewna, że ty mnie nienawiǳisz, ale

to ci powiem, że inny gorszy by był dla ciebie ode mnie. Ja cię tu przywiózł, bo nie
mógł inacze , ale co a ci złego zrobił? Czy nie obchoǳił się z tobą, ak się goǳiło, ak
z korolewną? Sama powieǳ. Czy to a uż taki zbó , że ty mnie dobrego słowa nie dasz?
A przecie ty w mo e mocy.

— W boże estem mocy — rzekła z tąż samą ak i poprzednio powagą — ale że
waćpan się przy mnie hamu esz, ǳięku ę i za to.

— To uż po adę chociaż z takim słowem. Może pożału esz, może zatęsknisz!
Helena milczała.
— Żal cię tu samą zostawiać — mówił Bohun — żal od eżdżać, ale mus. Lże by

było, żeby ty się uśmiechnęła, żeby krzyżyk ze szczerego serca dała. Co a mam uczynić,
żeby cię prze ednać?

— Wróć mi wolność, a Bóg ci wszystko odpuści i a ci odpuszczę i błogosławić ci
będę.

— No, może eszcze bęǳiesz — rzekł Kozak — może ty eszcze pożału esz, żeś taka
była dla mnie sroga.

Bohun chciał kupić chwilę pożegnania choćby za półobietnicę, które dotrzymać nie
myślał — i dokazał swego, bo światło naǳiei błysnęło w oczach Heleny i surowość z e
twarzy znikła. Splotła dłonie przy piersiach i utkwiła w niego wzrok asny.

— Byłżebyś ty…
— No, ne zna u⁹³… — rzekł cicho Kozak, bo go i wstyd, i litość chwyciły ednocześnie

za gardło. — Teraz a nie mogę, nie mogę… — orda w ǲikich Polach leży, czambuły⁹⁴
wszędy choǳą — od Raszkowa dobruǳcy Tatarzy idą — ne mohu⁹⁵, bo strach, ale ak
wrócę. Ja przy tobie detyna⁹⁶. Ty ze mną, co chcesz, zrobisz. Ne zna u!… ne zna u!…

— Niech cię Bóg natchnie, niechże cię Święta Przeczysta natchnie… Jedź z Bogiem!
I wyciągnęła ku niemu rękę. Bohun skoczył i wpił w nią wargi — nagle podniósł

głowę, napotkał e wzrok poważny — i rękę puścił. Natomiast cofa ąc się ku drzwiom
bił pokłony w pas, po kozacku, bił eszcze we drzwiach i wreszcie zniknął za kotarą.

⁹⁰lacki (daw. ukr.) — polski. [przypis redakcy ny]
⁹¹mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna, zuch; Kozak. [przypis redakcy ny]
⁹²kulbaka — wysokie siodło. [przypis redakcy ny]
⁹³ne znaju (ukr.) — nie wiem. [przypis redakcy ny]
⁹⁴czambuł (z tur. czapuł: zagon) — odǳiał tatarski, dokonu ący na azdów w głębi terytorium przeciwnika,

w celu odwrócenia ego uwagi od ǳiałań sił głównych. [przypis redakcy ny]
⁹⁵ne mohu (z daw. ukr.) — nie mogę. [przypis redakcy ny]
⁹⁶detyna (ukr.) — ǳiecko. [przypis redakcy ny]
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Wkrótce przez okna doszedł żywszy gwar rozmowy, brzęk broni, a późnie słowa
pieśni rozłamane na kilkanaście głosów:

Bude sława sławna
Pomeż Kozakami,
Pomeż druhami,
Na dowhĳa lita,
Do kińca wika⁹⁷…

Głosy i tętent oddalały się i cichły coraz barǳie .
 
— Cud awny uż Pan Bóg raz nad nią okazał — mówił pan Zagłoba do Wołody owskiego
i Podbipięty, sieǳąc w kwaterze Skrzetuskiego. — Cud awny, mówię, że mi ą pozwolił
z tych rąk sobaczych⁹⁸ wyrwać i przez całą drogę ustrzec; ufa my, że się eszcze nad nią
i nad nami zmiłu e. Byle tylko żywa była. A tak mi coś szepce, że on ą znowu porwał.
Bo, uważcie waszmościowie: przecie, ako nam ęzyki⁹⁹ powiadały, on po Puł anie przy
Krzywonosie¹⁰⁰ drugim sprawcą został — żeby go diabli sprawili¹⁰¹! — a więc przy wzięciu
Baru¹⁰² musiał być.

— Mógł e nie odnaleźć w owym tłumie nieszczęsnych; przecie tam dwaǳieścia
tysięcy ludu wycięto — rzecze pan Wołody owski.

— To ego waść nie znasz. A a bym przysiągł, iż on wieǳiał, że ona est w Barze.
Owóż nie może być inacze , tylko on ą z rzezi salwował¹⁰³ i gǳieś wywiózł.

— Niewielką nam waść pociechę powiadasz, bo na mie scu pana Skrzetuskiego wo-
lałbym, żeby zginęła, niż żeby miała w ego plugawych rękach zostawać.

— I to nie pociecha, bo eśli zginęła, to pohańbiona…
— Desperac a¹⁰⁴! — rzecze Wołody owski.
— Och, desperac a! — powtórzył pan Longinus.
Zagłoba począł szarpać wąs i brodę, na koniec wybuchnął:
— A żeby ich parchy z adły, cały ten ród arcypieski! Żeby z ich bebechów poganie

cięciwy pokręcili!… Bóg stworzył wszystkie nac e, ale ich diabeł, takich synów, sodomi-
tów! Boda im wszystkie ich maciory¹⁰⁵ z ałowiały¹⁰⁶!

— Nie znałem a te słodkie panny — mówił smutnie pan Wołody owski — ale
wolałbym, żeby mnie samego nieszczęście pościgło.

— Raz a ą w życiu wiǳiałem, ale gdy ą wspomnę, z żalu żyć hadko¹⁰⁷! — rzekł pan
Longinus.

— To wam! — wołał pan Zagłoba — a cóż mnie, którym ą o cowskim afektem
umiłował i z toni takie wyprowaǳił?… — Cóż mnie?

— A cóż panu Skrzetuskiemu? — pytał Wołody owski.
I tak desperowali rycerze, a następnie pogrążyli się w milczeniu. Zemsta
Pierwszy ocknął się pan Zagłoba.
— Zali¹⁰⁸ uż nie ma rady? — spytał.
— Jeśli rady nie ma, to obowiązek est pomścić — odpowieǳiał Wołody owski.

⁹⁷Bude sława… Do kińca wika (z ukr.) — Bęǳie sława sławna Mięǳy Kozakami, Mięǳy przy aciółmi, Na
długie lata, Do końca wieków. [przypis redakcy ny]

⁹⁸sobaczy (z ukr.) — psi. [przypis redakcy ny]
⁹⁹język — eniec, zmuszony do zeznań. [przypis redakcy ny]

¹⁰⁰Krzywonos, Maksym (ukr. Krywonis, zm. ) — eden z przywódców powstania Chmielnickiego, brał
uǳiał w bitwach pod Korsuniem i pod Piławcami, zdobył Bar, Krzemieniec i Połonne oraz Wysoki Zamek we
Lwowie, gǳie zmarł kilka dni po bitwie. [przypis redakcy ny]

¹⁰¹sprawić (daw.) — zarżnąć i oprawić; torturować. [przypis redakcy ny]
¹⁰²Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.

wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]
¹⁰³salwować (z łac.) — uratować. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁴desperacja (z łac.) — rozpacz. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁵maciora (starop.) — matka, kobieta roǳąca ǳieci. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁶zjałowieć — stać się bezpłodnym. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁷hadko (z białorus.) — przykro, obrzydliwie. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁸zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
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— Oby Bóg dał pręǳe walną bitwę! — westchnął pan Longinus. — Mówią o Ta-
tarach, że uż się przeprawili i w polach koszem zapadli.

Na to pan Zagłoba:
— Nie może być, abyśmy ą, niebogę, tak zostawili, niczego dla e ratunku nie przed-

siębiorąc. Dość a uż się po świecie starych kości natłukłem, lepie by mi teraz gǳie
w spoko u w akie piekarni dla ciepła legiwać, ale dla te niebogi pó dę eszcze choćby
do Stambułu, choćbym na nowo chłopską siermięgę miał włożyć i teorban¹⁰⁹ wziąć, na
któren bez abominac i¹¹⁰ spo rzeć nie mogę.

— Waćpan tak w fortele obfity, wymyślże co — rzekł pan Podbipięta.
— Siła¹¹¹ mnie uż sposobów przez głowę przechoǳiło. Żeby choć połowę takich miał

książę Dominik¹¹², to by uż Chmielnicki, wypatroszony, za zadnie nogi na szubienicy
wisiał. Mówiłem uż o tym i ze Skrzetuskim, ale z nim się teraz nie można niczego
dogadać. Boleść się w nim zapiekła i nurtu e go gorze choroby. Wy ego pilnu cie, żeby
mu się rozum nie pomieszał. Często się trafia, że od wielkich smutków mens¹¹³ poczyna
robić ak wino¹¹⁴, aż w końcu skiśnie.

— Bywa to, bywa! — rzekł pan Longinus.
Pan Wołody owski poruszył się niecierpliwie i spytał:
— Jakież tedy są waści sposoby?
— Mo e sposoby? Owóż naprzód musimy się dowieǳieć, czy ona, nieboga na mil-

sza — niech ą anieli strzegą od wszystkiego złego! — żywa eszcze, a dowieǳieć się
możem dwo akim sposobem: albo zna ǳiemy mięǳy książęcymi Kozakami luǳi wier-
nych i pewnych, którzy się pode mą niby to do Kozaków uciec, pomieszać się mięǳy
Bohunowymi ludźmi i od nich czegoś się dowieǳieć…

— Ja mam dragonów Rusinów! — przerwał Wołody owski. — Ja takich luǳi zna dę.
— Czeka waść… albo złapać ęzyka z tych hulta ów, którzy Bar brali, czy czego nie

wieǳą. Wszyscy oni patrzą w Bohuna ak w tęczę, że to im się ego diabelska fantaz a
podoba: pieśni o nim śpiewa ą — żeby im garǳiele poropiały! — i eden drugiemu ba ą
o tym, co zrobił, i o tym, czego nie zrobił. Jeśli on naszą niebogę porwał, to się przed
nimi nie ukryło.

— To można i luǳi posłać swo ą drogą, i o ęzyka się starać swo ą drogą — zauważył
pan Podbipięta.

— Trafiłeś waść w sedno. Jeśli się dowiemy, że ży e — to est na głównie sza rzecz.
Wtedy, skoro waszmościowie szczerym sercem Skrzetuskiemu pomagać chcecie, to od-
dacie się pod mo ą komendę, bo mam na więce eksperienc i¹¹⁵. Poprzebieramy się za
chłopów i postaramy się dowieǳieć, gǳie on ą ukrył — a ak raz bęǳiemy wieǳieć, to
uż głowa mo a w tym, że e dostaniemy. Na więce ważę a i Skrzetuski, bo Bohun nas
zna, a akby poznał — no, to by nas matki roǳone potem nie poznały, ale waszmościów
obydwóch nie wiǳiał.

— Mnie wiǳiał — rzekł pan Podbipięta — ale mnie sza z tym.
— Może też ego Pan Bóg poda w nasze ręce? — zawołał pan Wołody owski.
— Już a go tam nie chcę wiǳieć — mówił dale Zagłoba. — Niech tam kat na niego

patrzy. Trzeba ostrożnie poczynać, by całe imprezy nie popsować¹¹⁶. Nie może to być,
aby on eden o e ukryciu wieǳiał, a uż to ręczę waszmościom, że bezpiecznie kogo
innego się pytać.

— Może też luǳie nasi wysłani się dowieǳą. Jeśli tylko książę pozwoli, wybiorę
pewnych i wyślę choćby utro.

— Książę pozwoli, ale czy się dowieǳą, wątpię. Posłucha cie, waszmościowie: przy-
choǳi mnie do głowy i drugi sposób, oto, abyśmy zamiast luǳi wysyłać albo ęzyków
łapać, sami poprzebierali się po chłopsku i ruszyli nie mieszka ąc.

¹⁰⁹teorban — lutnia basowa, duży strunowy instrument muzyczny, podobny do bandury. [przypis redakcy ny]
¹¹⁰abominacja (z łac.) — wstręt, odraza. [przypis redakcy ny]
¹¹¹siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
¹¹²Zasławski-Ostrogski, Władysław Dominik (–) — książę, koniuszy wielki koronny i starosta łucki,

eden z na bogatszych magnatów Korony. [przypis redakcy ny]
¹¹³mens (z łac.) — umysł, myśli. [przypis redakcy ny]
¹¹⁴robić jak wino — fermentować, psuć się. [przypis redakcy ny]
¹¹⁵eksperiencja (z łac.) — doświadczenie. [przypis redakcy ny]
¹¹⁶popsować (daw.) — popsuć. [przypis redakcy ny]
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— O, nie może to być! — zakrzyknął pan Wołody owski.
— Czemu nie może być?
— To chyba waść służby wo enne nie znasz. Gdy chorągwie nemine excepto¹¹⁷ stawa ą,

to est święta rzecz. Choćby o ciec i matka konali, to towarzysz¹¹⁸ ci nie pó ǳie wtedy
permis i¹¹⁹ od azdu prosić, bo przed bitwą to est na większy dyshonor, akiego się żołnierz
dopuścić może. Po bitwie walne , gdy nieprzy aciel rozproszon, można, ale nie przedtem.
I uważ waść: Skrzetuskiemu pierwszemu chciało się zrywać i lecieć, i ratować, a ani pary
nie puścił. Reputac ę on uż ma, książę go kocha, a ani się odezwał, bo swó obowiązek
zna. To est, wiǳisz waszmość, służba publiczna, a tamto prywatna. Nie wiem, ak tam
gǳie inǳie , choć mniemam, że wszęǳie tak samo, ale u księcia naszego wo ewody
niebywała rzecz: permis a przed bitwą, eszcze u oficerów! Choćby się też i dusza podarła
Skrzetuskiemu, nie poszedłby z taką propozyc ą do księcia.

— Rzymianin on est i rygorysta, wiem — mówił pan Zagłoba — ale żeby tak kto
księciu podszepnął, może by emu i waszmościom z własne woli dał permis ę.

— Ani to emu w umyśle nie postoi! Książę całą Rzeczpospolitą ma na głowie. Cóż
waćpan myślisz, teraz tu na ważnie sze sprawy się ważą, całego narodu tyczące, żeby on się
czy ąś prywatą za mował? A choćby też, co est niepodobne, nie proszony permis ę dał,
tedy, ak Bóg na niebie, nikt by z nas teraz z obozu nie wyruszył, bo i my też pierwsze
służby o czyźnie nieszczęsne , nie sobie powinni.

— Wiem ci a o tym, wiem, i służbę z dawnych czasów znam, dlatego też powieǳia-
łem waszmości, że ten sposób przeszedł mi eno przez głowę, ale nie powieǳiałem, że
w nie sieǳi. Zresztą, prawdę rzekłszy, póki potęga hulta ska stoi nienaruszona, niewiele
byśmy mogli wskórać, ale gdy będą pobici, ścigani, gdy własne gardła będą tylko ratować,
wtedy i zapuścić się śmiało mięǳy nich możemy, i łatwie wieści z nich wydobyć. Oby
tylko ak na pręǳe reszta wo ska nadciągnęła, bo inacze na śmierć się chyba pod tym
Czołhańskim Kamieniem zamartwimy. Żeby tak przy naszym księciu była komenda, uż
byśmy ruszali, ale książę Dominik często gęsto widać popasa, kiedy go dotąd nie ma.

— We trzech dniach uż się go spoǳiewa ą.
— Da że go, Boże, ak na pręǳe ! Wszakże pan podczaszy koronny¹²⁰ ǳiś nadciąga?
— Tak est.
W te chwili drzwi się otworzyły i wszedł Skrzetuski.
Rysy ego, rzekłbyś: boleść z kamienia wykowała¹²¹, taki bił od nich chłód i spokó . Cierpienie, Rycerz
ǲiwno było patrzeć na tę twarz młodą, a tak surową i poważną, akby na nie uśmiech

nigdy nie postał, i zgadłeś łatwo, że gdy ą śmierć zetnie, wiele w nie uż nie zmieni.
Broda wyrosła panu Janowi do pół piersi, w które to broǳie śród czarnego ak krucze
pióra włosa wiły się tu i owǳie srebrne nitki.

Towarzysze i wierni przy aciele odgadywali w nim racze boleść, bo e nie okazywał.
Wreszcie był przytomny, na pozór spoko ny, w służbie swe żołnierskie eszcze prawie
niż zwykle pilnie szy i cały bliską wo ną za ęty.

— Mówiliśmy tu o nieszczęściu waszmości, które zarazem est i nasze — rzekł pan
Zagłoba — gdyż Bóg świadkiem, niczym się pocieszyć nie możemy. Ale ałowy byłby to
sentyment, gdybyśmy waćpanu łzy eno wylewać pomagali, przeto postanowiliśmy i krew
wylać, by oną niebogę, eśli choǳi eszcze po ziemi, z niewoli wyrwać.

— Bóg zapłać — rzecze pan Skrzetuski.
— Pó ǳiemy z tobą choćby do obozu Chmielnickiego — mówił pan Wołody owski

pogląda ąc niespoko nie na przy aciela.
— Bóg zapłać — powtórzył pan Jan.
— Wiemy — mówił Zagłoba — żeś waćpan sobie poprzysiągł szukać e żywe czy

martwe , przeto gotowiśmy choćby ǳiś…

¹¹⁷nemine excepto (łac.) — bez wy ątku, niekogo nie wyłącza ąc. [przypis redakcy ny]
¹¹⁸towarzysz — rycerz, szlachcic, służący w wo sku. [przypis redakcy ny]
¹¹⁹permisja (z łac.) — pozwolenie. [przypis redakcy ny]
¹²⁰podczaszy koronny — Ostroróg, Mikoła herbu Nałęcz (–), poseł se mowy, marszałek se mu koro-

nacy nego , podczaszy wielki koronny od , eden z trzech regimentarzy wo sk koronnych –.
[przypis redakcy ny]

¹²¹wykować (daw.) — wykuć. [przypis redakcy ny]
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Skrzetuski siadłszy na ławie oczy wbił w ziemię i nie odrzekł nic — aż złość porwała
pana Zagłobę. „Zaliby on miał zamiar e zaniechać? — pomyślał. — Jeśli tak, niechże mu
Bóg sekundu e¹²²! Nie masz, wiǳę, ani wǳięczności, ani pamięci na świecie. Ale zna dą
się tacy, którzy będą ą eszcze ratowali, chybabym wprzód ostatnią parę wypuścił.”

W izbie zapanowało milczenie przerywane tylko westchnieniami pana Longina. Tym-
czasem mały Wołody owski zbliżył się do Skrzetuskiego i trącił go w ramię.

— Skąd wracasz? — rzekł.
— Od księcia.
— I co?
— Wychoǳę na noc pod azdem.
— Daleko?
— Aż pod Jarmolince¹²³, eśli bęǳie wolna droga.
Wołody owski spo rzał na Zagłobę i zrozumieli się od razu.
— To ku Barowi¹²⁴? — mruknął Zagłoba.
— Pó ǳiemy z tobą.
— Musisz iść po permis ę i spytać, eśli książę inne ci roboty nie przeznaczył.
— To chodźmy razem. Mam też i o coś innego spytać.
— I my z wami — rzekł Zagłoba.
Wstali i poszli. Kwatera książęca była dość daleko, na drugim końcu obozu. W przed-

nie izbie zastali też pełno oficerów spod różnych chorągwi, bo wo ska zewsząd nadciągały
do Czołhańskiego Kamienia, wszyscy zaś biegli służby swo e księciu polecić. Pan Wołody-
owski musiał dość długo czekać, nim wraz z panem Podbipiętą przed obliczem pańskim
stanąć mogli, ale za to książę od razu pozwolił i samym echać, i dragonów Rusinów kilku
wysłać, którzy by, zmyśliwszy ucieczkę z obozu, poszli do Bohunowych Kozaków i tam
się o kniaziównę wypytywali. Do Wołody owskiego zaś rzekł:

— Sam a funkc e różne Skrzetuskiemu wyna du ę, bo wiǳę, że się boleść w nim
zamknęła i że go stoczy, a szkoda mi go niewypowieǳiana. Nic-że on wam o nie nie
mówił?

— Mało co. W pierwsze chwili zerwał się, żeby mięǳy Kozaków na oślep iść, ale
przypomniał sobie, że to teraz chorągwie nemine excepto¹²⁵ sto ą i żeśmy na o czyzny or-
dynansie¹²⁶, którą przed wszystkim ratować trzeba, i dlatego u wasze książęce mości
wcale nie był. Bóg eden wie, co się w nim ǳie e.

— I doświadcza go też ciężko. Czuwa że wasze nad nim, bo wiǳę, żeś mu wiernym
przy acielem.

Pan Wołody owski skłonił się nisko i wyszedł, bo w te chwili wszedł do księcia wo e-
woda kĳowski¹²⁷ z panem starostą stobnickim, z panem Denhofem, starostą sokalskim,
i z kilku innymi dygnitarzami wo skowymi.

— I cóż? — spytał go Skrzetuski.
— Jadę z tobą, eno wpierw muszę pó ść do swo e chorągwi, bo mam kilku luǳi

gǳieś wysłać.
— Chodźmy razem.
Wyszli, a za nimi pan Podbipiętą, Zagłoba i stary Zaćwilichowski, który szedł do

swo e chorągwi. Niedaleko namiotów chorągwi dragońskie Wołody owskiego spotkali
pana Łaszcza¹²⁸ idącego, a racze tacza ącego się na czele kilkunastu szlachty, gdyż i on,
i towarzysze byli zupełnie pĳani. Na ten widok pan Zagłoba westchnął. Pokochali się
oni bowiem eszcze pod Konstantynowem¹²⁹ z panem strażnikiem koronnym z te przy-

¹²²sekundować (z łac.) — pomagać, towarzyszyć. [przypis redakcy ny]
¹²³Jarmolińce — miasteczko w zach. części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Zbaraża. [przypis redak-

cy ny]
¹²⁴Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.

wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]
¹²⁵nemine excepto (łac.) — bez wy ątku, nikogo nie wyłącza ąc. [przypis redakcy ny]
¹²⁶ordynans (z łac.) — rozkaz. [przypis redakcy ny]
¹²⁷wojewoda kĳowski — Tyszkiewicz Łoho ski, Janusz herbu Leliwa (–), magnat, polityk, wo ewoda

kĳowski. [przypis redakcy ny]
¹²⁸Łaszcz Tuczapski, Samuel herbu Prawǳic (–) — strażnik wielki koronny, awanturnik,  razy

skazany na banic ę za na azdy na sąsiadów, ułaskawiony za zasługi wo enne. [przypis redakcy ny]
¹²⁹Konstantynów (ǳiś ukr.: Starokonstantyniw) — miasto w środkowo-zachodnie części Ukrainy, założone

w XVI w. przez magnatów Ostrogskich, twierǳa obronna przeciw na azdom tatarskim. [przypis redakcy ny]
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czyny, iż pod pewnym względem mieli natury tak podobne ak dwie krople wody. Pan
Łaszcz bowiem, choć rycerz straszliwy, dla pogaństwa ak mało kto groźny, był zarazem
przesławnym hulaką, ucztownikiem, kosterą, któren czas od bitew, modlitew¹³⁰, za az-
dów i zabĳatyk wolny lubił nade wszystko spęǳać w kole takich luǳi ak pan Zagłoba,
pić na umór i krotofil¹³¹ słuchać. Był to warchoł na wielką rękę, który sam eden tyle
wzniecał niepoko u, tyle razy przeciw prawu wykroczył, że w każdym innym państwie
byłby dawno głową nałożył. Ciążyła też na nim nie edna kondemnata¹³², ale on nawet
w czasie poko u niewiele sobie z nich robił, a teraz w czasie wo ny tym barǳie wszystko
poszło w zapomnienie. Z księciem połączył się był eszcze pod Rosołowcami i niemałe
usługi pod Konstantynowem oddał, ale od chwili odpoczynku w Zbarażu¹³³ stał się pra-
wie nieznośny przez hałasy, które wzniecał. Swo ą drogą nikt by nie zliczył i nie spisał,
ile pan Zagłoba wina u niego wypił, ile się nagadał i naopowiadał z wielką gospodarza
uciechą, któren też go coǳiennie zapraszał.

Ale od wieści o wzięciu Baru¹³⁴ pan Zagłoba sposępniał, stracił humor, werwę i więce
pana strażnika nie odwieǳał. Myślał nawet pan Łaszcz, że gǳieś od wo ska ów owialny
szlachcic od echał, gdy nagle zobaczył go teraz przed sobą.

Wyciągnął tedy ku niemu rękę i rzekł:
— Witamże waćpana. Czemu to do mnie nie za ǳiesz? Co porabiasz?
— Panu Skrzetuskiemu towarzyszę — odparł posępnie szlachcic.
Pan strażnik nie lubił Skrzetuskiego za powagę i przezywał go sensatem, zaś o nie-

szczęściu ego wieǳiał doskonale, bo był obecny na owe uczcie w Zbarażu, w czasie
które wieść przyszła o wzięciu Baru. Ale ako z natury człek wyuzdany, a do tego w te
chwili spity, nie uszanował boleści luǳkie i chwyciwszy porucznika za guz od żupana,
spytał:

— To acan za panną płaczesz?… a gładka była? co?
— Puść mnie waszmość pan! — rzekł Skrzetuski.
— Czeka .
— Za służbą idąc, nie mogę być rozkazom ego mości pana powolny.
— Czeka ! — mówił Łaszcz z uporem pĳanego człowieka. — Tobie służba, nie mnie.

Mnie tu nikt nic do rozkazania nie ma.
Po czym zniżywszy głos powtórzył pytanie:
— A gładka była? co?
Brwi porucznika zmarszczyły się.
— Tedy powiem waszmości panu, że bolączki lepie by nie tykać.
— Nie tykać?… Nie bó się. Jeśli była gładka, to ży e.
Twarz Skrzetuskiego powlokła się śmiertelną bladością, ale się pohamował i rzekł:
— Mości panie… bym nie zapomniał, z kim mówię…
Łaszcz wytrzeszczył oczy.
— Co to? grozisz aspan? aspan mnie?… dla edne gamratki¹³⁵?
— Rusza że, mości strażniku, w swo ą drogę! — huknął, trzęsąc się ze złości, stary

Zaćwilichowski.
— A wy chłystki, szaraki, sługusy! — wrzeszczał strażnik. — Mości panowie, do

szabel!
I wydobywszy swo ą, skoczył z nią do Skrzetuskiego, ale w tymże mgnieniu oka żelazo

świsnęło w ręku pana Jana i szabla strażnika furknęła ak ptak w powietrzu, on zaś sam
zachwiał się z rozmachu i padł ak długi na ziemię.

Pan Skrzetuski nie dobĳał, eno stał blady ak trup, akby odurzony, a tymczasem
zerwał się tumult. Z edne strony skoczyli żołnierze strażnikowi, z drugie dragoni Wo-
łody owskiego sypnęli się ak pszczoły z ula. Rozległy się krzyki: „Bĳ! bĳ!” Wielu nadla-
tywało nie wieǳąc, o co iǳie. Szable poczęły szczękać, tumult lada chwila mógł zmienić

¹³⁰modlitew — ǳiś popr. forma D. lm: modlitw. [przypis redakcy ny]
¹³¹krotofila a. krotochwila (starop.) — żart. [przypis redakcy ny]
¹³²kondemnata (z łac.) — wyrok skazu ący. [przypis redakcy ny]
¹³³Zbaraż — miasto w zach. części Ukrainy, ok.  km na płn. wschód od Tarnopola. [przypis redakcy ny]
¹³⁴Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.

wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]
¹³⁵gamratka (daw.) — panienka lekkich obycza ów. [przypis redakcy ny]
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się w walną bitwę ogólną. Na szczęście towarzysze Łaszcza, wiǳąc, iż coraz przybywało
wiśniowiecczyków, wytrzeźwiawszy ze strachu, porwali pana strażnika i poczęli z nim
uchoǳić.

I z pewnością, gdyby pan strażnik miał do czynienia z innym, mnie karnym wo -
skiem, byliby go roznieśli na szablach w drobne szmaty, ale stary Zaćwilichowski, oprzy-
tomniawszy, krzyknął tylko: „Stó !” — i szable schowały się do pochew.

Niemnie zawrzało w całym obozie, a echo tumultu doszło do uszu książęcych, zwłasz-
cza iż pan Kuszel, będąc na służbie, wpadł do izby, w które książę z wo ewodą kĳowskim,
ze starostą stobnickim i panem Denhofem obradował, i krzyknął:

— Mości książę, żołnierze szablami się sieką!
W te chwili pan strażnik koronny, blady i bezprzytomny z wściekłości, ale uż trzeź-

wy, wleciał ak bomba.
— Mości książę! sprawiedliwości! — wołał. — W tym obozie ak u Chmielnickiego,

ni na krew, ni na godność względu nie ma ą! Szablami dygnitarzy koronnych sieką! Jeśli
mi wasza książęca mość sprawiedliwości nie wymierzysz, na gardło nie skarzesz, to a sam
sobie ą wymierzę.

Książę porwał się zza stołu.
— Co się stało?… Kto waszmości pana napastował?
— Twó oficer… Skrzetuski.
Prawǳiwe zdumienie odbiło się na twarzy księcia.
— Skrzetuski?
Nagle drzwi się otworzyły i wszedł Zaćwilichowski.
— Mości książę, a byłem świadkiem! — rzekł.
— Ja tu nie rac e dawać przyszedłem, eno kary żądać! — wołał Łaszcz.
Książę zwrócił się ku niemu i utkwił w niego oczy.
— Powoli, powoli! — rzekł z cicha i z przyciskiem.
Było coś tak strasznego w ego oczach i przyciszonym głosie, że strażnik, choć słynny

z zuchwałości, zamilkł nagle, akby mowę stracił, a panowie aż przybledli.
— Mów waść! — rzekł książę do Zaćwilichowskiego.
Zaćwilichowski opowieǳiał rzecz całą, ak nieszlachetnym i niegodnym nie tylko

dygnitarza, ale i szlachcica sentymentem powodowany, pan strażnik począł przeciw boleści
pana Skrzetuskiego bluźnić, a następnie z szablą się na niego rzucił, aką moderac ę¹³⁶, ego
wiekowi prawǳiwie niezwycza ną, okazał namiestnik, tylko na wytrąceniu napastnikowi
oręża poprzesta ąc; na koniec staruszek tak skończył:

— A ako mnie wasza książęca mość zna, iż do siedmǳiesięciu lat łgarstwo warg
moich nie skalało i póki żyw będę, nie skala, tak pod przysięgą ednego słowa w relac i
mo e zmienić nie mogę.

Książę wieǳiał, że słowo Zaćwilichowskiego złotu równe, a przy tym zbyt dobrze znał
Łaszcza. Ale na razie nie odrzekł nic, eno wziął pióro i począł pisać.

Skończywszy spo rzał na pana strażnika.
— Sprawiedliwość bęǳie waszmości panu wymierzona — rzekł.
Pan strażnik usta otworzył i chciał coś mówić, ale słowa mu akoś nie dopisały, więc

wsparł się w bok, skłonił się i wyszedł dumnie z izby.
— Żeleński! — rzekł książę — oddasz to pismo panu Skrzetuskiemu.
Pan Wołody owski, który namiestnika nie odstępował, strapił się nieco wiǳąc wcho-

ǳącego książęcego pacholika, był bowiem pewny, że wypadnie im przed księciem zaraz
się stawić. Tymczasem pacholik zostawił list i nic nie mówiąc wyszedł, a Skrzetuski prze-
czytawszy go podał przy acielowi.

— Czyta — rzekł.
Pan Wołody owski spo rzał i wykrzyknął:
— Nominac a na porucznika!
I chwyciwszy za szy ę Skrzetuskiego ucałował oba ego policzki.
Pełne porucznikostwo w husarskie chorągwi było niemal dygnitariatem wo skowym.

Te , w które służył pan Skrzetuski, rotmistrzem był sam książę, a porucznikiem nomi-
nalnym pan Suffczyński z Sieńczy, człowiek uż stary i dawno z czynne służby wyby-

¹³⁶moderacja (z łac.) — opanowanie, umiarkowanie. [przypis redakcy ny]

  Ogniem i mieczem, tom drugi 



ły. Pan Jan od dawna sprawował de facto¹³⁷ obowiązki i ednego, i drugiego, co zresztą
w podobnych chorągwiach, w których dwa pierwsze stopnie bywały nieraz tytularny-
mi tylko godnościami, przytrafiało się często. Rotmistrzem królewskie chorągwi bywał
sam król, prymasowskie prymas, porucznikami w obydwóch wysocy dygnitarze dworscy
— sprawowali¹³⁸ zaś chorągwie istotnie namiestnicy, których z tego powodu w zwykłe
mowie porucznikami i pułkownikami zwano. Takim faktycznym porucznikiem vel puł-
kownikiem był pan Jan. Ale mięǳy faktycznym sprawowaniem urzędu, mięǳy godnością
w potoczne mowie dawaną a istotną była ednak wielka różnica. Obecnie na mocy nomi-
nac i pan Skrzetuski stawał się ednym z pierwszych oficerów księcia wo ewody ruskiego.

Ale gdy przy aciele rozpływali się z radości, winszu ąc mu nowego zaszczytu, twarz
ego nie zmieniła się ani na chwilę i pozostała tak samo surową i kamienną, bo uż nie
było takich godności a dosto eństw na świecie, które by mogły ą roz aśnić.

Wstał ednak i poszedł ǳiękować księciu, a tymczasem mały Wołody owski choǳił
po ego kwaterze zaciera ąc ręce.

— No, no! — mówił — porucznik nominowany w husarskie chorągwi! W takich
młodych latach eszcze się to chyba nikomu nie zdarzyło.

— Żeby mu Bóg wrócił tylko szczęście! — rzekł Zagłoba.
— Ot, co est! Ot, co est! Uważaliście, że ani drgnął.
— Wolałby się on tego zrzec — rzekł pan Longinus.
— Mości panie — westchnął Zagłoba — cóż ǳiwnego! Ja bym oto te mo e pięć

palców za nią oddał, chociażem nimi chorągiew zdobył.
— Tak to, tak!
— Ale to pan Suffczyński musiał umrzeć? — zauważył Wołody owski.
— Pewnie, że umarł.
— Kto też namiestnictwo weźmie? Chorąży młoǳik i dopiero od Konstantynowa¹³⁹

funkc ę sprawu e.
Pytanie to pozostało nie rozstrzygnięte; ale odpowiedź na nie przyniósł z powrotem

sam porucznik Skrzetuski.
— Mości panie — rzekł do pana Podbipięty — książę mianował waści namiestni-

kiem.
— O Boże! Boże! — ęknął pan Longinus składa ąc ak do modlitwy ręce.
— Tak samo mógłby ego inflancką kobyłę mianować — mruknął Zagłoba.
— No, a pod azd? — spytał pan Wołody owski.
— Jeǳiemy nie mieszka ąc — odpowieǳiał pan Skrzetuski.
— Siła¹⁴⁰ kazał książę luǳi wziąć?
— Jedną kozacką, drugą wołoską¹⁴¹ chorągiew, razem pięciuset luǳi.
— He , to wyprawa, nie pod azd, ale kiedy tak, to czas nam w drogę.
— W drogę, w drogę! — powtórzył pan Zagłoba. — Może też Bóg nam dopomoże,

że wieści akowe zasięgniem.
W dwie goǳiny późnie , równo z zachodem słońca, cztere przy aciele wy eżdżali

z Czołhańskiego Kamienia ku południowi, prawie zaś ednocześnie opuszczał obóz wraz
ze swymi ludźmi pan strażnik koronny. Patrzyło na ten od azd mnóstwo rycerstwa spod
różnych chorągwi, nie szczęǳąc okrzyków i urągań; oficerowie cisnęli się koło pana Kusz-
la, któren opowiadał, z akich przyczyn pan strażnik został wypęǳony i ak się to odbyło.

— Ja mu nosiłem rozkaz księcia — mówił pan Kuszel — i wierza cie waszmościowie,
iż periculosa¹⁴² to była mis a, bo gdy go wyczytał, począł tak ryczeć ak wół, gdy go żelazem

¹³⁷de facto (łac.) — faktycznie. [przypis redakcy ny]
¹³⁸sprawować — zarząǳać. [przypis redakcy ny]
¹³⁹Konstantynów (ǳiś ukr.: Starokonstantyniw) — miasto w środkowo-zachodnie części Ukrainy, założone

w XVI w. przez magnatów Ostrogskich, twierǳa obronna przeciw na azdom tatarskim. [przypis redakcy ny]
¹⁴⁰siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
¹⁴¹chorągiew wołoska — odǳiał lekkie azdy, sprawǳa ące się dobrze w pościgach i zwiadach; w chorągwiach

tych służyli często żołnierze z Wołoszczyzny, ale także Polacy i Ukraińcy; Wołoszczyzna — państwo na terenach
ǳisie sze płd. Rumunii, rząǳone przez hospodara i zależne od Imperium Osmańskiego. [przypis redakcy ny]

¹⁴²periculosa (łac.) — niebezpieczna. [przypis redakcy ny]
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cechu ą¹⁴³. Na mnie się też do naǳiaka¹⁴⁴ porwał, ǳiw, iż nie uderzył, ale zda e się, iż
przez okno u rzał Niemców pana Koryckiego, otacza ących kwaterę, i moich dragonów
z bandoletami w ręku. Dopiero wziął krzyczeć: „Dobrze! Dobrze! Ode dę, kiedy mnie
wypęǳa ą!… Pó dę do księcia Dominika¹⁴⁵, któren mnie wǳięcznie przy mie! Nie będę
(prawi) z ǳiadami służył, ale się pomszczę (krzyczał), akem Łaszcz! akem Łaszcz!…
i z tego chłystka (prawi) muszę mieć satysfakc ę!” Myślałem, że go ad zale e — a stół to
ǳiobał naǳiakiem ze złości raz przy razie. I powiem waszmościom, żem nie est pewien,
czy się co złego panu Skrzetuskiemu nie przytrafi, bo ze strażnikiem nie ma żartów.
Zawzięty to est człek i dumny, któren eszcze żadne urazy płazem nie puścił, a odważny
i przy tym dygnitarz.

— Co się zaś ma Skrzetuskiemu trafić sub tutela¹⁴⁶ księcia pana! — rzekł eden z ofi-
cerów. — I pan strażnik, choć na wszystko gotowy, bęǳie się rachował z taką ręką.

Tymczasem porucznik, nie wieǳąc nic o ślubach, akie przeciw niemu pan straż-
nik czynił, oddalał się coraz barǳie od obozu na czele swego odǳiału, kieru ąc się ku
Ożygowcom w stronę Bohu i Medwiedówki. Chociaż uż wrzesień powarzył liście na
drzewach, noc była pogodna i ciepła, ak w lipcu, bo taki to uż był cały ów rok, w któ-
rym prawie nie było zimy, a wiosną zakwitło wszystko uż wówczas, gdy przeszłych lat
legiwał eszcze głęboki śnieg na stepach. Po dość mokrym lecie pierwsze miesiące esieni
nastały suche a łagodne, o bladych dniach i widnych księżycowych nocach. Jechali tedy
po łatwe droǳe, nie strażu ąc zbytecznie, bo byli eszcze zbyt blisko obozu, aby aki na-
pad miał grozić; echali żwawo: namiestnik z kilkunastoma końmi na przeǳie, a za nim
Wołody owski, Zagłoba i pan Longinus.

— Obaczcie no, waszmościowie, ako się światło miesiąca kłaǳie na owym wzgórzu Noc, Śmierć, Światło,
Wierzenia— szeptał pan Zagłoba — przysiągłbyś, że ǳień. Mówią, że tylko w czasie wo en bywa ą

takie noce, aby dusze wyszłe z ciał łbów sobie nie rozbĳały po ciemku o drzewa, ako
wróble w stodole o krokwie, i łatwie drogę znalazły. ǲiś też est piątek, ǳień Zbawi-
ciela, w którym z adliwe humory z ziemi nie wychoǳą i złe moce nie ma ą przystępu do
człowieka. Czu ę, że mi lże akoś i naǳie a we mnie wstępu e.

— Żeśmy to uż przecie wy echali i akowyś ratunek przedsiębierzem, to grunt! —
rzecze Wołody owski.

— Na gorze to w umartwieniu na mie scu sieǳieć — mówił dale Zagłoba — gdy
na koń sięǳiesz, zaraz ci desperac a od trzęsienia się coraz niże zlatu e, aż ą w końcu
i zgoła wytrzęsiesz.

— Nie wierzę a — szepnął Wołody owski — aby tak wszystko można wytrząść;
exemplum¹⁴⁷ afekt¹⁴⁸, któren się niby kleszcz w serce wpĳa.

— Gdy est szczery — rzecze pan Longinus — to choćbyś się z nim ako z niedź-
wieǳiem borykał, zmoże cię.

To rzekłszy pan Longinus ulżył wezbrane piersi westchnieniem podobnym do sap-
nięcia miecha kowalskiego, zaś mały Wołody owski podniósł oczy ku niebu, akby szukał
mięǳy gwiazdami te , która księżniczce Barbarze świeciła.

Konie poczęły parskać w całe chorągwi, a pocztowi¹⁴⁹ odpowiadali im: „Zdrów,
zdrów!” — potem uciszyło się wszystko, aż akiś tęskny głos począł śpiewać w tylnych
szeregach:

Jeǳiesz na wo nę, niebożę,
Jeǳiesz na wo nę!
Noce ci będą na dworze,
A ǳionki zno ne… . . . . . . . . .

¹⁴³cechować — wypalać gorącym żelazem znak rozpoznawczy właściciela na skórze zwierzęcia. [przypis re-
dakcy ny]

¹⁴⁴naǳiak— broń o kształcie zaostrzonego młotka, służąca w bitwie do rozbĳania zbroi przeciwnika. [przypis
redakcy ny]

¹⁴⁵Zasławski-Ostrogski, Władysław Dominik (–) — książę, koniuszy wielki koronny i starosta łucki,
eden z na bogatszych magnatów Korony. [przypis redakcy ny]

¹⁴⁶sub tutela (łac.) — pod opieką. [przypis redakcy ny]
¹⁴⁷exemplum (łac.) — na przykład. [przypis redakcy ny]
¹⁴⁸afekt (z łac.) — uczucie; tu: miłość. [przypis redakcy ny]
¹⁴⁹pocztowy — członek pocztu, sługa. [przypis redakcy ny]
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— Starzy żołnierze mówią, że konie zawsze prycha ą na dobrą wróżbę, co mnie i o ciec
nieboszczyk eszcze powiadał — rzekł Wołody owski.

— Coś mnie akoby w ucho szepce, że nie na próżno eǳiemy — odpowieǳiał Za-
głoba.

— Da że Bóg, aby i porucznikowi akowaś otucha w serce wstąpiła — westchnął pan
Longinus.

Zagłoba począł głową kiwać i kręcić ak człowiek, któren z akąś myślą się nie może
uporać, a na koniec ozwał się:

— Całkiem mnie co innego w głowie sieǳi i muszę się uż chyba przed waćpanami
z te myśli spuścić, gdyż mi est wcale nieznośna: oto czyście waściowie nie zauważyli, że
od nie akiego czasu Skrzetuski — nie wiem, może dysymilu e¹⁵⁰ — ale taki est, akby
na mnie z nas wszystkich o salwowaniu one niebogi myślał.

— Gǳie zaś! — odpowieǳiał Wołody owski — humor to tylko u niego taki, aby to
nic nikomu nie wyznać. Nigdy on nie był inny.

— To swo ą drogą, ale eno sobie waszmość przypomnĳ: gdyśmy mu naǳie ę poka-
zowali, mówił „Bóg zapłać!” i mnie, i waćpanu tak negligenter¹⁵¹, akby o lada aką sprawę
choǳiło, a Bóg wiǳi, czarna by to była z ego strony niewǳięczność, bo co się ta nieboga
za nim napłakała i natęskniła, tego by na wołowe skórze nie spisać. Na własne oczy to
wiǳiałem.

Wołody owski potrząsnął głową.
— Nie może to być, aby on e zaniechał — rzekł — choć prawda, że pierwszym ra-

zem, gdy mu ą z Rozłogów ów diabeł porwał, desperował tak, iżeśmy się o egomentem¹⁵²
obawiali, a teraz daleko więce okazał upamiętania. Ale eśli mu Bóg spokó w duszę wlał
i siły dodał — to i lepie . Jako szczerzy przy aciele, powinniśmy się z tego cieszyć…

To rzekłszy Wołody owski konia spiął i posunął się naprzód ku Skrzetuskiemu, a zaś
Zagłoba echał czas akiś w milczeniu wedle pana Podbipięty.

— Czy wasze¹⁵³ nie tego mniemania, co i a, że gdyby nie amory, siła¹⁵⁴ złego nie Miłość, Los
stałaby się na świecie?

— Co komu Pan Bóg przeznaczył, to go i tak nie minie — odparł Litwin.
— A waćpan to nigdy g’rzeczy¹⁵⁵ nie odpowiesz. To inna sprawa, a to inna. Przez

cóż Tro a zburzona? hę? Albo to i ta wo na nie o ryżą kosę¹⁵⁶? Zachciało się Chmielowi
Czaplińskie czy też Czaplińskiemu Chmielnickie ¹⁵⁷, a my dla ich żąǳ grzesznych karki
kręcimy.

— Bo to niepoczciwe amory; ale są i zacne, od których chwała boża się przymnaża.
— Teraześ waćpan lepie utrafił. A prędkoż sam w one winnicy pracować poczniesz?

Słyszałem, żeć szarfą na wo nę przewiązano.
— Braciaszku!… braciaszku!…
— Ale trzy głowy na zawaǳie sta ą, co?
— Ach! tak ono i est!
— To ci powiem: machnĳ dobrze i utnĳ od razu: Chmielnickiemu, chanowi¹⁵⁸ i Bo-

hunowi.
— Żeby się to tylko chcieli ustawić! — odrzekł rozrzewnionym głosem pan Longin

wznosząc ku niebu oczy.
Tymczasem Wołody owski echał długo wedle Skrzetuskiego i spoglądał w milczeniu

spod hełmu na ego martwą twarz, aż wreszcie trącił strzemieniem w ego strzemię.
— Janie — rzekł — źle, że się tak zapamiętywasz.

¹⁵⁰dysymiluje (z łac.) — ukrywa, przemilcza. [przypis redakcy ny]
¹⁵¹negligenter (łac.) — niedbale, obo ętnie. [przypis redakcy ny]
¹⁵²mens, mentis (łac.) — umysł, rozsądek; zdrowie psychiczne, tu B. lp mentem. [przypis redakcy ny]
¹⁵³wasze — skrót od: wasza miłość pan. [przypis redakcy ny]
¹⁵⁴siła (daw.) — wiele, dużo. [przypis redakcy ny]
¹⁵⁵g’rzeczy (starop.) — do rzeczy, rozsądnie, na temat. [przypis redakcy ny]
¹⁵⁶o ryżą kosę — o rudy warkocz; t . o ładną kobietę. [przypis redakcy ny]
¹⁵⁷Zachciało się Chmielowi Czaplińskiej czy też Czaplińskiemu Chmielnickiej — powstanie Chmielnickiego

poprzeǳił konflikt pomięǳy nim a Czaplińskim o nieznaną z imienia kobietę, zwaną „Heleną kresową” (w
nawiązaniu do Heleny Tro ańskie ), która na pierw była kochanką Chmielnickiego, a potem żoną Czaplińskiego.
[przypis redakcy ny]

¹⁵⁸chan — władca Tatarów, Islam III Gire (–). [przypis redakcy ny]
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— Ja się nie zapamiętywam, eno się modlę — odpowieǳiał Skrzetuski.
— Święta to est i chwalebna rzecz, aleś ty nie zakonnik, byś na same modlitwie

poprzestawał.
Pan Jan zwrócił z wolna swo ą męczeńską twarz ku Wołody owskiemu i spytał głu-

chym, pełnym śmiertelne rezygnac i głosem:
— Powieǳże, Michale, co mnie pozosta e więce , ak habit?…
— Pozosta e ci ą ratować — odpowieǳiał Wołody owski.
— Tak też i uczynię do ostatniego oddechu. Ale choćbym ą też i żywą odnalazł,

zali¹⁵⁹ to nie bęǳie za późno? Strzeż mnie, Boże, bo o wszystkim mogę myśleć, tylko
nie o tym, strzeż, Boże, rozumu mo ego! Już a niczego więce nie pragnę, eno wyrwać
ą z tych rąk potępionych, a potem niech ona zna ǳie taki przytułek, akiego i a będę
szukał¹⁶⁰. Widać woli boże nie było… Da mnie się modlić, Michale, a krwawiące rany
nie tyka …

Wołody owskiemu ścisnęło się serce; chciał eszcze, było, go pocieszać, o naǳiei mó-
wić, ale słowa nie chciały mu prze ść przez gardło; i echali dale w głuchym milczeniu,
tylko wargi pana Skrzetuskiego poruszały się szybko w modlitwie, przez którą chciał wi-
docznie myśli okropne odpęǳić, a małego rycerza, gdy spo rzał przy świetle księżyca na
tę twarz, aż strach zd ął, bo mu się wydało, że to est zupełnie twarz mnicha, surowa,
wynęǳniała przez posty i umartwienia.

A wtem ów głos znowu zaczął śpiewać w tylnych szeregach:

Zna ǳiesz po wo nie, niebożę,
Zna ǳiesz po wo nie,
Pustki z powrotem w komorze,
Ran w skórze ho nie.

 
Pan Skrzetuski szedł ze swym pod azdem w ten sposób, że we dnie wypoczywał w lasach
i arach, pilnie rozstawia ąc straże, a nocami tylko posuwał się naprzód. Zbliżywszy się
do akie wioski, zwykle otaczał ą tak, aby noga nie wyszła, brał żywność, paszę dla koni,
a przede wszystkim zbierał wieści o nieprzy acielu, po czym wychoǳił, nie czyniąc lu-
ǳiom nic złego, wyszedłszy zaś zmieniał nagle drogę, aby nieprzy aciel nie mógł się we
wsi dowieǳieć, w którą pod azd udał się stronę. Celem wyprawy było: dowieǳieć się,
czy Krzywonos¹⁶¹ ze swymi czterǳiestoma tysiącami luǳi oblega dotąd Kamieniec¹⁶², czy
też, rzuciwszy bezowocne oblężenie, iǳie w pomoc Chmielnickiemu, aby razem z nim
stanąć do walne rozprawy, a dale : co robią dobruǳcy Tatarzy¹⁶³? — czy uż Dniestr
przeszli i połączyli się z Krzywonosem, czy z tamte strony eszcze leżą? Ważne to były
dla obozu polskiego wiadomości i regimentarze sami powinni się byli o nie starać, ale
że nie przyszło im to, ako niedoświadczonym luǳiom, do głowy, przeto książę wo e-
woda ruski wziął na siebie ten ciężar. Jeżeliby bowiem pokazało się, że Krzywonos wraz
z białogroǳkimi¹⁶⁴ i dobruǳkimi hordami porzucił oblężenie nie zdobytego Kamieńca
i do Chmielnickiego dążył — tedy należało ak na pręǳe na tego ostatniego uderzać,

¹⁵⁹zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
¹⁶⁰niech ona znajǳie taki przytułek, jakiego i ja będę szukał — t . klasztor. [przypis redakcy ny]
¹⁶¹Krzywonos, Maksym (ukr. Krywonis, zm. ) — eden z przywódców powstania Chmielnickiego, brał

uǳiał w bitwach pod Korsuniem i pod Piławcami, zdobył Bar, Krzemieniec i Połonne oraz Wysoki Zamek we
Lwowie, gǳie zmarł kilka dni po bitwie. [przypis redakcy ny]

¹⁶²Kamieniec Podolski — miasto i zamek w płd.-zach. części Ukrainy, ok.  km na południe od Tarnopola
i Zbaraża; naturalna twierǳa w zakolu rzeki Smotrycz opierała się oblężeniom tureckim i kozackim aż do 
r.; po panowaniu tureckim (–) pozostał w Kamieńcu muzułmański minaret przy katedrze św. Piotra
i Pawła. [przypis redakcy ny]

¹⁶³dobruǳcy Tatarzy — orda tatarska z zachodu, terenów ǳisie sze Mołdawii i płd. Ukrainy. [przypis re-
dakcy ny]

¹⁶⁴białogroǳka orda — Tatarzy, mieszka ący w Białogroǳie; Białogród a. Akerman (ǳiś ukr.: Biłhorod-Dni-
strowskĳ) — miasto położone nad limanem Dniestru, ok.  km od Morza Czarnego, na terenie ǳisie sze
płd. Ukrainy, ok.  km na płd. zach. od Odessy, założone w VI w. p.n.e. ako kolonia grecka, w XVII i XVIII
w. w rękach tatarskich. [przypis redakcy ny]
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zanimby do na wyższe potęgi nie wyrósł. Tymczasem generał-regimentarz, książę Do-
minik Zasławski-Ostrogski¹⁶⁵, nie śpieszył się i w chwili wy azdu Skrzetuskiego dopiero
za dwa lub trzy dni spoǳiewano się go w obozie. Widocznie ucztował swym zwycza em
po droǳe i miał się dobrze, a tymczasem mĳała na lepsza pora złamania potęgi Chmiel-
nickiego i książę Jeremi rozpaczał na myśl, że eśli wo na tak dale prowaǳoną bęǳie,
to nie tylko Krzywonos i ordy zadniestrzańskie na czas do Chmielnickiego przybędą, ale
i sam chan na czele wszystkich sił perekopskich, noha skich i azowskich.

Jakoż i były wieści w obozie, że chan uż Dniepr przebył i że w dwieście tysięcy koni
ǳień i noc na zachód dąży, a książę Dominik nie przybywał i nie przybywał.

Coraz też było prawdopodobnie szym, że wo ska sto ące pod Czołhańskim Kamieniem
muszą stanąć do rozprawy z potęgą pięćkroć licznie szą i że w razie klęski regimentarzy
nic uż nie przeszkoǳi nieprzy acielowi wtargnąć do serca Rzeczypospolite , pod Kraków
i Warszawę.

Krzywonos tym był niebezpiecznie szy, że na wypadek gdyby regimentarze chcieli się
posunąć w głąb Ukrainy, on, idąc spod Kamieńca wprost na północ aż pod Konstan-
tynów¹⁶⁶, mógł im zagrozić odwrót, a w każdym razie wówczas byliby wzięci we dwa
ognie. Przeto pan Skrzetuski postanowił nie tylko wywieǳieć się o Krzywonosie, ale go
i powstrzymać. Prze ęty ważnością swego zadania, od którego spełnienia los całego wo -
ska w części zależał, ważył porucznik chętnie życie swo e i swoich żołnierzy; ednakowoż
przedsięwzięcie owo i tak za szalone poczytywanym być by mogło, gdyby młody rycerz
miał zamiar wstępnym bo em w pięćset luǳi powstrzymać czterǳiestotysięczną Krzywo-
nosową watahę posiłkowaną przez białogroǳkie i dobruǳkie ordy. Ale pan Skrzetuski
zbyt był doświadczonym żołnierzem, aby się na szaleństwa rzucać — i wieǳiał doskonale,
że w razie bitwy w goǳinę fala prze ǳie po trupach ego i towarzyszów¹⁶⁷ — chwycił się
więc innych środków. Oto naprzód rozpuścił wieść mięǳy własnymi żołnierzami, że idą
tylko ako przednia straż całe dywiz i strasznego księcia, i wieść tę rozpuszczał wszęǳie,
we wszystkich chutorach¹⁶⁸, wioskach i miasteczkach, które wypadało mu przechoǳić.
Jakoż rozeszła się ona lotem błyskawicy wzdłuż Zbrucza, Smotrycza, Stuǳienicy, Uszki,
Kałusiku¹⁶⁹, z ich biegiem dostała się do Dniestru i leciała dale , akby wiatrem gnana, od
Kamieńca aż do Jahorlika¹⁷⁰. Powtarzali ą baszowie¹⁷¹ tureccy w Chocimiu¹⁷² i Zaporoż-
cy w Jampolu, i Tatarzy w Raszkowie¹⁷³. I znowu rozległ się ów znany okrzyk: „Jarema
iǳie!”, od którego zamierały serca zbuntowanego ludu, któren drżał z przerażenia, nie-
pewny dnia ani goǳiny.

A nikt nie wątpił w prawdę wieści. Regimentarze uderzą na Chmiela, a Jarema na
Krzywonosa — to leżało w porządku rzeczy. Sam Krzywonos uwierzył i ręce mu opadły.
Co miał robić? Ruszyć na księcia? Toż pod Konstantynowem inny duch był w czerni¹⁷⁴
i większe siły, a ednak zostali pobici, zǳiesiątkowani, ledwie z życiem uszli. Krzywonos
był pewien, że ego moło cy¹⁷⁵ będą się bili ak wściekli przeciw każdym innym wo skom
Rzeczypospolite i przeciw każdemu innemu woǳowi, ale za zbliżeniem się Jaremy —
pierzchną ak stado łabęǳi przed orłem, ak stepowe puchy przed wiatrem.

¹⁶⁵Zasławski-Ostrogski, Władysław Dominik (–) — książę, koniuszy wielki koronny i starosta łucki,
eden z na bogatszych magnatów Korony. [przypis redakcy ny]

¹⁶⁶Konstantynów (ǳiś ukr.: Starokonstantyniw) — miasto w środkowo-zachodnie części Ukrainy, założone
w XVI w. przez magnatów Ostrogskich, twierǳa obronna przeciw na azdom tatarskim. [przypis redakcy ny]

¹⁶⁷towarzyszów — ǳiś popr. forma D. lm: towarzyszy. [przypis redakcy ny]
¹⁶⁸chutor a. futor — po edyncze gospodarstwo, oddalone od wsi; przysiółek. [przypis redakcy ny]
¹⁶⁹Zbrucz, Smotrycz, Stuǳienica, Uszka, Kałusik — rzeki w zach. części Ukrainy, w dorzeczu Dniestru.

[przypis redakcy ny]
¹⁷⁰Jahorlik— rzeka w płd.-zach. części Ukrainy, lewy dopływ Dniestru; miasteczko i stanica wo skowa u u ścia

rzeki Jahorlik do Dniestru, ok.  km na płd. od Bracławia, wówczas przy granicy z Mołdawią i Turc ą, ǳiś
na terenie Mołdawii. [przypis redakcy ny]

¹⁷¹basza a. pasza (z tur.) — wysoki urzędnik turecki; pan. [przypis redakcy ny]
¹⁷²Chocim (ukr. Chotyn) — miasto i twierǳa nad Dniestrem, ok.  km na południe od Kamieńca Podol-

skiego, wówczas na granicy z podporządkowaną Turkom Mołdawią, ǳiś w płd.-zach. części Ukrainy. [przypis
redakcy ny]

¹⁷³Raszków — miasteczko nad Dniestrem, ǳiś na terenie płn. Mołdawii. [przypis redakcy ny]
¹⁷⁴czerń — chłopstwo. [przypis redakcy ny]
¹⁷⁵mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna, zuch; tu: Kozak. [przypis redakcy ny]
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Czekać księcia pod Kamieńcem było eszcze gorze . Krzywonos postanowił rzucić się
na wschód, aż hen! ku Bracławowi¹⁷⁶, ominąć swego złego ducha i dążyć do Chmielnic-
kiego. Pewnym był wprawǳie, że tak kołu ąc, na czas nie zdąży, ale przyna mnie na czas
się o rezultacie dowie i o własnym ratunku pomyśli.

A wtem przyleciały z wiatrem nowe wieści, że Chmielnicki uż pobit; puszczał e —
ak i poprzednie — umyślnie pan Skrzetuski; wówczas w pierwsze chwili nie wieǳiał
uż nieszczęsny watażka¹⁷⁷, co począć.

Następnie postanowił tym barǳie na wschód ruszyć, ak na dale się w stepy posunąć:
może też spotka Tatarów i przy nich się schroni?

Ale przede wszystkim chciał się upewnić, dlatego pilnie wypatrywał mięǳy swymi
pułkownikami, kogo by znalazł na wszystko gotowego a pewnego, by go z pod azdem po
ęzyka wysłać. Ale wybór był trudny, chętnych brakło, i trzeba było koniecznie znaleźć
takiego człowieka, któren by na wypadek dostania się w ręce nieprzy aciela, ni pieczony
ogniem, ni nawlekany na pal, ni łamany kołem, nie wydał planów ucieczki.

Na koniec Krzywonos znalazł.
Pewne nocy kazał wołać do siebie Bohuna i rzekł mu:
— Słysz, Jurku, mó przy acielu! Iǳie na nas Jarema z potęgą wielką, zginąć przy ǳie

nieszczęsnym!
— Słyszałem i a, że iǳie. My uż z wami, bat’ku¹⁷⁸, o tym mówili; ale czemu nam

ginąć?
— Ne zderżymo¹⁷⁹. Innemu by zǳierżyli, Jaremie nie. Moło cy się ego bo ą.
— A a się ego nie bo ę, a mu pułk w Wasiłówce na Zadnieprzu wyciął.
— Wiem a to, że ty się ego nie boisz. Two a sława kozacka, moło ecka, warta ego

kniaziowe , ale a mu bitwy dać nie mogę, bo moło cy nie zechcą… Przypomnĳ, co na
raǳie mówili, ako się na mnie do szabel i kiścieni¹⁸⁰ rzucali, że ich na rzeź chcę prowaǳić.

— To idźmy do Chmiela, tam zaży emy krwi i zdobyczy.
— Mówią, że Chmiel uż od regimentarzy pobit.
— Temu a nie wierzę, o cze Maksymie. Chmiel lis, bez Tatarów nie uderzy na La-

chów.
— Tak i a myślę, ale trzeba wieǳieć. Wtedy by my wrażego¹⁸¹ Jaremę obeszli

i z Chmielem się połączyli, ale trzeba wieǳieć! Ot, żeby się kto Jaremy nie bał, a z pod-
azdem poszedł i ęzyka porwał, a by mu czapkę czerwonych złotych nasypał.

— Ja pó dę, o cze Maksymie, nie czerwonych szukać, ale sławy kozackie , moło eckie !
— Ty drugi po mnie ataman, a ty chcesz iść? Bęǳiesz ty eszcze pierwszym atamanem

nad Kozakami, nad dobrymi moło cami, bo ty się Jaremy nie boisz. Idźże ty, sokole,
a potem, czego chcesz, żąda . No, a ci powiem: żeby ty nie poszedł, to a by poszedł sam,
ale mnie nie można.

— Nie można, bo akbyście wy, o cze, wyszli, tak by moło cy krzyknęli, że hołowu
spasa ete¹⁸², i rozlecieliby się na cały świat; a ak a pó dę, tak im serca przybęǳie.

— A siła¹⁸³ komunika¹⁸⁴ ci dać?
— Nie wezmę a dużo, z małą watahą łatwie się ukryć i pode ść… ale z pięciuset do-

brych moło ców da cie, a uż mo a głowa, że wam ęzyków przywiozę, i nie pocztowych¹⁸⁵,
ale towarzyszów¹⁸⁶, od których się wszystkiego dowiecie.

— Jedźże zaraz. Z Kamieńca uż z ǳiał bĳą na radość i na spasenie Lacham¹⁸⁷, a na
pohybel¹⁸⁸ nam, niewinnym.

¹⁷⁶Bracław — miasto i stolica wo ewóǳtwa, należącego do Rzeczypospolite , ǳiś miasteczko w centralne
części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Winnicy. [przypis redakcy ny]

¹⁷⁷watażka — dowódca odǳiału kozaków lub bandy rozbó ników. [przypis redakcy ny]
¹⁷⁸bat’ku (ukr.) — o cze. [przypis redakcy ny]
¹⁷⁹Ne zderżymo (ukr.) — nie damy rady, nie wytrzymamy. [przypis redakcy ny]
¹⁸⁰kiścień — roǳa broni, złożone z trzonka i kolczaste kuli na łańcuchu. [przypis redakcy ny]
¹⁸¹wraży (z ukr.) — wrogi, nienawistny. [przypis redakcy ny]
¹⁸²hołowu spasajete (ukr.) — (własną) głowę ratu ecie. [przypis redakcy ny]
¹⁸³siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
¹⁸⁴komunik (daw.) — eźǳiec, kawalerzysta. [przypis redakcy ny]
¹⁸⁵pocztowy — członek pocztu, sługa. [przypis redakcy ny]
¹⁸⁶towarzyszów — ǳiś popr. forma B. lm: towarzyszy; towarzysz — rycerz, szlachcic. [przypis redakcy ny]
¹⁸⁷na spasenie Lacham (z ukr.) — na ratunek Polakom. [przypis redakcy ny]
¹⁸⁸na pohybel (ukr.) — na zgubę, na śmierć. [przypis redakcy ny]
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Bohun odszedł i zaraz ął gotować się do drogi. Moło cy ego, ako nieodmiennie
bywało w takich okaz ach, pili na zabó , „nim śmierć-matka przytuli”, on zaś pił z ni-
mi, aż parskał gorzałką, szalał, hulał, następnie kazał beczkę ǳiegciu¹⁸⁹ zatoczyć i ak był
w altembasach¹⁹⁰ i sa etach¹⁹¹, rzucił się w nią we wszystkim, zanurzył się raz, drugi, wraz
z głową — i wykrzyknął:

— Czarny a teraz ako noc-matka, lackie¹⁹² oczy nie do rzą!
I wytarzawszy się na perskich kobiercach zdobycznych, skoczył na koń i po echał, i za

nim poczłapali śród pomroki nocne wierni moło cy przeprowaǳani okrzykiem:
— Na sławu! Na szczastie¹⁹³!
Tymczasem pan Skrzetuski dotarł uż do Jarmoliniec¹⁹⁴; tam trafiwszy na opór, sprawił

krwawy chrzest mieszczanom i zapowieǳiawszy, że naza utrz kniaź Jarema nade ǳie, dał
odpoczynek struǳonym koniom i żołnierzom.

Po czym zebrawszy na naradę towarzyszów¹⁹⁵ rzekł im:
— Dotąd Bóg nam szczęści. Miarku ę też po terrorze, aki chłopstwo ogarnia, iż zgoła

ma ą nas za przednią straż książęcą i wierzą, że cała potęga iǳie za nami. Ale musimy
pomyśleć, aby się zaś nie obaczyli wiǳąc, iż edna kupa wszęǳie choǳi.

— A długoż my tak bęǳiem choǳić? — spytał pan Zagłoba.
— Póki o Krzywonosie nie bęǳiem wieǳieć, co postanowił.
— Ba, to i na bitwę może do obozu nie zdążymy.
— Być to może… — odrzekł pan Skrzetuski.
— Mości panie, wielcem z tego nierad — rzekł szlachcic. — Zaprawiło się trocha

ręce na hulta stwie pod Konstantynowem¹⁹⁶, zdobyło się tam coś na nich. Ale to psu
mucha!… palce świerzbią…

— Może tu waszeć więce bitew zaży esz, niż sam myślisz — odparł poważnie pan
Skrzetuski.

— O! a to quo modo¹⁹⁷? — pytał dość niespoko nie Zagłoba.
— Bo lada ǳień możem się natknąć na nieprzy aciela, a choć nie po to tu esteśmy,

by mu orężem drogę zagraǳać, przecie wypadnie się bronić. Ale wracam do materii:
trzeba nam więce kra u za ąć, aby w kilku mie scach na raz o nas wieǳiano, tu i owǳie Podstęp, Wo na
opornych wyciąć, by się groza rozniosła, a wszędy wieści puszczać; dlatego mniemam, iż
wypadnie nam się rozǳielić.

— Tak i a mniemam — rzecze Wołody owski — bęǳiem im się w oczach mnożyć,
i ci, co uciekną do Krzywonosa, o krociach będą gadali.

— Mości poruczniku, waszmość tu woǳem, tedy rozporządź — rzekł Podbipięta.
— Pó dę a na Zinków¹⁹⁸ ku Sołodkowcom, a ak będę mógł, to dale — mówił Skrze-

tuski. — Waćpan, mości namiestniku Podbipięto, idź prosto na dół ku Tatarzyskom; ty,
Michale, pode dź pod Kupin¹⁹⁹, a pan Zagłoba dotrze do Zbrucza²⁰⁰ koło Satanowa²⁰¹.

— Ja? — rzecze pan Zagłoba.
— Tak est. Waćpan człowiek przemyślny i pełen fortelów; myślałem, że chętnie

pode miesz się te imprezy, ale eśli nie, to czwarty odǳiał weźmie Kosmacz, wachmistrz.

¹⁸⁹ǳiegieć — lepka, gorzka substanc a pochoǳenia roślinnego, używana ako smar, kle , impregnat, lek
przeciw chorobom skóry i in. [przypis redakcy ny]

¹⁹⁰altembas — kosztowna tkanina z wypukłymi wzorami, przetykana złotymi nićmi, roǳa brokatu aksamit-
nego. [przypis redakcy ny]

¹⁹¹sajeta (daw.) — cienkie, kosztowne sukno. [przypis redakcy ny]
¹⁹²lacki (z daw. ukr.) — polski. [przypis redakcy ny]
¹⁹³Na sławu! Na szczastie (ukr.) — na sławę, na szczęście. [przypis redakcy ny]
¹⁹⁴Jarmolińce — miasteczko w zach. części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Zbaraża. [przypis redak-

cy ny]
¹⁹⁵towarzyszów — ǳiś popr. forma B. lm: towarzyszy. [przypis redakcy ny]
¹⁹⁶Konstantynów (ǳiś ukr.: Starokonstantyniw) — miasto w środkowo-zachodnie części Ukrainy, założone

w XVI w. przez magnatów Ostrogskich, twierǳa obronna przeciw na azdom tatarskim. [przypis redakcy ny]
¹⁹⁷quo modo (łac.) — w aki sposób. [przypis redakcy ny]
¹⁹⁸Zinków — miasto (ǳiś wieś) w centralne części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Jarmoliniec.

[przypis redakcy ny]
¹⁹⁹Kupin— wieś w centralne części Ukrainy, ok.  km na płd. zachód od Jarmolińców. [przypis redakcy ny]
²⁰⁰Zbrucz — rzeka w zach. części Ukrainy, dopływ Dniepru; w latach – rzeka stanowiła granicę

państwową mięǳy Polską a Związkiem Raǳieckim. [przypis redakcy ny]
²⁰¹Satanowa — miasteczko w centralne części Ukrainy, ok.  km na zachód od Jarmoliniec. [przypis re-

dakcy ny]

  Ogniem i mieczem, tom drugi 



— Weźmie, ale pod mo ą komendą! — zawołał Zagłoba, którego nagle olśniła myśl,
iż bęǳie woǳem osobnego odǳiału. — Jeślim się pytał dlaczego, to, że mi się żal było
z wami rozłączać.

— Czy eno masz waćpan eksperienc ę²⁰² w rzeczach wo skowych? — spytał Woło-
dy owski.

— Czy mam eksperienc ę? Jeszcze żaden bocian nie myślał o tym, aby z waści prezent
o cu i matce zrobić, gdym a uż większe pod azdy, ako ten cały est, woǳił. Wiek życia
w wo sku przesłużyłem i dotąd bym służył, gdyby nie to, że ak mnie raz spleśniały suchar
w brzuchu stanął, to mi trzy lata sieǳiał. Musiałem za bezoarem²⁰³ do Galaty²⁰⁴ eźǳić,
o które peregrynac i²⁰⁵ szczegółowo waćpanom w swoim czasie opowiem, gdyż; teraz
pilno mi w drogę.

— Jedź więc waćpan, a wieści przed sobą puszcza , że Chmielnicki uż pobit i że ksią-
żę Płoskirów²⁰⁶ uż minął — rzekł pan Skrzetuski. — Lada akiego ęzyka nie bierz, ale
gdybyś napotkał pod azdy spod Kamieńca, to stara się porwać takich, którzy by o Krzy-
wonosie mogli dać wiadomość, bo ci, których mamy, da ą relac e sprzeczne.

— Obym samego Krzywonosa napotkał! Niechby mu przyszła chętka na pod azd
wy echać, zadałżebym mu pieprzu z imbierem! Nie bó cie się, waszmościowie, nauczę a
hulta ów śpiewać — ba, nawet i tańcować!

— We trzech dniach z eǳiem się na powrót w Jarmolińcach, a teraz każdy w swo ą
drogę! — rzekł Skrzetuski. — A luǳi proszę waszmościów oszczęǳać.

— We trzech dniach w Jarmolińcach! — powtórzyli Zagłoba, Wołody owski i Pod-
bipięta.
 
Gdy pan Zagłoba znalazł się sam na czele swego odǳiału, zrobiło mu się zrazu akoś
niesmaczno, a nawet wcale straszno, i dużo byłby za to dał, żeby mieć koło siebie Skrze-
tuskiego, Wołody owskiego albo pana Longina, których w duszy na mocnie poǳiwiał
i przy których czuł się zupełnie bezpieczny, tak ślepo wierzył w ich obrotność i męstwo.

Jechał więc z początku dość posępnie na czele swego odǳiału i rozgląda ąc się po-
de rzliwie na wszystkie strony, myślą mierzył niebezpieczeństwa, na akie mógł się na-
tknąć, i mruczał:

— Zawsze raźnie by było, żeby który z nich był tuta . Do czego Bóg kogo przeznaczył,
do tego go stworzył; a ci trze powinni byli bąkami²⁰⁷ się poroǳić, bo na krwi lubią siadać.
Tak im właśnie na wo nie, ako innym przy ǳbanie albo ako rybom we woǳie. W to im
gra . Brzuchy ma ą lekkie, ale ręce ciężkie. Skrzetuskiego wiǳiałem przy robocie i wiem,
ako est peritus²⁰⁸. Tak on trzepie luǳi, ak mnichy pacierze. Jego to rzemiosło ulubione.
Ów Litwin, co własne głowy nie ma, a trzech obcych szuka, nic na szwank nie wystawia;
na mnie znam tego małego fircyka, ale osa też to musi być nie lada, miarku ąc z tego,
com pod Konstantynowem²⁰⁹ wiǳiał i co mnie Skrzetuski o nim powiadał — osa to musi
być! Szczęściem, niedaleko on ode mnie ciągnie i myślę, że na lepie zrobię, ak się z nim
połączę, bo eśli wiem, dokąd iść, to niech mnie kaczki zdepczą.

Pan Zagłoba uczuł się barǳo samotnym na świecie, aż się sam swe samotności użalił.
— Tak to, tak! — mruczał. — Każdy ma się na kogoś obe rzeć, a a co? Ni towarzysza,

ni o ca, ni matki. Sierotam est — i kwita!
W te chwili wachmistrz Kosmacz zbliżył się ku niemu:
— Mości komendancie, dokąd iǳiemy?

²⁰²eksperiencja (z łac.) — doświadczenie. [przypis redakcy ny]
²⁰³bezoar — substanc a powstała w żołądku zwierzęcym z niestrawionych włókien roślinnych i sierści, uważana

w średniowieczu za odtrutkę na dolegliwości żołądkowe. [przypis redakcy ny]
²⁰⁴Galata — ǳiś ǳielnica Stambułu, położona po europe skie stronie cieśniny Bosfor, dawnie osobne

miasto tureckie. [przypis redakcy ny]
²⁰⁵peregrynacja (z łac.) — podróż, pielgrzymka. [przypis redakcy ny]
²⁰⁶Płoskirów (ǳiś: Chmielnicki) — miasto w zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Boh, w połowie drogi

mięǳy Tarnopolem a Winnicą, ok.  km na północ od Jarmoliniec. [przypis redakcy ny]
²⁰⁷bąk — duża mucha, żywiąca się krwią końską i bydlęcą; giez. [przypis redakcy ny]
²⁰⁸peritus (łac.) — doświadczony. [przypis redakcy ny]
²⁰⁹Konstantynów (ǳiś ukr.: Starokonstantyniw) — miasto w środkowo-zachodnie części Ukrainy, założone

w XVI w. przez magnatów Ostrogskich, twierǳa obronna przeciw na azdom tatarskim. [przypis redakcy ny]
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— Dokąd iǳiemy? — powtórzył Zagłoba. — Co?
Nagle wyprostował się w siodle i wąsa pokręcił.
— Do Kamieńca²¹⁰, eśli taka bęǳie mo a wola! Rozumiesz, mości wachmistrzu?
Wachmistrz skłonił się i cofnął w milczeniu do szeregów, nie zda ąc sobie sprawy,

dlaczego się komendant rozsierǳił, pan Zagłoba zaś cisnął eszcze okolicy kilka groźnych
spo rzeń, następnie uspokoił się i mruczał dale :

— Jeśli do Kamieńca pó dę, pozwolę sobie dać sto kĳów w pięty turecką modą. Tfu!
tfu! żeby który z tamtych był przy mnie, więce czułbym w sobie ducha. Co a pocznę ze
stem luǳi²¹¹? Wolałbym być uż sam, bo wówczas człek w fortele dufa²¹². A teraz za dużo
nas, by fortelami wo ować, a za mało do obrony. Barǳo to niefortunna myśl przyszła
Skrzetuskiemu do głowy, żeby pod azd rozǳielać. I gǳie a pó dę? Wiem, co za mną,
ale kto mnie powie, co przede mną, i kto mi zaręczy, czy diabli tam akie pułapki nie
nastawili? Krzywonos²¹³ i Bohun! Dobra sfora! Żeby ich diabli obłuszczyli! Boże mnie
broń przyna mnie od Bohuna. Skrzetuski życzy sobie się z nim spotkać — wysłucha go,
Panie! Życzę mu tego, czego sobie sam życzy, bom mu przy aciel… — amen! Dotrę do
Zbrucza i wrócę do Jarmoliniec²¹⁴, a ęzyków więce im przywiodę, niż sami chcą. O to
nietrudno.

Wtem Kosmacz zbliżył się ku niemu.
— Mości komendancie, akowychś eźdźców za wzgórzem widać.
— Niech adą do diabła! Gǳie? gǳie?
— Ano tam, za górą. Znaki wiǳiałem.
— Wo sko?
— Zda e się, wo sko.
— Niech ich psi kąsa ą. A siła²¹⁵ ich?
— Nie wiadomo, bo daleko. Byśmy się tu za one skały ukryli, wpadniemy na nich

niespoǳianie, bo tędy im droga. Jeśli potęga za wielka, to pan Wołody owski niedaleko,
strzały usłyszy i na pomoc skoczy.

Panu Zagłobie odwaga uderzyła niespoǳianie do głowy ak wino. Być może, że to
desperac a dała mu taki do czynu pochop; być może naǳie a, że pan Wołody owski eszcze
blisko, dość, że gołą szablą błysnął, oczyma zatoczył straszliwie i zakrzyknął:

— Ukryć się za skały! Wpadniemy na nich niespoǳianie! Pokażemy tym hulta om!…
Sprawni żołnierze książęcy z mie sca zawrócili pod skały i w mgnieniu oka ustawili

się w szyku bo owym, gotowi do niespoǳianego napadu.
Upłynęła goǳina; na koniec dał się słyszeć gwar zbliża ących się luǳi, echo niosło

nutę wesołych pieśni, a po chwili eszcze do uszu czatu ących w zasaǳce doszły odgłosy
skrzypków, dud i bębenka. Wachmistrz zbliżył się znów do pana Zagłoby i rzekł:

— To nie wo sko, panie komendancie, nie Kozacy; to wesele.
— Wesele? — rzekł Zagłoba. — Zagramże a im, niech poczeka ą!
To rzekłszy ruszył koniem, za nim wy echali żołnierze i ustawili się szeregiem na

droǳe.
— Za mną! — krzyknął groźnie Zagłoba.
Linia ruszyła kłusem, potem galopem — i okrążywszy skałę stanęła nagle tuż przed

gromadą luǳi zmieszanych i strwożonych niespoǳianym widokiem.
— Stó ! stó ! — wołano z obu stron.
Było to istotnie chłopskie wesele. Naprzód echali konną duǳiarz, teorbanista²¹⁶, Wesele, Panna młoda,

Obycza e

²¹⁰Kamieniec Podolski — miasto i zamek w płd.-zach. części Ukrainy, ok.  km na południe od Tarnopola
i Zbaraża; naturalna twierǳa w zakolu rzeki Smotrycz opierała się oblężeniom tureckim i kozackim aż do 
r.; po panowaniu tureckim (–) pozostał w Kamieńcu muzułmański minaret przy katedrze św. Piotra
i Pawła. [przypis redakcy ny]

²¹¹ze stem luǳi (daw.) — ze stoma ludźmi. [przypis redakcy ny]
²¹²dufać (daw.) — ufać, wierzyć, pokładać naǳie ę. [przypis redakcy ny]
²¹³Krzywonos, Maksym (ukr. Krywonis, zm. ) — eden z przywódców powstania Chmielnickiego, brał

uǳiał w bitwach pod Korsuniem i pod Piławcami, zdobył Bar, Krzemieniec i Połonne oraz Wysoki Zamek we
Lwowie, gǳie zmarł kilka dni po bitwie. [przypis redakcy ny]

²¹⁴Jarmolińce — miasteczko w zach. części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Zbaraża. [przypis redak-
cy ny]

²¹⁵siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
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skrzypek i dwa „dowbysze²¹⁷”, trochę uż pĳani, wycina ąc od ucha skoczne kołomy ki.
Za nimi panna młoda, hoża ǳiewczyna w ciemnym żupanie i z włosami rozpuszczonymi
na ramiona. Otaczały ą drużki śpiewa ące pieśni i niosące ponawlekane na ręce wieńce —
a wszystkie ǳiewki na koniach, sieǳące po męsku, wystro one, ubrane w polne kwiaty,
wyglądały z dala ak zastęp kraśnych Kozaków. W drugim szeregu echał na ǳielnym
koniu pan młody wśród drużbów z wieńcami na długich, podobnych do spis²¹⁸ tyczkach;
orszak zamykali roǳice nowożeńców i goście, wszyscy konno. Jedynie beczki z gorzałką,
miodem i piwem echały na lekkich, wymoszczonych słomą wózkach, bełkocąc smako-
wicie po nierówne kamieniste droǳe.

— Stó ! Stó ! — wołano z obu stron, po czym orszak weselny pomieszał się. ǲiew-
częta podniosły krzyk przeraźliwy i cofnęły się w tył, zaś parobcy i starsi drużbowie sko-
czyli naprzód, by piersiami zasłonić mołodycie²¹⁹ przed niespoǳianym napadem.

Pan Zagłoba skoczył tuż przed nich i macha ąc szablą, świecąc nią w oczy przerażo-
nemu chłopstwu, począł wrzeszczeć:

— Ha! skurczybyki, psie chwosty²²⁰, rebelizanty! Do buntu wam się zachciało! Za
Krzywonosem trzymacie, ła daki? Na przeszpiegi eźǳicie? Drogę wo sku tamu ecie? Na
szlachtę ręce podnosicie? Dam a wam, pieskie dusze bezecne! W dyby pokuć każę, na
pal powbĳać, o szelmy! O poganie! Teraz za wszystkie zbrodnie zapłacicie!

Stary i biały ak gołąb drużba zeskoczył z konia, zbliżył się do szlachcica i chwyciwszy
go pokornie za strzemię począł kłaniać się w pas a błagać:

— Zmiłu cie się, asny rycerzu, nie gubcie biednych luǳi, Bóg nam świadek, my nie-
winni, nie do buntu my iǳiemy; my z cerkwi, z Husiatyna, naszego krewniaka Dymitra,
kowala, z bondarówną Ksenią wieńczyli²²¹. My z weselem, z korowa em²²²…

— To niewinni luǳie, panie — szepnął wachmistrz.
— Precz mi! To szelmy! Od Krzywonosa na wesele przyszli! — huknął Zagłoba.
— Kołyb eho trastia mordowała²²³! — zawołał starzec. — My ego na oczy nie wi-

ǳieli, my biedni luǳie. Zmiłu cie się, asny panie, dozwólcie prze ść, my nikomu zła nie
czynimy, a swo ą powinność znamy.

— Do Jarmoliniec w łykach pó ǳiecie!…
— Pó ǳiemy, gǳie każecie, panie! Wam rozkazywać, nam słuchać! Ale wy nam łaskę

zróbcie, asny rycerzu! Przykażcie panom żołmirom, żeby oni nam zła nie czynili, a sami
— wybaczcie prostakom — i ot, bĳem czołem pokornie: wypĳcie z nami na szczęście
uwieńczonym… Wypĳcie, wasza miłość, na radość prostym luǳiom, ako Bóg i święta
ewangelia nakazu e.

— Jeno nie myślcie, bym wam folgował, gdy wypĳę! — rzekł ostro pan Zagłoba.
— Nie, panie! — zawołał z radością ǳiad — my nie myślim! He ! gra ki! — zakrzyk-

nął na muzykę — zagra cie dla asnoho łycara²²⁴, bo asny łycar dobry, a wy, moło cy²²⁵,
skoczcie po miód, po słodki dla asnego łycara; on biednych luǳi nie ukrzywǳi. Skoro,
chłopci, skoro! Diaku em, pane²²⁶!

Moło cy kopnęli się co duchu do beczek, a tymczasem zawarczały bębenki, zapiszczały
raźno skrzypki, duǳiarz wydął policzki i począł miętosić dudę pod pachą, drużbowie
potrząsali wieńcami na tykach; co wiǳąc żołnierze poczęli się coraz barǳie przysuwać,
wąsy kręcić, uśmiechać się i przez plecy moło ców na mołodycie poglądać. Zabrzmiały na
nowo pieśni — i strach minął, nawet gǳieniegǳie ozwały się radosne: „u-ha! u-ha!”

²¹⁶teorbanista — muzyk gra ący na teorbanie; teorban — lutnia basowa, duży strunowy instrument muzyczny,
podobny do bandury. [przypis redakcy ny]

²¹⁷dowbysz (daw. ukr.) — dobosz, bębnista. [przypis redakcy ny]
²¹⁸spisa — roǳa włóczni; Kozacy używali na częście spis krótkich, z ostrymi grotami na obu końcach.

[przypis redakcy ny]
²¹⁹mołodycia (daw. ukr.) — ǳiewczyna. [przypis redakcy ny]
²²⁰chwost (starop., ukr.) — ogon. [przypis redakcy ny]
²²¹wieńczyć (z ukr.) — żenić. [przypis redakcy ny]
²²²korowaj (z daw. ukr.) — poczęstunek weselny. [przypis redakcy ny]
²²³Kołyb jeho trastia mordowała (z ukr.) — żeby go cholera wzięła. [przypis redakcy ny]
²²⁴łycar (ukr.) — rycerz. [przypis redakcy ny]
²²⁵mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna; zuch. [przypis redakcy ny]
²²⁶Skoro, chłopci, skoro! Diakujem, pane (z ukr.) — Szybko, chłopcy, szybko! ǲięku emy, panie. [przypis

redakcy ny]
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Ale pan Zagłoba nie rozchmurzył się od razu — nawet gdy mu dano kwartę miodu,
mruczał eszcze z cicha: „A szelmy! A ła daki!” Nawet gdy uż wąsy zanurzył w ciemne
powierzchni napitku, brwi ego nie rozmarszczyły się eszcze; podniósł głowę i mrużąc
oczy, mlaska ąc wargami, począł smakować trunek — następnie zǳiwienie, ale i oburze-
nie odbiło się na ego twarzy.

— Co to za czasy! — mruknął. — Chamy taki miód pĳą! Boże, Ty to wiǳisz i nie
grzmisz?

To rzekłszy przechylił kwartę i wypróżnił ą do dna.
Tymczasem przyszli ośmieleni weselnicy prosić go całą gromadą, by zła nie czynił Panna młoda

i puścił wolno, a mięǳy nimi przyszła i panna młoda, Ksenia, nieśmiała, drżąca, ze łzami
w oczach, a zapłoniona i śliczna ak zorza. Zbliżywszy się złożyła ręce: „Pomyłu te, pane²²⁷!”
— i całowała żółty but pana Zagłoby. Serce w szlachcicu od razu ak wosk zmiękło.

Popuściwszy skórzanego pasa począł w nim grzebać, a wygrzebawszy ostatnie czer-
wone złote, które mu swego czasu dał książę, rzekł do Kseni:

— Naści²²⁸! Niechże ci Bóg błogosławi, ako i wszelkie niewinności.
Tu wzruszenie nie pozwoliło mu mówić więce , bo mu owa wysmukła czarnobrewa

Ksenia przypomniała kniaziównę, którą kochał po swo emu pan Zagłoba. „Gǳie ona te-
raz, nieboga, i czy e tam pilnu ą święci anieli?” — pomyślał i całkiem był uż rozczulony,
gotów z każdym ściskać się i bratać.

Weselnicy zaś wiǳąc ego wspaniały czyn poczęli hukać z radości, a śpiewać, a ci-
snąć się do niego, całować poły. „Dobry on! — powtarzano w tłumie — zołoty Lach!
Czerwinci da e, zła ne robyt, dobry pan! Na sławu, na szczastie²²⁹!” Skrzypek aż się trząsł,
tak ciął od ucha, duǳiarzowi oczy na wierzch wylazły, dowbyszom ręce ustawały. Stary
bondar²³⁰, tchórzem widocznie podszyty, trzymał się aż dotąd w tyle; teraz wysunął się
naprzód i wraz z żoną bondarową i starą kowalichą, matką pana młodego, nuż kłaniać się
w pas a do chutoru²³¹ na wesele zapraszać, że to sława takiego mieć gościa i dla młodych
pomyślna wróżba — że inacze krzywda im bęǳie. Za nimi kłaniał się pan młody i czar-
nobrewa Ksenia, która choć prosta mołodycia, od razu poznała, że e prośba na więce
może. A drużbowie krzyczeli, że chutor niedaleko, nie bęǳie rycerzowi z drogi, stary zaś
bondar bogaty, nie takiego miodu wytoczy. Pan Zagłoba spo rzał po żołnierzach: ruszali
wszyscy wąsami ak za ące, różne sobie rozkosze w tańcu i napitkach obiecu ąc, więc —
choć nie śmieli prosić, by echać — zlitował się nad nimi pan Zagłoba — i po chwili on,
drużbowie, mołodycie i żołnierze ruszyli w na pięknie sze zgoǳie do chutoru.

Chutor istotnie był niedaleko, a stary bondar bogaty, więc i wesele było szumne. I po- Wesele, Obycza e
pili się wszyscy mocno, a pan Zagłoba tak się rozochocił, że do wszystkiego był pierwszy.
Zaczęły się tedy ǳiwne obrządki. Stare baby zawiodły Ksenię do komory i zamknęły się
tam z nią; bawiły długo, po czym wyszły i oświadczyły, że mołodycia — ak gołąbka,
ak lilia! Wtedy radość zapanowała w zgromaǳeniu, podniósł się krzyk: „Na sławu! na
szczastie!” Kobiety ęły klaskać w ręce i krzyczeć: „A szczo? ne kazały²³²!” Parobcy zaś
tupali nogami i każden tańczył w po edynkę, z kwartą w ręku, którą przed drzwiami ko-
mory „na sławu” wypĳał. Tańczył tak i pan Zagłoba, tym tylko zacność swego uroǳenia Alkohol, Pĳaństwo,

Szlachcic
Taniec

dystyngwu ąc²³³, że nie kwartą, ale półgarncówką pił przed drzwiami. Potem bondaro-
wie i kowalicha wprowaǳili młodego Dymitra do komory, ale że młody Dymitr o ca nie
miał, więc pokłoniono się panu Zagłobie, by go zastąpił — a on zgoǳił się i poszedł z in-
nymi. Przez ten czas uciszyło się w izbie, tylko żołnierze pĳący na ma danie przed chatą
krzyk czynili, hałłaku ąc²³⁴ z radości po tatarsku i paląc z bandoletów²³⁵. Lecz na większa
radość i hulatyka zaczęły się dopiero wówczas, gdy roǳice po awili się na powrót w izbie.

²²⁷Pomyłujte, pane (ukr.) — zmiłu cie się, panie. [przypis redakcy ny]
²²⁸Naści (daw.) — masz, trzyma . [przypis redakcy ny]
²²⁹zołotyj Lach! Czerwinci daje, zła ne robyt, dobry pan! Na sławu, na szczastie (z ukr.) — złoty Polak! Czer-

wońce da e, zła nie robi, dobry pan! Na sławę, na szczęście. [przypis redakcy ny]
²³⁰bondar (ukr.) — bednarz. [przypis redakcy ny]
²³¹chutor a. futor — po edyncze gospodarstwo, oddalone od wsi; przysiółek. [przypis redakcy ny]
²³²A szczo? ne kazały (ukr.) — a co, nie mówiłyśmy. [przypis redakcy ny]
²³³dystyngwować (z łac.) — odróżniać, podkreślać różnicę. [przypis redakcy ny]
²³⁴hałłakować — wydawać ǳikie okrzyki bo owe, wzywać Allaha. [przypis redakcy ny]
²³⁵bandolet (z : pasek, na którym eźǳiec wiesza broń) — tu: lekka strzelba, używana w XVII w. przez

żołnierzy azdy, strzela ąca dość celnie kulami pistoletowymi; arkebuz lub muszkiet. [przypis redakcy ny]
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Stary bondar ściskał z radości kowalichę, parobcy przychoǳili do bondarowe i pode -
mowali ą pod nogi, a niewiasty sławiły ą, że tak ustrzegła córeczki ako oka w głowie,
ak hołubki i lilii²³⁶, po czym puścił się z nią w tany pan Zagłoba. Poczęli więc dreptać
naprzeciw siebie, a on w ręce klaskał i w prysiudach²³⁷ przysiadał, i tak podskakiwał, i tak
podkowami bił w podłogę, że aż drzazgi z desek leciały i pot obfity spływał mu z czoła.
Poszli ich śladem inni: kto mógł — w izbie, kto nie mógł — na podwórcu, mołodycie
z moło cami i z żołnierzami. Bondar coraz nowe beczki kazał wytaczać. Wreszcie wyto-
czyło się całe wesele z izby na ma dan — zapalono stosy z suchych bodiaków²³⁸ i łuczywa,
bo zapadła uż noc głęboka, i hulatyka zmieniła się w pĳatykę na umór; żołnierze palili
z bandoletów i muszkietów akby w czasie bitwy.

Pan Zagłoba, czerwony, spocony, chwie ący się na nogach, zapomniał, co się z nim
ǳie e, gǳie est; przez dymy, które mu biły z czupryny, wiǳiał twarze biesiadników, ale
choćby go na pal wbĳano, nie umiałby powieǳieć, kto są ci biesiadnicy. Pamiętał, że est
na weselu — ale na czyim? Ha? pewnie pana Skrzetuskiego z kniaziówną! Ta myśl wydała
mu się na prawdopodobnie szą, utkwiła mu wreszcie ak gwóźdź w głowie i taką napełniła
go radością, że począł wrzeszczeć ak opętany: „Niech ży ą! Panowie bracia, kocha my się!
— i coraz nowe spełniał półgarncówki: — W two e ręce, panie bracie! Zdrowie naszego
księcia pana! Żeby się nam dobrze ǳiało! Bogda ten paroksyzm o czyznę minął!” —
Tu zalał się łzami i potknął się idąc do beczki — i potykał się coraz więce , bo na ziemi
akby na pobo owisku leżało mnóstwo ciał nieruchomych. „Boże! — zawołał pan Zagłoba
— nie masz uż męstwa w te Rzeczypospolite . Jeden pan Łaszcz²³⁹ pić potrafi, drugi
Zagłoba… A reszta! Boże! Boże!” I oczy żałośnie ku niebu podniósł — a wtem postrzegł, Gwiazda
że ciała niebieskie nie tkwią uż spoko nie na kształt złotych gwoźǳi w firmamencie, ale
edne trzęsą się, akoby chciały z oprawy wyskoczyć, drugie zatacza ą koła, trzecie tańczą
naprzeciw siebie kozaka — więc zdumiał się okrutnie pan Zagłoba i rzekł do swe duszy
zdumione

— Zali²⁴⁰ a eden tylko nie pĳany in universo²⁴¹?
Ale nagle ziemia, tak samo ak gwiazdy, zatrzęsła się szalonym wirem i pan Zagłoba

runął ak długi na ziemię.
Wkrótce opadły go sny straszne. Zdało mu się, iż akieś zmory usiadły mu na piersiach,

że go gniotą i przytłacza ą do ziemi, że wiążą mu ręce i nogi. Jednocześnie o uszy odbĳały
mu się wrzaski i ak gdyby huk wystrzałów; akieś askrawe światło przechoǳiło przez ego
zamknięte powieki i raziło mu oczy blaskiem nieznośnym. Chciał się zbuǳić, otworzyć
oczy i nie mógł. Czuł, iż ǳie e się z nim coś niezwykłego, że głowa zwiesza mu się w tył,
ak gdyby go niesiono za ręce i nogi… Potem zd ął go akiś strach; było mu źle, barǳo źle,
barǳo ciężko. Wracała mu przez pół przytomność — ale ǳiwna — bo w towarzystwie
takie niemocy, akie nigdy w życiu nie doznawał. I eszcze raz próbował się poruszyć, ale
gdy mu się nie udało, rozbuǳił się lepie — i odemknął powieki. Oko, Wzrok

Wówczas wzrok ego napotkał parę oczów, które wpĳały się w niego chciwie, a były to
czarne źrenice ak węgiel i tak złowrogie, że rozbuǳony uż zupełnie pan Zagłoba pomyślał
w pierwsze chwili, że to diabeł na niego patrzy — i znów przymknął powieki, i znów
e prędko otworzył. Owe oczy patrzyły wciąż uporczywie — twarz wydała się zna omą:
nagle pan Zagłoba zadygotał do szpiku kości, oblał go zimny pot, a po krzyżach przeszło
mu aż do nóg tysiące mrówek.

Poznał twarz Bohuna.
 
Zagłoba leżał związany w kĳ do własne szabli w te same izbie, w które odbywało się
wesele, a straszliwy watażka²⁴² sieǳiał opodal na zydlu i pasł oczy przerażeniem eńca.

²³⁶Stary bondar ściskał z radości kowalichę (… ) — Wesele chłopskie z owych czasów opisu e naoczny świadek
Beauplan. [przypis redakcy ny]

²³⁷prysiud (ukr.) — przysiad, figura taneczna. [przypis redakcy ny]
²³⁸bodiak (ukr.) — oset. [przypis redakcy ny]
²³⁹Łaszcz Tuczapski, Samuel herbu Prawǳic (–) — strażnik wielki koronny, awanturnik,  razy

skazany na banic ę za na azdy na sąsiadów, ułaskawiony za zasługi wo enne. [przypis redakcy ny]
²⁴⁰zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
²⁴¹in universo (łac.) — na całym świecie, w ogóle. [przypis redakcy ny]
²⁴²watażka — dowódca odǳiału kozaków lub bandy rozbó ników. [przypis redakcy ny]
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— Dobry wieczór waści! — rzekł do rzawszy otwarte powieki swe ofiary.
Pan Zagłoba nie odrzekł nic, ale w ednym mgnieniu oka oprzytomniał tak, akby

kropli wina do ust nie brał, eno mrówki, doszedłszy mu do pięt, wróciły się do góry, aż
do głowy, a szpik w kościach stał się zimny ak lód. Mówią, że człowiek tonący w ostatnim
momencie wiǳi asno całą swo ą przeszłość, że przypomina wszystko — i zda e sobie
sprawę z tego, co się z nim ǳie e; taką asność wiǳenia i pamięci posiadał w te chwili
pan Zagłoba, a ostatnim słowem te asności był cichy, nie wypowieǳiany ustami okrzyk:

„Ten mi dopiero da łupnia!”
A watażka powtórzył spoko nym głosem:
— Dobry wieczór waszmości.
„Brr! — pomyślał Zagłoba — wolałbym, by wpadł w furię.”
— Nie pozna esz mnie, panie szlachcic?
— Czołem! Czołem! Jak zdrowie?
— Nieźle. A waścinym to uż a się za mę.
— Nie prosiłem Boga o takiego doktora i wątpię, abym mógł strawić two e lekarstwa,

ale ǳie się wola boża.
— No, ty mnie kurował, teraz się tobie wywǳięczę. My stare druhy. Pamiętasz, ak

ty mnie głowę obwiązywał w Rozłogach — co?
Oczy Bohuna poczęły świecić ak dwa karbunkuły²⁴³, a linia wąsów przedłużała się

w straszliwym uśmiechu.
— Pamiętam — rzekł Zagłoba — że mogłem cię nożem pchnąć — i nie pchnąłem.
— A a to ciebie pchnął? Albo cię myślę pchnąć? Nie! ty dla mnie lubczyk-kochań-

czyk; a ciebie będę strzegł ak oka w głowie.
— Zawsze mówiłem, że zacny z ciebie kawaler — rzekł Zagłoba uda ąc, że bierze za

dobrą monetę słowa Bohuna, a ednocześnie przez głowę przeleciała mu myśl: „Już widać
on mi spec ał akowyś obmyśli; nie umrę po prostu!”

— Ty dobrze mówił — ciągnął Bohun — ty także zacny kawaler; tak my się szukali
i znaleźli.

— Co prawda, tom cię nie szukał, ale ǳięku ę za dobre słowo.
— Poǳięku esz ty mi eszcze lepie niezadługo i a tobie poǳięku ę za to, że ty mnie

mołodycię²⁴⁴ z Rozłogów do Baru²⁴⁵ przywiódł. Tam a ą znalazł, a teraz ot! na wesele
by ciebie prosił, ale to nie ǳiś i nie utro — teraz wo na, a ty stary człowiek, może nie
doży esz.

Zagłoba mimo straszliwego położenia, w akim się zna dował, nadstawił uszu.
— Na wesele? — mruknął.
— A co ty myślał? — mówił Bohun. — Czy to a chłop, żeby ą bez popa niewolił,

albo mnie nie stać na to, żeby a w Kĳowie ślub brał? Nie dla chłopa ty ą do Baru
przywiódł, ale dla atamana i hetmana…

„Dobrze!” — pomyślał Zagłoba.
Po czym zwrócił głowę ku Bohunowi.
— Każ mnie rozwiązać… — rzekł.
— Poleż, poleż, ty w drogę po eǳiesz, a ty stary, tobie odpocząć przed drogą.
— Gǳie mnie chcesz wieźć?
— Ty mó przy aciel, tak a cię do drugiego mo ego przy aciela zawiodę, do Krzywo-

nosa. Już my oba pomyślimy, żeby tobie tam było dobrze.
— Bęǳie mi ciepło! — mruknął szlachcic i znowu mrówki poczęły mu choǳić po

grzbiecie.
Na koniec począł mówić:
— Wiem, że ty do mnie rankor²⁴⁶ masz, ale niesłusznie, niesłusznie — Bóg wiǳi.

My żyli razem i w Czehrynie²⁴⁷ nie eden gąsior wypili, bo miałem dla cię afekt²⁴⁸ o -
²⁴³karbunkuł (daw.) — czerwony kamień szlachetny, rubin lub granat. [przypis redakcy ny]
²⁴⁴mołodycia (daw. ukr.) — ǳiewczyna. [przypis redakcy ny]
²⁴⁵Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.

wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]
²⁴⁶rankor (daw.) — gniew, uraza. [przypis redakcy ny]
²⁴⁷Czehryn a. Czehryń (ukr. Czyhyryn) — miasto na środkowe Ukrainie, położone nad Taśminą, dopływem

środkowego Dniepru, edna z na dale wysuniętych twierǳ Rzeczypospolite . [przypis redakcy ny]
²⁴⁸afekt (z łac.) — uczucie. [przypis redakcy ny]
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cowski za two ą fantaz ę rycerską, akie lepsze nie znalazłeś na całe Ukrainie. Ot co!
Czym a tobie w drogę wchoǳił? Żebym a był z tobą do Rozłogów wtedy nie eźǳił,
to byśmy do te pory w dobre przy aźni żyli — a po cóżem echał, eśli nie z życzliwości
ku tobie? I żebyś się nie był wściekł, żebyś nie był mordował onych nieszczęsnych luǳi
— Bóg na mnie patrzy — nie byłbym ci wchoǳił w drogę. Co mnie się do cuǳych
spraw mieszać! Wolałbym, żeby ǳiewczyna była two a niż czy a inna. Ale przy twoich
tatarskich zalotach sumienie mnie ruszyło, że to przecie szlachecki dom. Sam byś nie
inacze postąpił. Mogłem cię przecie z tego świata zgłaǳić z większym moim pożytkiem
— a przecz-żem²⁴⁹ tego nie uczynił? Bom szlachcic i wstyd mi było. Zawstydźże się i ty,
bo wiem, że się nade mną chcesz znęcać. ǲiewczynę i tak masz w ręku — czego ode
mnie chcesz? Zalim²⁵⁰ e nie strzegł ak oka w głowie — tego two ego dobra? Żeś ą
uszanował, znać, że i w tobie est rycerski honor i sumienie, ale akże to e podasz rękę,
którą w mo e krwi niewinne ubroczysz? Jako to e powiesz: tego człeka, któren cię
przez chłopstwo i tatarstwo przeprowaǳił, na mękim wydał? Zawstydźże się i puść mnie
z tych pętów i z te niewoli, w którą mnie zdradą pochwyciłeś. Młodyś est i nie wiesz,
coć potkać może — a za mo ą śmierć Bóg cię bęǳie karał na tym, co ci na milsze.

Bohun wstał z zydla blady z wściekłości i zbliżywszy się do Zagłoby zaczął mówić
przyduszonym przez furię głosem:

— Wieprzu nieczysty, pasy drzeć z ciebie każę, na wolnym ogniu spalę, ćwiekami
nabĳę, na szmaty rozerwę!

I w przystępie szaleństwa pochwycił za nóż wiszący u pasa — przez chwilę ściskał go
konwulsy nie w pięści — uż, uż ostrze zaświeciło panu Zagłobie w oczach, ale watażka
pohamował się, nóż wepchnął z powrotem w pochwę i zakrzyknął:

— Moło cy²⁵¹!
Sześciu Zaporożców wpadło do izby.
— Wziąć to ścierwo lackie²⁵² i w chlewie rzucić, a strzec ak oka w głowie.
Kozacy porwali pana Zagłobę, dwóch za ręce i za nogi, eden z tyłu za czuprynę —

i wyniósłszy z izby, przenieśli przez cały ma dan, na koniec porzucili go na gno u w sto-
ącym opodal chlewie. Po czym drzwi się zamknęły i eńca otoczyła zupełna ciemność —
eno przez szpary mięǳy belkami i przez ǳiury w poszyciu przeǳierało się tu i owǳie
blade światło nocne. Po chwili oczy pana Zagłoby przyzwyczaiły się do pomroki. Roze rzał
się dokoła i u rzał, że w chlewie nie było świń ani moło ców. Rozmowy tych ostatnich
dochoǳiły go zresztą wyraźnie przez wszystkie cztery ściany. Widocznie cały budynek
obstawiony był szczelnie, ale mimo tych straży pan Zagłoba odetchnął głęboko.

Przede wszystkim żył. Gdy Bohun błysnął nad nim nożem, był pewien, że uż ostatnia
ego chwila wybiła — i Bogu ducha polecał, co prawda, z na większym strachem. Ale
widocznie Bohun postanowił go zakonserwować²⁵³ na śmierć nierównie wymyślnie szą.
Pragnął nie tylko się zemścić, ale i nasycić się zemstą nad tym, który wydarł mu kra-
sawicę i sławę ego moło ecką nadwerężył, a samego śmiesznością okrył, spowiwszy go
ak ǳiecko. Była to tedy smutna dla pana Zagłoby perspektywa, ale na razie pocieszała
go ednak myśl, że eszcze ży e, że prawdopodobnie do Krzywonosa go powiodą i tam
dopiero na pytki wezmą — że więc ma kilka, a może i więce dni przed sobą; tymczasem
zaś leży sobie oto w chlewie samotny i może wśród ciszy nocne o fortelach pomyśleć.

To była edna dobra strona sprawy, ale gdy o złych pomyślał, znowu mrówki poczęły
mu tysiącami choǳić po grzbiecie.

Fortele!…
— Gdyby tu wieprz albo świnia leżała w tym chlewie — mruczał pan Zagłoba —

miałaby ich więce niż a, boby e nie związali w kĳ do własne szabli. Niechby Salomona
tak związali, nie byłby mądrze szy od własnych pludrów²⁵⁴ albo od mego napiętka. O Boże,
Boże, za co mnie tak karzesz! Na tylu luǳi na świecie tego ednego złoǳie a na barǳie

²⁴⁹przecz (starop.) — dlaczego, z akie przyczyny. [przypis redakcy ny]
²⁵⁰zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
²⁵¹mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna, zuch; tu: Kozak. [przypis redakcy ny]
²⁵²lacki (daw. ukr.) — polski. [przypis redakcy ny]
²⁵³zakonserwować (z łac.) — zachować, zatrzymać. [przypis redakcy ny]
²⁵⁴pludry (daw., z niem.) — krótkie spodnie, często bufiaste, z rozcięciami, ukazu ącymi podszewkę. [przypis

redakcy ny]
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uniknąć pragnąłem — i takie mo e szczęście, żem ego właśnie nie uniknął. Będę miał
skórę wyczesaną ak świeboǳińskie sukno. Żeby to inny mnie złapał, to bym deklarował,
że do buntu przysta ę, a potem umknął. Ale i inny by nie uwierzył, a cóż dopiero ten!
Czu ę, że mnie serce zamiera. Diabli mnie tu przynieśli — o Boże, Boże, ani ręką, ani
nogą ruszyć nie mogę… o Boże! Boże!

Po chwili ednak pomyślał pan Zagłoba, że gdyby miał wolne ręce i nogi, łatwie by
mógł akichkolwiek fortelów się chwycić. A nużby popróbował? Byle tylko szablę zdołał
spod kolan wysunąć, reszta poszłaby łatwie . Ale ak tu ą wysunąć? Przewrócił się na bok
— źle… Pan Zagłoba zamyślił się głęboko.

Następnie począł się kołysać na własnym grzbiecie coraz pręǳe i pręǳe , a za każdym
takim ruchem posuwał się o pół cala naprzód. Zrobiło mu się gorąco, czupryna zapociła
mu się gorze niż w tańcu i chwilami ustawał i spoczywał, chwilami przerywał pracę, bo
zdało mu się, że któryś z moło ców iǳieku drzwiom — i znów rozpoczynał z nowym
zapałem, na koniec przysunął się do ściany.

Wówczas począł się kiwać inacze , bo nie od głowy ku nogom, ale z boku na bok, tak
że za każdym razem uderzał z lekka w ścianę końcem szabli, która wysuwała się przez to
spod kolan, przechyla ąc się coraz barǳie ku wewnątrz, na stronę ręko eści.

Serce poczęło bić w panu Zagłobie ak młotem, bo u rzał, że to sposób może być
skuteczny.

I pracował dale , stara ąc się ak na cisze uderzać i tylko wówczas, gdy rozmowa mo-
ło ców głuszyła lekkie uderzenia. Przyszła nareszcie chwila, że koniec pochwy znalazł się
na edne linii z łokciem i kolanem i że dalsze kiwania się ku ścianie nie mogły go uż
wypychać.

Tak, ale natomiast z drugie strony zwieszała się uż znaczna część szabli, i wiele cięższa
biorąc na uwagę ręko eść.

Na ręko eści był krzyżyk, ako zwykle przy karabelach; pan Zagłoba liczył na ów Broń
krzyżyk.

I po raz trzeci począł kołysać się, ale tym razem celem ego usiłowań było odwróce-
nie się nogami do ściany. Dopiąwszy i tego, ął posuwać się wzdłuż. Szabla eszcze tkwiła
mięǳy podkolanami a rękoma, ale ręko eść zawaǳała się co chwila krzyżykiem o nie-
równości gruntu; na koniec krzyżyk zawaǳił silnie — pan Zagłoba kiwnął się ostatni
raz i przez chwilę radość przygwoźǳiła go na mie scu.

Szabla wysunęła się zupełnie.
Szlachcic zd ął wówczas ręce z kolan, a chociaż dłonie miał eszcze związane, uchwycił

nimi szablę na powrót. Pochwę przytrzymał nogami i wyciągnął żeleźce.
Rozciąć pęta na nogach było teraz ǳiełem edne chwili.
Trudnie było z dłońmi. Pan Zagłoba musiał ułożyć szablę na gno u, tylcem do dołu,

ostrzem do góry, i trzeć o owo ostrze postronki dopóty, dopóki ich nie rozciął.
Co gdy uczynił, był nie tylko wolny od pęt — lecz i uzbro ony.
Odetchnął też głęboko, po czym przeżegnał się i zaczął Bogu ǳiękować.
Ale od rozcięcia pęt do uwolnienia się z rąk Bohunowych było eszcze barǳo daleko.
— Co dale ? — pytał samego siebie pan Zagłoba.
I nie znalazł odpowieǳi. Chlew naokoło obstawiony był moło cami; było ich tam

razem ze stu; mysz nie mogłaby się wymknąć nie postrzeżona, a cóż dopiero człowiek tak
tęgi ak pan Zagłoba!

— Wiǳę, że zaczynam w piętkę gonić — rzekł sam do siebie — a mó dowcip²⁵⁵ tyle
wart, żeby nim buty wysmarować, chociaż i smarowidła lepszego można by u Węgrzynów
na armarku kupić. Jeśli mnie Bóg nie ześle akie myśli, to pó dę wronom na pieczeń,
ale eśli ześle, to się ofiaru ę w czystości trwać ako pan Longinus.

Głośnie sza rozmowa moło ców za ścianą przerwała mu dalsze rozmyślania, poskoczył
więc i ucho przyłożył do szpary mięǳy belkami.

Wysuszone sosnowe belki odbĳały głosy ak pudło teorbanu²⁵⁶: słowa dochoǳiły wy-
raźnie.

— A gǳie my stąd po eǳiemy, o cze Owsiwu u? — pytał eden głos.

²⁵⁵dowcip (daw.) — umysł, mózg. [przypis redakcy ny]
²⁵⁶teorban — lutnia basowa, duży strunowy instrument muzyczny, podobny do bandury. [przypis redakcy ny]
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— Ne zna u²⁵⁷, pewno do Kamieńca²⁵⁸ — odparł drugi.
— Ba, konie ledwo nogami włóczą; nie do dą.
— Dlatego tu i stoimy; do rana wypoczną.
Nastała chwila milczenia, potem pierwszy głos ozwał się cisze ak poprzednio:
— A mnie się wiǳi, o cze, że ataman spod Kamieńca za Jampol ruszy.
Zagłoba wstrzymał oddech w piersi.
— Milcz, eśli ci młoda głowa miła! — brzmiała odpowiedź.
Nastała chwila milczenia, tylko zza innych ścian dochoǳiło szeptanie.
— Wszędy są, wszędy pilnu ą! — mruknął Zagłoba.
I poszedł ku przeciwległe ścianie.
Tym razem doszedł go chrzęst żutych obroków i parskanie koni, które widocznie stały

tuż, a mięǳy nimi moło cy rozmawiali leżący, bo głosy dochoǳiły z dołu.
— He — mówił eden — my tu echali nie śpiąc, nie eǳąc, koniom nie popasa ąc,

po to, by na pale w obozie Jaremy poszli?
— To uż pewno, że on tu est?
— Luǳie, co z Jarmoliniec uciekli, wiǳieli go, ako ciebie wiǳę. Strach, co mówią:

wielki on ak sosna, we łbie dwie głownie, a koń pod nim smok.
— Hospody pomyłu ²⁵⁹!
— Nam tego Lacha z żołnierzami zabrać i uciekać.
— Jak uciekać? Konie i tak zdycha ą.
— Źle, braty ridny e²⁶⁰. Żeby a był atamanem, tak a by temu Lachowi szy ę uciął

i do Kamieńca choć piechotą wracał.
— Jego ze sobą pod Kamieniec weźmiemy. Tam z nim atamany nasze poigra ą.
— Pierwe z wami diabli poigra ą — mruknął Zagłoba.
Jakoż mimo całego strachu przed Bohunem, a może właśnie dlatego, poprzysiągł so-

bie, że się żywcem nie da wziąć. Jest wolny od pęt, szablę ma w ręku — bęǳie się bronił.
Rozsieka ą go — to rozsieka ą; ale żywcem nie wezmą.

Tymczasem parskanie i stękanie koni, widocznie naǳwycza nie zdrożonych, zgłuszyło
dalszą rozmowę, a natomiast poddało pewną myśl panu Zagłobie.

„Żebym to mógł przez tę ścianę się przedostać, a na konia niespoǳianie skoczyć! —
myślał. — Jest noc: nimby się obaczyli, co się stało, uż bym im uszedł z oczu. Po tych
arach i rozłogach przy słońcu trudno gonić, a cóż dopiero w ciemnościach! Da że mi
Boże sposobność!”

Ale o sposobność nie było łatwo. Trzeba by chyba było ścianę rozwalić, a na to trzeba
było być panem Podbipiętą — lub się podkopać ak lis, a i wówczas pewnie by usłyszeli,
zobaczyli i ucapili zbiega za kark, nimby nogą strzemienia sięgnął.

Do głowy panu Zagłobie cisnęły się tysiące fortelów, ale właśnie dlatego że ich było
tysiące, żaden nie przedstawiał się asno.

„Nie może uż inacze być, eno skórą zapłacę” — pomyślał.
I ruszył ku trzecie ścianie.
Nagle uderzył głową o coś twardego, zmacał: była to drabinka. Chlew nie był świński,

ale bawoli, i do połowy długości miał strych służący za skład słomy i siana. Pan Zagłoba
bez chwili namysłu wylazł na górę.

Po czym siadł, odetchnął i począł z wolna wciągać za sobą drabinkę.
— No, tom est i w fortecy! — mruknął. — Choćby też i drugą drabinę znaleźli,

nieprędko się tu dostaną. Jeśli pierwszego łba, który się tu wychyli, nie rozwalę na dwo e,
to się pozwolę na schab uwęǳić. O do diabła! — rzekł nagle — istotnie będą mnie mogli
nie tylko uwęǳić, ale upiec i na łó przetopić. Ale niech tam! Chcą chlew spalić —
dobrze! Żywcem mnie tym barǳie nie dostaną… a wszystko mi edno, czy mnie krucy

²⁵⁷Ne znaju (ukr.) — nie wiem. [przypis redakcy ny]
²⁵⁸Kamieniec Podolski — miasto i zamek w płd.-zach. części Ukrainy, ok.  km na południe od Tarnopola

i Zbaraża; naturalna twierǳa w zakolu rzeki Smotrycz opierała się oblężeniom tureckim i kozackim aż do 
r.; po panowaniu tureckim (–) pozostał w Kamieńcu muzułmański minaret przy katedrze św. Piotra
i Pawła. [przypis redakcy ny]

²⁵⁹Hospody pomyłuj (ukr.) — Boże, zlitu się. [przypis redakcy ny]
²⁶⁰braty ridnyje (ukr.) — bracia kochani. [przypis redakcy ny]
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zǳiobią surowego czy pieczonego. Bylem tych zbó eckich rąk uszedł, o resztę nie dbam
i mam naǳie ę, że eszcze akoś to bęǳie.

Pan Zagłoba łatwo przechoǳił widać od ostatnie rozpaczy do naǳiei. Jakoż niespo-
ǳianie taka w niego wstąpiła ufność, akby uż był w obozie księcia Jeremiego. A ednak
położenie ego nie poprawiło się o wiele. Sieǳiał na strychu i ma ąc szablę w garści, mógł
istotnie długo przystępu bronić. Ot i wszystko! Ale ze strychu do wolności była droga
ak z pieca na łeb — z tą eszcze różnicą, że w dole czekały szable i spisy²⁶¹ moło ców
czyha ących pod ścianami.

— Jakoś to bęǳie! — mruknął pan Zagłoba i zbliżywszy się do dachu począł z lekka
rozrywać i unosić poszycie, aby sobie prospectus²⁶² na świat otworzyć.

Poszło mu to z łatwością, gdyż moło cy rozmawiali ciągle pod ścianami, chcąc zabić
nudę czuwania, a przy tym wstał dość silny wiatr i głuszył powiewem śród pobliskich
drzew szelest unoszonych snopków.

Po pewnym czasie ǳiura była gotowa — pan Zagłoba wetknął w nią głowę i począł
rozglądać się naokoło.

Noc poczynała uż ustępować, a na wschodnią stronę nieba wstępował pierwszy brzask
dnia, więc przy bladym świetle u rzał pan Zagłoba cały ma dan zapełniony końmi, przed
chatą szeregi śpiących moło ców, powyciągane na kształt długich niewyraźnych linii, dale
żuraw stuǳienny i koryto, w którym świeciła woda, a obok nich znów szereg śpiących
luǳi i kilkunastu moło ców z gołymi szablami w ręku przechaǳa ących się wzdłuż owego
szeregu.

— To moi luǳie, których w łyka wzięto — mruknął szlachcic. — Ba! — dodał po
chwili — żeby to byli moi, ale to książęcy!… Dobrym byłem im woǳem, nie ma co
mówić! Zawiodłem ich psu w gardło. Wstyd bęǳie oczy pokazać, eśli mnie Bóg wróci
wolność. A wszystko przez co? przez amory i napitki. Co mnie było do tego, że się chamy
żenią? Tyle miałem do roboty na tym weselu, ile na psim. Wyrzekam się tego zdra cy
miodu, któren włazi w nogi, nie w głowę. Wszystko złe na świecie z pĳaństwa, bo gdyby
nas byli trzeźwych napadli, byłbym ako żywo otrzymał wiktorię i Bohuna w chlewie
zamknął.

Tu wzrok pana Zagłoby padł znowu na chatę, w które spał watażka, i zatrzymał się
na e drzwiach.

— O śpĳ, złoǳie u — mruknął — śpĳ! Niech ci się przyśni, żeć diabli łuszczą, co cię
i tak nie minie. Chciałeś z mo e skóry przetak²⁶³ uczynić, spróbu tu wleźć do mnie na
górę, a obaczymy, czy ci two e tak nie posiekam, że się i psom na buty nie zda. Żebym
się tylko mógł stąd wyrwać! Żebym się mógł wyrwać! Ale ak?

Rzeczywiście zadanie było prawie nie do spełnienia. Cały ma dan tak był zapchany
ludźmi i końmi, że choćby pan Zagłoba zdołał wydostać się z chlewa, choćby zsunąwszy
się z dachu skoczył na ednego z tych koni, które stały tuż pod chlewem, nie zdołałby
żadną miarą dotrzeć nawet do wrót, a cóż dopiero wydostać się za wrota!

A ednak zdawało mu się, że dokonał większe części zadania: był wolny, uzbro ony
i sieǳiał pod strychem akoby w fortecy.

„Cóż u licha! — myślał — czy po tom się z łyk uwolnił, żeby się na nich powiesić?”
I znowu fortele poczęły mu huczeć w głowie, ale było ich takie mnóstwo, że ani rusz

wybrać.
Tymczasem szarzało coraz barǳie . Okolice chaty poczęły się wychylać z cienia, dach

chaty powlókł się akoby srebrem. Już pan Zagłoba mógł dokładnie odróżnić po edyn-
cze grupy na ma danie, uż do rzał czerwoną barwę swych luǳi leżących koło studni —
i baranie kożuchy, pod którymi spali moło cy wedle chaty.

Nagle akaś postać podniosła się z szeregu śpiących i poczęła iść wolnym krokiem
przez ma dan, zatrzymu ąc się tu i owǳie koło luǳi i koni; chwilkę pogadała z moło cami
pilnu ącymi eńców i na koniec zbliżyła się do chlewa. Pan Zagłoba sąǳił w pierwsze
chwili, że to est Bohun, zauważył bowiem, że strażnicy rozmawiali z ową postacią tak ak
podwładni z przełożonym.

²⁶¹spisa — roǳa włóczni; Kozacy używali na częście spis krótkich, z ostrymi grotami na obu końcach.
[przypis redakcy ny]

²⁶²prospectus (łac.) — widok. [przypis redakcy ny]
²⁶³przetak — sito. [przypis redakcy ny]
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— E ! — mruknął — żebym to miał teraz guldynkę²⁶⁴ w ręku, nauczyłbym cię, ak
to nogami się nakrywać.

W te chwili postać owa podniosła głowę i na twarz e padł szary blask świtu: to
nie był Bohun, ale sotnik Hołody, którego pan Zagłoba poznał natychmiast, bo go znał
doskonale eszcze z tych czasów, gdy dotrzymywał Bohunowi kompanii w Czehrynie²⁶⁵.

— Chłopcy! — rzekł Hołody — a nie śpicie?
— Nie, bat’ku²⁶⁶, choć i chce się spać. Czas by nas zmienić.
— Zaraz was zmienią. A wraży syn nie uciekł?
— O , o ! Chyba dusza z niego uciekła, o cze, bo się ani ruszył.
— Szczwana to liszka. A obaczcie no, co się z nim ǳie e, bo on gotów się w ziemię

zapaść.
— Zaraz! — odrzekło kilku moło ców zbliża ąc się ku drzwiom chlewa.
— Stoczcie też i siana ze stropu. Konie wytrzeć! Ze wschodem ruszamy.
— Dobrze, bat’ku!
Pan Zagłoba, porzuciwszy co tchu swo e stanowisko przy ǳiurze w dachu, przyczołgał

się do otworu w stropie. Jednocześnie usłyszał skrzyp drewniane zawory i szelest słomy
pod nogami moło ców. Serce biło mu młotem w piersi, a ręką ściskał głownię szabli,
ponawia ąc sobie w duchu śluby, że pręǳe da się spalić razem z chlewem lub na sieczkę
pociąć niż żywcem wziąć. Spoǳiewał się też, że lada chwila moło cy podniosą wrzask
straszliwy, ale się omylił. Czas akiś słychać było, ak choǳili coraz to spiesznie po całym
chlewie, nareszcie eden ozwał się:

— Jaki tam czort? Nie mogę go zmacać! My go ot, tu rzucili.
— Niesamowity czy co? Skrzesz ognia, Wasyl, ciemno tu ak w lesie.
Nastała chwila milczenia. Wasyl szukał widocznie hubki i krzesiwa, drugi zaś moło ec

począł wołać z cicha:
— Pane szlachcic, odezwĳ się!
— Cału psa w ucho! — mruknął Zagłoba.
Wtem żelazo poczęło szczękać o krzemień, sypnął się ró iskier i rozświecił ciemne

wnętrze chlewa i głowy moło ców przybrane w kapuzy²⁶⁷, po czym zapadła ciemność
eszcze głębsza.

— Nie ma! Nie ma! — wołały gorączkowe głosy.
Wówczas eden z moło ców poskoczył ku drzwiom.
— Bat’ku Hołody! Bat’ku Hołody!
— Co takiego? — pytał sotnik ukazu ąc się we drzwiach.
— Nie ma Lacha!
— Jak to nie ma?
— W ziemię zapadł! Nie ma nigǳie. O, Hospody pomyłu ! My ogień krzesali — nie

ma!
— Nie może być. O , byłoby wam od atamana! Uciekł czy co? Pospaliście się?
— Nie, bat’ku, my nie spali. Z chlewa on nie wyszedł naszą stroną.
— Cicho! nie buǳić atamana!… Jeśli nie wyszedł, to musi gǳieś być. A wy wszęǳie

szukali?
— Wszęǳie.
— A na stropie?
— Jak emu było na strop leźć, kiedy był w łykach.
— Durny ty! Żeby on się nie rozwiązał, to by tu był. Szukać na stropie. Skrzesać

ognia!
Sypnęły się znowu iskry. Wieść przeleciała wnet przez wszystkie straże. Poczęto się

tłoczyć do chlewa z owym pośpiechem zwycza nym w nagłych razach; słychać było szyb-
kie kroki, szybkie pytania i eszcze szybsze odpowieǳi. Rady krzyżowały się ak miecze
w bo u.

— Na strop! na strop!

²⁶⁴guldynka (starop.) — myśliwska strzelba gwintowana. [przypis redakcy ny]
²⁶⁵Czehryn a. Czehryń (ukr. Czyhyryn) — miasto na środkowe Ukrainie, położone nad Taśminą, dopływem

środkowego Dniepru, edna z na dale wysuniętych twierǳ Rzeczypospolite . [przypis redakcy ny]
²⁶⁶bat’ku (ukr.) — o cze. [przypis redakcy ny]
²⁶⁷kapuza (z łac. caput: głowa) — futrzana czapka-uszanka. [przypis redakcy ny]
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— A pilnu z zewnątrz!
— Nie buǳić atamana, bo bęǳie bieda!
— Nie ma drabiny!
— Przynieść drugą!
— Nie ma nigǳie!
— Skoczyć do chaty, czy tam nie ma?
— O, Lach przeklęty!
— Leźć po węgłach na dach, dachem się przedostać.
— Nie można, bo wysta e i podbity deskami.
— Przynieść spisy²⁶⁸. Po spisach tędy we ǳiemy. A sobaka²⁶⁹!… drabinę wciągnął!
— Przynieść spisy! — zabrzmiał głos Hołodego.
Moło cy skoczyli po spisy, inni zaś popodnosili głowy ku stropowi. Już też rozpierz-

chłe światło wniknęło przez otwarte drzwi i do chlewa, a przy ego niepewnym blasku
widać było kwadratowy otwór stropu, czarny i cichy.

Z dołu ozwały się po ednawcze głosy:
— No, pane szlachcic! Spuść drabinę i zleź. I tak się nie wymkniesz, po co luǳi

truǳić. Zleź! zleź!
Cisza.
— Ty mądry człowiek! Żeby tobie to co pomogło, tak ty by sieǳiał, ale że to tobie

nie pomoże, tak ty zleziesz dobrowolnie — ty dobry!
Cisza.
— Zleź, a nie, to ci skórę ze łba zedrzemy, łbem na dół w gnó cię zrzucimy!
Pan Zagłoba pozostał równie głuchy na groźby, ak na pochlebstwa, i sieǳiał w ciem-

nościach ak borsuk w amie, gotu ąc się do zacięte obrony. Tylko szablę coraz mocnie
ściskał i sapał trochę, i w duchu pacierz szeptał.

Tymczasem przyniesiono spisy, związano trzy w pęk i postawiono ostrzami ku otwo-
rowi. Panu Zagłobie przemknęła przez głowę myśl, czyby nie porwać ich i nie wciągnąć
— ale pomyślał także, że dach może być za nisko i że nie zdoła ich wciągnąć zupełnie.
Zresztą przyniesiono by w te chwili inne.

Tymczasem cały chlew napełnił się moło cami. Niektórzy świecili łuczywem, inni po-
znosili na rozmaitsze drągi i drabiny od wozów, które okazały się za krótkie, więc zwią-
zano e co duchu rzemieniami, bo po spisach trudno istotnie było się wspinać. Jednakże
znaleźli się chętni.

— Ja pó dę — wołało kilka głosów.
— Czekać na drabinę! — rzekł Hołody.
— A co szkoǳi, bat’ku, popróbować po spisach?
— Wasyl wlezie! On tak ak kot choǳi.
— To próbu .
A inni poczęli zaraz żartować:
— E , ostrożnie! On szablę ma, szy ę utnie, obaczysz.
— Sam za łeb złapie i wciągnie, a tam cię opatrzy ak niedźwiedź.
Wasyl nie dał się stropić.
— On zna e²⁷⁰ — rzekł — że niechby on mnie palcem dotknął, czorta by mu ataman

dał z eść i wy, braty.
Było to ostrzeżenie dla pana Zagłoby, któren sieǳiał cicho, ani mruknął.
Lecz moło cy, ako to zwykle mięǳy żołnierzami, wpadli uż w dobry humor, bo całe

za ście poczęło ich bawić, więc dale przymawiać Wasylowi:
— Bęǳie ednym durnym mnie na świecie, na białym.
— On tam nie bęǳie zważał, ak my emu zapłacim za two ą szy ę. On śmiały moło ec.
— Ho! ho! On niesamowity. Czort ego wie, w co on się tam uż zmienił… to cza-

rownik! Ty, Wasyl, nie wiadomo kogo tam zna ǳiesz w czeluści.
Wasyl, który splunął uż w dłonie i obe mował właśnie nimi spisy, wstrzymał się nagle.
— Na Lacha pó dę — rzekł — na czorta nie.

²⁶⁸spisa — roǳa włóczni; Kozacy używali na częście spis krótkich, z ostrymi grotami na obu końcach.
[przypis redakcy ny]

²⁶⁹sobaka (ukr.) — pies. [przypis redakcy ny]
²⁷⁰znaje (ukr.) — wie. [przypis redakcy ny]
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Ale tymczasem związano drabiny i przystawiono e do otworu. Źle było i po nich
wchoǳić, bo się zaraz wygięły na związaniu i szczeble cienkie trzeszczały pod stopami,
które na próbę na na niższym stawiono. Ale począł wchoǳić sam Hołody, wchoǳąc zaś
mówił:

— Ty, panie szlachcic, wiǳisz, że to nie żarty. Uparłeś się na górze sieǳieć, to siedź,
ale się nie broń, bo my cię dostaniem i tak, choćby i cały chlew mieli rozebrać. Ty mie
rozum!

Na koniec głowa ego dotknęła czeluści i pogrążała się w nie z wolna. Nagle dał
się słyszeć świst szabli, Kozak krzyknął strasznie, zachwiał się i padł mięǳy moło ców
z rozwaloną na dwie połowy głową.

— Koli, koli²⁷¹! — zawrzasnęli moło cy.
W całym chlewie powstał straszliwy zamęt, podniosły się krzyki i wołania, które za-

głuszył grzmiący głos pana Zagłoby:
— Ha, złoǳie e, ludo ady, ha! basałyki! Do nogi was wytłukę, szelmy parszywe!

Pozna cie rycerską rękę!… Luǳi uczciwych po nocy napadać! W chlewie szlachcica za-
mykać… ha! łotry! W po edynkę ze mną, w po edynkę, albo i po dwóch! Chodźcie no
sam! ale łby zostawcie w gno u, bo poucinam, akom żyw!

— Koli, koli! — wołali moło cy.
— Chlew spalimy!
— Ja sam spalę, bycze ogony, byle z wami!
— Po kilku! po kilku naraz! — krzyknął stary Kozak. — Trzymać drabiny, spisami

podpierać, przynieść snopów na łby i dale !… Musimy go dostać!
To rzekłszy, ruszył w górę, a razem z nim dwóch towarzyszów²⁷², szczeble poczęły

się łamać, drabiny wygięły się eszcze mocnie , ale przeszło dwaǳieścia krzepkich rąk
pochwyciło e za drągi, w górze popodpierano spisami. Inni powtykali ostrza spis w otwór,
by cięcia szabli zahamować.

W kilka chwil późnie trzy nowe ciała spadły na głowy sto ącym w dole.
Pan Zagłoba, rozgrzany tryumfem, ryczał ak bawół i zionął takie przekleństwa, akich

świat nie słyszał i od akich dusze niezawodnie zamarłyby w moło cach, gdyby nie to, że
wściekłość poczęła ich ogarniać. Niektórzy kłuli spisami strop, inni darli się na drabinę,
chociaż w czeluści czekała śmierć pewna. Nagle krzyk się zrobił przy drzwiach i do chlewa
wpadł sam Bohun.

Był bez czapki, tylko w szarawarach i koszuli, w ręku miał gołą szablę, w oczach
płomień.

— Przez dach, psiawiary! — krzyknął. — Poszycie rozerwać i żywcem brać.
A Zagłoba u rzawszy go ryczał:
— Chamie, pó dź no tu tylko. Nos i uszy ci obetnę, gardła nie wezmę, bo to kata

własność. A co, tchórz cię obleciał? Boisz się, parobku? Związać mi tego szelmę, a ła-
skę zna ǳiecie. Cóż, wisielcze, cóż, kukło żydowska? sam tu! Wychyl eno łba na strop!
Chodź, chodź, będę ci rad, poczęstu ę tak, żeć się przypomni i twó o ciec diabeł, i two a
mać gamratka²⁷³!

Tymczasem krokwie dachu ęły trzeszczeć. Widocznie moło cy dostali się nań i teraz
rwali uż poszycie.

Zagłoba dosłyszał, ale strach nie od ął mu sił. Był akby spity bitwą i krwią.
„Skoczę w kąt i tam zginę” — pomyślał.
Ale w te chwili na całym ma danie rozległy się strzały, a ednocześnie kilkunastu

moło ców wpadło do chlewa.
— Bat’ku! Bat’ku! — krzyczeli wniebogłosy — bywa ‼
Pan Zagłoba w pierwsze chwili nie zrozumiał, co się stało — i zdumiał. Spo rzy przez

czeluść na dół, aż tam nikogo uż nie ma. Krokwie w dachu nie trzeszczą.
— Co to est? Co się stało? — zawołał głośno. — Ha! rozumiem. Chcą chlew puścić

z ogniem i z pistoletów do dachu palą.

²⁷¹Koli! Koli! (ukr. koły!) — bĳ, zabĳ! [przypis redakcy ny]
²⁷²towarzyszów — ǳiś popr. forma D. lm: towarzyszy. [przypis redakcy ny]
²⁷³gamratka (daw.) — panienka lekkich obycza ów. [przypis redakcy ny]
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Tymczasem na zewnątrz słychać było coraz strasznie sze wrzaski luǳkie, tętent ko-
ni. Strzały zmieszane z wyciem, szczęk żelaza. „Boże! to chyba bitwa!” — pomyślał pan
Zagłoba i skoczył do swo e ǳiury w dachu.

Spo rzał — i nogi ugięły się pod nim z radości.
Na ma danie wrzała bitwa, a racze u rzał pan Zagłoba straszliwy pogrom Bohuno-

wych moło ców. Napadnięci znienacka, rażeni ogniem z pistoletów przykładanych do
łbów i piersi, przyparci do płotów, do chaty i do stodoły, cięci mieczami, pchani falą
piersi końskich, miażdżeni kopytami, moło cy ginęli, nie da ąc prawie oporu. Szeregi
żołnierzy przybranych w krasne barwy²⁷⁴, siekąc zapamiętale i naciska ąc ucieka ących,
nie zezwoliły im się sformować ni szablą się złożyć, ni odetchnąć, ni dosiąść koni. Bro-
niły się tylko po edyncze kupy; inni dopinali wśród wrzawy, zamętu i dymu rozluźnione
popręgi kulbak²⁷⁵ i ginęli, zanim zdołali nogą dotknąć strzemienia; inni rzuca ąc spisy
i szable zmykali pod płoty, więźli mięǳy żerǳiami i przeskakiwali przez wierzch, wrzesz-
cząc i wy ąc nieluǳkimi głosami. Zdawało się nieszczęsnym, że sam książę Jeremi spadł
na nich niespoǳianie ak orzeł, że druzgoce ich cała ego potęga. Nie mieli czasu się
opamiętać, obe rzeć: okrzyki zwycięzców i świst szabel, i huki wystrzałów gnały ich ak
burza, gorący oddech koński oblewał im karki. „Ludy, spasa tes²⁷⁶!” — rozległo się ze
wszystkich stron. — „Bĳ, zabĳ” — odpowiadali napastnicy.

I do rzał na koniec pan Zagłoba małego pana Wołody owskiego, ak sto ąc wedle wrót Żołnierz, Sztuka, Muzyka,
Walkana czele kilkunastu żołnierzy, głosem i buławą wydawał innym rozkazy, a niekiedy rzucał

się na swym gniadym koniu w zamęt i wówczas ledwo się złożył, ledwie się zwrócił, uż
padał człowiek, nawet i nie wydawszy okrzyku. O, bo mistrz to był nad mistrzami mały
pan Wołody owski! — i żołnierz z krwi i kości, więc bitwy nie tracił z oka, ale poprawiwszy
tu i owǳie, znowu się wracał — i patrzył, i poprawiał, właśnie ak ów, który kapelą
kieru ąc, czasem sam zagra, czasem grać przesta e, a nad wszystkimi ustawicznie czuwa,
by każdy swo e odegrał.

Co wiǳąc, pan Zagłoba począł nogami tupać w deski stropu, aż kłęby kurzu powstały,
w ręce klaskać i ryczeć:

— Bĳ psubraty! bĳ! mordu ! ze skóry łup! sieka , tnĳ, wal, rżnĳ, mordu ! Dale że
w nich, dale , na szable ich i w pień!

Tak krzyczał pan Zagłoba i rzucał się, oczy krwią mu zaszły z wysilenia i zaniewiǳiał
na chwilę, ale gdy znów wzrok oǳyskał, u rzał eszcze pięknie szy widok — oto w kupie
kilkuǳiesięciu moło ców pomykał na koniu ak błyskawica Bohun, bez czapki, w koszuli
tylko i ha dawerach²⁷⁷, a za nim na czele żołnierzy mały pan Wołody owski.

— Bĳ! — krzyknął Zagłoba — to Bohun! — ale głos nie doszedł.
Tymczasem Bohun z moło cami przez płot, pan Wołody owski przez płot, niektórzy

zostali — innym konie zwinęły się w skoku. Spo rzy Zagłoba: Bohun na równinę, pan
Wołody owski na równinę. Wnet rozproszyli się i moło cy w ucieczce, i żołnierze w bie-
gu — rozpoczął się pościg po edynczy. Zagłobie dech zamarł w piersi, oczy ledwie mu
z powiek nie wyskoczą, cóż bowiem wiǳi? Oto eǳie uż pan Wołody owski na karku
Bohuna ak ogar na ǳiku, watażka zwraca głowę, nadstawia szablę!…

— Bĳą się! — krzyczy Zagłoba.
Chwila eszcze i Bohun pada wraz z koniem, a pan Wołody owski, tratu ąc po nim,

pęǳi za innymi.
Ale Bohun żyw, bo zrywa się z ziemi i pobiegł ku skałom zarośniętym chaszczami.
— Trzyma ! trzyma ! — ryczy Zagłoba — to Bohun!
Wtem pęǳi nowa wataha moło ców, która aż do te chwili przemykała się z drugie

strony skał, a teraz odkryta, szuka nowe drogi do ucieczki. Za nią w odległości pół sta a
pęǳą żołnierze. Wataha owa dogania Bohuna, ogarnia go, porywa i uprowaǳa ze sobą.
Na koniec ginie z oczu w zakrętach parowu, a za nią giną i żołnierze.

²⁷⁴krasne barwy — czerwone mundury. [przypis redakcy ny]
²⁷⁵kulbaka — wysokie siodło. [przypis redakcy ny]
²⁷⁶Ludy, spasajtes (ukr.) — luǳie, ratu cie się. [przypis redakcy ny]
²⁷⁷hajdawery — szerokie, bufiaste spodnie, typowy element stro u polskie szlachty w XVII w.; szarawary.

[przypis redakcy ny]
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Na ma danie zapanowała cisza i pustka, bo nawet i żołnierze pana Zagłoby, odbici przez
Wołody owskiego, dopadłszy koni po moło cach, pognali wraz z innymi za rozproszonym
nieprzy acielem.

Pan Zagłoba spuścił drabinę, zlazł z góry i wyszedłszy z chlewa na ma dan, rzekł:
— Wolnym est…
To rzekłszy, począł rozglądać się naokoło. Na ma danie leżało mnóstwo trupów za-

poroskich i kilkanaście żołnierskich. Szlachcic choǳił mięǳy nimi z wolna i oglądał
każdego starannie, na koniec przykląkł nad ednym.

Po chwili podniósł się z blaszaną manierką w ręku.
— Pełna — mruknął.
I przyłożywszy do ust, przechylił głowę.
— Niezła!
Znów obe rzał się naokoło i znów powtórzył, ale uż wiele raźnie szym głosem:
— Wolnym est.
Po czym poszedł do chaty, na progu natknął się na trupa starego bondara²⁷⁸, którego

moło cy zamordowali, i zniknął we wnętrzu. Gdy wyszedł, naokół bioder, na kubraku
zawalanym w nawozie świecił mu pas Bohuna gęsto przeszywany złotem, za pasem zaś
nóż z wielkim rubinem w głowni.

— Bóg wynagroǳił męstwo — mruczał — bo i trzosik dość pełny. Ha, zbó plugawy!
Mam naǳie ę, że się nie wymknie! Ale ten mały fircyk! Niech go kule bĳą! Cięta to
sztuka ak osa. Wieǳiałem, że dobry żołnierz, ale żeby tak sobie na Bohunie echał, ak
na łyse kobyle, tegom się po nim nie spoǳiewał. Że też to w tak małym ciele taki może
być animusz i wigor! Bohun mógłby go u pasa na sznurku nosić ak kozik. Niechże go
kule bĳą! Albo lepie : niech mu Bóg szczęści! Musiał Bohuna nie poznać, bo byłby go
dokończył. Fu! ak tu prochem pachnie, aż w nozdrzach wierci! Alem się też z takich
terminów wykręcił, w akowych eszcze nie bywałem! Chwała bądź Bogu!… No, no, ale
żeby tak na Bohunie echać! Muszę się temu Wołody owskiemu eszcze przypatrzyć, bo
chyba diabeł w nim sieǳi.

Tak rozmawia ąc siadł pan Zagłoba na progu chlewa i czekał.
Tymczasem z dala na równinie ukazali się żołnierze wraca ący z pogromu, a na czele

echał pan Wołody owski. U rzawszy Zagłobę przyśpieszył biegu i zeskoczywszy z konia
szedł ku niemu.

— Waćpana to eszcze oglądam? — pytał z dala.
— Mnie we własne osobie — rzekł pan Zagłoba. — Bóg waści zapłać, iżeś z pomocą

przybył.
— Chwalić Boga, że w porę — odpowieǳiał mały rycerz ściska ąc z radością dłoń

pana Zagłoby.
— Ale skądżeś się waszmość o opres i, w akie tu zostawałem, dowieǳiał?
— Chłopi dali znać z tego chutoru²⁷⁹.
— O! a a myślałem, że mnie zdraǳili.
— Gǳie tam, to dobrzy luǳie. Ledwie z życiem uszli chłopak i ǳiewczyna, a co się

z resztą weselników stało, nie wieǳą.
— Jeśli nie zdra cy, to od Kozaków pobici. Chutornik leży wedle chaty. Ale mnie sza

z tym. Mówże waść: czy Bohun żyw? Uciekł?
— Alboż to był Bohun?
— Ten bez czapki, w koszuli i ha dawerach, któregoś waść z koniem obalił.
— Ciąłem go w dłoń; bogda to licho, żem go nie poznał!… Ale waść, ale waść, mości

Zagłobo, cóżeś to waść na lepszego uczynił?
— Com uczynił? — powtórzył pan Zagłoba. — Chodź, panie Michale — i patrz!
To rzekłszy u ął go za rękę i wprowaǳił do chlewa.
— Patrz — powtórzył.
Pan Wołody owski nie wiǳiał przez chwilę nic, bo wszedł ze światła, ale gdy uż oczy

ego oswoiły się nieco z ciemnością, do rzał ciała leżące nieruchomie²⁸⁰ na gno u.
— A tych luǳi kto narżnął? — pytał zǳiwiony.

²⁷⁸bondar (ukr.) — bednarz. [przypis redakcy ny]
²⁷⁹chutor a. futor — po edyncze gospodarstwo, oddalone od wsi; przysiółek. [przypis redakcy ny]
²⁸⁰nieruchomie — ǳiś popr.: nieruchomo. [przypis redakcy ny]
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— Ja! — rzekł Zagłoba. — Pytałeś waść, com uczynił? — więc masz!
— No! — rzekł młody oficer kręcąc głową. — A akimże to sposobem?
— Tam się broniłem, na górze, a oni szturmowali mnie z dołu i przez dach. Nie

wiem, ak długo to było, bo w bitwie człowiek czasu nie liczy. Bohun to był, Bohun ze
srogą potęgą i z wyborem luǳi. Popamięta on waćpana, popamięta i mnie! Innym czasem
ci opowiem, ako w niewolę popadłem, com wytrzymał i akom Bohuna splantował²⁸¹,
bom i na ęzyki się z nim próbował. Alem ǳiś tak fatigatus²⁸², że ledwie na nogach się
trzymam.

— No — powtórzył pan Wołody owski — nie ma co mówić, mężnie waść stawałeś;
eno to powiem, żeś lepszy rębacz niż wóǳ.

— Panie Michale — rzecze szlachcic — nie pora rozprawiać. Lepie Bogu ǳięku my,
że nam dwom tak wielką ǳiś spuścił wiktorię, o które pamięć nieprędko mięǳy ludźmi
zaginie.

Pan Wołody owski spo rzał zdumiony na Zagłobę. Jakoś dotąd wydawało mu się, że
to on sam odniósł ową wiktorię, którą pan Zagłoba widocznie chciał się z nim poǳielić.

Ale popatrzył tylko na szlachcica, pokręcił głową i rzekł:
— Niechże i tak bęǳie.
W goǳinę późnie oba przy aciele na czele połączonych odǳiałów wyruszyli ku Jar-

molińcom²⁸³.
Z luǳi Zagłoby nie brakło prawie nikogo, gdyż w śnie zaskoczeni, nie stawiali oporu,

Bohun zaś, wysłany głównie po ęzyka, kazał żywcem brać, nie mordować.
 
Bohun, lubo wóǳ mężny i przezorny, nie miał szczęścia w te wyprawie, którą pod rzeko-
mą dywiz ę księcia Jeremiego przedsięwziął. Utwierǳił się tylko w przekonaniu, że ksią-
żę istotnie wyruszył całą potęgą przeciw Krzywonosowi²⁸⁴, bo tak mu powiadali wzięci
w niewolę żołnierze pana Zagłoby, którzy sami wierzyli w to na święcie , iż książę ciągnie
za nimi. Nie pozostawało więc nic innego nieszczęsnemu atamanowi, ak cofać się co
pręǳe do Krzywonosa, ale zadanie nie było łatwe. Zaledwie trzeciego dnia zebrała się
koło niego wataha złożona z dwustu kilkunastu moło ców²⁸⁵; inni albo w bo u polegli,
albo zostali ranni na polu potyczki, albo błąkali się eszcze wśród arów i oczeretów²⁸⁶,
nie wieǳąc, co czynić, ak się obrócić, dokąd iść. A i ta kupa przy Bohunie nie na wiele
była przydatna, bo zbita, za lada alarmem skłonna do ucieczki, zdemoralizowana, przera-
żona. A był to przecie wybór moło ców; lepszych żołnierzy trudno było w całe Siczy²⁸⁷
znaleźć. Ale moło cy nie wieǳieli, z ak małą siłą pan Wołody owski na nich uderzył
i że ǳięki tylko niespoǳianemu napadowi na śpiących i nieprzygotowanych taką klęskę
mógł zadać, i wierzyli na święcie , że mieli sprawę, eśli nie z samym księciem, to przy-
na mnie z potężnym, kilkakroć licznie szym pod azdem. Bohun wrzał ak ogień; cięty
w rękę, stratowany, chory, pobity, i wroga zaklętego z rąk wypuścił, i sławę nadwerężył,
bo uż ci moło cy, którzy w wilię klęski do Krymu, do piekła i na samego księcia byliby
ślepo za nim poszli, teraz stracili wiarę, stracili ducha i o tym tylko myśleli, ak by gardła
całe z pogromu wynieść. A przecie Bohun uczynił wszystko, co wóǳ uczynić powinien,
niczego nie zaniedbał, straże opodal chutoru²⁸⁸ porozstawiał i spoczywał dlatego tylko,
że konie, które spod Kamieńca²⁸⁹ prawie ednym tchem przyszły, całkiem niezdatne były
do drogi. Ale pan Wołody owski, któremu życie młode zbiegło w pode ściach i łowach

²⁸¹splantować — spłaszczyć, wyrównać; tu: przegadać, usaǳić. [przypis redakcy ny]
²⁸²fatigatus (łac.) — zmęczony. [przypis redakcy ny]
²⁸³Jarmolińce — miasteczko w zach. części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Zbaraża. [przypis redak-

cy ny]
²⁸⁴Krzywonos, Maksym (ukr. Krywonis, zm. ) — eden z przywódców powstania Chmielnickiego, brał

uǳiał w bitwach pod Korsuniem i pod Piławcami, zdobył Bar, Krzemieniec i Połonne oraz Wysoki Zamek we
Lwowie, gǳie zmarł kilka dni po bitwie. [przypis redakcy ny]

²⁸⁵mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna, zuch; tu: Kozak. [przypis redakcy ny]
²⁸⁶oczeret (ukr.) — trzcina; szuwary, podmokłe zarośla. [przypis redakcy ny]
²⁸⁷Sicz Zaporoska — Zaporoże, kraina zamieszkana przez Kozaków zaporoskich; także: ich wędrowna stolica,

obóz warowny na edne z wysp dolnego Dniepru. [przypis redakcy ny]
²⁸⁸chutor a. futor — po edyncze gospodarstwo, oddalone od wsi; przysiółek. [przypis redakcy ny]
²⁸⁹Kamieniec Podolski — miasto i zamek w płd.-zach. części Ukrainy, ok.  km na południe od Tarnopola

i Zbaraża; naturalna twierǳa w zakolu rzeki Smotrycz opierała się oblężeniom tureckim i kozackim aż do 
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na Tatarów, podszedł ak wilk nocą pod straże, pochwytał e, nim zdołały krzyknąć lub
wystrzelić — i napadł tak, że oto on, Bohun, w ha dawerach²⁹⁰ tylko i w koszuli u ść
potrafił. Gdy o tym watażka²⁹¹ myślał, świat mu czerniał w oczach, w głowie się przewra-
cało i rozpacz kąsała mu duszę ak pies wściekły. On, który na Czarnym Morzu na galery
tureckie się rzucał; on, który aż do Perekopu²⁹² na karkach tatarskich do eżdżał i chanowi
w oczy pożogą ułusów²⁹³ świecił; on, który księciu pod ręką przy samych Łubniach²⁹⁴
regiment w Wasiłówce wyciął — musiał uciekać w koszuli i bez czapki, i bez szabli, bo
i tę w spotkaniu z małym rycerzem utracił. Toteż, gdy nikt nie patrzył, na posto ach
i popasach, watażka chwytał się za głowę i krzyczał: „Gǳie mo a sława moło ecka, gǳie
mo a szabla-drużka²⁹⁵⁈” A gdy tak krzyczał, porywał go obłęd ǳiki i spĳał się ak nieboże
stworzenie, po czym na księcia chciał iść, na całą siłę ego uderzyć — i zginąć, i przepaść
na wieki.

On chciał — ale moło cy nie chcieli. „Ubĳ, bat’ku²⁹⁶, nie pó ǳiemy!” — odpowiadali
ponuro na ego wybuchy i na próżno mu było w napadach szaleństwa szablą ich siec,
z pistoletów twarze osmalać — nie chcieli, nie poszli.

Rzekłbyś: ziemia usuwała się spod nóg atamana, bo nie tu eszcze był koniec ego
nieszczęść. Bo ąc się dla prawdopodobne pogoni uchoǳić wprost na południe i sąǳąc,
że może Krzywonos uż oblężenia zaniechał, rzucił się sam ku wschodowi i trafił na od-
ǳiał pana Podbipięty. Ale czu ny ak żuraw pan Longinus nie dał się ze ść, pierwszy
uderzył na watażkę, rozbił go tym łatwie , że moło cy bić się nie chcieli, i podał w ręce
panu Skrzetuskiemu, a ten go na potężnie rozgromił, tak że Bohun po długim błąǳe-
niu w stepach w kilkanaście zaledwie koni, bez sławy, bez moło ców, bez zdobyczy i bez
ęzyków dotarł nareszcie do Krzywonosa.

Lecz ǳiki Krzywonos, tak straszny zwykle dla podwładnych, którym nie dopisało
szczęście, tym razem nie rozgniewał się wcale. Wieǳiał z własnego doświadczenia, co
to sprawa z Jeremim, więc przyhołubił²⁹⁷ eszcze Bohuna, pocieszał i uspoka ał, a gdy
watażka zapadł na złą gorączkę, kazał go strzec i leczyć, i pilnować ak oka w głowie.

Tymczasem cztere książęcy rycerze, napełniwszy kra grozą i przestrachem, stanęli
szczęśliwie z powrotem w Jarmolińcach²⁹⁸, gǳie zatrzymali się na dni kilka, by luǳiom
i koniom dać odpoczynek. Tam gdy stanęli w edne kwaterze, zdawał kole no każdy
panu Skrzetuskiemu sprawę z tego, co go spotkało i czego dokonał, po czym zasiedli
przy gąsiorku, aby w przy acielskim opowiadaniu ulżyć sercom i dać folgę wza emne
ciekawości.

Ale wówczas pan Zagłoba mało komu pozwolił przy ść do słowa. Nie chciał słuchać,
pragnął, by ego tylko słuchano; akoż pokazało się, że na więce miał do opowiadania.

— Mości panowie! — mówił — popadłem w niewolę — prawda est! — ale fortuna
kołem się toczy. Bohun całe życie bĳał, a my ǳiś ego pobili. Tak to, tak! zwycza nie
na wo nie! ǲiś ty garbu esz, utro ciebie garbu ą. Ale Bohuna za to Bóg skarał, iż nas,
śpiących smaczno snem sprawiedliwego, napadł i w tak bezecny sposób rozbuǳił. Ho,
ho! myślał, że mnie swoim plugawym ęzykiem przestraszy, a tu mówię waściom, akem
go przycisnął, tak zaraz stracił fantaz ę, zmieszał się i wygadał to, czego nie chciał. Co tu
długo mówić? Żebym w niewolę nie wpadł, nie bylibyśmy mu oba z panem Michałem
klęski zadali; mówię: oba , bo że w tym terminie magna pars fui, nie przestanę twierǳić
do śmierci. Tak mi Boże da zdrowie! Słucha cie dale moich rac i: żebyśmy go z panem

r.; po panowaniu tureckim (–) pozostał w Kamieńcu muzułmański minaret przy katedrze św. Piotra
i Pawła. [przypis redakcy ny]

²⁹⁰hajdawery — szerokie, bufiaste spodnie, typowy element stro u polskie szlachty w XVII w.; szarawary.
[przypis redakcy ny]

²⁹¹watażka — dowódca odǳiału kozaków lub bandy rozbó ników. [przypis redakcy ny]
²⁹²Perekop — twierǳa tatarska, strzegąca we ścia na Półwysep Krymski. [przypis redakcy ny]
²⁹³ułus — osiedle tatarskie; tatarska ednostka administracy na, ogół ludności podporządkowane ednemu

z chanów. [przypis redakcy ny]
²⁹⁴Łubnie — miasto na Połtawszczyźnie, na śr.-wsch. Ukrainie, rezydenc a książąt Wiśniowieckich. [przypis

redakcy ny]
²⁹⁵drużka (z ukr.) — przy aciółka. [przypis redakcy ny]
²⁹⁶Ubĳ, bat’ku (ukr.) — zabĳ, o cze. [przypis redakcy ny]
²⁹⁷przyhołubić (ukr.) — przygarnąć. [przypis redakcy ny]
²⁹⁸Jarmolińce — miasteczko w zach. części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Zbaraża. [przypis redak-

cy ny]
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Michałem nie pobili, nie byłby mu podbił pięt pan Podbipięta, dale pan Skrzetuski, a na
koniec, żebyśmy go nie rozgromili, byłby on nas rozgromił — co że się nie stało, kto
przyczyną?

— A z waścią to ak z liszką²⁹⁹ — rzecze pan Longinus — tu ogonem machniesz,
tam się umkniesz, a zawsze się wykręcisz.

— Głupi ogar, co za ogonem bieży, bo i nie dogoni, i niczego poczciwego się nie
dowącha, a w ostatku wiatr straci. Ilużeś waść luǳi postradał³⁰⁰?

— Ot, z dwunastu wszystkiego, a kilku rannych; uż tam nie barǳo nas bili.
— A waszmość, panie Michale?
— Ze trzyǳiestu, bom na nieprzygotowanych uderzył.
— A wasze, panie poruczniku?
— Tylu, ilu pan Longinus.
— A a dwóch. Powieǳcież sami: kto lepszy wóǳ? Ot, co est! Po cóżeśmy tu przy e-

chali? po służbie książęce , wieści o Krzywonosie nałapać; otóż powiem waszmościom, że
am się pierwszy o nim dowieǳiał i z na lepszych ust, bo od Bohuna, i wiem, że pod Ka-
mieńcem stoi, ale oblężenia myśli zaniechać, bo go tchórz obleciał. To wiem de publicis³⁰¹,
ale wiem też eszcze i coś innego, od czego radość wstąpi waćpaństwu w serca i o czym
dotąd nie mówiłem dlatego, że chciałem, abyśmy w kupie o tym raǳili; byłem też dotąd
niezdrów, bo mnie fatygi obaliły i od tego zbó eckiego wiązania w kĳ wnętrzności we
mnie rebelizowały. Myślałem, że mnie krew zale e.

— Mówże waszmość, na miłość boską! — zawołał Wołody owski. — Zaliżeś³⁰² co
o nasze nieboǳe słyszał?

— Tak est, niech e Bóg błogosławi — rzekł Zagłoba.
Pan Skrzetuski podniósł się na całą swą wysokość i usiadł natychmiast — nastała taka

cisza, że słychać było brzęczenie komarów na okienku, aż pan Zagłoba zabrał głos znowu:
— Ży e ona, wiem to na pewno, i est w Bohunowym ręku. Moi mości panowie,

straszne to ręce, ale przecie Bóg nie pozwolił, aby ą krzywda lub hańba spotkała. Moi
mości panowie, to mnie sam Bohun powiadał, któren by pręǳe czym innym chełpić się
gotów.

— Jak to może być? Jak to może być? — pytał gorączkowo Skrzetuski.
— Jeśli łżę, niech mnie piorun zapali! — odrzekł poważnie Zagłoba — bo to est

święta rzecz. Słucha cie, co mnie Bohun mówił, gdy sobie chciał drwić ze mnie, nimem go
do ostatka splantował³⁰³: „Cóżeś to myślał (prawi), żeś dla chłopa ą do Baru³⁰⁴ przywiózł?
Że to a chłop (prawi), abym ą siłą niewolił? Czy to mnie nie stać, by mnie w Kĳowie
w cerkwi ślub dali i czerńcy³⁰⁵ (powiada) żeby mi śpiewali, i żeby trzysta świec mi palili
— mnie atamanowi! hetmanowi” — i nogami nade mną tupał, i nożem mi groził, bo
myślał, że mnie ustraszy, alem mu powieǳiał, żeby psy straszył.

Skrzetuski uż się opamiętał, tylko mu się mnisza twarz rozświeciła i grała na nie na
powrót obawa, naǳie a, radość i niepewność.

— Gǳie ona tedy est? Gǳie est? — pytał z pośpiechem. — Jeśliś się i tego waść
dowieǳiał, toś z nieba spadł.

— Tego on mi nie mówił, ale mądre głowie dość dwie słowie. Uważcie waszmo-
ściowie, że ciągle drwił ze mnie, nimem go splantował, i tak znowu powiada: „Naprzód,
powiada, do Krzywonosa cię zawiodę, a potem na wesele bym cię prosił, ale teraz wo na,
więc to eszcze nieprędko.” Uważcie waszmościowie: eszcze nieprędko! — zatem mamy
czas! Po wtóre, uważcie także: naprzód do Krzywonosa, potem na wesele, więc żadną
miarą nie ma e u Krzywonosa, ale gǳieś dale , gǳie wo na nie doszła.

— Złoty z waści człowiek! — zawołał Wołody owski.
— Myślałem tedy naprzód — mówił mile połechtany Zagłoba — że może ą do

Kĳowa odesłał, ale nie, bo mi rzekł, że na wesele do Kĳowa z nią po eǳie; eżeli tedy
²⁹⁹liszka — lis. [przypis redakcy ny]
³⁰⁰postradać (daw.) — stracić. [przypis redakcy ny]
³⁰¹de publicis (łac.) — o sprawach publicznych. [przypis redakcy ny]
³⁰²zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
³⁰³splantować — spłaszczyć, wyrównać; tu: przegadać, usaǳić. [przypis redakcy ny]
³⁰⁴Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.

wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]
³⁰⁵czerniec (z ukr.) — mnich, zakonnik. [przypis redakcy ny]
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po eǳie, to znaczy, że e tam nie ma. I za mądry on na to, by ą tam wozić, bo gdyby się
Chmielnicki ku Czerwone Rusi posunął, to Kĳowa łatwo litewskie wo ska mogą dostać.

— Prawda! prawda! — wykrzyknął pan Longinus. — Ot, ak mnie Bóg miły! nie eden
mógłby się z waścią na rozum pomieniać.

— Jeno a bym się nie z każdym mieniał od strachu, abym zaś boćwiny³⁰⁶ zamiast
rozumu nie kupił, co by mi się mięǳy Litwą snadnie³⁰⁷ przytrafić mogło.

— Już swo e zaczyna — rzekł Longinus.
— Pozwólże waść skończyć. Tak tedy nie ma e u Krzywonosa ni w Kĳowie, więc

gǳie est?
— W tym sęk!
— Jeśli waść się domyślasz, to powieǳ pręǳe , bo mnie ogień pali! — krzyknął

Skrzetuski.
— Za Jampolem! — rzekł Zagłoba i potoczył tryumfalnie swoim zdrowym okiem.
— Skąd waść wiesz? — pytał Wołody owski.
— Skąd wiem? Ot skąd: sieǳiałem w chlewie, bo mnie w chlewie ów zbó kazał

zamknąć — żeby go wieprze za to zećpały! — a naokoło gadali ze sobą Kozacy. Przykładam
tedy ucho do ściany i co słyszę?… Jeden mówi: „Teraz chyba za Jampol ataman po eǳie”
— a drugi na to: „Milcz, eśli ci młoda głowa miła…” Szy ę da ę, że ona est za Jampolem.

— O! ako Bóg na niebie! — zakrzyknął Wołody owski.
— Na ǲikie Pola przecie e nie zaprowaǳił, więc wedle mo e głowy, musiał ą

ukryć gǳieś mięǳy Jampolem a Jahorlikiem³⁰⁸. Byłem też raz w tamtych stronach, gdy
się królewscy i chanowi sęǳie³⁰⁹ z eżdżali, bo w Jahorliku, ak waćpaństwu wiadomo,
pograniczne sprawy się sąǳą o zabrane stada, których spraw nigdy nie brak. Pełno tam
est nad całym Dniestrem arów i zakrytych mie sc, i różnych komyszy, w których ży ą
w chutorach³¹⁰ luǳie, co żadne zwierzchności nie zna ą, mieszka ąc w pustyni i bliź-
nich nie widu ąc. U takich to ǳikich pustelników on pewnie ą ukrył, bo mu tam było
i na bezpiecznie .

— Ba! ale ak się tam dostać teraz, gdyż drogę Krzywonos zagraǳa — rzecze pan
Longinus. — Jampol to też, ak słyszałem, gniazdo rozbó nicze.

Na to Skrzetuski:
— Choćbym i ǳiesięć razy gardło miał stracić, będę ą ratował. Pó dę przebrany i będę

szukał — Bóg mnie pomoże — zna dę.
— Ja z tobą, Janie! — rzecze pan Wołody owski.
— I a po ǳiadowskku z teorbanem³¹¹. Wierza cie mi waszmościowie, że na więce

mam mięǳy wami eksperienc i³¹², a że mnie teorban z ostatkiem obrzydł, więc wezmę
dudy.

— Toż i a się na coś przydam, braciaszki? — rzekł pan Longinus.
— I pewnie — odpowieǳiał pan Zagłoba. — Jak bęǳie nam trzeba przez Dniestr

się przebrać³¹³, to waćpan bęǳiesz nas przenosił, ako święty Krzysztof.
— ǲięku ę z duszy waszmościom — rzekł Skrzetuski — i gotowość waszą chętnym

przy mu ę sercem. Nie masz to w przeciwnościach nad przy aciół wiernych, których, ak
wiǳę, nie pozbawiła mnie Opatrzność! Da że mnie, wielki Boże, odsłużyć waszmościom
zdrowiem i mieniem!

— Wszyscy my ako eden mąż! — wykrzyknął Zagłoba. — Bóg zgodę pochwala,
i obaczycie, iż ukta³¹⁴ naszych prac niedługo bęǳiemy oglądali.

— To uż nie pozosta e mnie nic innego — mówił po chwili milczenia Skrzetuski —
ak chorągiewkę księciu odprowaǳić i zaraz w kompanii ruszyć. Pó ǳiem Dniestrem,

³⁰⁶boćwina — liście buraczane. [przypis redakcy ny]
³⁰⁷snadnie (daw.) — łatwo, często. [przypis redakcy ny]
³⁰⁸Jahorlik — miasteczko i stanica wo skowa u u ścia rzeki Jahorlik do Dniestru, ok.  km na płd. od

Bracławia, wówczas przy granicy z Mołdawią i Turc ą, ǳiś na terenie Mołdawii. [przypis redakcy ny]
³⁰⁹sęǳie — ǳiś popr. forma M. lm: sęǳiowie. [przypis redakcy ny]
³¹⁰chutor a. futor — po edyncze gospodarstwo, oddalone od wsi; przysiółek. [przypis redakcy ny]
³¹¹teorban — lutnia basowa, duży strunowy instrument muzyczny, podobny do bandury. [przypis redakcy ny]
³¹²eksperiencja (z łac.) — doświadczenie. [przypis redakcy ny]
³¹³przebrać się (daw.) — przeprawić się, prze ść. [przypis redakcy ny]
³¹⁴frukta (łac. fructa) — owoce. [przypis redakcy ny]
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hen, na Jampol aż do Jahorlika, i wszęǳie bęǳiemy szukali. A gdy, ak mam naǳie-
ę, Chmielnicki uż musi być zniesiony lub nim do ǳiemy do księcia, zniesiony bęǳie,
przeto³¹⁵ i służba publiczna nie sta e nam na przeszkoǳie. Pewnie chorągwie ruszą na
Ukrainę, by buntu dogasić, ale się tam uż bez nas obe ǳie.

— A poczeka cie waszmościowie — rzecze Wołody owski — pewnie po Chmiel-
nickim na Krzywonosa przy ǳie kole , może więc razem z chorągwiami ku Jampolowi
ruszymy.

— Nie, nam tam trzeba być pierwe — odparł Zagłoba — ale na pierwe odprowaǳić
chorągwie, by mieć wolne ręce. Spoǳiewam się też, że książę bęǳie z nas contentus³¹⁶.

— Szczególnie z waćpana.
— Tak est, bo mu na lepsze wieści przywożę. Wierza mi waćpan, iż nagrody się

spoǳiewam.
— Więc tedy w drogę?
— Do utra musimy spocząć — rzekł Wołody owski. — Zresztą niech Skrzetuski

rozkazu e: on tu woǳem; ale a przestrzegam, iż eśli ǳiś ruszymy, konie mnie wszystkie
popada ą.

— Wiem, że to est niepodobieństwo — rzecze Skrzetuski — ale myślę, iż po dobrych
obrokach³¹⁷ utro możemy.

Jakoż naza utrz ruszono. Wedle ordynansów³¹⁸ książęcych mieli się wrócić do Zbara-
ża³¹⁹ i tam czekać dalszych rozkazów. Szli więc na Kuźmin, w bok od Felsztyna ku Woło-
czyskom, skąd na Chlebanówkę wiódł stary gościniec do Zbaraża. Drogę mieli przykrą,
bo padały deszcze, ale spoko ną, i tylko pan Longinus, idący w sto koni naprzód, rozgro-
mił kilka kup swawolnych³²⁰, które się na tyłach wo sk regimentarskich zebrały. Dopiero
w Wołoczyskach zatrzymali się znów na nocny wypoczynek.

Ale zaledwie zasnęli snem smacznym po długie droǳe, zbuǳił ich alarm i straże dały
znać, że akiś konny odǳiał się zbliża. Wnet ednak przyszła wieść, że to Wierszułłowa
tatarska chorągiew, zatem swoi. Zagłoba, pan Longinus i mały Wołody owski natychmiast
zebrali się w izbie Skrzetuskiego, a w ślad za nimi wpadł ak wicher oficer spod lekkiego
znaku, zzia any, cały pokryty błotem, na którego spo rzawszy Skrzetuski wykrzyknął:

— Wierszułł!
— Jam… est! — mówił przybyły nie mogąc oddechu złapać.
— Od księcia?
— Tak!… O tchu! tchu!…
— Jakie wieści? Już po Chmielnickim?
— Już… po… Rzeczypospolite !…
— Na rany Chrystusa! co waść gadasz? Klęska?
— Klęska, hańba, sromota!… bez bitwy… Popłoch!… O! o!
— Uszom się nie chce wierzyć. Mówże! mów, na Boga żywego!… Regimentarze?…
— Uciekli.
— Gǳie nasz książę?
— Uchoǳi… bez wo ska… Ja tu od księcia… rozkaz… do Lwowa natychmiast… idą

za nami!
— Kto? Wierszułł, Wierszułł! Opamięta się, człowieku! Kto?
— Chmielnicki, Tatarzy.
— W imię O ca i Syna, i Ducha Świętego! — zawołał Zagłoba. — Ziemia się roz-

stępu e.
Ale Skrzetuski zrozumiał uż, o co choǳi.
— Na potem pytania — rzekł — teraz na koń!
— Na koń, na koń!
Kopyta koni pod Wierszułłowymi Tatarami szczękały uż przed oknami; mieszkań-

cy, zbuǳeni nade ściem wo ska, wychoǳili z domów z latarkami i pochodniami w ręku.

³¹⁵przeto (przest.) — więc, zatem. [przypis redakcy ny]
³¹⁶contentus (łac.) — zadowolony. [przypis redakcy ny]
³¹⁷obrok — karma końska; tu: nakarmienie koni. [przypis redakcy ny]
³¹⁸ordynans (z łac.) — rozkaz. [przypis redakcy ny]
³¹⁹Zbaraż — miasto w zach. części Ukrainy, ok.  km na płn. wschód od Tarnopola. [przypis redakcy ny]
³²⁰kupy swawolne — odǳiały nieprzy acielskie, które odłączyły się od swo e armii. [przypis redakcy ny]
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Wieść przeleciała całe miasto ak błyskawica. Wnet uderzono we ǳwony na trwogę. Ci-
che przed chwilą miasteczko napełniło się zgiełkiem, tętentem koni, okrzykami komendy
i wrzaskiem żydowskim. Mieszkańcy chcieli uchoǳić wraz z wo skiem, zaprzęgano wo-
zy, ładowano na nie ǳieci, żony, pierzyny; burmistrz na czele kilku mieszczan przyszedł
błagać Skrzetuskiego, by nie od eżdżał naprzód i odprowaǳił mieszkańców chociaż do
Tarnopola³²¹, ale pan Skrzetuski i słuchać go nie chciał, ma ąc wyraźny rozkaz co tchu
ruszać do Lwowa.

Ruszyli tedy i dopiero w droǳe Wierszułł, ochłonąwszy, opowiadał, ak i co się stało.
— Jak Rzeczpospolita Rzeczpospolitą — mówił — nigdy nie poniosła takie klęski.

Nic Cecora³²², nic Żółte Wody³²³, nic Korsuń³²⁴!
A Skrzetuski, Wołody owski, pan Longinus Podbipięta aż na karki koniom się kładli,

to się za głowy brali, to ręce ku niebu podnosili.
— Rzecz luǳką wiarę przechoǳi! — mówili. — Gǳież był książę?
— Opuszczony, od wszystkiego umyślnie usunięty, swo ą nawet dywiz ą nie władał.
— Kto miał komendę?
— Nikt i wszyscy. Dawno służę, na wo nie zęby z adłem, eszczem takich wo sk i ta-

kich woǳów nie wiǳiał.
Zagłoba, który nie miał wielkiego afektu dla Wierszułła i mało go znał, począł głową

kręcić i cmokać — na koniec rzekł:
— Mó mości panie! czyli się waćpanu w oczach tylko nie pomieszało lub czyś czę-

ściowe porażki za ogólną klęskę nie poczytał, bo to, co powiadasz, całkiem imaginac ę
przechoǳi.

— Że przechoǳi, przyzna ę, i powiem więce waści, że szy ę bym sobie dał z radością
uciąć, gdyby akim cudem pokazało się, iż się mylę.

— Bo akimżeś waść sposobem pierwszy po klęsce w Wołoczyskach stanął? Przecież
nie chcę przypuścić, żebyś pierwszy dał drała³²⁵? Gǳież są tedy wo ska? Którędy ucieka-
ą? Co się z nimi stało? Dlaczego ucieka ący nie uprzeǳili waćpana? Na wszystkie owe
kwestie na próżno szukam responsu³²⁶!

Wierszułł w każdym innym czasie nie byłby puścił płazem takich pytań, ale w te
chwili nie mógł myśleć o niczym więce , ak o klęsce, więc odrzekł tylko:

— Jam pierwszy stanął w Wołoczyskach, gdyż inni uchoǳą na Ożygowce; a mnie
książę umyślnie pchnął w stronę, gǳie się waćpanów spoǳiewał, aby was nawałnica nie
ogarnęła, gdybyście się za późno dowieǳieli; a po wtóre dlatego, że pięćset koni, które
macie, to teraz niemała dla niego pociecha, bo dywiz a w większe części wyginęła lub
rozproszona.

— ǲiwne to rzeczy! — mruknął Zagłoba.
— Strach pomyśleć, desperac a ogarnia, serce się kra e, łzy płyną! — mówił łamiąc

ręce Wołody owski. — O czyzna zgubiona, niesława po śmierci, takie wo ska rozproszo-
ne!… zatracone! Nie może być inacze , tylko koniec świata i sąd ostateczny się zbliża!

— Nie przerywa cie mu — rzekł Skrzetuski — pozwólcie, aby wszystko opowieǳiał.
Wierszułł zamilkł, akby siły zbierał; przez chwilę słychać było tylko pluskanie kopyt

w błocie, bo deszcz padał. Noc była eszcze głęboka i ciemna barǳo, bo chmurna, a w tych
ciemnościach, w tym dżdżu ǳiwnie złowrogo brzmiały słowa Wierszułła, który tak mówić
począł:

— Gdybym się nie spoǳiewał, że w bo u polegnę, to bym chyba rozum utracił.
Mówiliście waszmościowie o sąǳie ostatecznym — i a tak mniemam, że wprędce on

³²¹Tarnopol — miasto w zach. części Ukrainy, ok.  km na wschód od Lwowa. [przypis redakcy ny]
³²²bitwa pod Cecorą () — zakończona zwycięstwem wo sk turecko-tatarskich nad Polakami podczas

odwrotu, spowodowanego przez niezgodę i niesubordynac ę polskich magnatów; do niewoli dostał się wówczas
m.in. Bohdan Chmielnicki; Cecora — mie scowość w pn.-wsch. Rumunii. [przypis redakcy ny]

³²³Żółte Wody — uroczysko i futor kozacki nad rzeką Żółtą w płd. części Ukrainy; ǳiś miasto z kopalniami
rud żelaza i uranu, położone ok.  km na zachód od Dniepropietrowska; bitwa pod Żółtymi Wodami ()
zakończyła się klęską wo sk polskich. [przypis redakcy ny]

³²⁴Korsuń (ǳiś ukr.: Korsuń-Szewczenkiwskĳ) — miasto na środkowe Ukrainie nad rzeką Roś, w średnio-
wieczu zamek władców kĳowskich, w XVII w. rezydenc a Wiśniowieckich; w bitwie pod Korsuniem ()
Kozacy Chmielnickiego wraz z Tatarami zwyciężyli wo ska polskie. [przypis redakcy ny]

³²⁵dać drała — dać drapaka, uciec. [przypis redakcy ny]
³²⁶respons (z łac.) — odpowiedź. [przypis redakcy ny]
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uż nastąpi — gdyż wszystko się rozprzęga, złość bierze górę nad cnotą i antychryst uż
choǳi po świecie. Wyście nie patrzyli na to, co się stało — ale eśli nawet relac i o tym
znieść nie możecie, cóż a, którym klęskę i niezmierną hańbę własnymi oczyma oglądał!
Bóg nam dał szczęśliwy początek w te wo nie. Nasz książę, otrzymawszy pod Czołhań-
skim Kamieniem sprawiedliwość z pana Łaszcza³²⁷, resztę puścił w niepamięć i pogoǳił
się z księciem Dominikiem³²⁸. Cieszyliśmy się wszyscy z te konkordii³²⁹ — akoż było
i błogosławieństwo boże. Książę powtórnie pogromił pod Konstantynowem³³⁰ i samo
miasto wziął, bo e nieprzy aciel po pierwszym szturmie opuścił. Po czym ruszyliśmy pod
Piławce³³¹, choć książę nie raǳił tam choǳić. Ale zaraz w droǳe pokazały się prze-
ciw niemu rozmaite machinac e, niechęci, zawiści i awne knowania. Nie słuchano go
na radach, nie zważano na to, co mówił, a przede wszystkim usiłowano rozǳielić naszą
dywiz ę, aby e książę w ręku całe nie miał. Gdyby się sprzeciwił, zwalono by na niego
klęskę, więc milczał, cierpiał, znosił. Zostały tedy lekkie znaki z rozkazu generał-regi-
mentarza w Konstantynowie wraz z Wurclem, z armatami i z oberszterem Machnickim;
odłączono pana oboźnego litewskiego Osińskiego i pułk Koryckiego, tak że przy księciu
została tylko husaria pod Zaćwilichowskim, dwa regimenty dragonów³³² — i a z częścią
mo e chorągwi. Wszystkiego nie było nad dwa tysiące luǳi. A wtedy uż go lekcewa-
żono i sam słyszałem, ak mówili klienci³³³ księcia Dominika: „Już teraz nie powieǳą po
wiktorii, że za sprawą samego Wiśniowieckiego przyszła.” I głośno opowiadali, że gdyby
tak niezmierna sława pokryła księcia, to by i na elekc i ego kandydat, królewicz Karol³³⁴,
się utrzymał, a oni chcą Kazimierza³³⁵. Zarazili fakc ami³³⁶ całe wo ska tak, że poczęły się
dyskursa³³⁷ w kołach akby na se mie, wysyłanie delegatów — i o wszystkim tam my-
ślano prócz o bitwie, tak akby nieprzy aciel był uż pogromion. A owóż, gdybym zaczął
opowiadać waszmościom o tych ucztach, o tych wiwatach, o tym przepychu, wiary bym
w waszych uszach nie znalazł. Niczym były hufce Pyrrusowe³³⁸ przy onych wo skach,
całych od złota, kle notów i strusich piór. A toż dwieście tysięcy sług i ćmy³³⁹ wozów
szły za nami, konie padały pod ciężarem złotogłowiów³⁴⁰ i edwabnych namiotów, wozy
łamały się pod kredensami³⁴¹. Myślałby kto, że na zawo owanie świata całego iǳiemy.
Szlachta z pospolitego ruszenia po całych dniach i nocach trzaskała batogami: „Ot (mó-
wili), czym chamów uspokoimy, szabli nie dobywa ąc.” A my, starzy żołnierze, przywykli
bić się, nie rozprawiać, użeśmy na widok one pychy niesłychane przeczuwali coś złego.
Dopieroż zaczęły się tumulty przeciw panu Kisielowi³⁴², że zdra ca, i za nim, że zacny se-
nator. Siekano się szablami po pĳanemu. Strażników obozowych nie było. Nikt ładu nie
przestrzegał, nikt dowóǳtwa nie sprawował, każden robił, co chciał, szedł, gǳie mu było
lepie , stawał, gǳie mu się zdawało, czeladź wzniecała hałasy — o Boże miłosierny! toż to

³²⁷Łaszcz Tuczapski, Samuel herbu Prawǳic (–) — strażnik wielki koronny, awanturnik,  razy
skazany na banic ę za na azdy na sąsiadów, ułaskawiony za zasługi wo enne. [przypis redakcy ny]

³²⁸Zasławski-Ostrogski, Władysław Dominik (–) — książę, koniuszy wielki koronny i starosta łucki,
eden z na bogatszych magnatów Korony. [przypis redakcy ny]

³²⁹konkordia (z łac.) — zgoda, ednomyślność. [przypis redakcy ny]
³³⁰Konstantynów (ǳiś ukr.: Starokonstantyniw) — miasto w środkowo-zachodnie części Ukrainy, założone

w XVI w. przez magnatów Ostrogskich, twierǳa obronna przeciw na azdom tatarskim. [przypis redakcy ny]
³³¹Piławce — wieś w centralne części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Konstantynowa. [przypis

redakcy ny]
³³²dragoni — wo sko walczące pieszo, a porusza ące się konno. [przypis redakcy ny]
³³³klient (daw., z łac.) — szlachcic, służący magnatowi i popiera ący go na se mikach. [przypis redakcy ny]
³³⁴Karol FerdynandWaza (–) — książę, syn króla Zygmunta III Wazy (–), biskup wrocławski

i płocki, kandydat do tronu polskiego w  r., po śmierci Jeremiego Wiśniowieckiego opiekun ego syna,
Michała Korybuta Wiśniowieckiego, przyszłego króla Polski. [przypis redakcy ny]

³³⁵Jan II Kazimierz Waza (–) — król Polski w latach –, syn króla Zygmunta III Wazy
(–). [przypis redakcy ny]

³³⁶fakcje (z łac.) — intrygi stronnictw, wichrzycielstwo. [przypis redakcy ny]
³³⁷dyskursa (z łac.) — dyskus e, rozprawy. [przypis redakcy ny]
³³⁸Pyrrus (– p.n.e.) — król Epiru (płn.-zach. części Grec i), prowaǳił wo nę z Rzymianami. [przypis

redakcy ny]
³³⁹ćma (daw.) — ogromna ilość, tłum. [przypis redakcy ny]
³⁴⁰złotogłów — tkanina ze złotych nici. [przypis redakcy ny]
³⁴¹kredens — naczynia, t . kubki, kielichy, talerze, miski, często barǳo bogato zdobione. [przypis redakcy ny]
³⁴²Kisiel, Adam herbu Kisiel (–) — wo ewoda bracławski i kĳowski, pan na Brusiłowie i Huszczy,

ostatni prawosławny senator Rzeczypospolite , negoc ował z Kozakami podczas powstań Pawluka i Chmielnic-
kiego. [przypis redakcy ny]

  Ogniem i mieczem, tom drugi 



był kulig, nie wyprawa wo enna, kulig, na którym salutem Reipublicae³⁴³ przetańcowano,
przepito, prze eǳono i przeymarczono³⁴⁴ w ostatku!

— Jeszcze my ży emy! — rzekł Wołody owski.
— I Bóg est w niebie! — dodał Skrzetuski.
Nastała znów chwila milczenia, po czym Wierszułł mówił dale :
— Zginiemy totaliter³⁴⁵, chyba że Bóg cud uczyni, za grzechy nas chłostać przestanie

i nie zasłużone miłosierǳie okaże. Chwilami a sam nie wierzę temu, com na własne oczy
oglądał, i zda e mi się, że mnie zmora we śnie dusiła…

— Powiada waćpan dale — rzekł Zagłoba — przyszliście tedy pod Piławce i co?
— I staliśmy. O czym tam regimentarze raǳili, nie wiem; na sąǳie ostatecznym za

to odpowieǳą, bo gdyby od razu na Chmielnickiego uderzyli, byłby zniesiony i rozbity,
ak Bóg w niebie, mimo nieładu, niesforności i tumultów, i braku woǳa. Już tam po-
płoch był mięǳy czernią, uż raǳono, ak by Chmielnickiego i starszyznę wydać, a on
sam ucieczkę zamierzał. Książę nasz od namiotu do namiotu eźǳił, prosił, błagał, groził:
„Uderzmy, nim Tatary nade dą, uderzmy!” — i włosy z głowy wyrywał — a tam się e-
den na drugiego oglądał — i nic, i nic! Pili, se mikowali… Przyszły słuchy, że Tatary idą
— chan w dwieście tysięcy koni³⁴⁶ — oni raǳili i raǳili. Książę zamknął się w namio-
cie, bo go całkiem spostponowali. W wo sku poczęto mówić, że kanclerz zakazał księciu
Dominikowi bitwy staczać, że się układy toczą — wszczął się eszcze większy nieład. Na
koniec Tatarzy przyszli, ale Bóg nam poszczęścił pierwszego dnia, potykał się książę i pan
Osiński, i pan Łaszcz³⁴⁷ stawał barǳo dobrze — spęǳili ordę z pola, wysiekli znacznie
— a potem…

Tu głos Wierszułłowi zamarł w piersi.
— A potem? — pytał pan Zagłoba.
— Przyszła noc straszna, niepo ęta. Pamiętam, strażowałem z mymi ludźmi wedle

rzeki, gdy naraz słyszę, aż w obozie kozackim bĳą z armat ak na wiwaty i słychać krzyki.
Dopieroż przypomniało mi się, co wczora mówiono w obozie, że eszcze wszystka potęga
tatarska nie stanęła, tylko Tuha -be z częścią. Pomyślałem więc, kiedy tam wiwatu ą, to
uż musiał i chan osobą swo ą stanąć. Aż tu i w naszym obozie zaczyna się tumult. Sko-
czyłem sam z kilkoma ludźmi. — Co się stało? — Krzykną mi: „Regimentarze uszli!” Ja
do księcia Dominika — nie ma go! Do podczaszego — nie ma! Do chorążego koron-
nego — nie ma! Jezu Nazareński!… Żołnierze lata ą po ma danie, krzyk, wrzask, zgiełk,
głowniami świecą: gǳie regimentarze? gǳie regimentarze? A inni woła ą: „Koni! koni!”
A inni: „Panowie bracia, ratu cie się! zdrada! zdrada!” Ręce do góry podnoszą, twarze
obłąkane, oczy wytrzeszczone, tłoczą się, depczą, duszą, siada ą na koń, lecą na oślep bez
broni. Dopieroż ciskać hełmy, pancerze, broń, namioty! Aż tu eǳie książę na czele husa-
rii w srebrne zbroi: sześć pochodni koło niego niosą, a on stoi w strzemionach i krzyczy:
„Mości panowie, am został, kupą do mnie!” Gǳie tam! nie słyszą go, nie wiǳą, lecą na
husarię, miesza ą ą, przewraca ą luǳi i konie, ledwieśmy księcia samego uratowali —
potem po zdeptanych ogniskach, w ciemności, niby wezbrany potok, niby rzeka, wszyst-
ko wo sko w ǳikim popłochu wypada z obozu, rozprasza się, ginie, ucieka… Nie masz
uż wo sk, nie masz woǳów, nie masz Rzeczypospolite … est tylko hańba nie zmyta
i noga kozacka na szyi…

Tu pan Wierszułł ęczeć począł i konia targać, bo go szał rozpaczy ogarnął; ten szał
uǳielił się innym i echali wśród owego dżdżu i nocy ak obłąkani.

Jechali długo. Pierwszy Zagłoba przemówił:
— Bez bitwy — o szelmy! o takie syny! Pamiętacie, ak wspaniałą postać w Zbarażu

czynili? Jak sobie z eść Chmielnickiego bez pieprzu i soli obiecywali? O szelmy!

³⁴³salutem Reipublicae (łac.) — bezpieczeństwo (a. ratunek) Rzeczypospolite . [przypis redakcy ny]
³⁴⁴przefrymarczyć (daw.) — przehandlować, sprzedać. [przypis redakcy ny]
³⁴⁵totaliter (łac.) — całkowicie; wszyscy. [przypis redakcy ny]
³⁴⁶chan w dwieście tysięcy koni— pogłoski okazały się przesaǳone; historycy poda ą liczbę  tys. azdy. [przypis

redakcy ny]
³⁴⁷Łaszcz Tuczapski, Samuel herbu Prawǳic (–) — strażnik wielki koronny, awanturnik,  razy

skazany na banic ę za na azdy na sąsiadów, ułaskawiony za zasługi wo enne. [przypis redakcy ny]
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— Gǳie tam! — krzyknął Wierszułł — uciekli po pierwsze bitwie wygrane nad
Tatary i czernią, po bitwie, w które nawet pospolite ruszenie³⁴⁸ ako lwy walczyło.

— Jest w tym palec boży — rzekł Skrzetuski — ale est i akowaś ta emnica, która
wy aśnić się musi…

— Bo gdyby wo sko pierzchło, to się na świecie zdarza — rzekł Wołody owski — ale
tu woǳe pierwsi obóz opuścili, akby chcąc umyślnie nieprzy acielowi wiktorię ułatwić
i wo sko na rzeź wydać.

— Tak est! tak est! — rzecze Wierszułł. — Mówią też, że to umyślnie uczynili.
— Umyślnie? Na rany boskie, to nie może być!…
— Mówią, że umyślnie — a dlaczego? Kto do ǳie! Kto zgadnie!
— Żeby ich groby przytłukły, żeby ich rody wyginęły, a eno pamięć niesławna po

nich została! — rzekł Zagłoba.
— Amen! — rzekł Skrzetuski.
— Amen! — rzekł Wołody owski.
— Amen! — powtórzył pan Longinus.
— Jeden est człowiek, któren może o czyznę eszcze ratować, eśli mu buławę i resztę

sił Rzeczypospolite oddaǳą, eden est, bo o innym uż ani wo sko, ani szlachta nie bęǳie
chciała słyszeć.

— Książę! — rzekł Skrzetuski.
— Tak est.
— Przy nim bęǳiem stać, przy nim zginiemy. Niech ży e Jeremi Wiśniowiecki! —

wykrzyknął Zagłoba.
— Niech ży e! — powtórzyło kilkaǳiesiąt niepewnych głosów, ale okrzyk zamarł

zaraz, bo w chwili, gdy ziemia rozstępowała się pod nogami, a niebo zdawało się walić na
głowy, nie był czas na okrzyki i wiwaty.

Tymczasem poczęło świtać i w oddaleniu ukazały się mury Tarnopola.
 
Pierwsi rozbitkowie spod Piławiec³⁴⁹ dotarli do Lwowa świtaniem dnia  września i rów-
no z otwarciem bram mie skich straszna wieść piorunem rozleciała się po całym mieście,
wzbuǳiwszy niedowierzanie w ednych, popłoch w drugich, w innych zaś rozpaczliwą
chęć obrony. Pan Skrzetuski ze swym odǳiałem przybył w dwa dni późnie , gdy uż cały
gród był zapchany ucieka ącym żołnierstwem, szlachtą i uzbro onym mieszczaństwem.
Myślano uż o obronie, gdyż lada chwila spoǳiewano się Tatarów, ale nie wieǳiano
eszcze, kto stanie na czele i ak się do ǳieła weźmie, dlatego wszędy panował bezład
i popłoch. Niektórzy uciekali z miasta, wywożąc roǳiny i mienie, okoliczni zaś miesz-
kańcy szukali w nim schronienia; wy eżdża ący i w eżdża ący zawalali ulice i wzniecali
tumulty³⁵⁰ o prze azd; wszędy było pełno wozów, pak, tłumoków i koni, żołnierzy spod
na rozmaitszych znaków; na wszystkich twarzach czytałeś niepewność, gorączkowe ocze-
kiwanie, rozpacz lub rezygnac ę. Co chwila przestrach ak wir powietrzny zrywał się nie-
spoǳianie; rozlegały się krzyki: „Jadą! Jadą!” — i tłumy poruszały się ak fala; czasem
biegły na oślep przed siebie, rażone szaleństwem trwogi, dopóki nie pokazało się, że to
nad eżdża nowy akiś odǳiał rozbitków.

A odǳiałów tych kupiło³⁵¹ się coraz to więce — ale akże żałosny widok przedsta-
wiali ci żołnierze, którzy eszcze niedawno w złocie i piórach szli ze śpiewaniem na ustach
a dumą w oczach na oną wyprawę przeciw chłopstwu! ǲiś obdarci, wygłoǳeni, znęǳ-
niali, pokryci błotem, na wyniszczonych koniach, z hańbą w twarzach, podobnie si do
żebraków niż do rycerzy, litość by tylko wzbuǳać mogli, gdyby był czas na litość w tym
mieście, na którego mury wnet mogła zwalić się cała potęga wroga. I każden³⁵² z tych

³⁴⁸pospolite ruszenie — w rzeczywistości pospolite ruszenie nie brało uǳiału w bitwie pod Piławcami. [przypis
redakcy ny]

³⁴⁹Piławce — wieś w centralne części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Konstantynowa; mie sce klęski
wo sk polskich w starciu z Kozakami i Tatarami (). [przypis redakcy ny]

³⁵⁰tumult — zamieszki, awantury. [przypis edytorski]
³⁵¹kupić się (daw.) — zbierać się, gromaǳić się (por. skupić się). [przypis redakcy ny]
³⁵²każden — ǳiś popr.: każdy. [przypis redakcy ny]
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pohańbionych rycerzy tym edynie się pocieszał, że tak wielu, że tyle tysięcy miał to-
warzyszów³⁵³ wstydu; wszyscy kryli się w pierwsze goǳinie, by następnie ochłonąwszy
rozwoǳić skargi, narzekania, rzucać przekleństwa i groźby, włóczyć się po ulicach, pić
po szynkowniach i powiększać tylko nieład i trwogę.

Każdy bowiem powtarzał: „Tatarzy tuż-tuż!” Jedni wiǳieli pożogi za sobą, inni klęli
się na wszystkie świętości, iż przyszło im uż odcinać się zagonom. Gromady otacza ące
żołnierzy słuchały z natężeniem tych wieści. Dachy i wieże kościołów usiane były tysią-
cami ciekawych; ǳwony biły larum³⁵⁴, a tłumy niewiast i ǳieci dusiły się po kościołach,
w których wśród świec arzących błyszczał Przena świętszy Sakrament.

Pan Skrzetuski przeciskał się z wolna od Bramy Halickie ze swoim odǳiałem przez
zbite masy koni, wozów, żołnierzy, przez cechy mieszczańskie sto ące pod swymi bande-
riami³⁵⁵ i przez pospólstwo, które ze zǳiwieniem spoglądało na ową chorągiew wcho-
ǳącą nie w rozsypce, ale w szyku bo owym do miasta. Poczęto krzyczeć, że pomoc nad-
choǳi, i znów niczym nieusprawiedliwiona radość ogarnęła tłuszczę, która ęła się cisnąć
i chwytać za strzemiona pana Skrzetuskiego. Zbiegli się też i żołnierze woła ąc: „To wi-
śniowiecczycy! Niech ży e książę Jeremi!” Tłok zrobił się tak wielki, że chorągiew zaledwie
noga za nogą mogła się posuwać.

Na koniec naprzeciw ukazał się odǳiał dragonów z oficerem na czele. Żołnierze roz-
garniali tłumy, oficer zaś krzyczał: „Z drogi! Z drogi!” — i płazował tych, którzy mu nie
ustępowali dość rychło.

Skrzetuski poznał Kuszla.
Młody oficer powitał serdecznie zna omych.
— Co to za czasy! Co to za czasy! — rzekł.
— Gǳie książę? — pytał Skrzetuski.
— Umorzyłbyś go asunkiem, gdybyś dłuże nie przy eżdżał. Barǳo się tu za tobą

i twoimi ludźmi oglądał. Jest teraz u Bernardynów; mnie wysłano za porządkiem w mie-
ście, ale uż Grozwa er tym się za ął. Po adę z tobą do kościoła. Tam się rada odbywa.

— W kościele?
— Tak est. Będą księciu buławę ofiarować, bo żołnierze oświadcza ą, że pod innym

woǳem nie chcą bronić miasta.
— Jedźmy! Mnie też pilno do księcia.
Połączone odǳiały ruszyły. Po droǳe Skrzetuski wypytywał się o wszystko, co ǳiało

się we Lwowie, i czyli obrona uż postanowiona.
— Właśnie teraz się sprawa waży — rzecze Kuszel. — Mieszczanie chcą się bronić. Co

za czasy! Luǳie nikczemnych kondyc i³⁵⁶ okazu ą więce serca³⁵⁷ niż szlachta i żołnierze.
— A regimentarze? Co się z nimi stało? Czyli są w mieście i czyli nie będą księciu

przeszkód stawiali?
— Byle on sam nie stawiał! Był lepszy czas na oddanie mu buławy, teraz za późno.

Regimentarze oczu nie śmie ą pokazać. Książę Dominik³⁵⁸ popasał tylko w pałacu arcy-
biskupim i zaraz się wyniósł; i dobrze zrobił, bo nie uwierzysz, aka est w żołnierzach
na niego zawziętość. Już go nie ma, a eszcze ciągle krzyczą: „Dawa go sam³⁵⁹, wnet go
rozsiekamy!” — pewnie nie byłby uszedł akowego przypadku. Pan podczaszy koronny
pierwszy tu przybył, ba! nawet i na księcia wygadywać począł, ale teraz sieǳi cicho, bo
i przeciw niemu powsta ą tumulty. Do oczu mu wszystkie winy wymawia ą, a on eno
łzy połyka. W ogólności strach, co się ǳie e, akie czasy nadeszły! Mówię ci: ǳięku Bo-
gu, żeś pod Piławcami nie był, żeś stamtąd nie uciekał, bo że nam, którzyśmy tam byli,
rozum się nie pomieszał z ostatkiem — to chyba cud.

— A nasza dywiz a?

³⁵³towarzyszów — ǳiś popr. forma D. lm: towarzyszy. [przypis redakcy ny]
³⁵⁴bić larum — ǳwonić na alarm, na trwogę. [przypis redakcy ny]
³⁵⁵banderia — tu: chorągiew, znak gildii. [przypis redakcy ny]
³⁵⁶luǳie nikczemnych kondycji — luǳie niskiego stanu społecznego, t . mieszczanie i chłopi. [przypis redak-

cy ny]
³⁵⁷serca — tu: odwagi, chęci do walki. [przypis redakcy ny]
³⁵⁸Zasławski-Ostrogski, Władysław Dominik (–) — książę, koniuszy wielki koronny i starosta łucki,

eden z na bogatszych magnatów Korony. [przypis redakcy ny]
³⁵⁹sam (starop.) — tuta . [przypis redakcy ny]
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— Nie ma uż e ! Ledwie coś zostało. Wurcla nie ma, Machnickiego nie ma, Zaćwi-
lichowskiego nie ma. Wurcel i Machnicki nie byli pod Piławcami, bo zostali w Konstan-
tynowie³⁶⁰. Tam ich ten Belzebub, książę Dominik, zostawił, by księcia naszego potęgę
osłabić. Nie wiadomo: czy uszli, czy ich nieprzy aciel ogarnął. Stary Zaćwilichowski prze-
padł ak kamień w woǳie. Da Bóg, żeby nie zginął!

— A wszystkich żołnierzy siła się tu zebrało?
— Jest dosyć, ale co z nich!… Jeden książę mógłby sobie dać z nimi rady, gdyby

chciał buławę przy ąć, bo nikogo słuchać nie chcą. Okrutnie się książę o ciebie asował
i o żołnierzy… Jedyna też to cała chorągiew. Jużeśmy cię opłakali.

— Teraz ten szczęśliwy, kogo płaczą.
Przez czas akiś echali w milczeniu, pogląda ąc po tłumach, słucha ąc zgiełku i krzy-

ków: „Tatary! Tatary!” W ednym mie scu u rzeli straszny widok rozǳieranego na sztuki
człowieka, którego tłum o szpiegostwo posąǳił. ǲwony biły ciągle.

— Czy orda prędko tu stanie? — spytał Zagłoba.
— Licho ą wie!… Może ǳiś eszcze. To miasto nie bęǳie się długo bronić, bo nie

wytrzyma. Chmielnicki iǳie w dwieście tysięcy Kozaków prócz Tatarów.
— Kaput³⁶¹! — odpowieǳiał szlachcic. — Lepie nam było echać dale na złamanie

szyi! Po co my tyle zwycięstw odnieśli?
— Nad kim?
— Nad Krzywonosem³⁶², nad Bohunem, diabeł wie nie nad kim!
— Ale! — rzekł Kuszel i zwróciwszy się do Skrzetuskiego pytał cichym głosem: — Miłość niespełniona,

O czyzna, Koniec świataA ciebie, Janie, w niczymże Bóg nie pocieszył? Nie znalazłeś tego, czegoś szukał? Nie
dowieǳiałeś się przyna mnie czego?

— Nie czas o tym myśleć! — zawołał Skrzetuski. — Co a znaczę i mo e sprawy
wobec tego, co się stało? Wszystko marność i marność, a na końcu śmierć!

— Tak i mnie się wiǳi, że cały świat niedługo zginie — rzekł Kuszel.
Tymczasem do echali do kościoła Bernardynów, którego wnętrze pałało światłem.

Tłumy niezmierne stały przed kościołem, ale nie mogły się do środka dostać, bo sznur
halebardników zamykał we ście puszcza ąc tylko znacznie szych i starszyznę wo skową.

Skrzetuski kazał drugi sznur wyciągnąć swoim luǳiom.
— We dźmy — rzekł Kuszel. — Pół Rzeczypospolite est w tym kościele.
Weszli. Kuszel niewiele przesaǳił. Co było znakomitszego w wo sku i w mieście,

zgromaǳiło się na naradę, więc wo ewodowie, kasztelanowie, pułkownicy, rotmistrze,
oficerowie cuǳoziemskiego autoramentu³⁶³, duchowieństwo, tyle szlachty, ile kościół
mógł pomieścić, mnóstwo wo skowych niższych stopni i kilkunastu ra ców mie skich
z Grozwa erem na czele, któren mieszczaństwem miał dowoǳić. Był także obecny i ksią-
żę, i pan podczaszy koronny, eden z regimentarzy, i wo ewoda kĳowski³⁶⁴, i starosta
stobnicki, i Wessel, i Arciszewski, i pan oboźny litewski Osiński — ci sieǳieli przed wiel-
kim ołtarzem tak, aby publicum³⁶⁵ mogło ich wiǳieć. Raǳono pośpiesznie, gorączkowo,
ako zwykle w takich wypadkach: mówcy wstępowali na ławy i zaklinali starszyznę, by
nie podawała miasta w ręce wraże³⁶⁶ bez obrony. Choćby i zginąć przyszło, miasto wstrzy-
ma nieprzy aciela, Rzeczpospolita ochłonie. Czego brak do obrony? Są mury, są wo ska,
est determinac a — woǳa tylko trzeba. A gdy tak mówiono, w publiczności zrywały się
szmery, które przechoǳiły w głośne okrzyki — zapał ogarniał zgromaǳonych. „Zginie-
my! zginiemy chętnie! — wołano. — Hańbę piławiecką nam zmazać, o czyznę zasłonić!”
I rozpoczynało się trzaskanie szablami, i gołe ostrza migotały przy blasku świec. A inni

³⁶⁰Konstantynów (ǳiś ukr.: Starokonstantyniw) — miasto w środkowo-zachodnie części Ukrainy, założone
w XVI w. przez magnatów Ostrogskich, twierǳa obronna przeciw na azdom tatarskim. [przypis redakcy ny]

³⁶¹kaput (łac. caput: głowa) — klęska ostateczna, śmierć. [przypis redakcy ny]
³⁶²Krzywonos, Maksym (ukr. Krywonis, zm. ) — eden z przywódców powstania Chmielnickiego, brał

uǳiał w bitwach pod Korsuniem i pod Piławcami, zdobył Bar, Krzemieniec i Połonne oraz Wysoki Zamek we
Lwowie, gǳie zmarł kilka dni po bitwie. [przypis redakcy ny]

³⁶³autorament — sposób wcielania żołnierzy do wo ska w czasach I RP, stanowiących na ważnie szą część
armii; ewentualne braki w autoramencie uzupełniano żołnierzami z pospolitego ruszenia. [przypis edytorski]

³⁶⁴wojewoda kĳowski — Tyszkiewicz Łoho ski, Janusz herbu Leliwa (–), magnat, polityk, wo ewoda
kĳowski. [przypis redakcy ny]

³⁶⁵publicum (łac.) — ogół, zgromaǳeni. [przypis redakcy ny]
³⁶⁶wraży (z ukr.) — wrogi, nieprzy acielski. [przypis redakcy ny]
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wołali: „Uciszyć się! Obrady porządkiem!” — „Bronić się czy nie bronić?” — „Bronić!
bronić!” — wrzeszczało zgromaǳenie, aż echo odbite od sklepień powtarzało: „Bronić
się!” — „Kto ma być woǳem? Kto ma być woǳem?” — „Książę Jeremi — on wóǳ!
On bohater! Niech broni miasta, Rzeczypospolite — niech mu oddaǳą buławę i niech
ży e!”

Wówczas z tysiąca płuc wyrwał się okrzyk tak gromki, że aż ściany zadrżały i szyby
zabrzęczały w oknach kościelnych.

— Książę Jeremi! Książę Jeremi! Niech ży e! Niech ży e! Niech zwycięża!
Zabłysło tysiące szabel, wszystkie oczy skierowały się na księcia, a on powstał spo-

ko ny, ze zmarszczoną brwią. Uciszyło się natychmiast, akby kto makiem posiał.
— Mości panowie! — rzekł książę dźwięcznym głosem, który w te ciszy doszedł

do wszystkich uszu. — Gdy Cymbrowie i Teutoni napadli na Rzeczpospolitą rzymską,
nikt nie chciał ubiegać się o konsulat, aż go wziął Mariusz³⁶⁷. Ale Mariusz miał prawo
go brać, bo nie było woǳów przez senat naznaczonych… I a bym się w te toni od
właǳy nie wybiegał, chcąc o czyźnie miłe zdrowiem służyć, ale buławy przy ąć nie mogę,
gdyż o czyźnie, senatowi i zwierzchności bym ubliżył, a samozwańczym woǳem być nie
chcę. Jest mięǳy nami ten, któremu Rzeczpospolita buławę oddała — est pan podczaszy
koronny…

Tu książę dale mówić nie mógł, bo zaledwie pana podczaszego wspomniał, powstał
straszliwy wrzask, szczękanie szablami: tłum zakołysał się i wybuchnął ak prochy, na które
iskra padła. „Precz! Na pohybel! Pereat³⁶⁸!” — rozlegało się w tłumie. „Pereat! Pereat!” —
brzmiało coraz potężnie . Podczaszy zerwał się z krzesła, blady, z kroplami zimnego potu
na czole, a tymczasem groźne postacie zbliżały się ku stallom, ku ołtarzowi i słychać uż
było złowrogie: „Dawa cie go!” Książę wiǳąc, na co się zanosi, wstał i wyciągnął prawicę.

Tłumy wstrzymały się sąǳąc, że chce mówić; uciszyło się w mgnieniu oka.
Ale książę chciał tylko burzę i tumult zażegnać, rozlewu krwi w kościele nie dopuścić,

więc gdy spostrzegł, że na groźnie sza chwila minęła, usiadł na powrót.
O dwa krzesła dale , przegroǳony tylko przez wo ewodę kĳowskiego, sieǳiał nie- Tłum

szczęsny podczaszy: siwą głowę opuścił na piersi, ręce mu zwisły, a z ust wydobywały się
słowa przerywane łkaniem:

— Panie! Za grzechy mo e przy mu ę z pokorą ten krzyż!
Starzec mógł wzbuǳić litość w na twardszym sercu, ale tłum zwykle bywa bezlitosny,

więc na nowo wszczynały się hałasy, gdy nagle wo ewoda kĳowski powstał, da ąc znać ręką,
że chce przemówić.

Był to towarzysz zwycięstw Jeremiego, dlatego słuchano go chętnie.
On zaś zwrócił się do księcia i w na czulszych słowach zaklinał go, by buławy nie

odrzucał i nie wahał się ratować o czyzny. Gdy Rzeczpospolita ginie, niech śpią prawa,
niech ą ratu e nie wóǳ mianowany, ale ten, któren na więce ratować zdolny: — „Bierzże Żołnierz, Wdowa, O czyzna
ty buławę, woǳu niezwyciężony! Bierz, ratu ! Nie miasto samo, ale całą Rzplitą³⁶⁹. Oto
ustami e a, starzec, błagam ciebie, a ze mną wszystkie stany, wszyscy mężowie, niewiasty
i ǳieci — ratu ! Ratu !”

Tu zdarzył się wypadek, który poruszył wszystkie serca: niewiasta w żałobie zbliżyła
się do ołtarza i rzuca ąc pod nogi księcia złote ozdoby i kle noty klęknęła przed nim
i szlocha ąc głośno, wołała:

— Mienie ci nasze przynosim! Życie odda em w twe ręce, ratu ! Ratu , bo giniemy.
Na ten widok senatorowie, wo skowi, a za nimi całe tłumy zaryczały ogromnym pła-

czem — i był eden głos w tym kościele:
— Ratu !
Książę zakrył oczy rękoma, a gdy podniósł twarz, i w ego źrenicach błyszczały łzy.

Jednak się wahał. Co się stanie z powagą Rzeczypospolite , eśli on tę buławę przy mie?
Wtem wstał podczaszy koronny.

³⁶⁷Gajusz Mariusz (– p.n.e.) — rzymski wóǳ i mąż stanu, zwany przez Plutarcha trzecim założycie-
lem Rzymu, reformator armii rzymskie , zwycięzca wielu wo en, wu Juliusza Cezara (– p.n.e.). [przypis
redakcy ny]

³⁶⁸pereat (łac.) — niech przepadnie. [przypis redakcy ny]
³⁶⁹Rzplitą — Rzeczpospolitą; skrót stosowany w XVII w. wyłącznie w piśmie. [przypis redakcy ny]
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— Jam stary — rzekł — nieszczęśliwy i przybity. Mam prawo zrzec się ciężaru, któren
est nad mo e siły, i włożyć go na młodsze barki… Otóż wobec tego Boga ukrzyżowanego
i wszystkiego rycerstwa tobie odda ę buławę — bierz ą.

I wyciągnął oznakę ku Wiśniowieckiemu. Nastała chwila takie ciszy, że słyszałbyś
przelatu ącą muchę. Na koniec rozległ się uroczysty głos Jeremiego:

— Za grzechy mo e… — Przy mu ę.
Wtedy szał opanował zgromaǳenie. Tłumy złamały stalle³⁷⁰, przypadały do nóg Wi-

śniowieckiego, ciskały kosztowności i pieniąǳe. Wieść rozniosła się lotem błyskawicy
po całym mieście: żołnierstwo odchoǳiło od zmysłów z radości i krzyczało, że chce iść
na Chmielnickiego, na Tatarów i sułtana. Mieszczanie nie myśleli uż o poddaniu, ale
o obronie do ostatnie kropli krwi. Ormianie znosili dobrowolnie pieniąǳe do ratu-
sza, zanim o szacunku³⁷¹ poczęto mówić; Żyǳi w bóżnicy podnieśli wrzask ǳiękczynny
— armaty na wałach ozna miły grzmotem radosną nowinę; po ulicach palono z rusz-
nic, samopałów i pistoletów. Okrzyki: „Niech ży e!”, trwały przez całą noc. Ktoś rzeczy
nieświadom mógłby sąǳić, iż to miasto tryumf akiś czy uroczyste święto obchoǳi.

A ednak lada chwila trzysta tysięcy nieprzy aciół — armia większa od tych, akie
cesarz niemiecki lub król ancuski mogli wystawić, a ǳiksza od zastępów Tamerlana³⁷²
— miała oblec mury tego grodu.
 
W tyǳień późnie , rankiem dnia  paźǳiernika, gruchnęła po Lwowie wieść zarówno
nieoczekiwana, ak straszliwa, że książę Jeremi, zabrawszy większą część wo ska, opuścił
pota emnie miasto i wy echał nie wiadomo dokąd.

Tłumy zebrały się przed arcybiskupim pałacem: nie chciano początkowo wierzyć.
Żołnierze twierǳili, iż eśli książę wy echał, to niezawodnie wy echał na czele potężnego
pod azdu, aby zlustrować okolicę. Pokazało się (mówiono), że zbiegowie fałszywe głosili
wieści, zapowiada ąc lada chwila Chmielnickiego i Tatarów, bo oto od  września upły-
nęło dni ǳiesięć, a nieprzy aciela eszcze nie widać. Książę zapewne chciał się naocznie
przekonać o niebezpieczeństwie i po sprawǳeniu wieści niezawodnie powróci. Zresztą
zostawił kilka regimentów i do obrony wszystko gotowe.

Tak było w istocie. Wszelkie rozporząǳenia zostały wydane, mie sca wyznaczone,
armaty zatoczone na wały. Wieczorem przybył rotmistrz Cichocki na czele pięćǳiesię-
ciu dragonów. Natychmiast opadli go ciekawi, ale on z tłumem rozmawiać nie chciał
— i udał się wprost do generała Arciszewskiego; oba wezwali Grozwa era i po naraǳie
poszli na ratusz. Tam Cichocki oświadczył przerażonym ra com, że książę wy echał bez-
powrotnie. W pierwsze chwili opadły wszystkim ręce i edne zuchwałe usta wymówiły
słowo: „Zdra ca!” Ale wówczas Arciszewski, stary wóǳ, wsławiony wielkimi czynami
w służbie holenderskie , powstał i w ten sposób do wo skowych i ra ców mówić począł:

— Słyszałem słowo bluźniercze, którego boda by nikt nie był wymówił, bo go despe-
rac a nawet usprawiedliwić nie może. Książę wy echał i nie wróci — tak est! Ale akież to
prawo macie wymagać od woǳa, na którego barkach zbawienie całe o czyzny spoczywa,
aby edynie waszego miasta bronił? Co by się stało, gdyby tu ostatek sił Rzeczypospolite
otoczył nieprzy aciel? Ni zapasów żywności, ni broni na tak wielkie wo sko tu nie ma
— więc to wam powiem, a memu doświadczeniu wierzyć możecie, że im większa po-
tęga byłaby tu zamkniętą, tym króce obrona trwać by mogła, bo głód zwyciężyłby nas
pręǳe od nieprzy aciela. Barǳie choǳi Chmielnickiemu o osobę księcia niż o wasze
miasto, więc gdy się dowie, że go tu nie masz, że nowe wo ska zbiera i z odsieczą przybyć
może, łacnie wam bęǳie folgował i na układy się zgoǳi. ǲiś szemrzecie, a a wam po-
wiadam, że książę, opuściwszy ten gród, grożąc Chmielnickiemu z zewnątrz, ocalił was
i ǳieci wasze. Trzyma cie się, brońcie, zaǳierżcie tego nieprzy aciela czas akiś, a i mia-
sto ocalić możecie, i wiekopomną usługę Rzeczypospolite oddacie, bo książę przez ten

³⁷⁰stalle — zdobione ławki w prezbiterium, blisko ołtarza, przeznaczone głównie dla duchownych. [przypis
redakcy ny]

³⁷¹szacunek — tu: szacowanie, obliczanie wydatków potrzebnych do ǳiałań wo ennych; kosztorys. [przypis
redakcy ny]

³⁷²Tamerlan a. Timur Chromy (–) — wóǳ Mongołów, założyciel dynastii Timurydów, zdobywca
ogromnych obszarów Iraku, Iranu, Gruz i, Armenii i Indii. [przypis redakcy ny]
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czas siły zbierze, inne fortece opatrzy, przebuǳi zdrętwiałą Rzeczpospolitą i na ratunek
wam pośpieszy. Jedyną on obrał zbawienia drogę, bo gdyby tu, głodem zmorzon, padł
z wo skiem, tedyby uż nikt nieprzy aciela nie wstrzymał, któren poszedłby na Kraków,
na Warszawę i całą o czyznę zalał, nigǳie nie zna du ąc oporu. Dlatego zamiast szemrać,
śpieszcie na wały bronić siebie, ǳieci waszych, miasta i całe Rzeczypospolite .

— Na wały! Na wały! — powtórzyło kilka śmielszych głosów.
Grozwa er, człowiek energiczny i śmiały, ozwał się:
— Cieszy mnie determinac a ichmościów i wieǳcie, że książę nie od echał bez ob-

myślenia obrony. Każdy tu wie, co ma robić, i stało się to, co się było stać powinno.
Obronę mam w ręku i będę się bronił do śmierci.

Naǳie a na nowo wstąpiła w struchlałe serca, co wiǳąc Cichocki ozwał się w końcu:
— Jego książęca mość przysyła też waćpanom wiadomość, iż nieprzy aciel blisko.

Porucznik Skrzetuski otarł się skrzydłem o dwutysięczny czambuł³⁷³, który rozbił. Jeńcy
mówią, że sroga potęga iǳie za nimi.

Wiadomość ta wielkie wywarła wrażenie; nastała chwila milczenia; wszystkie serca
zabiły żywie .

— Na wały! — rzekł Grozwa er.
— Na wały! Na wały! — powtórzyli obecni oficerowie i mieszczanie.
A wtem rumor uczynił się za oknami; słychać było zgiełk tysiąca głosów, które zlały się

w eden niezrozumiały szum, podobny do szumu fal morskich. Nagle drzwi sali otworzyły
się z łoskotem, wpadło kilkunastu mieszczan i zanim obradu ący mieli czas pytać, co
zaszło, rozległy się wołania:

— Łuny na niebie! Łuny na niebie!
— A słowo stało się ciałem! — rzekł Grozwa er. — Na wały!
Sala opustoszała. Po chwili huk armat wstrząsnął murami miasta, ozna mia ąc miesz-

kańcom samego grodu, przedmieść i okolicznych wiosek, że nieprzy aciel nadciągnął.
Na wschoǳie niebo czerwieniło się ak okiem do rzeć; rzekłbyś: morze ognia zbliżało

się ku miastu.

Książę tymczasem rzucił się do Zamościa i starłszy po droǳe czambulik, o którym
Cichocki mieszczanom wspominał, za ął się naprawą i opatrzeniem te potężne z na-
tury twierǳy, którą też w krótkim czasie niezdobytą uczynił. Skrzetuski wraz z panem
Longinem i częścią chorągwi został w twierǳy przy panu Weyherze, staroście wałeckim,
a książę ruszył do Warszawy, by od se mu uzyskać środki na zaciągi nowych wo sk i zara-
zem wziąć uǳiał w elekc i, która wraz miała się odprawiać. Losy Wiśniowieckiego i całe
Rzplite ³⁷⁴ miały ważyć się na te elekc i, gdyby bowiem królewicz Karol³⁷⁵ został obrany,
tedyby partia wo enna wzięła górę — książę otrzymałby naczelne dowóǳtwo wszystkich
sił Rzplite i musiałoby przy ść do walne na śmierć i życie z Chmielnickim rozprawy.
Królewicz Kazimierz³⁷⁶, lubo słynny z męstwa i pan wcale wo enny, słusznie uchoǳił za
stronnika polityki kanclerza Ossolińskiego, zatem polityki układów z Kozakami i znacz-
nych dla nich ustępstw. Oba bracia nie szczęǳili obietnic i wysilali się na ednanie sobie
stronników; dlatego wobec równe siły obydwóch partii nikt nie mógł przewiǳieć rezul-
tatu elekc i. Stronnicy kanclerscy obawiali się, aby Wiśniowiecki ǳięki rosnące coraz
sławie i miłości, aką posiadał u rycerstwa i szlachty, nie przeważył umysłów na stronę
Karola, książę zaś dla tych samych przyczyn pragnął osobiście popierać swego kandydata.
Dlatego ciągnął spiesznym pochodem do Warszawy, pewny uż, że Zamość zdoła długo
całą potęgę Chmielnickiego i krymską wytrzymać. Lwów, według wszelkiego prawdo-
podobieństwa, można było uważać za ocalony, gdyż Chmielnicki nie mógł żadną miarą
bawić się długo zdobywaniem tego miasta, ma ąc przed sobą potężnie szy Zamość, któren

³⁷³czambuł (z tur. czapuł: zagon) — odǳiał tatarski, dokonu ący na azdów w głębi terytorium przeciwnika,
w celu odwrócenia ego uwagi od ǳiałań sił głównych. [przypis redakcy ny]

³⁷⁴Rzplitej — Rzeczpospolite ; skrót stosowany w XVII w. wyłącznie w piśmie. [przypis redakcy ny]
³⁷⁵Karol FerdynandWaza (–) — książę, syn króla Zygmunta III Wazy (–), biskup wrocławski

i płocki, kandydat do tronu polskiego w  r., po śmierci Jeremiego Wiśniowieckiego opiekun ego syna,
Michała Korybuta Wiśniowieckiego, przyszłego króla Polski. [przypis redakcy ny]

³⁷⁶Jan II Kazimierz Waza (–) — król Polski w latach –, syn króla Zygmunta III Wazy
(–). [przypis redakcy ny]
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mu drogę do serca Rzplite zamykał. Te myśli krzepiły umysł książęcy i wlewały otuchę Patriota, Wo na, Krew
w ego serce tylu tak strasznymi klęskami kra u strapione. Naǳie a wstąpiła weń pewna,
że choćby też i Kazimierz został obrany, uż wo na est nieuniknioną i straszliwa rebelia
musi w morzu krwi utonąć. Spoǳiewał się, że Rzeczpospolita eszcze raz wystawi potężną
armię — bo i układy były o tyle tylko możliwe, o ile poparłaby e potężna armia.

Kołysany tymi myślami, echał książę pod zasłoną kilku chorągwi, ma ąc przy sobie
Zagłobę i pana Wołody owskiego, z których pierwszy klął się na wszystko, że przeprowa-
ǳi wybór księcia Karola, bo umie do szlachty braci gadać i wie, ak e zażyć; drugi zaś
eskortą księcia dowoǳił. W Siennicy, niedaleko Mińska, czekało księcia miłe, chociaż
niespoǳiane spotkanie; z echał się bowiem z księżną Gryzeldą, która z Brześcia Litew-
skiego do Warszawy dla bezpieczeństwa dążyła, spoǳiewa ąc się przy tym słusznie, że
i książę tam ściągnie. Witali się tedy serdecznie po długim niewiǳeniu. Księżna, lubo³⁷⁷
duszę miała żelazną, rzuciła się z takim płaczem w ob ęcia męża, że utulić się przez kilka
goǳin nie mogła, bo ach! ak często bywały takie chwile, że uż się go nie spoǳiewała
u rzeć więce ; a tymczasem Bóg dał, że oto wracał sławnie szy niż kiedykolwiek, otoczon
taką chwałą, aka nikogo eszcze z ego rodu nie opromieniała, na większy z woǳów,
edyna całe Rzeczypospolite naǳie a. Księżna, odrywa ąc się co chwila od ego pier-
si, spoglądała przez łzy na tę twarz chudą, sczerniałą, na to czoło wyniosłe, które troski
i trudy poorały w głębokie bruzdy, na oczy zaczerwienione od nocy bezsennych, i na no-
wo zalewała się łzami, a cały aucymer³⁷⁸ wtórował e z głębi wezbranych serc. Z wolna
dopiero księstwo, uspokoiwszy się, poszli do obszerne plebanii mie scowe i tam poczęły
się pytania o przy aciół, dworzan i rycerzy, którzy akoby do roǳiny należeli i z którymi
pamięć o Łubniach³⁷⁹ się zrosła. Uspokoił tedy naprzód książę troskliwość księżny o pana
Skrzetuskiego, tłumacząc, iż dlatego tylko w Zamościu został, iż w utrapieniach, akie od
Boga mu były zesłane, nie chciał pogrążać się w szum stołeczny i wolał w surowe służ-
bie wo enne i w pracy leczyć rany serdeczne. Potem prezentował książę pana Zagłobę
i o czynach ego opowiadał.

— Vir³⁸⁰ to est incomparabilis³⁸¹ — mówił — któren nie tylko Kurcewiczównę Bo-
hunowi wydarł, ale ą przez środek obozów Chmielnickiego i Tatarów przeprowaǳił,
potem zaś razem z nami z wielką swo ą sławą na chwalebnie pod Konstantynowem³⁸²
stawał.

Słysząc to, księżna pani nie szczęǳiła pochwał panu Zagłobie, kilkakrotnie mu rę-
kę do pocałowania poda ąc i lepszą eszcze kontentac ę w stosowne porze obiecu ąc —
a vir incomparabilis kłaniał się, modestią³⁸³ bohaterstwo osłaniał, to znów się puszył i na
aucymer zerkał, bo choć był stary i niewiele sobie od płci białe obiecywał, przecie miło
mu to było, że tyle o ego męstwie i czynach słyszała. Nie brakło ednak i smutku w tym
radosnym skądinąd powitaniu, bo pominąwszy uż czasy na o czyznę ciężkie, ileż to razy
na pytania księżny o różnych zna omych rycerzy książę odpowiadał: „Zabit… zabit… zagi-
nion” — przy tym i panny zawoǳiły, bo nie edno tam mięǳy zabitymi drogie nazwisko
wymieniono.

Tak radość mieszała się ze smutkiem, łzy z uśmiechami. Ale na barǳie strapiony był
mały pan Wołody owski, na próżno się bowiem rozglądał i oczyma na wszystkie strony
obracał: księżniczki Barbary nie było nigǳie. Co prawda, wśród trudów wo ny, wśród
ciągłych bo ów, potyczek i pochodów uż był ów kawaler trochę o nie zapomniał, gdyż
i z natury o ile do miłości był łatwy, o tyle niezbyt w nie wytrwały; ale teraz, gdy u rzał
znów aucymer, gdy mu przed oczyma stanęło ako żywe życie łubniańskie, pomyślał
sobie, że mile by mu też było, gdy chwila odpoczynku nadeszła, i powzdychać, i serce na
nowo za ąć. Więc gdy to się nie zdarzyło, a sentyment ak na złość odżył na nowo, strapił

³⁷⁷lubo (daw.) — chociaż. [przypis redakcy ny]
³⁷⁸fraucymer (z niem. Frauenzimmer: komnata kobiet, pokó dla dam) — damy dworu, stałe towarzystwo

księżne . [przypis edytorski]
³⁷⁹Łubnie — miasto na Połtawszczyźnie, na śr.-wsch. Ukrainie, rezydenc a książąt Wiśniowieckich. [przypis

redakcy ny]
³⁸⁰vir (łac.) — mąż (por. mąż stanu), człowiek godny. [przypis redakcy ny]
³⁸¹incomparabilis (łac.) — niezrównany. [przypis redakcy ny]
³⁸²Konstantynów (ǳiś ukr.: Starokonstantyniw) — miasto w środkowo-zachodnie części Ukrainy, założone

w XVI w. przez magnatów Ostrogskich, twierǳa obronna przeciw na azdom tatarskim. [przypis redakcy ny]
³⁸³modestia (z łac.) — skromność. [przypis redakcy ny]
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się pan Wołody owski ciężko i wyglądał, akby go deszcz ulewny zmoczył. Głowę spuścił
na piersi, wąsiki, zwykle tak podkręcone w górę, że aż za nozdrza sięgały ak u chrabąszcza,
zwisły mu także ku dołowi, zadarty nos się wydłużył, z twarzy znikła zwycza na pogoda
i stał milczący, nie poruszył się nawet, gdy książę z kolei ego męstwo i naǳwycza ne
przewagi wychwalał. Cóż bowiem znaczyły dlań wszystkie pochwały, gdy ona ich słyszeć
nie mogła!

Aż zlitowała się nad nim Anusia Borzobohata i choć miewali mięǳy sobą sprzecz-
ki, postanowiła go pocieszyć. W tym celu, strzygąc oczyma ku księżnie, przysuwała się
nieznacznie do rycerza i wreszcie znalazła się tuż przy nim.

— ǲień dobry waćpanu — rzekła. — Dawnośmy się nie wiǳieli.
— O , panno Anno! — odrzekł melancholicznie pan Michał — siła³⁸⁴ wody upłynęło

i w niewesołych czasach się znów wiǳimy — i nie wszyscy.
— Pewnie, że nie wszyscy: tylu rycerzy poległo!
Tu westchnęła Anusia, po chwili zaś mówiła dale :
— I my nie w te liczbie, ako dawnie , bo panna Sieniutówna za mąż poszła, a księż-

niczka Barbara została u pani wo ewoǳiny wileńskie .
— I pewnie także za mąż iǳie?
— Nie, nie barǳo ona o tym myśli. A czemu się to waćpan o to dopytu e?
To rzekłszy Anusia przymrużyła czarne oczęta tak, iż tylko szpareczki pozostały, i spo-

glądała ukośnie spod rzęs na rycerza.
— Przez życzliwość dla familii — odparł pan Michał.
A Anusia na to:
— O , to i słusznie, bo też wielką pan Michał ma w księżniczce Barbarze przy aciółkę.

Nieraz pytała: gǳie to ów mó rycerz, któren na turnie u w Łubniach na więce głów
tureckich zrzucił, za com mu nagrodę dawała? Co on porabia? Zali³⁸⁵ ży e eszcze i o nas
pamięta?

Pan Michał podniósł z wǳięcznością oczy na Anusię i po pierwsze, ucieszył się, po
wtóre, dostrzegł, że Anusia wyładniała niepomiernie.

— Zali naprawdę księżniczka Barbara tak mówiła? — spytał.
— Jako żywo! I to eszcze wspominała, akeś waćpan przez fosę dla nie skakał, wtedy

gdyś to w wodę wpadł.
— A gǳie teraz pani wo ewoǳina wileńska?
— Była z nami w Brześciu, a tyǳień temu po echała do Bielska, skąd do Warszawy

przybęǳie.
Pan Wołody owski drugi raz spo rzał na Anusię i nie mógł uż wytrzymać.
— A panna Anna — rzekł — uż do takowe gładkości doszła, że aż oczy bolą patrzyć.
ǲiewczyna uśmiechnęła się wǳięcznie.
— Pan Michał tak eno mówi, by mnie skaptować³⁸⁶.
— Chciałem swego czasu — rzekł rusza ąc ramionami rycerz — Bóg wiǳi, chciałem

i nie mogłem, a teraz panu Podbipięcie życzę, by był szczęśliwy.
— A gǳie pan Podbipięta? — spytała cicho Anusia, spuszcza ąc oczki.
— W Zamościu ze Skrzetuskim; został uż namiestnikiem w chorągwi i służby pil-

nować musi, ale gdyby był wieǳiał, kogo tu u rzy, o! ak Bóg na niebie, byłby wziął
permis ę i tu z nami wielkim krokiem nadążył. Wielki to est kawaler, na wszelką łaskę
zasługu ący.

— A na wo nie… nie doznał akowego szwanku?
— Wiǳi mi się, że waćpanna nie o to chcesz pytać, eno o te trzy głowy, które ściąć

zamierzył?
— Nie wierzę, aby on to naprawdę zamierzył.
— A ednak wierz waćpanna, bo bez tego nie bęǳie nic. Nieleniwie on też szuka

okaz i. Pod Machnówką ażeśmy eźǳili oglądać mie sce, w którym śród tłumu walczył,
i sam książę z nami eźǳił, bo powiem waćpannie: dużo bitew wiǳiałem, ale takich atek,
pókim żyw, nie będę wiǳiał. Kiedy się szarfą waćpanny do bitwy przepasze — strach, co
dokazu e! Zna ǳie on swo e trzy głowy, bądź waćpanna spoko na.

³⁸⁴siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
³⁸⁵zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
³⁸⁶skaptować — przekonać kogoś do swoich rac i, namówić do prze ścia na swo ą stronę. [przypis edytorski]
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— Niechże każdy zna ǳie to, czego szuka! — rzekła z westchnieniem Anusia.
Za nią westchnął pan Wołody owski i wzrok podniósł ku górze, gdy nagle spo rzał ze

zǳiwieniem w eden kąt izby.
Z tego kąta patrzyła na niego akaś twarz gniewna, zapalczywa, a całkiem mu nieznana,

zbro na w olbrzymi nos i wąsiska do dwóch wiech podobne, które poruszały się szybko
akby z tłumione pas i.

Można się było przestraszyć tego nosa, tych oczu i wąsów, ale mały pan Wołody owski
wcale nie był łatwo płochliwy, więc ako się rzekło, zǳiwił się tylko i zwróciwszy się do
Anusi pytał:

— Co to za akowaś figura, ot tam w kącie, która spogląda na mnie tak, akby mnie
z kretesem połknąć chciała, i wąsiskami rusza ako właśnie stary kot przy pacierzu.

— To? — rzekła Anusia ukazu ąc białe ząbki — to est pan Charłamp.
— Cóż to za poganin?
— Wcale to nie poganin, eno z chorągwi pana wo ewody wileńskiego rotmistrz pe-

tyhorski³⁸⁷, któren nas aż do Warszawy odprowaǳa i tam na wo ewodę ma czekać. Niech
pan Michał emu w drogę nie włazi, bo to wielki ludo ad.

— Wiǳę a to, wiǳę. Ale skoro to ludo ad, przecie są tłustsi ode mnie: dlaczegóż
na mnie, nie na innych zęby ostrzy?

— Bo… — rzekła Anusia i zachichotała z cicha.
— Bo co?
— Bo on się we mnie kocha i sam mi powieǳiał, że każdego, który by się do mnie

zbliżał, w sztuki posieka, a teraz wierz mi waćpan, że się tylko przez wzgląd na obecność
księstwa wstrzymu e, inacze zaraz by poszukał okaz i.

— Maszże tobie! — rzecze wesoło pan Wołody owski. — To tak, panno Anno?
O ! Nie darmośmy, ak wiǳę, śpiewywali: „Jak tatarska orda, bierzesz w asyr corda³⁸⁸!”
Pamiętasz waćpanna? Że też waćpanna nie możesz się ruszyć, żeby się ktoś zaraz nie za-
kochał!

— Takie to uż mo e nieszczęście! — odparła spuszcza ąc oczki Anusia.
— E , faryzeusz z panny Anny! A co na to powie pan Longinus?
— Cóż a winna, że ten pan Charłamp mię prześladu e? Ja go nie cierpię i patrzyć na

niego nie chcę.
— No, no! Patrz waćpanna, aby się przez nią krew nie polała. Podbipiętę choć do

rany przyłożyć, ale w rzeczach sentymentu żarty z nim niebezpieczne.
— Niech mu uszy obetnie, eszcze będę rada.
To rzekłszy, Anusia zakręciła się ak yga i furknęła na drugą stronę izby do imć

Carboniego, doktora księżny, z którym zaczęła coś żywo szeptać i rozmawiać, a Włoch
oczy wlepił w pułap, akoby go ekstaza porwała.

Tymczasem Zagłoba zbliżył się do Wołody owskiego i począł mrugać krotofilnie swo-
im zdrowym okiem.

— Panie Michale — spytał — a co to za ǳierlatka?
— Panna Anna Borzobohata-Krasieńska, respektowa³⁸⁹ księżny pani.
— A gładka, besty ka, oczy ak tareczki, pysio ak malowanie, a szy ka — uf!
— Niczego, niczego!
— Winszu ę waszmości!
— Dałbyś waść pokó . To narzeczona pana Podbipięty albo tak ak narzeczona.
— Pana Podbipięty?… Bó że się waćpan ran boskich! Przecie on czystość ślubował?

A prócz tego, przy takie mięǳy nimi proporc i chybaby ą za kołnierzem nosił! Na wąsach
mogłaby mu siadać ak mucha — cóż znowu?

— E , eszcze go ona w karby weźmie. Herkules był mocnie szy, a przecie białogłowa
go usidliła.

— Byle mu tylko rogów nie przyprawiła, choć a pierwszy o to się postaram, akem
Zagłoba!

³⁸⁷petyhorcy — średniozbro na azda w wo sku litewskim. [przypis redakcy ny]
³⁸⁸cor, cordis (łac.) — serce, tu: lm, serca. [przypis redakcy ny]
³⁸⁹panna respektowa — kobieta niezamężna, szlachcianka, pozosta ąca na utrzymaniu bogatych krewnych lub

pracodawców. [przypis redakcy ny]
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— Bęǳie takich więce ak waćpan, choć w same rzeczy z dobrego to gniazda ǳiew-
czyna i uczciwa. Płoche to, bo młode i gładkie.

— Zacny z waści kawaler i dlatego ą chwalisz… ale że ǳierlatka, to ǳierlatka.
— Uroda luǳi ciągnie! Exemplum³⁹⁰: ten oto rotmistrz okrutnie podobno w nie

rozmiłowan.
— Ba! A spó rz no waćpan na tego kruka, z którym ona rozmawia — co to za czort?
— To Włoch Carboni, doktor księżny.
— Uważ, panie Michale, ak mu się latarnia roz aśniła i ślepie przewraca ak w de-

lirium³⁹¹. E ! Źle z panem Longinem! Znam a się na tym trochę, bom za młodu nie-
ednego doświadczył… W inne porze muszę waćpanu opowieǳieć wszystkie terminy,
w akich bywałem, albo eśli masz ochotę, to choć zaraz posłucha .

Pan Zagłoba począł szeptać coś do ucha małego rycerza i mrugać silnie niż zwykle,
ale wtem nadeszła pora wy azdu. Książę siadł z księżną do karety, aby przez drogę nagadać
się z nią po długim niewiǳeniu do woli; panny poza mowały kolaski, a rycerstwo siadło
na koń — i ruszono. Naprzód echał dwór, a wo sko opodal z tyłu, gdyż kra tu był spo-
ko ny i chorągwie tylko dla ostentac i³⁹², nie dla bezpieczeństwa potrzebne. Ciągnęli więc
z Siennicy do Mińska, a stamtąd do Warszawy, często gęsto ówczesnym obycza em popa-
sa ąc. Trakt był tak zapchany, iż zaledwie noga za nogą można się było posuwać. Wszystko
dążyło na elekc ę, i z okolic pobliższych, i z dalekie Litwy; więc tu i owǳie spotykano
dwory pańskie, całe orszaki pozłocistych karet, otoczone ha dukami³⁹³, olbrzymimi pa-
ukami³⁹⁴ ubranymi po turecku, za którymi postępowały nadworne roty, to węgierskie,
to niemieckie, to anczarskie³⁹⁵, to odǳiały kozaków, to wreszcie poważne znaki nie-
zrównane azdy polskie . Każdy ze znacznie szych starał się stawić i na okazale , i w ak
na licznie sze asystenc i. Obok licznych magnackich kawalkat³⁹⁶ ciągnęły i szczuple sze
dygnitarzy powiatowych i ziemskich. Co chwila z kurzawy wychylały się po edyncze ka-
rabony³⁹⁷ szlacheckie, obite czarną skórą, zaprzężone w parę lub cztery konie, a w każdym
sieǳiał szlachcic-personat z krucyfiksem lub obrazem Na świętsze Panny zawieszonym
na edwabnym pasie u szyi. Wszyscy zbro ni: muszkiet po edne stronie sieǳenia, szabla
po drugie , a u aktualnych lub byłych towarzyszów³⁹⁸ chorągwianych³⁹⁹ eszcze i kopia
stercząca na dwa łokcie za sieǳeniem. Pod karabonami szły psy legawe⁴⁰⁰ lub charty, nie
dla potrzeby, boć przecie nie na łowy się z eżdżano, ale dla pańskie rozrywki. Z tyłu
luzacy⁴⁰¹ prowaǳili konie powodowe pokryte dekami⁴⁰² dla ochrony bogatych sieǳeń
od deszczu lub kurzawy, dale ciągnęły wozy skrzypiące, o kołach powiązanych wiciami,
a w nich namioty i zapasy żywności dla sług i panów. Gdy wiatr chwilami zwiewał kurza-
wę z traktu na pola, cała droga odsłaniała się i mieniła ako wąż stubarwny lub ako wstęga
misternie ze złota i edwabiów utkana. Gǳieniegǳie na owe droǳe brzmiały ochocze
kapele wołoskie lub anczarskie, zwłaszcza przed chorągwiami koronnego i litewskiego
komputu, których również w tym tłumie nie brakło, bo dla asystenc i przy dygnitarzach
iść musiały, a wszędy pełno było krzyku, gwaru, nawoływań, pytań i kłótni, gdy edni
drugim ustępować nie chcieli.

Raz wraz też doskakiwali konni żołnierze i słuǳy i do orszaku książęcego, wzywa ąc
do ustąpienia dla takiego to a takiego dygnitarza lub pyta ąc, kto eǳie. Ale gdy uszu ich
doszła odpowiedź: „Wo ewoda ruski!” — natychmiast dawali znać panom swym, którzy

³⁹⁰exemplum (łac.) — przykład. [przypis redakcy ny]
³⁹¹delirium (łac.) — szaleństwo, atak choroby. [przypis redakcy ny]
³⁹²dla ostentacji — na pokaz. [przypis redakcy ny]
³⁹³hajduk (z węg.) — loka . [przypis redakcy ny]
³⁹⁴pajuk (daw.) — członek służby lub straży przyboczne ; loka . [przypis redakcy ny]
³⁹⁵janczarzy a. janczarowie (z tur.) — piechota turecka. [przypis redakcy ny]
³⁹⁶kawalkata (z wł. cavalcata, z . cavalcade) — ǳiś: kawalkada; orszak konny. [przypis redakcy ny]
³⁹⁷karabon — bryka, powóz. [przypis redakcy ny]
³⁹⁸towarzyszów — ǳiś popr. forma D. lm: towarzyszy. [przypis redakcy ny]
³⁹⁹towarzysz chorągwiany — szlachcic służący w wo sku, rycerz. [przypis redakcy ny]
⁴⁰⁰psy legawe a. legawce — psy myśliwskie, które wystawia ą zwierzynę, ale, w przeciwieństwie do chartów, nie

gonią e i nie aportu ą; dawnie legawce po zwietrzeniu ofiary przylegały do ziemi w oczekiwaniu na myśliwego,
stąd wzięła się ich nazwa, ǳiś częście wystawia ą na sto ąco; do legawców należą m.in. wyżły, pointery i setery.
[przypis redakcy ny]

⁴⁰¹luzak — sługa obozowy. [przypis redakcy ny]
⁴⁰²deka (daw.) — pokrowiec, osłona. [przypis redakcy ny]
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zostawiali drogę wolną lub eśli byli na przeǳie, z eżdżali w bok, by wiǳieć przeciąga ący
orszak. Na popasach kupiła⁴⁰³ się szlachta i żołnierze, chcąc napaść ciekawe oczy wido-
kiem na większego w Rzeczypospolite wo ownika. Nie brakło też i wiwatów, na które
książę wǳięcznie odpowiadał, raz, z przyroǳone sobie luǳkości, a po wtóre, chcąc tą
luǳkością kaptować stronników dla królewicza Karola, których też i nakaptował samym
swym widokiem niemało.

Z równą ciekawością patrzono na chorągwie książęce, na owych „Rusinów”, ak ich
nazywano. Nie byli oni uż tak obdarci i wynęǳniali, ak po konstantynowskie bitwie⁴⁰⁴,
bo książę w Zamościu dał nową barwę⁴⁰⁵ chorągwiom, ale zawsze poglądano na nich ak
na cuda zamorskie, gdyż w mniemaniu mieszkańców bliskich okolic stolicy przychoǳili
z końca świata. Więc też i ǳiwy opowiadano o owych stepach ta emniczych i borach,
w których się roǳi takie rycerstwo, poǳiwiano ich płeć⁴⁰⁶ ogorzałą, spaloną wichrami
z Czarnego Morza, ich hardość spo rzenia i pewną ǳikość postawy, od ǳikich sąsiadów
prze ętą.

Ale na więce oczu zwracało się po księciu na pana Zagłobę, który dostrzegłszy, aki
go poǳiw otacza, spoglądał tak dumnie i hardo, toczył tak strasznie oczyma, iż zaraz
szeptano w tłumie: „Ten to musi być rycerz mięǳy nimi na przednie szy!” A inni mówili:
„Siła⁴⁰⁷ on uż musiał dusz z ciał wypęǳić, taki smok sierǳisty!” Gdy zaś podobne słowa
dochoǳiły do uszu pana Zagłoby, starał się tylko o to, by eszcze większą sierǳistością
wewnętrzne ukontentowanie pokryć.

Czasem oǳywał się do tłumu, czasem szyǳił, a na więce z litewskich komputowych
chorągwi, w których poważne znaki nosiły złotą, a lekkie srebrną pętelkę na ramieniu.
— „Naści⁴⁰⁸ hetkę⁴⁰⁹, panie pętelko!” — wołał na ten widok pan Zagłoba — więc też
nie eden towarzysz⁴¹⁰ sapnął, zgrzytnął, szablą trzasnął, ale pomyślawszy, iż to żołnierz
z chorągwi wo ewody ruskiego tak sobie pozwala, w ostatku splunął i okaz i zaniechał.

Bliże Warszawy tłumy stały się tak gęste, iż tylko noga za nogą można się było posu-
wać. Elekc a obiecywała być licznie szą ak zwykle, bo nawet szlachta z dalszych, ruskich
i litewskich, okolic, która z przyczyny odległości nie byłaby dla same elekc i przybyła,
ściągała teraz do Warszawy dla bezpieczeństwa. A przecie ǳień wyboru był eszcze da-
leko, gdyż zaledwie pierwsze posieǳenia se mu się rozpoczęły; ale ściągano na miesiąc
i dwa naprzód, by ulokować się w mieście, temu i owemu się przypomnieć, tu i owǳie
promoc i poszukać, po dworach pańskich adać i pĳać, i wreszcie, by po żniwach stolicy
i e rozkoszy zażyć.

Książę poglądał ze smutkiem przez tafle karety na owe tłumy rycerstwa, żołnierzy Patriota, Żołnierz, Polityka,
Cnota, Odwaga,
Samolubstwo

i szlachty, na te bogactwa i przepych ubiorów, myśląc, aką by to siłę można z nich
utworzyć — ile wo ska wystawić! Czemu to ta Rzeczpospolita, taka silna, ludna i bogata,
ǳielnym rycerstwem przepełniona, est zarazem tak mdła, że sobie z ednym Chmiel-
nickim i z ǳiczą tatarską poraǳić nie umie? Czemu? Na krocie Chmielnickiego można
by krociami odpowieǳieć, gdyby owa szlachta, owo żołnierstwo, owe bogactwa i do-
statki, owe pułki i chorągwie chciały tak rzeczy publiczne służyć, ako prywacie służyły.
„Cnota w Rzeczypospolite ginie! — myślał książę — i wielkie ciało psuć się poczyna;
męstwo dawne ginie i w słodkich wczasach⁴¹¹, nie w trudach wo ennych kocha się wo sko
i szlachta!” Książę miał poniekąd słuszność, ale o niedostatkach Rzeczypospolite myślał
tylko ak wo ownik i wóǳ, któren wszystkich luǳi chciałby na żołnierzy przerobić i na
nieprzy aciela poprowaǳić. Męstwo mogło się znaleźć i znalazło się, gdy stokroć większe
wo ny zagroziły wkrótce Rzeczypospolite . Je brakło eszcze czegoś więce , czego książę-

⁴⁰³kupić się (daw.) — zbierać się, gromaǳić się (por. skupić się). [przypis redakcy ny]
⁴⁰⁴Konstantynów (ǳiś ukr.: Starokonstantyniw) — miasto w środkowo-zachodnie części Ukrainy, założone

w XVI w. przez magnatów Ostrogskich, twierǳa obronna przeciw na azdom tatarskim. [przypis redakcy ny]
⁴⁰⁵barwa — umundurowanie lub element stro u, świadczący o przynależności noszącego. [przypis redakcy ny]
⁴⁰⁶płeć (daw.) — cera, skóra, karnac a. [przypis redakcy ny]
⁴⁰⁷siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
⁴⁰⁸naści (daw.) — masz, trzyma . [przypis redakcy ny]
⁴⁰⁹hetka (daw.) — podłużny guzik, do pary z pętelką używany do zapinania oǳieży; także: marny koń, szkapa.

[przypis redakcy ny]
⁴¹⁰towarzysz — rycerz, szlachcic. [przypis redakcy ny]
⁴¹¹wczas — wygoda, odpoczynek. [przypis redakcy ny]
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-żołnierz w te chwili nie dostrzegł, ale co wiǳiał ego nieprzy aciel, kanclerz koronny,
biegle szy od Jeremiego statysta.

Lecz oto w siwym i błękitnym oddaleniu zama aczyły spiczaste wieże Warszawy, więc
dalsze księcia rozmyślania rozpierzchły się, a natomiast wydał rozkazy, które oficer służ-
bowy wnet Wołody owskiemu, dowódcy eskorty, odniósł. Skoczył wskutek tych rozka-
zów pan Michał od kolaski Anusine , przy które dotąd koniem toczył, do ciągnących
znacznie z tyłu chorągwi, aby szyk sprawić i w ordynku⁴¹² dale uż ciągnąć. Zaledwie
ednak u echał kilkanaście kroków, gdy usłyszał, że pęǳi ktoś za nim — obe rzał się:
był to pan Charłamp, rotmistrz lekkiego znaku pana wo ewody wileńskiego i Anusin
adorator.

Wołody owski wstrzymał konia, bo od razu zrozumiał, że pewnie przy ǳie do ako-
wegoś za ścia, a lubił z duszy takie rzeczy pan Michał; pan Charłamp zaś zrównał się
z nim i z początku nic nie mówił, sapał tylko i wąsami sroǳe ruszał, widocznie szuka ąc
wyrazów; na koniec ozwał się:

— Czołem, czołem, panie dragan⁴¹³!
— Czołem, panie pocztowy⁴¹⁴!
— Jak waszmość śmiesz nazywać mnie pocztowym? — pytał zgrzyta ąc zębami pan

Charłamp — mnie, towarzysza⁴¹⁵ i rotmistrza? Ha?
Pan Wołody owski począł podrzucać obuszek⁴¹⁶, który trzymał w ręku, całą uwagę

skupiwszy niby na to tylko, by po każdym młyńcu chwytać go za ręko eść — i odrzekł
akby od niechcenia:

— Bo po pętelce nie mogę poznać szarży.
— Waść całemu towarzystwu uwłaczasz, którego nie esteś goǳien.
— A to dlaczego? — pytał z głupia ant Wołody owski.
— Bo w cuǳoziemskim autoramencie służysz.
— Uspokó że się waćpan — rzecze pan Michał — choć w dragonach służę, przeciem

est towarzysz i to nie lekkiego, ale poważnego znaku pana wo ewody — możesz tedy ze
mną mówić ak z równym albo ak z lepszym.⁴¹⁷

Pan Charłamp pomiarkował się trochę, poznawszy, iż nie z tak lekką, ak mniemał,
osobą ma do czynienia, ale nie przestał zębami zgrzytać, bo go zimna krew pana Michała
do eszcze większe złości doprowaǳiła — więc rzekł:

— Jak waćpan śmiesz mi w drogę włazić? Po edynek
— E , wiǳę, waszmość okaz i szukasz?
— Może i szukam, i to ci powiem (tu pan Charłamp pochylił się do ucha pana

Michała i kończył cichszym głosem), żeć uszy obetnę, eśli mi przy pannie Annie bęǳiesz
zastępował drogę.

Pan Wołody owski znów począł podrzucać obuszek barǳo pilnie, akby to czas był
właśnie na takową zabawę, i ozwał się tonem perswaz i:

— E , dobroǳie u, pozwól eszcze pożyć — zaniecha mnie!
— O, nie! Nic z tego! Nie wymkniesz się! — rzekł pan Charłamp chwyta ąc za rękaw

małego rycerza.
— Ja się przecie nie wymykam — mówił łagodnie pan Michał — ale teraz na służbie

estem i z ordynansem⁴¹⁸ księcia pana mo ego dążę. Puść waść rękaw, puść, proszę cię,
bo inacze co mnie biednemu robić?… Chyba tym oto obuchem w łeb za adę i z konia
zwalę. — Tu pokorny z początku głos Wołody owskiego tak akoś zasyczał adowicie, że
pan Charłamp spo rzał z mimowolnym zǳiwieniem na małego rycerza i rękaw puścił.

⁴¹²ordynek (z niem. Ordnung) — porządek, szyk. [przypis redakcy ny]
⁴¹³dragan a. dragon — żołnierz dragonii, walczący pieszo, a porusza ący się konno. [przypis redakcy ny]
⁴¹⁴pocztowy — członek pocztu, sługa. [przypis redakcy ny]
⁴¹⁵towarzysz — tu: rycerz, szlachcic. [przypis redakcy ny]
⁴¹⁶obuszek — broń o kształcie zaostrzonego młotka, o ǳiobie barǳie zagiętym, niż ostrze naǳiaka, służąca

w bitwie do rozbĳania zbroi przeciwnika. [przypis redakcy ny]
⁴¹⁷przeciem jest towarzysz i to nie lekkiego, ale poważnego znaku pana wojewody — towarzysz spod poważne-

go znaku nie mógł iść pod komendę nawet generała wo sk cuǳoziemskiego autoramentu; przeciwnie nawet:
często generał bywał oddawany pod komendę towarzysza; aby tego uniknąć, generałowie i oficerowie regi-
mentów cuǳoziemskich starali się być ednocześnie towarzyszami w polskich. Takim towarzyszem był i pan
Wołody owski. [przypis autorski]

⁴¹⁸ordynans (z łac.) — rozkaz. [przypis redakcy ny]
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— O! Wszystko edno! — rzekł. — W Warszawie dasz mi pole, dopilnu ę cię!
— Nie będę się krył, wszelako akże to nam bić się w Warszawie? Raczże mnie wasz-

mość nauczyć! Nie bywałem tam eszcze w życiu moim, a prosty żołnierz, alem słyszał
o sądach marszałkowskich, które za wydobycie szabli pod bokiem króla lub interrexa⁴¹⁹
gardłem karzą.

— Znać to, żeś waćpan w Warszawie nie bywał i żeś prostak, skoro się sądów mar-
szałkowskich boisz i nie wiesz, że w czasie bezkrólewia kaptur⁴²⁰ sąǳi, z którym sprawa
łatwie sza, a uż o waścine uszy gardła mi nie wezmą, bądź pewien.

— ǲięku ę za naukę i często o instrukc ę poproszę, bo wiǳę, żeś waćpan praktyk nie
lada i mąż uczony, a a, akom tylko infimę minorum⁴²¹ praktykował, ledwie adjectivum
cum substantivo⁴²² pogoǳić umiem, i gdybym waćpana chciał, broń Boże, głupim nazwać,
to tyle tylko wiem, że powieǳiałbym: stultus⁴²³, a nie stulta⁴²⁴ ani stultum⁴²⁵.

Tu pan Wołody owski począł znów podrzucać obuszek, pan Charłamp zaś aż zdumiał
się, potem krew mu uderzyła do twarzy i szablę z pochwy wyciągnął, ale w tym samym
mgnieniu oka i mały rycerz, chwyciwszy obuszek pod kolano, swo ą błysnął. Przez chwilę
patrzyli na się ak dwa odyńce, z rozwartymi nozdrzami i z płomieniami w oczach —
lecz pan Charłamp zmiarkował się pierwszy, iż z samym wo ewodą przyszłoby mu mieć
sprawę, gdyby na ego oficera adącego z rozkazem napadł — więc też i pierwszy szablisko
na powrót schował.

— O! Zna dę cię, taki synu! — rzekł.
— Zna ǳiesz, zna ǳiesz, boćwino⁴²⁶! — rzekł mały rycerz.
I roz echali się, eden do kawalkaty, drugi do chorągwi, które znacznie się przez ten

czas zbliżyły, tak iż z kłębów kurzawy dochoǳił uż tupot kopyt po twardym trakcie. Pan
Michał wnet sprawił azdę i piechotę do porządnego pochodu i ruszył na czele. Po chwili
przycłapał ku niemu pan Zagłoba.

— Czego chciało od ciebie owo straszydło morskie? — spytał Wołody owskiego.
— Pan Charłamp?… E nic, wyzwał mnie na rękę.
— Masz tobie! — rzekł Zagłoba. — Na wylot cię swoim nosem przeǳiobie! Bacz,

panie Michale, gdy się bęǳiecie bili, abyś na większego nosa w Rzeczypospolite nie ob-
ciął, bo osobny kopiec trzeba by dla niego sypać. Szczęśliwy wo ewoda wileński! Inni
muszą pod azdy pod nieprzy aciela posyłać, a emu ten towarzysz z daleka go zawietrzy.
Ale za co cię wyzwał?

— Za to, żem przy kolasce panny Anny Borzobohate echał.
— Ba! Trzeba mu było powieǳieć, żeby się do pana Longina do Zamościa udał. Ten

by go dopiero poczęstował pieprzem z imbierem⁴²⁷. Źle ten boćwinkarz trafił i widać
mnie sze ma szczęście od nosa.

— Nie mówiłem mu nic o panu Podbipięcie — rzekł Wołody owski — bo nużby Po edynek, Zabawa
mnie zaniechał? Będę się na złość do Anusi z podwó nym ferworem zalecał: chcę też mieć
swo ą uciechę. A co my w te Warszawie bęǳiem mieli lepszego do roboty?

— Zna ǳiemy, zna ǳiemy, panie Michale! — rzekł mruga ąc oczyma Zagłoba. —
Kiedy byłem za młodych lat deputatem do egzakc i⁴²⁸ od chorągwi, w które służyłem,
eźǳiło się po całym kra u, ale takiego życia, ak w Warszawie, nigǳie nie zaznałem.

— Mówisz waćpan, że inne ak u nas na Zadnieprzu?
— E , co i mówić!
— Barǳom ciekaw — rzekł pan Michał. A po chwili dodał:
— A taki temu boćwinkowi wąsy podetnę, bo ma za długie!

⁴¹⁹interrex (łac.) — regent, sprawu ący właǳę w okresie bezkrólewia, w XVI i XVII w. funkc ę tę pełnił
na częście prymas. [przypis redakcy ny]

⁴²⁰kaptur a. sąd kapturowy — naǳwycza ny sąd do spraw karnych (ale nie cywilnych), powoływany w czasie
bezkrólewia. [przypis redakcy ny]

⁴²¹infima minorum (łac.) — na niższa klasa w dawne szkole polskie , nauczano tam głównie podstaw grama-
tyki łacińskie . [przypis redakcy ny]

⁴²²adjectivum cum substantivo (łac.) — przymiotnik z rzeczownikiem. [przypis redakcy ny]
⁴²³stultus (łac.) — głupi. [przypis redakcy ny]
⁴²⁴stulta (łac.) — głupia. [przypis redakcy ny]
⁴²⁵stultum (łac.) — głupie. [przypis redakcy ny]
⁴²⁶boćwina a. botwina — liście buraczane. [przypis redakcy ny]
⁴²⁷imbier — ǳiś: imbir. [przypis redakcy ny]
⁴²⁸egzakcja (z łac. exactio: pobór, naǳór) — ściąganie podatku na wo sko. [przypis redakcy ny]
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Upłynęło kilka tygodni. Szlachty na elekc ę z eżdżało się coraz więce . W mieście ǳiesięć-
krotnie zwiększyła się ludność, bo razem z tłumami szlachty napływało tysiące kupców
i bazarników z całego świata, począwszy od Pers i dalekie aż do Anglii zamorskie . Na
Woli zbudowano szopę dla senatu, a naokół bieliło się uż tysiące namiotów, którymi ob-
szerne błonia całkiem okryte zostały. Nikt eszcze nie umiał powieǳieć, który z dwóch
kandydatów: królewicz Kazimierz⁴²⁹, kardynał, czy Karol Ferdynand⁴³⁰, biskup płocki —
zostanie wybrany. Z obu stron wielkie były starania i usilności. Puszczano w świat tysiące
ulotnych pism, opiewa ących zalety i wady pretendentów: oba mieli stronników licznych
i potężnych. Po stronie Karola stał, ak wiadomo, książę Jeremi, tym groźnie szy dla prze-
ciwników, że zawsze prawdopodobnym było, iż pociągnie za sobą rozmiłowaną w nim
szlachtę, od które wszystko ostatecznie zależało. Ale i Kazimierzowi sił nie brakło. Prze-
mawiało za nim starszeństwo, po ego stronie stawały wpływy kanclerza, na ego stronę
zdawał się przechylać prymas, za nim obstawała większość magnatów, z których każden⁴³¹
licznych miał klientów, a mięǳy magnatami i książę Dominik Zasławski-Ostrogski⁴³²,
wo ewoda sandomierski, po Piławcach⁴³³ zniesławion wprawǳie barǳo i nawet sądem
zagrożony, ale zawsze na większy pan w całe Rzeczypospolite , ba! nawet w całe Eu-
ropie, i mogący w każde chwili niezmierny ciężar bogactw na szalę swego kandydata
przyrzucić.

Jednakże stronnicy Kazimierza gorzkie nieraz miewali chwile zwątpienia, bo ako się
rzekło, wszystko zależało od szlachty, która uż od  paźǳiernika tłumnie obozowa-
ła pod Warszawą i nadciągała eszcze tysiącami ze wszystkich stron Rzeczypospolite ,
a która w niezmierne większości opowiadała się przy księciu Karolu, pociągana urokiem
imienia Wiśniowieckiego i ofiarnością królewicza na cele publiczne. Królewicz bowiem, Pieniąǳ
pan gospodarny i zamożny, nie zawahał się w te chwili poświęcić znacznych kosztów na
formowanie nowych regimentów wo sk, które pod komendę Wiśniowieckiego miały być
oddane. Kazimierz chętnie byłby poszedł za ego przykładem i pewnie nie chciwość go
wstrzymała, ale właśnie przeciwnie — zbytnia ho ność, które bezpośrednim skutkiem
był niedostatek i wieczny brak pienięǳy w skarbcu. Tymczasem oba żywe prowaǳili
z sobą rokowania. Coǳiennie latali posłańcy mięǳy Nieporętem a Jabłonną. Kazimierz
w imię swego starszeństwa i miłości braterskie zaklinał Karola, by ustąpił; biskup zaś
opierał się, odpisywał, iż nie goǳi mu się garǳić szczęściem, które go spotkać może,
„gdyż to szczęście in liberis suffragiis⁴³⁴ Rzplite ⁴³⁵ i komu Pan obiecał” — a tymczasem
czas płynął, sześciotygodniowy termin zbliżał się i — razem z nim — groza kozacka,
bo przyszły wieści, że Chmielnicki, porzuciwszy oblężenie Lwowa, któren się po kilku
szturmach okupił, stanął pod Zamościem i ǳień, i noc do te ostatnie zasłony Rzeczy-
pospolite szturmu e.

Mówiono również, że oprócz posłów, których Chmielnicki do Warszawy wysłał z li-
stem i oświadczeniem, iż ako szlachcic polski, za Kazimierzem głos da e, kryło się mięǳy Szlachcic, Pozory
tłumami szlachty i w samym mieście pełno przebrane starszyzny kozackie , które nikt
rozpoznać nie umiał, bo poprzybywali ako szlachta słuszna i zamożna, w niczym się od
innych elektorów, zwłaszcza z ziem ruskich, nie różniąc — nawet i mową. Jedni, ak mó-
wiono, poprzekradali się dla proste ciekawości, aby się elekc i i Warszawie przypatrzyć,
inni na przeszpiegi, dla zaciągnięcia wieści: co o przyszłe wo nie mówią, ile wo sk myśli
Rzplita wystawić i akie na zaciągi obmyśli fundusze? Może było i dużo prawdy w tym,

⁴²⁹Jan II Kazimierz Waza (–) — król Polski w latach –, syn króla Zygmunta III Wazy
(–). [przypis redakcy ny]

⁴³⁰Karol FerdynandWaza (–) — książę, syn króla Zygmunta III Wazy (–), biskup wrocławski
i płocki, kandydat do tronu polskiego w  r., po śmierci Jeremiego Wiśniowieckiego opiekun ego syna,
Michała Korybuta Wiśniowieckiego, przyszłego króla Polski. [przypis redakcy ny]

⁴³¹każden — ǳiś popr.: każdy. [przypis redakcy ny]
⁴³²Zasławski-Ostrogski, Władysław Dominik (–) — książę, koniuszy wielki koronny i starosta łucki,

eden z na bogatszych magnatów Korony. [przypis redakcy ny]
⁴³³Piławce — wieś w centralne części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Konstantynowa; mie sce klęski

wo sk polskich w starciu z Kozakami i Tatarami (). [przypis redakcy ny]
⁴³⁴in liberis suffragiis (łac. suffragium: tabliczka do głosowania, głos w wyborach, wolność wyboru) — w wol-

nych wyborach. [przypis redakcy ny]
⁴³⁵Rzplitej — Rzeczpospolite ; skrót stosowany w XVII w. wyłącznie w piśmie. [przypis redakcy ny]
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co o owych gościach mówiono, bo mięǳy starszyzną zaporoską wielu było skozaczonych
szlachciców, którzy i łaciny nieco zarwali, a przeto nie było ich po czym poznać; zresztą
na dalekich stepach w ogóle nie kwitła łacina i tacy kniazie Kurcewicze nie umieli e tak
dobrze, ak Bohun i inni atamani.

Ale gadania podobne, których pełno było i na polu elekcy nym, i w mieście, wraz
z wieściami o postępach Chmielnickiego i pod azdach kozacko-tatarskich, które akoby
aż po Wisłę docierały, napełniały niepoko em i trwogą dusze luǳkie, a nieraz stawały
się przyczyną tumultów. Dość było mięǳy zebraną szlachtą rzucić na kogo pode rzenie,
iż est przebranym Zaporożcem, aby go w edne chwili, nim zdołał się usprawiedliwić,
rozniesiono w drobne strzępy na szablach. W ten sposób ginąć mogli luǳie niewinni
i powaga obrad była znieważana, zwłaszcza że obycza em ówczesnym niezbyt przestrzegano
i trzeźwości. Kaptur⁴³⁶ postanowiony propter securitatem loci⁴³⁷ nie mógł sobie dać rady
z ciągłymi burdami, w których siekano się z lada powodu. Ale eśli luǳi statecznych,
prze ętych miłością dobra i spoko u oraz niebezpieczeństwem, akie o czyźnie groziło,
martwiły owe tumulty, siekaniny i pĳatyki, natomiast szałapuci, kosterzy i warchołowie
czuli się akoby w swoim żywiole, uważali, że to ich właśnie czas, ich żniwo — i tym
śmiele dopuszczali się różnych zdrożności.

Nie trzeba zaś mówić, że mięǳy nimi re woǳił pan Zagłoba, którą to hegemo-
nię zapewniła mu i wielka sława rycerska, i nienasycone pragnienie poparte możnością
picia, i ęzyk tak wyprawny, że żaden inny wyrównać mu nie mógł, i wielka pewność
siebie, które nic zachwiać nie zdołało. Chwilami miewał on ednak napady „melankolii”
— wówczas zamykał się w izbie lub w namiocie i nie wychoǳił, a eśli wyszedł, by-
wał w gniewliwym humorze, skłonny do zwady i bó ki naprawdę. Zdarzyło się nawet, iż
w takim usposobieniu poszczerbił mocno pana Duńczewskiego, rawianina, za to tylko, iż
przechoǳąc o ego szablę zawaǳił. Pana Michała tylko wówczas obecność znosił, przed
którym uskarżał się, iż go tęskność za panem Skrzetuskim i za „niebogą” trawi. „Opuści-
liśmy ą, panie Michale, mawiał, wydaliśmy ą ako Judasze w bezbożne ręce — uż wy
mnie się waszym nemine excepto⁴³⁸ nie zasłania cie! Co się z nią ǳie e, panie Michale? —
powieǳ!

Na próżno pan Michał tłumaczył mu, że gdyby nie Piławce, to by „niebogi” szukali,
ale że teraz, gdy przegroǳiła ich od nie cała potęga Chmielnickiego, est to rzecz nie-
podobna. Szlachcic nie dawał się pocieszyć, tylko w eszcze większą pas ę wpadał klnąc
na czym świat stoi „pierzynę, ǳiecinę i łacinę⁴³⁹”.

Ale owe chwile smutku krótko trwały. Zwykle potem pan Zagłoba, akoby chcąc
sobie wynagroǳić czas stracony, hulał i pił eszcze więce niż zwykle; czas spęǳał pod
wiechami⁴⁴⁰ w towarzystwie na większych opo ów lub stołecznych gamratek⁴⁴¹, w czym
pan Michał wiernie dotrzymywał mu towarzystwa.

Pan Michał, żołnierz i oficer wyborny, nie miał w sobie ednak ani na szeląg te powa- Żołnierz, Honor, Walka,
Zabawagi, aką np. w Skrzetuskim wyrobiły nieszczęścia i cierpienie. Obowiązek swó względem

Rzeczypospolite rozumiał Wołody owski w ten sposób, że bił, kogo mu kazano — o resz-
tę nie dbał, na sprawach publicznych się nie rozumiał; klęskę wo skową gotów był zawsze
opłakiwać, ale ani do głowy mu nie przyszło, że warcholstwo i tumulty tyle są rzeczy
publiczne szkodliwe, ile i klęski. Był to słowem młoǳik-wietrznik, który dostawszy się
w szum stołeczny, utonął w nim po uszy i przyczepił się ak oset do Zagłoby, bo ten był mu
mistrzem w swawoli. Jeźǳił więc z nim i mięǳy szlachtę, które przy kielichu niestwo-
rzone rzeczy opowiadał Zagłoba, kaptu ąc zarazem stronników dla królewicza Karola, pił
z nim razem, w potrzebie osłaniał go, kręcili się oba i po polu elekcy nym, i w mieście,
ak muchy w ukropie — i nie było kąta, do którego by nie wleźli. Byli i w Nieporę-

⁴³⁶kaptur a. sąd kapturowy — naǳwycza ny sąd do spraw karnych (ale nie cywilnych), powoływany w czasie
bezkrólewia. [przypis redakcy ny]

⁴³⁷propter securitatem loci — dla bezpieczeństwa mie sca. [przypis redakcy ny]
⁴³⁸nemine excepto (łac.: nikogo nie wyłącza ąc) — obowiązek pozostania w szeregach. [przypis redakcy ny]
⁴³⁹pierzynę, ǳiecinę i łacinę — tak nazywano pogardliwie trzech regimentarzy: wygodnickiego Władysława

Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego, niedoświadczonego Aleksandra Koniecpolskiego i uczonego Mikoła a
Ostroroga. [przypis redakcy ny]

⁴⁴⁰pod wiechami — t . w karczmach, których znak rozpoznawczy stanowiła wiecha, czyli wieniec albo przy-
ozdobione drzewko, umieszczone nad we ściem. [przypis redakcy ny]

⁴⁴¹gamratka — panienka lekkich obycza ów. [przypis redakcy ny]
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cie, i w Jabłonnie, i na wszystkich ucztach, obiadach, u magnatów i pod wiechami; byli
wszędy i uczestniczyli we wszystkim. Pana Michała świerzbiała młoda ręka, chciał się
pokazać i okazać zarazem, że szlachta ukraińska lepsza niż inna, a żołnierze książęcy nad
wszystkich. Więc eźǳili umyślnie szukać awantur mięǳy Łęczycanów, ako do korda
na sprawnie szych, a głównie mięǳy partyzantów⁴⁴² księcia Dominika Zasławskiego, ku
którym oba szczególną czuli nienawiść. Zaczepiali tylko co znamienitszych ręba łów,
których sława była niezachwiana i ustalona, i z góry układali zaczepki. „Waszmość dasz
okaz ę — mawiał pan Michał — a a potem wystąpię.” Zagłoba, biegły barǳo w szer-
mierce i do po edynku z bratem szlachcicem wcale nie tchórz, nie zawsze zgaǳał się na
zastępstwo, zwłaszcza w za ściach z Zasławczykami; ale gdy z akim łęczyckim graczem
przyszło mieć do czynienia, poprzestawał na dawaniu okaz i, gdy zaś uż szlachcic rwał się
do szabli i wyzywał, wtedy pan Zagłoba mawiał: „Mó mospanie! Już bym też nie miał
sumienia, gdybym na śmierć oczywistą waćpana narażał, sam się z nim potyka ąc; spróbu
się lepie z tym oto moim synalkiem i uczniem, bo nie wiem, czy i emu sprostasz.” Po
takich słowach wysuwał się pan Wołody owski ze swymi zadartymi wąsikami, zadartym
nosem i miną gapia i czy go przy mowano, czy nie, puszczał się w taniec, a że istotnie
mistrz to był nad mistrzami, więc po kilku złożeniach kładł zwykle przeciwnika. Takie
to sobie oba z Zagłobą wymyślali zabawy, od których ich sława mięǳy niespoko ny-
mi duchami i mięǳy szlachtą rosła, ale szczególnie sława pana Zagłoby, bo mówiono:
„Jeśli uczeń taki, akiż mistrz być musi!” Jednego tylko pana Charłampa Wołody owski
nigǳie przez długi czas odnaleźć nie mógł; myślał nawet, że go może na Litwę na powrót
w akich sprawach wysłano.

W ten sposób zeszło sześć blisko tygodni, w czasie których i rzeczy publiczne po-
sunęły się znacznie naprzód. Wytężona walka mięǳy braćmi-kandydatami, zabiegi ich
stronników, gorączka i wzburzenie namiętności w partyzantach, wszystko przeszło pra-
wie bez śladu i pamięci. Wiadomo uż było wszystkim, że Jan Kazimierz bęǳie wybrany,
bo królewicz Karol bratu ustąpił i dobrowolnie zrzekł się kandydatury. ǲiwna rzecz, że
w te chwili wiele głos Chmielnickiego zaważył, gdyż spoǳiewano się powszechnie, że
podda się powaǳe króla, zwłaszcza takiego, który w ego myśl obrany został. Jakoż te
przewidywania sprawǳiły się w znaczne części. Za to dla Wiśniowieckiego, który ani na
chwilę, ak ongi Kato⁴⁴³, nie przestawał upominać, aby owa zaporoska Kartagina została
zburzona — taki obrót rzeczy był nowym ciosem. Teraz musiały uż we ść na porzą-
dek spraw układy. Książę wieǳiał wprawǳie, że te układy albo od razu nie doprowaǳą
do niczego, albo wkrótce siłą rzeczy zostaną zerwane, i wiǳiał wo nę w przyszłości, ale
niepokó ogarniał go na myśl, aki bęǳie los te wo ny. Po układach uprawniony Chmiel-
nicki bęǳie eszcze silnie szy, a Rzeczpospolita słabsza. I kto poprowaǳi e wo ska prze-
ciw tak wsławionemu, ak Chmielnicki, woǳowi? Zali⁴⁴⁴ nie przy dą nowe klęski, nowe
pogromy, które do ostatka siły wyczerpią? Bo książę nie łuǳił się i wieǳiał, że emu,
na żarliwszemu stronnikowi Karola, nie oddaǳą buławy. Kazimierz obiecał wprawǳie
bratu, że ego stronników tak ak i swoich bęǳie miłował, Kazimierz miał duszę wspa-
niałą, ale Kazimierz był stronnikiem polityki kanclerza, kto inny więc weźmie buławę,
nie książę — i biada Rzplite , eśli to nie bęǳie wóǳ od Chmielnickiego biegle szy! Na
tę myśl podwó ny ból uciskał duszę Jeremiego — bo i obawa o przyszłość o czyzny, i to
nieznośne uczucie, akie ma człowiek, który wiǳi, że zasługi ego będą pominięte, że
sprawiedliwość nie bęǳie mu oddana i że inni nad nim głowę podniosą. Nie byłby Jere-
mi Wiśniowieckim, gdyby nie był dumnym. On czuł w sobie siły do dźwignięcia buławy
— i na nią zasłużył — więc cierpiał podwó nie.

Mówiono nawet mięǳy oficerami, że książę nie bęǳie czekał końca elekc i i że z War-
szawy wy eǳie — ale nie była to prawda. Książę nie tylko nie wy echał, ale odwieǳił
nawet królewicza Kazimierza w Nieporęcie, od którego z niezmierną łaskawością został
przy ęty, po czym wrócił do miasta na dłuższy pobyt, którego wymagały sprawy wo sko-
we. Choǳiło o uzyskanie środków na wo sko — o co pilnie nastawał książę. Przy tym
za Karolowe pieniąǳe tworzyły się nowe regimenta dragonów i piechoty. Jedne wysłano

⁴⁴²partyzant — tu: stronnik. [przypis redakcy ny]
⁴⁴³Marek Porcjusz Kato (– p.n.e.) — polityk rzymski, każde swo e przemówienie w senacie kończył

wezwaniem do zburzenia Kartaginy, stolicy wrogów. [przypis redakcy ny]
⁴⁴⁴zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
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uż na Ruś, drugie dopiero należało do ładu przyprowaǳić. W tym celu rozsyłał książę
na wszystkie strony oficerów biegłych w rzeczach organizac i wo skowe , aby owe puł-
ki przyprowaǳali do pożądanego stanu. Został wysłany Kuszel i Wierszułł, a wreszcie
przyszła kole i na Wołody owskiego.

Pewnego dnia wezwano go przed oblicze księcia, któren taki mu dał rozkaz:
— Po eǳiesz waść na Babice i Lipków⁴⁴⁵ do Zaborowa⁴⁴⁶, gǳie czeka ą konie dla re-

gimentu przeznaczone; tam e opatrzysz, wybraku esz i zapłacisz panu Trzaskowskiemu,
a następnie przyprowaǳisz e dla żołnierzy. Pieniąǳe za tym moim kwitem tu w War-
szawie od płatnika odbierzesz.

Pan Wołody owski wziął się raźno do roboty, pieniąǳe odebrał i tegoż dnia oba z Za-
głobą ruszyli do Zaborowa w samoǳiesięć⁴⁴⁷ i z wozem, który wiózł pieniąǳe. Jechali
wolno, bo cała okolica z tamte strony Warszawy roiła się od szlachty, służby, wozów i ko-
ni; wioski aż po Babice były tak zapchane, że we wszystkich chałupach mieszkali goście.
Łatwo było i o przygodę w natłoku luǳi różnych humorów — akoż mimo na większych
starań i skromnego zachowania się nie uniknęli e i dwa przy aciele.

Do echawszy do Babic, u rzeli przed karczmą kilkunastu szlachty, która właśnie sia-
dała na koń, aby echać w swo ą drogę. Dwa odǳiały, pozdrowiwszy się wza emnie, uż
miały się pominąć, gdy nagle eden z eźdźców spo rzał na pana Wołody owskiego i nie
rzekłszy słowa puścił się rysią⁴⁴⁸ ku niemu.

— A tuś mi, bratku! — zakrzyknął — chowałeś się, alem cię znalazł!… Nie u ǳiesz
mi teraz! He ! Mości panowie! — zakrzyknął na swoich towarzyszów⁴⁴⁹ — a czeka cie no
trocha! Mam temu oficerkowi coś powieǳieć i chciałbym, abyście świadkami moich słów
byli.

Pan Wołody owski uśmiechnął się z zadowoleniem, bo poznał pana Charłampa.
— Bóg mi świadkiem, żem się nie chował — rzekł — i sam waćpana szukałem,

aby się go zapytać, czyliś rankor⁴⁵⁰ eszcze dla mnie zachował, ale cóż! Nie mogliśmy się
spotkać.

— Panie Michale — szepnął Zagłoba — po służbie eǳiesz!
— Pamiętam — mruknął Wołody owski.
— Stawa do sprawy! — wrzeszczał Charłamp. — Mości panowie! Obiecałem temu Po edynek, Honor,

Obowiązekmłoǳikowi, temu gołowąsowi, że mu uszy obetnę — i obetnę, akem Charłamp! Oba,
akem Charłamp! Bądźcie świadkami, waszmościowie, a ty, młoǳiku, stawa do sprawy!

— Nie mogę, ak mnie Bóg miły, nie mogę! — mówił Wołody owski — pofolgu że
mi wasze choć parę dni!

— Jak to nie możesz? Tchórz cię obleciał? Jeśli w te chwili nie staniesz, toć opłazu-
ę⁴⁵¹, aż ci się ǳiadek i babka przypomni. O bąku! O gzie adowity! W drogę wchoǳić
umiesz, naprzykrzać się umiesz, ęzykiem kąsać umiesz, a do szabli cię nie ma!

Tu wmieszał się pan Zagłoba.
— Wiǳi mi się, że waszmość w piętkę gonisz⁴⁵² — rzekł do Charłampa — i bacz,

żeby cię ten bąk naprawdę nie ukąsił, bo wtedy żadne plastry nie pomogą. Tfu! Do diabła,
czy nie wiǳisz, że ten oficer za służbą eǳie? Spó rz na ten wóz z pienięǳmi, które do
regimentu wieziemy, i zrozum, do kaduka, iż strażu ąc przy skarbie ten oficer swo ą osobą
nie rozporząǳa i pola dać ci nie może. Kto tego nie rozumie, ten kiep, nie żołnierz! Pod
wo ewodą ruskim służym i nie takich bĳaliśmy ak waćpan, ale ǳiś nie można, a co się
odwlecze, to nie uciecze.

— Jużci pewno, że kiedy z pienięǳmi adą, to nie mogą — rzekł eden z towarzy-
szów⁴⁵³ Charłampa.

⁴⁴⁵Babice i Lipków — wsi podwarszawskie, ok.  km od warszawskiego Starego Miasta. [przypis redakcy ny]
⁴⁴⁶Zaborów — wieś podwarszawska, ok.  km od warszawskiego Starego Miasta. [przypis redakcy ny]
⁴⁴⁷w samoǳiesięć (daw.) — w grupie ǳiesięcioosobowe , sami z ośmioma sługami lub towarzyszami. [przypis

redakcy ny]
⁴⁴⁸jechać rysią — echać chyżo, szybko. [przypis redakcy ny]
⁴⁴⁹towarzyszów — ǳiś popr. forma B. lm: towarzyszy. [przypis redakcy ny]
⁴⁵⁰rankor — gniew, złość, zapalczywość. [przypis edytorski]
⁴⁵¹opłazować — obić płaską stroną miecza. [przypis redakcy ny]
⁴⁵²gonić w piętkę — coraz gorze sobie raǳić, tracić zdolność logicznego myślenia i ǳiałania. [przypis redak-

cy ny]
⁴⁵³towarzyszów — ǳiś popr. forma D. lm: towarzyszy. [przypis redakcy ny]
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— A co mnie do ich pienięǳy! — krzyczał niepohamowany pan Charłamp — niech
mi pole da e, bo inacze płazować zacznę.

— Pola ǳiś nie dam, ale parol⁴⁵⁴ kawalerski dam — rzekł pan Michał — że się stawię
za trzy lub cztery dni, gǳie chcecie, ak tylko sprawy po służbie załatwię. A nie bęǳiecie
się waszmościowie tą obietnicą kontentować⁴⁵⁵, to każę cynglów ruszać⁴⁵⁶, bo będę myślał,
że nie ze szlachtą i nie z żołnierzami, ale z rozbó nikami mam do czynienia. Wybiera cie
tedy, do wszystkich diabłów, gdyż nie mam czasu tu stać!

Słysząc to, eskortu ący dragoni zwrócili natychmiast rury muszkietów ku napastni-
kom, a ten ruch, również ak i stanowcze słowa pana Michała, widoczne wywarły wraże-
nie na towarzyszach pana Charłampa. „Już też pofolgu — mówili mu — sameś żołnierz,
wiesz, co to służba, a to pewna, że satysfakc ę otrzymasz, bo to śmiała akaś sztuka, ak
i wszyscy spod ruskich chorągwi… Pohamu się, póki prosim.”

Pan Charłamp rzucał się eszcze przez chwilę, ale wreszcie zmiarkował, że albo towa-
rzyszów rozgniewa, albo ich na niepewną walkę z dragonami narazi, więc zwrócił się do
Wołody owskiego i rzekł:

— Da esz tedy parol, że się stawisz?
— Sam cię poszukam, choćby za to, że o taką rzecz dwa razy pytasz… Stawię się

w czterech dniach; ǳiś mamy środę, niechże bęǳie w sobotę po południu, we dwie
goǳin… Obiera mie sce.

— Tu w Babicach siła⁴⁵⁷ gości — rzekł Charłamp — mogłyby akowe impedimenta⁴⁵⁸
się zdarzyć. Niechże bęǳie tu obok, w Lipkowie, tam uż spoko nie i mnie niedaleko, bo
nasze kwatery w Babicach.

— A waćpanów taka sama bęǳie liczna kompania ak ǳiś? — pytał przezorny Za-
głoba.

— O, nie trzeba! — rzekł Charłamp — przy adę tylko a i panowie Sieliccy, moi
krewni… Waszmościowie też, spero⁴⁵⁹, bez dragonów staniecie.

— Może u was w asystenc i wo skowe do po edynku sta ą — rzekł pan Michał —
u nas nie ma takie mody.

— Tedy w czterech dniach, w sobotę, w Lipkowie? — rzekł Charłamp. — Zna ǳiem
się przed karczmą, a teraz z Bogiem!

— Z Bogiem! — rzekł Wołody owski i Zagłoba.
Przeciwnicy roz echali się spoko nie. Pan Michał był uszczęśliwiony z przyszłe zabawy

i obiecywał sobie zrobić prezent panu Longinowi z obciętych wąsów petyhorca⁴⁶⁰. Jechał
więc w dobre myśli do Zaborowa, gǳie zastał i królewicza Kazimierza, któren tam na
łowy przy echał. Wszelako pan Michał z daleka tylko wiǳiał przyszłego pana, bo śpieszył
się. We dwa dni sprawy ułatwił, konie obe rzał, zapłacił pana Trzaskowskiego, wrócił do
Warszawy i na termin, ba! nawet o goǳinę za wcześnie stanął w Lipkowie wraz z Zagłobą
i panem Kuszlem, którego na drugiego świadka zaprosił.

Za echawszy przed karczmę, którą Żyd trzymał, weszli do izby, aby gardła trochę
miodem przepłukać, i przy szklenicy zabawiali się rozmową.

— Parchu, a pan est w domu? — pytał karczmarza Zagłoba.
— Pan w mieście.
— A siła u was szlachty stoi w Lipkowie?
— U nas pusto. Jeden tylko pan stanął tu u mnie i sieǳi w alkierzu — bogaty pan

ze służbą i końmi.
— A czemu do dworu nie za echał?
— Bo widać naszego pana nie zna. Zresztą dwór zamknięty od miesiąca.
— A może to Charłamp? — rzekł Zagłoba.
— Nie — rzekł Wołody owski. — Miał być we dwie goǳin po południu.
— E , panie Michale, mnie się wiǳi, że to on.

⁴⁵⁴parol (łac.: słowo) — słowo honoru. [przypis redakcy ny]
⁴⁵⁵kontentować się — zadowolić się, uznać. [przypis redakcy ny]
⁴⁵⁶cynglów ruszać — strzelać. [przypis redakcy ny]
⁴⁵⁷siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
⁴⁵⁸impedimenta (łac.) — przeszkody, utrudnienia. [przypis redakcy ny]
⁴⁵⁹spero (łac.) — mam naǳie ę. [przypis redakcy ny]
⁴⁶⁰petyhorcy — średniozbro na azda w wo sku litewskim. [przypis redakcy ny]
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— Co znowu!
— Pó dę, za rzę, kto to est. Żyǳie, a dawno ten pan stoi?
— ǲiś przy echał, nie ma dwóch goǳin.
— A nie wiesz, skąd on est?
— Nie wiem, ale musi być z daleka, bo konie miał zniszczone; luǳie mówili, że zza

Wisły.
— Czemu on tedy aż tu, w Lipkowie, stanął?
— Kto ego wie?
— Pó dę, zobaczę — powtórzył Zagłoba — może kto zna omy.
I zbliżywszy się do zamkniętych drzwi alkierza zapukał w nie ręko eścią i ozwał się:
— Mości panie, można we ść?
— A kto tam? — ozwał się głos ze środka.
— Swó — rzekł Zagłoba uchyla ąc drzwi. — Z przeproszeniem waszmości, może

nie w porę? — dodał wsaǳa ąc głowę do alkierza.
Nagle cofnął się, drzwiami trzasnął, akoby śmierć zobaczył. Na twarzy ego malo-

wał się przestrach w połączeniu z na większym zdumieniem, usta otworzył i spoglądał
obłąkanymi oczyma na Wołody owskiego i Kuszla.

— Co waćpanu est? — pytał Wołody owski.
— Na rany Chrystusa! cicho — rzekł Zagłoba — tam… Bohun!
— Kto? Co się waści stało?
— Tam… Bohun!
Oba oficerowie podnieśli się na równe nogi.
— Czyś waść rozum stracił? Miarku się: kto?
— Bohun! Bohun!
— Nie może być!
— Jakom żyw! Jak tu przed wami sto ę, klnę się na Boga i wszystkich świętych!
— Czegożeś się waść tak stropił? — rzekł Wołody owski. — Jeśli on tam est, to Bóg

podał go w nasze ręce. Uspokó się waść. Jestżeś pewny, że to on?
— Jako że z waćpanem mówię! Wiǳiałem go, szaty przewǳiewa.
— A on waćpana wiǳiał?
— Nie wiem, zda e się, że nie.
Wołody owskiego oczy zaiskrzyły się ak węgle.
— Żyǳie! — rzekł z cicha, kiwa ąc gwałtownie ręką. — Chodź tu!… Czy są drzwi

z alkierza?
— Nie ma, eno przez tę izbę.
— Kuszel! Pod okno! — szepnął pan Michał. — O, uż nam teraz nie u ǳie!
Kuszel nie mówiąc ni słowa wybiegł z izby.
— Przy dź waćpan do siebie — rzekł Wołody owski. — Nie nad waścinym, ale nad

ego karkiem zguba wisi. Co on ci może uczynić? — nic.
— Ja też eno ze zǳiwienia nie mogę ochłonąć! — odparł Zagłoba, a w duchu po-

myślał: „Prawda! Czego a się mam bać? Pan Michał przy mnie — niech się Bohun boi!”
I nasrożywszy się okrutnie, chwycił za ręko eść szabli.
— Panie Michale, uż on nie powinien nam u ść!
— Czy to eno on? Bo mi się eszcze wierzyć nie chce. Co by on tu robił?
— Chmielnicki go na przeszpiegi przysłał. To na pewnie sza rzecz! Czeka , panie Mi-

chale. Chwycimy go i postawimy kondyc ę⁴⁶¹: albo kniaziównę odda, albo zagrozimy mu,
że go wydamy sprawiedliwości.

— Byle kniaziównę oddał, echał go sęk!
— Ba! Ale czy nas nie za mało? Dwóch i Kuszel trzeci? Bęǳie się on bronił ak

wściekły, a luǳi też ma kilku.
— Charłamp z dwoma przy eǳie — bęǳie nas sześciu! Dość… Cyt!
W te chwili otworzyły się drzwi i Bohun wszedł do izby.
Nie musiał on poprzednio dostrzec zagląda ącego do alkierza Zagłoby, gdyż teraz na

ego widok drgnął nagle i akoby płomień przeleciał mu przez oblicze, a ręka z szybkością

⁴⁶¹kondycja (z łac.) — warunek. [przypis redakcy ny]
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błyskawicy spoczęła na głowni szabli — ale wszystko to trwało edno mgnienie oka. Wnet
ów płomień zgasł w ego twarzy, która ednak przybladła nieco.

Zagłoba patrzył nań i nie mówił nic — ataman również stał milczący; w izbie sły-
szałbyś przelatu ącą muchę i ci dwa luǳie, których losy plątały się w tak ǳiwny sposób,
udawali w te chwili, że się nie zna ą.

Trwało to dość długo. Panu Michałowi wydało się, że upływa ą wieki całe.
— Żyǳie — rzekł nagle Bohun — daleko stąd do Zaborowa?
— Niedaleko — odparł Żyd. — Wasza mość zaraz eǳie?
— Tak est — rzekł Bohun i skierował się ku drzwiom izby wiodącym do sieni.
— Za pozwoleniem! — zabrzmiał głos Zagłoby.
Watażka⁴⁶² zatrzymał się od razu, akby w ziemię wrósł, i zwróciwszy się ku Zagłobie,

wpił w niego swe czarne, straszne źrenice.
— Czego waść życzysz? — spytał krótko.
— E , bo mnie się zda e, że my się skądciś znamy. A czy my się to nie na weselu

w chutorze⁴⁶³ na Rusi wiǳieli?
— A tak est! — rzekł hardo watażka kładąc znowu rękę na głowni.
— Jak zdrowie służy? — pytał Zagłoba. — Bo waćpan tak akoś nagle wtedy z chutoru

wy echał, że i pożegnać się nie miałem czasu.
— A waszmość tego żałował?
— Pewnie, że żałowałem, bylibyśmy potańcowali: kompania się zwiększyła. (Tu pan

Zagłoba wskazał na Wołody owskiego.) Właśnie ten oto kawaler nad echał, który rad by
się był z waścią bliże poznać.

— Dość tego! — krzyknął pan Michał wsta ąc nagle. — Zdra co, aresztu ę cię!
— A to akim prawem? — spytał ataman, podnosząc dumnie głowę.
— Boś buntownik, wróg Rzeczypospolite i na przeszpiegi tu przy echałeś.
— A waść coś za eden?
— O! Nie będę się tobie wywoǳił, ale mi się nie wymkniesz!
— Zobaczymy! — rzekł Bohun. — Nie wywoǳiłbym się i a waszmości, ktom est,

gdybyś mnie ako żołnierz na szable wyzwał, ale skoro aresztem grozisz, to ci się wy-
wiodę: oto est list, który od hetmana zaporoskiego do królewicza Kazimierza wiozę,
i nie znalazłszy go w Nieporęcie, do Zaborowa za nim adę. Jakże to mnie bęǳiesz teraz
aresztował?

To rzekłszy Bohun spo rzał dumnie i szydersko⁴⁶⁴ na Wołody owskiego, a pan Michał
zmieszał się barǳo, ak ogar, który czu e, że mu się zwierzyna wymyka, i nie wieǳąc, co
ma począć, zwrócił pyta ący wzrok na Zagłobę. Nastała ciężka chwila milczenia.

— Ha! — rzekł Zagłoba — trudno! Skoro esteś posłańcem, tedy cię aresztować nie
możemy, ale z szablą się temu oto kawalerowi nie nadstawia , bo użeś raz przed nim
umykał, aż ziemia ęczała.

Twarz Bohuna powlokła się purpurą, bo w te chwili poznał Wołody owskiego. Wstyd
i zraniona duma zagrały naraz w nieustraszonym watażce. Wspomnienie to ucieczki paliło
go ak ogień. Była to edyna nie starta plama na ego sławie moło eckie ⁴⁶⁵, którą nad życie
i nad wszystko kochał.

A nieubłagany Zagłoba ciągnął dale z zimną krwią:
— Ledwieś i ha dawerków⁴⁶⁶ nie zgubił, aż litość tego kawalera tknęła, i życie ci

darował. Tfu! Mości moło cze! Białogłowską masz twarz, ale i białogłowskie serce. Byłeś
odważny ze starą kniaziową i z ǳieciuchem kniaziem, ale z rycerzem dudy w miech⁴⁶⁷!
Listy tobie wozić, panny porywać, nie na wo nę choǳić. Jak mnie Bóg miły, na własne
oczy wiǳiałem, ak ha dawerki oblatywały. Tfu, tfu! Ot i teraz o szabli gadasz, bo list
wieziesz. Jakże to nam się z tobą potykać, gdy tym pismem się zasłaniasz? Piasek w oczy,

⁴⁶²watażka — dowódca odǳiału kozaków lub bandy rozbó ników. [przypis redakcy ny]
⁴⁶³chutor a. futor — po edyncze gospodarstwo, oddalone od wsi; przysiółek. [przypis redakcy ny]
⁴⁶⁴szydersko — ǳiś: szyderczo. [przypis redakcy ny]
⁴⁶⁵mołojecki — właściwy moło cowi; mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna, zuch; Kozak. [przypis re-

dakcy ny]
⁴⁶⁶hajdawery — szerokie, bufiaste spodnie, typowy element stro u polskie szlachty w XVII w.; szarawary.

[przypis redakcy ny]
⁴⁶⁷schować dudy w miech — zrezygnować, ustąpić. [przypis redakcy ny]
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piasek w oczy, mości moło cze!… Chmiel dobry żołnierz, Krzywonos⁴⁶⁸ dobry, ale wielu
est mięǳy kozactwem drapichrustów!

Bohun posunął się nagle ku panu Zagłobie, a pan Zagłoba zasunął się również szybko
za pana Wołody owskiego, tak że dwa młoǳi rycerze stanęli przed sobą oko w oko.

— Nie od strachu a przed waćpanem uciekał, ale by luǳi ratować! — mówił Bohun.
— Nie wiem, dla akich tam przyczyn umykałeś, ale wiem, żeś umykał — rzecze pan

Michał.
— Wszędy dam waści pole, choćby tu zaraz.
— Wyzywasz mnie? — pytał przymruża ąc oczy Wołody owski.
— Ty mnie sławę moło ecką wziął, ty mnie pohańbił! Mnie two e krwi potrzeba.
— To i zgoda — rzekł Wołody owski.
— Volenti non fit iniuria — dodał Zagłoba. — Ale któż królewiczowi list odda?
— Niechże was głowa o to nie boli; to mo a sprawa!
— Bĳcie się tedy, kiedy nie może być inacze — mówił Zagłoba. — Gdyby ci się

też poszczęściło, mości watażko, z tym oto kawalerem — bacz, że a drugi sta ę. A teraz
chodź, panie Michale, przed sień, mam coś pilnego powieǳieć.

Dwa przy aciele wyszli i odwołali Kuszla spod okna alkierza, po czym Zagłoba rzekł:
— Mości panowie, zła nasza sprawa. On naprawdę ma list do królewicza — zabĳemy

go, to kryminał. Pomnĳcie, że kaptur propter securitatem loci w dwóch milach od pola
elekc i sąǳi — a to wszakże quasi poseł! Ciężka sprawa! Musimy się chyba potem gǳie
schować albo może książę nas osłoni — inacze może być źle. A znowu puszczać go wolno
— eszcze gorze . Jedyna to sposobność oswoboǳenia nasze niebogi. Gdy go nie bęǳie
na świecie, łatwie e odszukamy. Bóg sam widocznie chce e i Skrzetuskiemu pomóc
— ot, co est! Radźmy, mości panowie.

— Waść przecie zna ǳiesz aki fortel? — rzekł Kuszel.
— Już to przez mó fortel sprawiłem, że on sam nas wyzwał. Ale trzeba świadków,

obcych luǳi. Mo a myśl est, aby na Charłampa zaczekać. Biorę to na siebie, że on pierw-
szeństwa ustąpi i w potrzebie bęǳie świadczył, akośmy zostali wyzwani i musieliśmy się
bronić. Trzeba się też i od Bohuna wywieǳieć lepie , gǳie ǳiewczynę ukrył. Jeśli ma
zginąć, nic mu po nie — może powie, gdy go zaklniemy. A nie powie — to i tak lepie ,
by nie żył. Trzeba wszystko przezornie i roztropnie czynić. Głowa pęka, mości panowie.

— Któż się bęǳie z nim bił? — pytał Kuszel.
— Pan Michał pierwszy, a drugi — rzekł Zagłoba.
— A a trzeci.
— Nie może być — przerwał pan Michał — a się eden bĳę, i na tym koniec. Położy

mnie, to ego szczęście — niechże eǳie zdrów.
— O! Jam mu uż zapowieǳiał — rzekł Zagłoba — ale eśli tak waszmościowie

postanowicie, to ustąpię.
— No, ego wola, czy i z waćpanem ma się bić, ale więce z nikim.
— Chodźmy tedy do niego.
— Chodźmy.
Poszli i zastali Bohuna w główne izbie, popĳa ącego miód. Watażka uż był spoko ny

zupełnie.
— Posłucha no, waćpan — rzekł Zagłoba — bo to są ważne sprawy, o których chce-

my z tobą pomówić. Waćpan wyzwałeś tego kawalera — dobrze, ale trzeba ci wieǳieć,
że skoro posłu esz, to cię prawo broni, boś do politycznego narodu, nie mięǳy ǳikie
bestie przy echał. Owóż nie możemy ci dać pola inacze , chyba przy świadkach zapowiesz,
żeś sam z własne ochoty wyzwał. Przy eǳie tu kilku szlachty, z którymi mieliśmy się
po edynkować — przed nimi to oświadczysz; my zaś damy ci kawalerski parol, że eślić
się poszczęści z panem Wołody owskim, tedy od eǳiesz wolno i nikt ci nie bęǳie stawiał
przeszkód, chyba że eszcze ze mną zmierzyć się zechcesz.

— Zgoda — rzekł Bohun — powiem przy owe szlachcie i luǳiom moim zapowiem,
aby list odwieźli i Chmielnickiemu powieǳieli, eśli zginę, żem a sam wyzwał. A po-

⁴⁶⁸Krzywonos, Maksym (ukr. Krywonis, zm. ) — eden z przywódców powstania Chmielnickiego, brał
uǳiał w bitwach pod Korsuniem i pod Piławcami, zdobył Bar, Krzemieniec i Połonne oraz Wysoki Zamek we
Lwowie, gǳie zmarł kilka dni po bitwie. [przypis redakcy ny]
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szczęści mnie Bóg z tym kawalerem sławę moło ecką oǳyskać, tak i waćpana eszcze
potem na szabelki poproszę.

To rzekłszy spo rzał Zagłobie w oczy, a Zagłoba zmieszał się nieco, kaszlnął, splunął
i odrzekł:

— Zgoda. Gdy się z tym moim uczniem popróbu esz, poznasz, aką ze mną bęǳiesz
miał robotę. Ale mnie sza z tym… Jest drugie punctum, ważnie sze, w którym do sumienia
twego się odwołu emy, gdyż luboś Kozak, chcemy cię ako kawalera traktować. Waćpan
porwałeś kniaziównę Helenę Kurcewiczównę, narzeczoną naszego towarzysza i przy aciela,
i trzymasz ą w ukryciu. Wieǳ, że gdybyśmy cię o to zapozwali, nic by ci nie pomogło, że
cię Chmielnicki posłem swoim kreował, bo to est raptus puellae, gardłowa sprawa, która
by tu wnet sąǳona była. Ale gdy do bitwy masz iść i możesz zginąć, we dź w siebie: co się
z tą niebogą stanie, gdy zginiesz? Zali⁴⁶⁹ e zła i zguby chcesz ty, który ą miłu esz? Zali
ą pozbawisz opieki? Na hańbę i nieszczęście wydasz? Zali katem e i po śmierci eszcze
chcesz zostać?

Tu głos pana Zagłoby zabrzmiał niezwykłą mu powagą, a Bohun pobladł — i pytał:
— Czego wy ode mnie chcecie?
— Wskaż nam mie sce e uwięzienia, abyśmy na wypadek two e śmierci mogli ą

odnaleźć i narzeczonemu oddać. Bóg bęǳie miał litość nad two ą duszą, eśli to uczynisz.
Watażka wsparł głowę na dłoniach i zamyślił się głęboko, a trze towarzysze pilnie

śleǳili zmiany w te ruchliwe twarzy, która nagle oblała się takim smutkiem tkliwym,
akby na nie nigdy gniew ani wściekłość, ani żadne srogie uczucia nie grały i akby ten
człowiek tylko do kochania i tęsknoty był stworzony. Długi czas trwało milczenie, aż
wreszcie przerwał e głos Zagłoby, który drżał, mówiąc następne słowa:

— Jeżeliś zaś ą uż pohańbił, niechże cię Bóg potępi, a ona niech choć w klasztorze
zna ǳie schronienie…

Bohun podniósł oczy wilgotne, roztęsknione i tak mówił:
— Jeśli a ą pohańbił? Ot, nie wiem, ak wy miłu ecie, panowie szlachta, rycerze

i kawalery, ale a Kozak, a ą w Barze⁴⁷⁰ od śmierci i hańby obronił, a potem w pustynię
wywiózł — i tam ak oka w głowie pilnował, palca na nią nie skrzywił, do nóg padał
i czołem bił ak przed obrazem. Kazała precz iść, tak poszedł — i nie wiǳiał e więce ,
bo wo na-matka trzymała.

— Bóg to waści na sąǳie policzy! — rzekł odetchnąwszy głęboko Zagłoba. — Ale
zali ona tam bezpieczna? Tam Krzywonos i Tatary!

— Krzywonos pod Kamieńcem⁴⁷¹ leży, a mnie do Chmielnickiego posłał pytać, czy
pod Kudak ma iść — i uż pewno poszedł, a tam, gǳie ona est, nie ma ni Kozaków, ni
Lachów, ni Tatarów — ona tam bezpieczna.

— Gǳie ona tedy?
— Słucha cie, panowie Lachy! Niech bęǳie, ak chcecie — powiem a wam, gǳie

ona est, i wydać ą każę, ale za to wy mnie da cie kawalerski wasz parol, że eśli mnie
Bóg poszczęści, tak wy nie bęǳiecie uż e szukać. Wy za siebie przyrzeczcie i za pana
Skrzetuskiego przyrzeczcie, a a wam powiem.

Trze przy aciele spo rzeli po sobie.
— My tego nie możem uczynić! — rzekł Zagłoba.
— O, ako żywo, nie możem! — wykrzyknęli Kuszel i Wołody owski.
— Tak? — rzekł Bohun i brwi ego ściągnęły się, a oczy zaiskrzyły. — Czemuż to

wy, panowie Lachy, nie możecie tego uczynić?
— Bo pan Skrzetuski est nieobecny, a oprócz tego wieǳ o tym, że żaden z nas szukać

e nie przestanie, choćbyś i pod ziemię ą ukrył.
— Tak wy by taki targ ze mną uczynili: ty, Kozacze, duszę odda , a my tobie szablą!

O, nie doczekacie! A co to wy myśleli, że u mnie szabla kozacka nie ze stali, że uż nade

⁴⁶⁹zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
⁴⁷⁰Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.

wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]
⁴⁷¹Kamieniec Podolski — miasto i zamek w płd.-zach. części Ukrainy, ok.  km na południe od Tarnopola

i Zbaraża; naturalna twierǳa w zakolu rzeki Smotrycz opierała się oblężeniom tureckim i kozackim aż do 
r.; po panowaniu tureckim (–) pozostał w Kamieńcu muzułmański minaret przy katedrze św. Piotra
i Pawła. [przypis redakcy ny]
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mną ak krucy nad ścierwem kraczecie? A czemu to mnie ginąć, nie wam? Wam trzeba
mo e krwi, a mnie wasze ! Zobaczymy, kto czy e dostanie!

— Więc nie powiesz?
— A po co mnie mówić? Na pohybelże wam wszystkim!
— Na pohybel tobie! Warteś, by cię na szablach roznieść.
— Spróbu cie! — rzekł watażka wsta ąc nagle.
Kuszel i Wołody owski porwali się również z ławy.
Groźne spo rzenia poczęły się krzyżować, wezbrane gniewem piersi oddychały mocnie

i nie wiadomo, do czego by było doszło, gdyby nie Zagłoba, który, spo rzawszy w okno,
wykrzyknął:

— Charłamp ze świadkami przy echał!
Jakoż po chwili rotmistrz petyhorski wraz z dwoma towarzyszami, panami Sielickimi,

weszli do izby. Po pierwszych powitaniach Zagłoba wziął ich na stronę i począł rzecz
wyłuszczać.

A prawił tak wymownie, że wnet przekonał, zwłaszcza iż zapewnił, że pan Wołody-
owski prosi tylko o krótką zwłokę i wnet po walce z Kozakiem stanąć est gotów. Tu pan
Zagłoba począł opowiadać, ak stara i straszna est nienawiść wszystkich żołnierzy księcia
do Bohuna, ako on est wrogiem całe Rzeczypospolite i ednym z na okrutnie szych re-
belizantów, wreszcie ak kniaziównę porwał, pannę ze szlacheckiego domu i narzeczoną
szlachcica, któren est zwierciadłem wszystkich cnót rycerskich. „A gdy waszmościowie
szlachtą esteście i do braterstwa się poczuwacie, wspólna tedy to est nasza krzywda, któ-
rą się stanowi całemu w osobie ednego wyrząǳa — zali⁴⁷² więc ścierpicie, aby nie była
pomszczona?”

Pan Charłamp czynił w początku trudności i mówił, że skoro tak est, to należy Bo-
huna natychmiast rozsiekać, „a pan Wołody owski niecha po staremu ze mną sta e”.
Musiał mu na nowo tłumaczyć pan Zagłoba, dlaczego to nie może być i że nawet nie po
rycersku byłoby w tylu na ednego napadać. Szczęściem, pomogli mu panowie Sieliccy,
oba luǳie rozsądni i stateczni, aż dał się na koniec uparty Litwin przekonać i na zwłokę
zezwolił.

Tymczasem Bohun poszedł do swoich luǳi i powrócił z esaułem⁴⁷³ Eliaszeńkiem,
któremu zapowieǳiał ako do bitwy dwóch szlachty wyzwał, po czym powtórzył głośno
to samo wobec pana Charłampa i panów Sielickich.

— My zaś oświadczamy — rzekł Wołody owski — iż eśli wy ǳiesz zwycięzcą z walki
ze mną, tedy od woli twe zależy, czy eszcze zechcesz się bić z panem Zagłobą, a w żadnym
razie nikt więce cię nie bęǳie wyzywał ani też kupą na cię nie napadną i od eǳiesz, gǳie
zechcesz — na co parol kawalerski da em i waszmościów teraz przybyłych prosimy, aby
ze swe strony także to przyrzekli.

— Przyrzekamy — rzekli uroczyście Charłamp i dwa Sieliccy.
Wówczas Bohun wręczył list Chmielnickiego do królewicza Eliaszeńce i rzekł:
— Ty ce e pyśmo korolewiczu widdasz i koły a pohybnu, tak ty skażesz i omu,

i Chmielnickomu, szczo mo a wyna buła i szczo ne zdrado u mene zabyły.
Zagłoba, któren pilne miał oko na wszystko, zauważył, że na ponure twarzy Eliaszeńki

nie odbił się na mnie szy niepokó — widać zbyt był pewny swego atamana.
Tymczasem Bohun zwrócił się dumnie do szlachty.
— No, komu śmierć, komu życie — rzekł. — Możem iść.
— Czas, czas! — odrzekli wszyscy zasaǳa ąc poły od kontuszów za pasy i biorąc pod

pachy szable.
Wyszli przed karczmę i skierowali się ku rzeczce, która płynęła śród zarośli głogów,

ǳikich róż, tarek i choiny. Listopad postrącał wprawǳie liść z krzewin, ale gęstwa tak
była zbita, że czerniała akoby wstęga kiru, het, przez puste pola aż ku lasom. ǲień był
wprawǳie blady, ale pogodny tą melancholiczną pogodą esieni, pełną słodyczy. Słońce
bramowało łagodnie złotem obnażone gałęzie drzew i rozświecało żółte wydmy piaszczyste
ciągnące się nieco opodal prawego brzegu rzeczki. Zapaśnicy i ich świadkowie szli właśnie
ku onym wydmom.

⁴⁷²zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
⁴⁷³esauł — oficer kozacki. [przypis redakcy ny]
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— Tam się zatrzymamy — rzekł Zagłoba.
— Zgoda! — odpowieǳieli wszyscy.
Zagłoba coraz był niespoko nie szy, na koniec zbliżył się do Wołody owskiego i szep-

nął:
— Panie Michale…
— A co?
— Na miłość boską, panie Michale, stara że się! W twoim teraz ręku los Skrzetu-

skiego, wolność kniaziówny, two e własne życie i mo e, bo broń Boże na ciebie przygody,
a sobie z tym zbó em nie dam rady.

— To czemuś go waść wyzywał?
— Słowo się rzekło. Ufałem w ciebie, panie Michale, ale a uż stary, oddech mam

krótki, zatyka mnie, a ten gładysz może skakać ak cyga. Cięty to ogar, panie Michale.
— Postaram się — rzekł mały rycerz.
— Boże ci dopomóż. Nie trać ducha!
— Zaś tam!
W te chwili zbliżył się ku nim eden z panów Sielickich.
— Cięta akaś sztuka ten wasz Kozak — szepnął. — Tak sobie z nami poczyna, ak

równy, eśli nie ak lepszy. Hu! Co za fantaz a! Musiała się ego matka na akiego szlachcica
zapatrzyć.

— E! — rzekł Zagłoba — pręǳe się aki szlachcic na ego matkę zapatrzył.
— I mnie się tak wiǳi — rzekł Wołody owski.
— Stawa my! — zawołał nagle Bohun.
— Stawa my, stawa my!
Stanęli. Szlachta półkolem. Wołody owski i Bohun naprzeciw siebie.
Wołody owski, ako to człowiek w takich rzeczach wytrawny, choć młody, naprzód

nogą piasek zmacał, czy twardy, po czym rzucił okiem naokoło, chcąc wszystkie nierów-
ności gruntu poznać — i widać było, że sprawy wcale nie lekceważył. Przecie przychoǳiło
mu mieć do czynienia z rycerzem na całą Ukrainę na sławnie szym, o którym lud pie-
śni śpiewał i którego imię — ak Ruś szeroka — aż do Krymu było znane. Pan Michał,
prosty porucznik dragonów, wiele sobie po owe walce obiecywał, bo albo śmierć sław-
ną, albo równie sławne zwycięstwo, więc niczego nie zaniedbał, aby się godnym takiego
przeciwnika okazać. Dlatego także niezwykłą miał w twarzy powagę, którą do rzawszy
Zagłoba aż przeląkł się. „Traci fantaz ę — pomyślał — uż po nim, a zatem i po mnie!”

Tymczasem Wołody owski zbadawszy dokładnie grunt począł odpinać kurtę.
— Chłodno est — rzekł — ale się rozgrze emy.
Bohun poszedł za ego przykładem i zrzucili oba zwierzchnie ubranie, tak że pozostali

tylko w ha dawerach i w koszulach; następnie poczęli zawĳać na prawe ręce rękawy.
Ale akże marnie wyglądał mały pan Michał przy rosłym i silnym atamanie! Pra-

wie go nie było widać. Świadkowie z niepoko em spoglądali na szeroką pierś Kozaka, na
olbrzymie muskuły widne spod zawiniętego rękawa, podobne do sęków i węzłów. Zda-
wało się, iż to mały kogucik sta e do walki z potężnym astrzębiem stepowym. Nozdrza
Bohuna rozwarły się akby zawczasu krew wietrząc, twarz skróciła się mu tak, iż czarna
grzywa zdawała się do brwi sięgać, i szabla drgała mu w ręku — oczy drapieżne utkwił
w przeciwnika i czekał komendy.

A pan Wołody owski spo rzał eszcze pod światło na ostrze szabli, ruszył żółtymi wą-
sikami i stanął w pozyc i.

— Jatki tu proste będą! — mruknął do Sielickiego Charłamp.
Wtem zabrzmiał trochę drżący głos Zagłoby:
— W imię boże! Zaczyna cie!

 
Świstnęły szable i ostrze szczęknęło o ostrze. Wnet zmienił się plac bo u, bo Bohun na-
tarł z taką wściekłością, że pan Wołody owski uskoczył w tył kilka kroków i świadkowie
również musieli się cofnąć. Błyskawicowe zygzaki szabli Bohuna były tak szybkie, że prze-
rażone oczy obecnych nie mogły za nimi nadążyć — zdało im się, że pan Michał całkiem
est nimi otoczony, pokryty i że Bóg eden chyba zdoła go wyrwać spod te nawałności

  Ogniem i mieczem, tom drugi 



piorunów. Ciosy zlały się w eden nieusta ący świst, pęd poruszanego powietrza uderzał
o twarze. Furia watażki⁴⁷⁴ wzrastała: ogarniał go ǳiki szał bo owy — i parł przed sobą
Wołody owskiego ak huragan — a mały rycerz cofał się ciągle i tylko się bronił. Wycią-
gnięta ego prawica nie poruszała się prawie wcale, dłoń tylko sama zataczała bez ustanku
małe, ale szybkie ak myśl półkola i chwytał szalone cięcia Bohunowe, ostrze podstawiał
pod ostrze, odbĳał i znów się zasłaniał, i eszcze się cofał, oczy utkwił w oczach Kozaka
i śród wężowych błyskawic wydawał się spoko ny, eno na policzki wystąpiły mu plamy
czerwone.

Pan Zagłoba przymknął oczy — i słyszał tylko cios za ciosem, zgrzyt za zgrzytem.
„Broni się eszcze!” — pomyślał.
— Broni się eszcze! — szeptali panowie Sieliccy i Charłamp.
— Już przyparty do wydmy — dodał cicho Kuszel.
Zagłoba znów otworzył oko i spo rzał.
Plecy Wołody owskiego opierały się prawie o wydmę, ale widocznie nie był dotąd

ranny, eno rumieńce na ego twarzy stały się żywsze, a kilka kropel potu wystąpiło mu
na czoło.

Serce Zagłoby zabiło naǳie ą.
„Przecie i z pana Michała gracz nad gracze — pomyślał — a i tamten znuży się na-

reszcie.”
Jakoż twarz Bohuna stała się blada, pot perlił mu także czoło, ale opór podniecał tylko

ego wściekłość: białe kły błysnęły mu spod wąsów, a z piersi wydobywało się chrapanie
wściekłości.

Wołody owski nie spuszczał go z oka i bronił się ciągle.
Nagle poczuwszy za sobą wydmę zebrał się w sobie — uż patrzącym zdawało się,

że padł — on tymczasem pochylił się, skurczył, przysiadł i rzucił całą swo ą osobą niby
kamieniem w pierś Kozaka.

— Ataku e! — wykrzyknął Zagłoba.
— Ataku e! — powtórzyli inni.
Tak było w istocie: watażka cofał się teraz, a mały rycerz poznawszy uż całą siłę prze-

ciwnika nacierał tak żwawo, że świadkom dech zamarł w piersi: widocznie poczynał się
rozgrzewać, nozdrza rozdęły mu się — małe oczki sypały skry; przysiadał i zrywał się,
zmieniał w ednym mgnieniu pozyc e, zataczał kręgi naokół watażki i zmuszał go do ob-
racania się na mie scu.

— O, mistrz! O, mistrz! — wołał Zagłoba.
— Zginiesz! — ozwał się nagle Bohun.
— Zginiesz! — odpowieǳiał ak echo Wołody owski.
Wtem Kozak sztuką na biegle szym tylko szermierzom znaną przerzucił nagle szablę

z prawe ręki do lewe i dał cios od lewicy tak okropny, że pan Michał, akby piorunem
rażony, padł na ziemię.

— Jezus Maria! — krzyknął Zagłoba.
Ale pan Michał padł umyślnie i właśnie dlatego szabla Bohunowa przecięła tylko

powietrze, mały rycerz zaś zerwał się ak ǳiki kot i całą niemal długością ostrza ciął
straszliwie w odkrytą pierś Kozaka.

Bohun zachwiał się, postąpił krok, ostatnim wysileniem dał ostatnie pchnięcie; pan
Wołody owski odbił e z łatwością, uderzył eszcze po dwakroć w pochylony łeb — szabla
wysunęła się z bezwładnych rąk Bohuna i padł twarzą na piasek, który wnet zaczerwienił
się pod nim szeroką kałużą krwi.

Eliaszeńko, obecny przy bitwie, rzucił się na ciało atamana.
Świadkowie przez akiś czas nie mogli słowa przemówić, a pan Michał milczał także;

wsparł się obu rękoma na szabelce i oddychał ciężko.
Zagłoba pierwszy przerwał milczenie:
— Panie Michale, pó dź w mo e ob ęcia! — rzekł z rozczuleniem.
Otoczyli go tedy kołem.
— Toś waść gracz pierwsze wody! Niech waści kule bĳą! — mówili panowie Sieliccy.

⁴⁷⁴watażka — dowódca odǳiału kozaków lub bandy rozbó ników. [przypis redakcy ny]
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— Waść, wiǳę, ścichapęk! — rzekł Charłamp. — Stanę a waszmości, żeby nie mó-
wiono, iżem się uląkł, ale choćbyś i mnie miał waszmość tak pochlastać, zawszeć winszu ę,
winszu ę!

— Et, dalibyście sobie waszmościowie pokó , bo w rzeczy nie macie się o co bić —
mówił Zagłoba.

— Nie może być, bo tu choǳi o mo ą reputac ę — odparł petyhorzec — za którą
chętnie dam gardło.

— Nic mi po waścinym gardle, zaniecha my się lepie — rzecze Wołody owski —
gdyż prawdę waćpanu powieǳiawszy, tom mu tam w drogę, gǳie myślisz, nie wchoǳił.
We ǳie tam waćpanu kto inny, lepszy ode mnie — ale nie a.

— Jak to?
— Parol kawalerski.
— To uż sobie da cie pokó — wołali Sieliccy i Kuszel.
— Niechże i tak bęǳie — rzekł Charłamp otwiera ąc ramiona.
Pan Wołody owski padł w nie i poczęli się całować, aż echo rozlegało się po wydmach

— pan Charłamp zaś mówił:
— Niechże waści nie znam, żebyś zaś tak pochlastał podobnego wielkoluda! A i szablą

umiał on też obracać.
— Anim się spoǳiewał, żeby taki był fechmistrz! I skąd on się mógł tego wyuczyć?
Tu uwaga powszechna zwróciła się znów na leżącego watażkę, którego Eliaszeńko

obrócił przez ten czas twarzą do góry i z płaczem szukał w nim znaków życia. Twarzy
Bohuna nie można było rozeznać, bo pokryły ą sople krwi, która wypłynęła z ran w głowę
zadanych i wnet ścięła się na chłodnym powietrzu. Koszula na piersiach również była
cała we krwi, ale dawał eszcze znaki życia. Widocznie był w konwuls i przedśmiertne ,
nogi ego drgały, a palce skrzywione na kształt szponów darły piasek. Zagłoba spo rzał
i machnął ręką.

— Ma dosyć! — rzekł — żegna się ze światem.
— A ! — rzekł eden z Sielickich spogląda ąc na ciało — to uż trup.
— Ba! Prawie na ǳwona pocięty.
— Nie lada to był rycerz — mruknął kiwa ąc głową Wołody owski.
— Wiem coś o tym — dodał Zagłoba.
Tymczasem Eliaszeńko chciał dźwignąć i unieść nieszczęsnego atamana, ale że był

człowiek dość wątły i niemłody, a Bohun prawie do olbrzymów należał — więc nie mógł.
Do karczmy było kilka sta , a Bohun lada chwila mógł skonać; esauł⁴⁷⁵ wiǳąc to zwrócił
się do szlachty.

— Pany! — wołał składa ąc ręce. — Na Spasa i Swiatu u-Preczystu u, pomożite! Ne
da te, szczob win tutki szczez ak sobaka. Ja stary , ne zduża u, a lude daleko…

Szlachta spo rzała po sobie. Zawziętość przeciw Bohunowi znikła uż we wszystkich
sercach.

— Pewnie, że trudno go tu ak psa zostawić — mruknął pierwszy Zagłoba. — Sko-
rośmy z nim na po edynek stanęli, to uż on dla nas nie chłop, ale żołnierz, któremu taka
pomoc się należy… Kto ze mną poniesie, mości panowie?

— Ja — rzekł Wołody owski.
— To go ponieście na mo e burce — dodał Charłamp.
Po chwili Bohun leżał uż na opończy, które końce pochwycili Zagłoba, Wołody ow-

ski, Kuszel i Eliaszeńko — i cały orszak w towarzystwie Charłampa i panów Sielickich
udał się wolnym krokiem ku karczmie.

— Twarde ma życie — rzekł Zagłoba — eszcze się rusza. Mó Boże, żeby mnie kto
powieǳiał, że na ego niańkę wy dę i że go będę tak niósł, myślał bym, że kpi ze mnie!
Zbyt mam czułe serce, sam wiem o tym, ale trudno! Jeszcze mu i rany opatrzę. Mam
naǳie ę, że na tym świecie uż się nie spotkamy więce : niechże mile mię wspomina na
tamtym!

— To myślisz waszmość, że on żadną miarą nie wyży e? — pytał Charłamp.
— On? Nie dałbym za ego żywot starego wiechcia. Tak uż było napisano i nie mogło

go minąć, bo choćby mu się było z panem Wołody owskim powiodło, to by moich rąk

⁴⁷⁵esauł — oficer kozacki. [przypis redakcy ny]
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nie uszedł. Ale wolę, że się tak stało, bo uż i tak krzyki są na mnie ako na mężobó cę
bez litości. A co a mam robić, ak mi kto w drogę wlezie? Panu Duńczewskiemu pięćset
złotych basarunku musiałem zapłacić, a wiadomo waszmościom, że dobra ruskie nĳakie
teraz intraty nie przynoszą.

— Prawda, że to waszmościów do szczętu tam splądrowano — rzekł Charłamp.
— Uf! Ciężki ten moło ec⁴⁷⁶ — mówił dale Zagłoba — ażem się zasapał!… Splą-

drowano, bo splądrowano, ale mam też naǳie ę, że nam exulibus se m akowąś prowiz ę
obmyśli — inacze na śmierć pochudniemy… Ciężki też on, ciężki!… Patrzcie, waszmo-
ściowie, znowu zaczyna krwawić; skocz no waćpan, panie Charłamp, do karczmy, żeby
Żyd chleba z pa ęczyną zagniótł. Nie pomoże to wiele temu nieborakowi, ale opatrunek
chrześcĳańska rzecz i lże mu bęǳie umierać. Żywo, panie Charłamp!

Pan Charłamp wysunął się naprzód i gdy na koniec wniesiono watażkę do izby, Zagło-
ba wnet zabrał się z wielką zna omością rzeczy i wprawą do opatrunku. Krew zatamował,
rany pozalepiał, po czym zwrócił się do Eliaszeńki.

— A ty, ǳiadu, tu niepotrzebny — rzekł. — Jedź co pręǳe do Zaborowa, proś, żeby
cię przed oblicze pańskie puszczono, i list odda , a opowieǳ, coś wiǳiał, tak wszystko,
ak było. Jeśli zełżesz, będę wieǳiał, bom królewicza egomości zaufany, i szy ę ci uciąć
każę. Chmielnickiemu też kłania się ode mnie, bo mnie zna i miłu e. Pogrzeb sprawimy
twemu atamanowi uczciwy, a ty rób swo e, po kątach się nie włócz, bo cię gǳie zatłuką,
nim się zdołasz wywieść, ktoś taki. Bywa zdrów! Rusza , rusza !

— Pozwólcie, panie, zostać choć dopóty, dopóki nie ostygnie.
— Rusza , mówię ci! — rzekł groźnie Zagłoba — a nie, to cię każę chłopom do

Zaborowa odstawić. A kłania się Chmielnickiemu.
Eliaszeńko pokłonił się w pas i wyszedł, Zagłoba zaś rzekł eszcze do Charłampa

i Sielickich:
— Wyprawiłem tego Kozaka, bo co on tu ma eszcze do roboty?… A niechże go

naprawdę gǳie zatłuką, co łatwo się może zdarzyć, to na nas by winę zwalono. Pierwsi
zasławczycy i pokurcze kanclerscy wrzeszczeliby na całe gardło, że luǳie księcia wo ewo-
dy wymordowali wbrew prawom boskim całe poselstwo kozackie. Ale mądra głowa na
wszystko poraǳi. Nie damy my się tym gładyszom, tym łuszczybochenkom, tym podwi-
karzom w kaszy z eść, a i waćpanowie też świadczcie w potrzebie, ak się wszystko odbyło
i że on to sam nas wyzwał. Muszę też eszcze wó towi tute szemu przykazać, aby go tam
akoś pochował. Nie wieǳą tu oni, kto to taki; będą myśleli, że to szlachcic, i pochowa ą
uczciwie. Nam też czas w drogę, panie Michale, bo trzeba eszcze księciu wo ewoǳie
zdać relac ę.

Chrapliwy oddech Bohuna przerwał dalsze słowa pana Zagłoby.
— Oho, uż dusza szuka sobie drogi! — rzekł szlachcic. — Już też i ciemno się

robi; po omacku pó ǳie na tamten świat. Ale skoro te nasze nieszczęsne niebogi nie
pohańbił, to da że mu Boże wieczny odpoczynek — amen!… Jedźmy, panie Michale…
Z serca odpuszczam mu wszystkie winy, choć co prawda, więce a emu w drogę lazłem
niż on mnie. Ale teraz koniec. Bywa cie waszmościowie zdrowi, miło mi było poznać tak
zacnych kawalerów. Pamięta cie eno świadczyć w potrzebie.
 
Książę Jeremi przy ął wieść o porąbaniu Bohuna dość obo ętnie, zwłaszcza gdy się do-
wieǳiał, iż są luǳie nie spod ego chorągwi, gotowi w każde chwili złożyć świadectwo,
iż Wołody owski został wyzwany. Gdyby rzecz nie ǳiała się na kilka dni przed ogłosze-
niem wyboru Jana Kazimierza⁴⁷⁷, gdyby walka kandydatów trwała eszcze, niezawodnie
nie omieszkaliby przeciwnicy Jeremiego, a na ich czele kanclerz i książę Dominik⁴⁷⁸,
ukuć przeciw niemu broni z tego za ścia, mimo wszelkich świadków i świadectw. Ale po

⁴⁷⁶mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna, zuch; Kozak. [przypis redakcy ny]
⁴⁷⁷Jan II Kazimierz Waza (–) — król Polski w latach –, syn króla Zygmunta III Wazy

(–). [przypis redakcy ny]
⁴⁷⁸Zasławski-Ostrogski, Władysław Dominik (–) — książę, koniuszy wielki koronny i starosta łucki,

eden z na bogatszych magnatów Korony. [przypis redakcy ny]
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ustąpieniu Karola⁴⁷⁹ umysły za ęte były czym innym i łatwo było zgadnąć, że cała sprawa
utonie w niepamięci.

Mógł ą podnieść chyba Chmielnicki dla okazania, akich to coraz nowych krzywd
dozna e, książę ednak słusznie spoǳiewał się, iż królewicz, przesyła ąc odpowiedź, wspo-
mni lub każe od siebie powieǳieć, akim sposobem zginął wysłaniec, a Chmielnicki nie
bęǳie śmiał wątpić o prawǳie słów królewskich.

Choǳiło bowiem księciu o to tylko, by nie narobiono polityczne wrzawy z powodu
ego żołnierzy. Z drugie strony, ze względu na Skrzetuskiego rad był nawet książę z tego,
co się stało, bo oǳyskanie Kurcewiczówny było istotnie teraz daleko prawdopodobnie -
sze. Można ą było odnaleźć, odbić lub wykupić — a kosztów, choćby ak na większych,
pewno nie byłby oszczęǳał książę, byle ulubionego rycerza z boleści wybawić i szczęście
mu powrócić.

Pan Wołody owski szedł, było, z wielkim strachem do księcia, gdyż chociaż w ogóle
mało był płochliwy, bał się ednak ak ognia każdego zmarszczenia brwi wo ewody. Jakież
tedy było ego zdumienie i radość, gdy książę, wysłuchawszy relac i i pomyślawszy przez
chwilę nad tym, co się stało, zd ął kosztowny pierścień z palca i rzekł:

— Chwalę moderac ę⁴⁸⁰ waszmościów, iżeście pierwsi go nie napadli, bo wielkie
i szkodliwe mogły stąd powstać na se mie hałasy. Ale eśli kniaziówna się odna ǳie, to
Skrzetuski bęǳie wam winien dozgonną wǳięczność. Dochoǳiły mnie słuchy, mości
Wołody owski, że ak inni ęzyka w gębie, tak waść szabelki w pochwie dotrzymać nie
umiesz, za co należałaby ci się kara. Skoro ednak w sprawie przy aciela stanąłeś i repu-
tac ę naszych chorągwi z tak zawołanym unakiem utrzymałeś, to uż weź ten pierścień,
abyś miał akową dnia tego pamiątkę. Wieǳiałem, żeś dobry żołnierz i gracz na szable,
aleś to podobno mistrz nad mistrze.

— On? — rzecze Zagłoba. — On by diabłu w trzecim złożeniu rogi obciął. Jeśli
wasza książęca mość każe mi kiedy szy ę uciąć, proszę, aby nikt inny, eno on ą odrąbał,
bo przyna mnie od razu na tamten świat pó dę. On Bohuna na wpół przez pierś przeciął,
a potem eszcze go dwa razy przez rozum prze echał.

Książę kochał się w sprawach rycerskich i w dobrych żołnierzach, więc uśmiechnął
się z zadowoleniem i spytał:

— Znalazłeśże waść kogo równe siły na szable?
— Jeno mnie raz Skrzetuski trochę wyszczerbił, ale też i a ego… wtedy gdy to

nas wasza książęca mość pod bramę⁴⁸¹ obydwóch wsaǳił — a z innych może by i pan
Podbipięta mi wytrzymał, bo ma siłę nadluǳką — i bez mała Kuszel, gdyby miał lepsze
oczy.

— Niech mu wasza książęca mość nie wierzy — rzekł Zagłoba — emu by nikt nie
wytrzymał.

— A Bohun długo się bronił?
— Ciężką miałem robotę — rzekł pan Michał. — Umiał on i do lewicy przerzucać.
— Bohun sam mnie powiadał — przerwał Zagłoba — iż się z Kurcewiczami po całych

dniach dla wprawy bĳał, i sam wiǳiałem w Czehrynie⁴⁸², że i z innymi to czynił.
— Wiesz co, mości Wołody owski — rzekł z udaną powagą książę — edź pod Za-

mość, wyzwĳ Chmielnickiego na rękę i za ednym zamachem uwolnĳ Rzplitą od wszyst-
kich klęsk i kłopotów.

— Za rozkazem wasze książęce mości po adę, byle Chmielnicki chciał mi stanąć —
odpowieǳiał Wołody owski.

Na to książę:
— My żartu emy, a świat ginie! Ale pod Zamość musicie waszmościowie naprawdę

echać. Mam wiadomości z kozackiego obozu, iż gdy tylko wybór królewicza Kazimie-
rza bęǳie promulgowany⁴⁸³, Chmielnicki od oblężenia ustąpi i cofnie się aż na Ruś, co

⁴⁷⁹Karol FerdynandWaza (–) — książę, syn króla Zygmunta III Wazy (–), biskup wrocławski
i płocki, kandydat do tronu polskiego w  r., po śmierci Jeremiego Wiśniowieckiego opiekun ego syna,
Michała Korybuta Wiśniowieckiego, przyszłego króla Polski. [przypis redakcy ny]

⁴⁸⁰moderacja (z łac.) — umiarkowanie, przezorność. [przypis redakcy ny]
⁴⁸¹pod bramę wsaǳić — ukarać więzieniem. [przypis redakcy ny]
⁴⁸²Czehryn a. Czehryń (ukr. Czyhyryn) — miasto na środkowe Ukrainie, położone nad Taśminą, dopływem

środkowego Dniepru, edna z na dale wysuniętych twierǳ Rzeczypospolite . [przypis redakcy ny]
⁴⁸³promulgowany (z łac.) — obwieszczony, ogłoszony. [przypis redakcy ny]
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uczyni z prawǳiwego lub symulowanego afektu do króla egomości lub też dlatego, że
pod Zamościem snadnie by się ego potęga mogła złamać. Wtedy musicie echać, opo-
wieǳieć Skrzetuskiemu, co się stało, by ruszył kniaziówny szukać. Powieǳcie mu, żeby
sobie z chorągwi moich przy staroście wałeckim wybrał tylu pocztowych⁴⁸⁴, ilu bęǳie
do ekspedyc i potrzebował. Zresztą prześlę mu przez was permis ę i dam list, bo mi ego
szczęście wielce na sercu leży.

— Wasza książęca mość o cem nas wszystkich esteś — rzekł Wołody owski — dla-
tego po wiek życia w wiernych służbach trwać chcemy.

— Nie wiem, czyli nie głodna wkrótce u mnie bęǳie służba — rzekł książę — eśli
mi cała fortuna zadnieprzańska przepadnie, ale póki starczy, póty co mo e, to wasze.

— O! — wykrzyknął pan Michał. — Nasze to chudopacholskie fortuny do wasze
książęce mości zawsze będą należały.

— I mo a z innymi! — rzekł Zagłoba.
— Jeszcze tego nie trzeba — odparł łaskawie książę. — Mam też naǳie ę, iż eśli

wszystko utracę, to Rzeczpospolita chociaż o ǳieciach moich bęǳie pamiętała.
Książę, mówiąc to, widocznie miał chwilę asnowiǳenia. Rzplita⁴⁸⁵ bowiem w kilka-

naście lat późnie oddała ego edynemu synowi, co miała na lepszego — to est koronę,
ale tymczasem olbrzymia fortuna Jeremiego istotnie była zachwiana.

— Tośmy się wywinęli! — mówił Zagłoba, gdy oba z Wołody owskim wyszli od
księcia. — Panie Michale, możesz być pewien promoc i. Pokaż no ten pierścień. Dali-
bóg, wart on ze sto czerwonych złotych, bo kamień barǳo piękny. Spyta się utro akiego
Ormianina na bazarze. Można by za takową kwotę i w edle⁴⁸⁶, i w napo u, i w innych
delic ach opływać. Cóż myślisz, panie Michale? Żołnierska to maksyma: „ǲiś ży ę, utro
gnĳę!” — a sens z nie taki, że na utro nie warto się oglądać. Krótkie życie luǳkie,
krótkie, panie Michale. Na ważnie sze to, że uż cię bęǳie odtąd książę w sercu nosił.
Dałby on był ǳiesięć razy tyle, żeby Skrzetuskiemu z Bohuna prezent zrobić, a tyś to
uczynił. Możesz się spoǳiewać wielkich łask, wierza mi. Mało to książę wsiów⁴⁸⁷ rycer-
stwu dożywotnie puścił albo i zgoła podarował? Co tam taki pierścień! Pewnie i ciebie
akowa intrata⁴⁸⁸ spotka, a w ostatku eszcze cię książę z aką krewniaczką swo ą ożeni.

Pan Michał aż podskoczył.
— Skąd waść wiesz, że…
— Że co?
— Chciałem powieǳieć: co też waści w głowie? Jakżeby taka rzecz stać się mogła?
— Alboż to się nie trafia? Albożeś nie szlachcic? Alboż to nie wszystka szlachta sobie Szlachcic

równa? Mało to każden magnatus ma dalekich krewnych i krewniaczek mięǳy szlachtą,
które to krewniaczki późnie za swych zacnie szych dworzan wyda e? Przecie podobno
i Suffczyński z Sieńczy ma też akąś daleką krewną Wiśniowieckich. Wszyscyśmy bracia,
panie Michale, wszyscyśmy bracia, choć edni drugim służym, gdyż wspólnie od Jafeta⁴⁸⁹
pochoǳimy, a cała różnica w fortunie i urzędach, do których każdy do ść może. Podobno Pies
gǳie inǳie są dyferenc e⁴⁹⁰ znaczne mięǳy szlachtą, ale parszywa też to szlachta! Ro-
zumiem dyferenc e mięǳy psami, ako są legawce⁴⁹¹, charty misterne lub ogary głosem
goniące, ale uważ, panie Michale, że ze szlachtą nie może tak być, bobyśmy psubratami,
nie szlachtą byli, które hańby dla tak wǳięcznego stanu Panie Boże nie dopuść!

— Słusznie waszmość mówisz — rzecze Wołody owski — ale przecie Wiśniowieccy
królewski to prawie ród.

⁴⁸⁴pocztowy — członek pocztu, sługa. [przypis redakcy ny]
⁴⁸⁵Rzplita — Rzeczpospolita; skrót stosowany w XVII w. wyłącznie w piśmie. [przypis redakcy ny]
⁴⁸⁶w jedle (starop. adło, w edle) — w eǳeniu. [przypis redakcy ny]
⁴⁸⁷wsiów — ǳiś popr. forma D. lm: wsi. [przypis redakcy ny]
⁴⁸⁸intrata (z łac.) — korzyść; nadanie. [przypis redakcy ny]
⁴⁸⁹Jafet — postać biblĳna, eden z synów Noego; w XVII w. popularny był pogląd, że szlachta to potomkowie

Jafeta, a chłopi pochoǳą od ego brata Chama. [przypis redakcy ny]
⁴⁹⁰dyferencja (z łac.) — różnice. [przypis redakcy ny]
⁴⁹¹legawce a. psy legawe — psy myśliwskie, które wystawia ą zwierzynę, ale, w przeciwieństwie do chartów, nie

gonią e i nie aportu ą; dawnie legawce po zwietrzeniu ofiary przylegały do ziemi w oczekiwaniu na myśliwego,
stąd wzięła się ich nazwa, ǳiś częście wystawia ą na sto ąco; do legawców należą m.in. wyżły, pointery i setery.
[przypis redakcy ny]
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— A ty, panie Michale, zali⁴⁹² nie możesz być królem obran? Ja pierwszy, gdybym
się uparł, tobie bym właśnie dał kreskę, ako pan Zygmunt Skarszewski, który przysięga,
że za sobą samym bęǳie głosował, eśli się tylko w kości nie zagra. Wszystko, chwalić
Boga, u nas in liberis suffragiis⁴⁹³ — i chudopacholstwo to nasze, nie uroǳenie, w droǳe
nam sta e.

— Otóż to właśnie! — westchnął pan Michał.
— Cóż robić! Zrabowano nas ze szczętem i zginiemy, eśli nam Rzplita akowych

prowentów⁴⁹⁴ nie obmyśli — zginiemy marnie! Cóż ǳiwnego, że człowiek, choć z natury
i wstrzemięźliwy, lubi się napić w takich opres ach? Pó dźmy chyba, panie Michale, napić
się po szklaneczce cienkusza, może się choć trochę pocieszymy.

Tak rozmawia ąc, doszli do Starego Miasta i wstąpili do winiarni, przed którą kil-
kunastu pachołków trzymało szuby i burki pĳące w środku szlachty. Tam siadłszy za
stołem, kazali sobie podać gąsiorek i poczęli się naraǳać, co im teraz po pobiciu Bohuna
począć wypada.

— Jeśli się sprawǳi, że Chmielnicki od Zamościa ustąpi i pokó nastanie, tedy knia-
ziówna uż nasza — mówił Zagłoba.

— Trzeba by nam ak na pręǳe do Skrzetuskiego. Już go też nie opuścimy, póki się
ǳiewczyna nie odna ǳie.

— Pewnie, że razem po eǳiemy. Ale teraz nie ma sposobu dostać się do Zamościa.
— To uż wszystko edno, byle nam Bóg późnie poszczęścił.
Zagłoba wychylił szklanicę.
— Poszczęści, poszczęści! — rzekł. — Wiesz, panie Michale, co ci powiem?
— Co takiego?
— Bohun zabit!
Wołody owski spo rzał ze zǳiwieniem:
— Ba, któż wie lepie ode mnie?
— Żeby ci się ręce święciły, panie Michale! Ty wiesz i a wiem: patrzyłem, akeście

się bili, patrzę na waćpana teraz — i przecie muszę sobie ciągle powtarzać, bo mi się
czasem zda e, że to tylko sen takowy miałem. Co za troska ubyła! Co za węzeł two a
szabla przecięła! — Niechże cię kule bĳą! bo dalibóg, że i wypowieǳieć to się nie da.
Nie, nie mogę wytrzymać! Pó dź, niech cię eszcze raz uściskam, panie Michale! Zali⁴⁹⁵
uwierzysz, że gdym cię poznał, pomyślałem sobie: „At! chłystek!” — a tu piękny chłystek,
co Bohuna tak pochlastał! Nie ma uż Bohuna, ni śladu, ni popiołu, zabit na śmierć, na
wieki wieków amen!

Tu Zagłoba począł ściskać i całować Wołody owskiego, a pan Michał rozczulił się,
akby właśnie Bohuna żałował; w końcu ednak uwolnił się z ob ęć pana Zagłoby i rzekł:

— Nie byliśmy przy ego śmierci, a twarda to sztuka — nuż wyży e?
— Na Boga, co waćpan mówisz! — rzekł Zagłoba. — Gotówem utro echać do

Lipkowa i na pięknie szy pogrzeb mu sprawić, byle tylko umarł.
— I po co waść po eǳiesz? Przecie go rannego nie dobĳesz. A z szablą to tak bywa:

kto nie puści ducha od razu, ten na częście się wyliże. Szabla to nie kula.
— Nie, nie może być! Już przecie rzęzić zaczynał, gdyśmy wy eżdżali. O, wcale nie

może być! Samem mu rany opatrywał. Piersi miał roztworzone ako wierze e. Da my mu
uż spokó , bo wypatroszyłeś go ak za ąca. Nam trzeba do Skrzetuskiego ak na pręǳe ,
emu pomóc, ego pocieszyć, bo zamrze od zgryzoty ze szczętem.

— Albo mnichem zostanie; sam mnie to mówił.
— Co ǳiwnego? I a bym na ego mie scu to uczynił. Nie znam zacnie szego kawalera,

ale też i nieszczęśliwszego nie znam. O , ciężko go Bóg doświadcza, ciężko!
— Przestań uż waszmość — mówił trochę pĳany Wołody owski — bo nie mogę łez

utrzymać…
— A aż to mogę! — odparł Zagłoba. — Taki zacny kawaler, taki żołnierz… A i ona!

Waćpan e nie znasz… robaczek to taki kochany!…

⁴⁹²zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
⁴⁹³in liberis suffragiis (łac. suffragium: tabliczka do głosowania, głos w wyborach, wolność wyboru) — w wol-

nych wyborach. [przypis redakcy ny]
⁴⁹⁴prowent (z łac.) — przychód. [przypis redakcy ny]
⁴⁹⁵zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
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Tu zawył pan Zagłoba niskim basem, bo istotnie barǳo kochał kniaziównę, a pan Pĳaństwo, Alkohol
Michał wtórował mu trochę cienie — i pili wino zmieszane ze łzami, a potem, spuściwszy
głowy na piersi, sieǳieli czas akiś posępnie, aż wreszcie Zagłoba uderzył pięścią w stół.

— Panie Michale, czemu my płaczemy! Bohun zabit!
— A prawda — rzekł Wołody owski.
— Cieszyć się nam racze wypada. Kpami bęǳiemy, eśli e teraz nie odszukamy.
— Jedźmy — rzekł wsta ąc pan Michał.
— Napĳmy się! — poprawił Zagłoba. — Bóg da, że eszcze ich ǳieci bęǳiem do

chrztu trzymali, a wszystko dlatego, żeśmy Bohuna usiekli.
— Dobrze mu tak! — dokończył Wołody owski nie postrzega ąc się, że uż pan Za-

głoba ǳieli się z nim zasługą uśmiercenia Bohuna.
 
Na koniec zabrzmiało Te Deum laudamus⁴⁹⁶ w warszawskie katedrze i „pan siadł na ma-
estacie”, huczały ǳiała, biły ǳwony — i otucha poczęła wstępować we wszystkie serca.
Przecie minął uż czas bezkrólewia, czas zawichrzeń i niepoko ów, tym strasznie szy dla
Rzeczypospolite , iż przypadł w chwilach powszechne klęski. Ci, co drżeli na myśl grożą-
cych niebezpieczeństw, teraz, gdy elekc a odbyła się nad poǳiw zgodnie, odetchnęli głę-
boko. Wielom⁴⁹⁷ zdawało się, iż bezprzykładna wo na domowa minęła uż raz na zawsze
i że nowo obranemu panu pozosta e tylko sąd nad winnymi. Jakoż naǳie ę tę podtrzy-
mywało i zachowanie się samego Chmielnickiego. Kozacy pod Zamościem, szturmu ąc
zaciekle do zamku, głośno ednak oświadczali się za Janem Kazimierzem⁴⁹⁸. Chmielnicki
słał przez księǳa Huncla Mokrskiego listy pełne poddańcze wierności, a przez innych
posłańców pokorne prośby o łaskę dla siebie i wo ska zaporoskiego. Wieǳiano też, że
król, zgodnie z polityką kanclerza Ossolińskiego, pragnie znaczne Kozakom poczynić
ustępstwa. Jak niegdyś przed piławiecką klęską⁴⁹⁹ wo na, tak teraz pokó był na wszyst-
kich ustach. Spoǳiewano się, że po tylu klęskach Rzeczpospolita odetchnie i pod nowym
panowaniem ze wszystkich ran się wygoi.

Nareszcie wy echał Śmiarowski z listem królewskim do Chmielnickiego i wkrótce
rozeszła się wieść radosna, że Kozacy ustępu ą spod Zamościa, ustępu ą aż na Ukrainę,
gǳie spoko nie czekać będą rozkazów królewskich i komis i, która rozpatrzeniem ich
krzywd ma się za ąć. Zdawało się, że po burzy tęcza siedmiobarwna zawisła nad kra em,
zwiastu ąca ciszę i pogodę.

Nie brakło wprawǳie niepomyślnych wróżb i przepowiedni, ale wobec pomyślne
rzeczywistości nie przywiązywano do nich wagi. Król po echał do Częstochowy, by na-
przód opiekunce boskie za wybór poǳiękować i pod opiekę dalszą się oddać, a następnie
do Krakowa na koronac ę. Za nim pociągnęli dygnitarze, Warszawa opustoszała, zostali
w nie tylko exules⁵⁰⁰ z Rusi, którzy do swych zru nowanych fortun wracać eszcze nie
śmieli lub też nie mieli po co.

Książę Jeremi, ako senator Rzeczypospolite , musiał udać się z królem, Wołody owski
zaś i Zagłoba na czele edne chorągwi dragońskie pociągnęli śpiesznymi pochodami
do Zamościa, by Skrzetuskiemu szczęśliwą nowinę o przygoǳie Bohunowe zwiastować,
a następnie razem na poszukiwanie kniaziówny wyruszyć.

Pan Zagłoba opuszczał Warszawę nie bez pewnego żalu, bo w tym niezmiernym z eź-
ǳie szlachty, w gwarze elekcy nym, w ciągłych hulankach i burdach na współkę z Wo-
łody owskim czynionych było mu tak dobrze, ak rybie w morzu. Ale pocieszał się myślą,
że wraca do życia czynnego, do poszukiwań, przygód i fortelów, których obiecywał so-
bie nie skąpić, a zresztą miał on swo ą opinię o niebezpieczeństwach stołecznych, którą
w następu ący sposób Wołody owskiemu wyłuszczał:

⁴⁹⁶Te Deum laudamus (łac.) — Ciebie Boga wysławiamy; hymn kościelny, śpiewany przy szczególnie uro-
czystych okaz ach. [przypis edytorski]

⁴⁹⁷wielom — ǳiś: wielu. [przypis redakcy ny]
⁴⁹⁸Jan II Kazimierz Waza (–) — król Polski w latach –, syn króla Zygmunta III Wazy

(–). [przypis redakcy ny]
⁴⁹⁹piławiecka klęska — przegrana wo sk polskich w starciu z Kozakami i Tatarami pod Piławcami ();

Piławce — wieś w centralne części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Konstantynowa. [przypis redakcy ny]
⁵⁰⁰exules (łac.) — wygnańcy, uchodźcy. [przypis redakcy ny]
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— Prawda est, panie Michale — mówił — że dokonaliśmy wielkich rzeczy w War-
szawie, ale broń Boże dłuższego pobytu, tak, mówię ci, zniewieścielibyśmy ako ów sławny
Kartagińczyk, którego słodkość aury w Kapui⁵⁰¹ ze szczętem zdebilitowała⁵⁰². A na gorsze
ze wszystkiego białogłowy. One każdego do zguby doprowaǳą, bo to sobie zauważ, że
nie masz nic zdradliwszego nad niewiastę. Człowiek się starze e, ale go eszcze ciągną…

— Et, dałbyś waćpan pokó ! — przerwał Wołody owski.
— Sam a to sobie często powtarzam, bo czas by był się ustatkować — eno krew

mam eszcze zbyt gorącą. W tobie est więce flegmy, a we mnie sama cholera⁵⁰³. Ale
mnie sza z tym. Zaczniemy teraz inne życie. Już też, bywało, przykrzyło mi się nieraz bez
wo ny. Chorągiewkę mamy dobrze okrytą, a tam, pod Zamościem, dokazu ą eszcze kupy
swawolne⁵⁰⁴, to się z nimi, idąc po kniaziównę, zabawimy. Obaczymy też i Skrzetuskiego,
i tego wielkoluda, tego żurawia litewskiego, tę tykę chmielową, pana Longina, bośmy go
też siła⁵⁰⁵ czasu nie wiǳieli.

— Waćpan tęsknisz po nim, a ak go wiǳisz, to spoko u mu nie da esz.
— Bo co się odezwie, to tak akby twó koń ogonem ruszył; a ciągnie każde słowo ak

szewc skórę. Wszystko u niego w siłę poszło, nie w głowę. Jak kogo weźmie w ramiona,
to mu żebra przez skórę powyciska, nie masz zaś takowego ǳiecka w Rzeczypospolite ,
które by go na snadnie ⁵⁰⁶ na hak przywieść⁵⁰⁷ nie mogło. Słychanaż to rzecz, żeby człek
takie fortuny taki był hebes⁵⁰⁸?

— Zaś on naprawdę ma taką fortunę?
— On? Jakem go poznał, trzos miał taki wypchany, że się opasać nim nie mógł,

i tak go nosił, ako węǳoną kiełbasę. Można było nim ak kĳem machać, ani się zgiął.
Sam mnie mówił, ile ma wsiów⁵⁰⁹: Myszykiszki, Psikiszki, Pigwiszki, Syruciany, Ciapu-
ciany, Kapuściany (racze Kapuścianą — ale głowę), Bałtupie — kto by tam pamiętał te
wszystkie pogańskie nazwy! Z pół powiatu do niego należy. Wielki to u boćwinków⁵¹⁰
ród, Podbipiętowie.

— A nie koloryzu esz waść trocha o owych ma ętnościach?
— Ja nie koloryzu ę, bo powtarzam to, com od niego słyszał, a on przecie póki ży e,

nie zełgał, bo zresztą i na to za głupi.
— No, to bęǳie Anusia panią całą gębą! Ale co o nim waćpan mówisz, że głupi, na

to się żadną miarą zgoǳić nie mogę. Stateczny to mąż i tak roztropny, że w potrzebie
nikt lepsze rady nie uǳieli… a że nie ant⁵¹¹, to trudno. Nie każdemu dał Pan Bóg tak
obrotny ęzyk ak waści. Co tu gadać! Wielki to rycerz i na zacnie szy człowiek, a dowód:
że waćpan sam go miłu esz i rad go u rzysz.

— Skaranie z nim boże! — mruknął Zagłoba. — Dlategom tylko rad, że mu będę
panną Anną przypiekał.

— Tego a waćpanu czynić nie raǳę, bo to est rzecz niebezpieczna… Jego choćby do
rany przyłożyć, ale w takowym terminie pewnie by stracił cierpliwość.

— Niechby stracił! Uszy bym mu obciął ak panu Duńczewskiemu.
— Da no waćpan pokó . Nieprzy acielowi nie życzyłbym próbować.
— No, no, niech go eno obaczę!
Życzenie to pana Zagłoby spełniło się pręǳe , niż myślał. Do echawszy do Końsko-

woli, postanowił Wołody owski zatrzymać się na odpoczynek, bo konie były uż mocno

⁵⁰¹sławny Kartagińczyk, którego słodkość aury w Kapui… zdelibitowała — w III w. p.n.e., podczas wo en punic-
kich, Kapua stanowiła główną bazę Fenic an w Italii; w  r. p.n.e. Rzymianie oblegali i zdobyli Kapuę, mimo
podwó ne obrony: przez wo ska libĳskie Hannona z wewnątrz i przez wo ska fenickie Hannibala z zewnątrz.
[przypis redakcy ny]

⁵⁰²zdebilitować (z łac. debilitatio: osłabienie, ułomność) — osłabić, pozbawić sił. [przypis redakcy ny]
⁵⁰³W tobie jest więcej flegmy, a we mnie sama cholera — nawiązanie do starożytne teorii humorów, spisane

przez Hipokratesa, według które zdrowie człowieka zależy od równowagi w organizmie czterech humorów:
krwi, śluzu (flegmy), żółte i czarne żółci (melancholii); u choleryka przeważa żółta żółć. [przypis redakcy ny]

⁵⁰⁴kupy swawolne — odǳiały nieprzy acielskie, które odłączyły się od swo e armii. [przypis redakcy ny]
⁵⁰⁵siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
⁵⁰⁶snadnie (daw.) — łatwo. [przypis redakcy ny]
⁵⁰⁷na hak przywieść — przechytrzyć, oszukać. [przypis redakcy ny]
⁵⁰⁸hebes (łac.) — tępy, słaby, głupi. [przypis redakcy ny]
⁵⁰⁹wsiów — ǳiś popr. forma D. lm: wsi. [przypis redakcy ny]
⁵¹⁰boćwina a. botwina — liście buraczane; obraźliwe określenie mieszkańców Litwy. [przypis redakcy ny]
⁵¹¹frant — spryciarz. [przypis redakcy ny]
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zdrożone. Któż więc opisze zǳiwienie obydwóch przy aciół, gdy wszedłszy do ciemne
sieni za azdu, w pierwszym spotkanym szlachcicu rozpoznali pana Podbipiętę.

— Jakże się waszmość masz! Siła⁵¹² czasu! Siła czasu! — wołał Zagłoba. — A że cię
to Kozacy nie usiekli w Zamościu!

Pan Podbipięta brał z kolei obydwóch w ramiona i obcałowywał po policzkach.
— Oto żeśmy się spotkali, co? — powtarzał z radością.
— Gǳie eǳiesz? — pytał Wołody owski.
— Do Warszawy, do księcia pana.
— Księcia nie ma w Warszawie. Po echał do Krakowa z królem egomością, przed

którym ma nieść abłko na koronac i.
— A mnie pan Weyher do Warszawy wyprawił z listem i z zapytaniem, gǳie książęce

regimenta ma ą iść, bo uż, chwalić Boga, w Zamościu niepotrzebne.
— To i nie potrzebu esz nigǳie echać, bo my wieziemy ordynanse⁵¹³.
Pan Longinus zasępił się, bo z duszy życzył sobie dotrzeć do księcia, zobaczyć dwór

i szczególnie edną małą osóbkę na tym dworze.
Zagłoba począł mrugać znacząco na Wołody owskiego.
— A taki do Krakowa po adę — rzekł po chwili namysłu Litwin. — Kazali mnie list

oddać, to oddam.
— Chodźmy do izby, każemy sobie piwa zagrzać — rzekł Zagłoba.
— A wy gǳie eǳiecie? — pytał po droǳe Longinus.
— Do Zamościa, do Skrzetuskiego.
— Porucznika nie ma w Zamościu.
— Masz babo placek! Gǳież on est?
— Koło Choroszczyna gǳieś, gromi kupy swawolne⁵¹⁴. Chmielnicki cofnął się, ale

ego pułkownicy po droǳe palą, rabu ą i ścina ą. Na tych starosta wałecki odkomende-
rował pana Jakuba Regowskiego, żeby ich znosił…

— I Skrzetuski est z nim także?
— Takoż. Ale oni osobno choǳą, bo wielkie są mięǳy nimi emulac e⁵¹⁵, o których

waszmościom późnie opowiem.
Tymczasem weszli do izby. Zagłoba kazał zagrzać trzy garnce piwa, po czym zbliżywszy

się do stołu, za którym Wołody owski z panem Longinem uż zasiedli, rzekł:
— Bo waćpan, panie Podbipięta, nie wiesz na większe i szczęśliwe nowiny, żeśmy

z panem Michałem Bohuna na śmierć usiekli.
Litwin aż się z ławy podniósł.
— Braciaż wy roǳeni, możeż to być?
— Jak nas tu żywych wiǳisz.
— I wy ego we dwóch usiekli?
— Tak est.
— Oto nowina! A Boże, Boże! — mówił Litwin plasnąwszy w dłonie. — Mówisz

waćpan: we dwóch! Jak to we dwóch?
— Bom go naprzód przez fortele do tego doprowaǳił, że nas wyzwał — rozumiesz

wasze? — po czym pan Michał pierwszy stanął i tak go, mówię waści, pokra ał ak wiel-
kanocne prosię, rozebrał go ak pieczonego kapłona — rozumiesz wasze?

— To waść drugi nie stawał?
— No, patrzcie się! — rzekł Zagłoba. — Wiǳę, że waść musiałeś sobie krew puszczać

i ze słabości na umyśle szwanku esz. Rozumiałżeś, że będę z trupem stawał albo że leżącego
uż będę docinał?

— Bo mówiłeś waść, żeście go we dwóch usiekli.
Pan Zagłoba ramionami ruszył.
— Święte cierpliwości z tym człowiekiem! Panie Michale, zali⁵¹⁶ nie obydwóch nas

Bohun wyzwał?
— Tak est — rzecze Wołody owski.

⁵¹²siła (daw.) — wiele, dużo; tyle. [przypis redakcy ny]
⁵¹³ordynans (z łac.) — rozkaz. [przypis redakcy ny]
⁵¹⁴kupy swawolne — odǳiały nieprzy acielskie, które odłączyły się od swo e armii. [przypis redakcy ny]
⁵¹⁵emulacja (z łac.) — rywalizac a. [przypis redakcy ny]
⁵¹⁶zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
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— Po ąłeś waść teraz?
— Niech i tak bęǳie — odparł Longinus. — To pan Skrzetuski szukał Bohuna pod

Zamościem, a ego tam uż nie było.
— Jak to go Skrzetuski szukał?
— Muszę uż, ak wiǳę, wszystko ab ovo⁵¹⁷ waćpanom opowieǳieć, właśnie tak, ak

się odbyło — rzekł pan Longinus. — Zostaliśmy tedy, ak wiecie, w Zamościu, a wy
ruszyliście do Warszawy. Na Kozaków nie czekaliśmy zbyt długo. Przyszły ich chmary
nieprze rzane spode Lwowa, że okiem wszystkich z murów nie ob ąłeś. Ale nasz książę
tak Zamość opatrzył, że byliby pod nim dwa lata stali. Myśleliśmy, że nie będą wcale
szturmowali i wielki był z tego powodu mięǳy nami smutek, bo każdy sobie rozkosze
z ich klęski obiecywał, a że byli z nimi i Tatarzy, więc a także miałem naǳie ę, że mnie
Pan Bóg miłosierny da mo e trzy głowy…

— Proś go waćpan o edną, proś o edną, a dobrą — przerwał Zagłoba.
— A waćpan zawsze taki sam!… słuchać hadko⁵¹⁸ — rzekł Litwin. — Myśleliśmy

tedy, że nie będą szturmowali, oni tymczasem, ako to szaleni w swe zatwarǳiałości,
zaraz wzięli się do budowania machin, a potem nuż szturmować! Pokazało się późnie , że
Chmielnicki sam nie chciał, ale Czarnota, ich oboźny, wziął na niego napadać i mówić, że
to go tchórz obleciał — że uż z Lachami myśli się bratać — więc Chmielnicki pozwolił
i pierwszego Czarnotę posłał. Co się ǳiało, braciaszki, tego a wam nie wypowiem. Świata
zza dymu i zza ognia nie było widać. Poszli z początku odważnie, zasypali fosę, darli się na
mury; aleśmy im tak przygrzeli, że potem i od murów, i od własnych machin pouciekali;
dopiero wypadliśmy za nimi w cztery chorągwie i narżnęliśmy ak bydła.

Wołody owski zatarł ręce.
— Uch! żału ę, żem nie był na tym festynie — wykrzyknął z uniesieniem.
— I a byłbym się tam przydał — rzekł ze spoko ną pewnością Zagłoba.
— A uż wtedy na więce dokazywali pan Skrzetuski i pan Jakub Regowski — mó-

wił dale Litwin — oba wielcy kawalerowie, ale zgoła sobie nieprzy aźni. Zwłaszcza pan
Regowski krzywił się na Skrzetuskiego i byłby niezawodnie szukał okaz i, gdyby nie to,
że pan Weyher pod gardłem zabronił po edynków. Nie rozumieliśmy z początku, o co
panu Regowskiemu choǳi, aż i wyszło na wierzch, że to krewny pana Łaszcza⁵¹⁹, któ-
rego książę z powodu pana Skrzetuskiego, ak pamiętacie, z obozu wypęǳił. Stąd złość
w Regowskim do księcia, do nas wszystkich, a zwłaszcza do porucznika, stąd i emulac a
mięǳy nimi, która obu w tym oblężeniu wielką sławą okryła, bo się eden nad drugiego
wysaǳał. Oba byli pierwsi i na murach, i w wycieczkach, aż wreszcie sprzykrzyło się
Chmielnickiemu szturmować i regularne rozpoczął oblężenie, nie zaniedbu ąc przy tym
i fortelów, które by go do zdobycia miasta mogły doprowaǳić.

— Tyle samo on albo i więce ufa w chytrość! — rzekł Zagłoba.
— Szalony człowiek, a przy tym i obscurus⁵²⁰ — mówił dale Podbipięta — sąǳił,

że pan Weyher est Niemiec, widać nie słyszał o wo ewodach pomorskich tego nazwiska,
bo napisał list, chcąc starostę do zdrady namówić, ako cuǳoziemca i urgieltnika⁵²¹…
Dopieroż mu pan Weyher odpisał, co zacz est i ako się źle z pokusą do niego wybrał.
Ten list, żeby to pokazać lepie swó walor, chciał koniecznie starosta przez kogoś znacz-
nie szego, nie przez trębacza wysłać, a że to się ak na zgubę mięǳy tak ǳikie bestie
iǳie, nie było chętnych mięǳy towarzystwem. Inni się też na godność oglądali, więc a
się pod ąłem — i tu słucha cie, bo co na ciekawsze, to się dopiero zaczyna.

— Słuchamy pilnie — rzekli dwa przy aciele.
— Po echałem tedy i zastałem hetmana pĳanego. Przy ął mnie adowicie, zwłaszcza

gdy list przeczytał, i buławą groził — a a poleca ąc pokornie duszę Bogu, tak sobie
wszystko myślałem: uż też eśli mnie tknie, tak mu pięścią głowę rozbĳę. Co było robić,
braciaszki kochane — co?

⁵¹⁷ab ovo (łac.: od a a) — od początku. [przypis redakcy ny]
⁵¹⁸hadko (z białorus.) — przykro, obrzydliwie. [przypis redakcy ny]
⁵¹⁹Łaszcz Tuczapski, Samuel herbu Prawǳic (–) — strażnik wielki koronny, awanturnik,  razy

skazany na banic ę za na azdy na sąsiadów, ułaskawiony za zasługi wo enne. [przypis redakcy ny]
⁵²⁰obscurus (łac.) — ciemny. [przypis redakcy ny]
⁵²¹jurgieltnik (z niem. Jahrgeld: coroczna wypłata) — urzędnik opłacany przez obce państwo lub korumpowany

przez kogoś innego stałą pens ą. [przypis redakcy ny]
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— Zacnie to było ze strony waćpana tak myśleć — rzekł z pewnym rozrzewnieniem
Zagłoba.

— Ale go pułkownicy mitygowali i drogę mu do mnie zagraǳali — mówił pan
Longinus — a na barǳie eden młody, tak śmiały, że go wpół brał i odciągał mówiąc:
„Nie pó ǳiesz, bat’ku⁵²², upiłeś się.” Patrzę a, kto mnie tak broni, i ǳiwię się ego
śmiałości, że taki z Chmielnickim konfident — aż to Bohun.

— Bohun? — wykrzyknęli Wołody owski i Zagłoba.
— Tak est. Poznałem go, bom go w Rozłogach wiǳiał — i on mnie takoż. Słyszę,

mówi do Chmielnickiego: „To mó zna omy.” A Chmielnicki, ako to prędka u pĳaków
rezoluc a, odpowiada: „Kiedy on twó zna omy, synku, tak dać emu pięćǳiesiąt talarów,
a a dam respons⁵²³.” I dał mi respons, a co do talarów, rzekłem, by bestii nie drażnić, żeby
e dla ha duków schował, bo nie moda towarzyszowi⁵²⁴ musztuluków⁵²⁵ brać. Odprawili
mnie z namiotu dość uczciwie, ale ledwom wyszedł, przychoǳi do mnie Bohun: „My
się w Rozłogach wiǳieli” — mówi. „Tak est (rzekę), enom się wtedy nie spoǳiewał,
braciaszku, że cię w tym obozie u rzę.” — A on na to: „Nie własna wola, ale nieszczęście
zagnało!” W rozmowie powieǳiałem mu, akeśmy to ego za Jarmolińcami⁵²⁶ pobili. „Jam
nie wieǳiał, z kim mam do czynienia (rzekł mi na to), i w rękę byłem zacięty, a luǳi
miałem do niczego, bo myśleli, że to sam kniaź Jarema ich bĳe.” — „I myśmy nie wieǳieli
(powiadam), bo żeby pan Skrzetuski wieǳiał, że to ty, tedyby eden z was uż nie żył.”

— Pewnie by tak było, ale cóż on na to? — pytał Wołody owski.
— Zalterował się mocno i odwrócił rozmowę. Opowiadał mi, ako Krzywonos⁵²⁷ wy-

słał go z listami do Chmielnickiego pod Lwów, żeby wczasu trochę zażył, a Chmielnicki
nie chciał go na powrót odesłać, bo go zamyślał do innych posyłek użyć, ako ma ące-
go prezenc ę. Na koniec pyta: „Gǳie pan Skrzetuski?” — a gdym mu powieǳiał, że
w Zamościu, rzekł: „To się może spotkamy” — i z tym go pożegnałem.

— Już zgadu ę, że go zaraz potem Chmielnicki wysłał do Warszawy — mówił Zagłoba.
— Tak est, ale czeka że waćpan. Wróciłem tedy do fortecy i zdałem sprawę pa-

nu Weyherowi z poselstwa. Była uż późna noc. Naza utrz ǳień znowu szturm, eszcze
za adle szy niż pierwszy. Nie miałem czasu wiǳieć się z panem Skrzetuskim, dopiero
trzeciego dnia mówię mu, żem Bohuna wiǳiał i z nim mówił. A było przy tym siła⁵²⁸
oficerów i z nimi pan Regowski. Ten zasłyszawszy rzecze z przekąsem: „Wiem a, że tam
o pannę choǳi; eśli waszmość taki rycerz, ak sława niesie, to masz Bohuna: wyzwĳ
go na rękę, a uż bądź pewien, że ci ten zabĳaka nie odmówi. Bęǳiem mieli z murów
piękny prospectus⁵²⁹. Ale o was, wiśniowiecczykach, więce (powiada) mówią, niż est.”
Na to pan Skrzetuski ak spo rzy na pana Regowskiego — akby go kto z nóg ściął! „Tak
waćpan raǳisz? (spyta) a dobrze! Nie wiem eno, czybyś waszmość, który nasze cnocie
przymawiasz, miał odwagę pó ść mięǳy czerń wyzwać ode mnie Bohuna.” A Regowski:
„Odwagę mam, alem waszmości ni swat, ni brat — nie pó dę.” Dopieroż inni w śmiech
z pana Regowskiego.

„O! (prawią) małyś teraz, a ak o cuǳą skórę choǳiło, toś był wielki!” Więc Regowski,
ako to ambitna sztuka, wziął na kieł i pod ął się. Naza utrz ǳień poszedł z wyzwaniem —
ale uż Bohuna nie znalazł. Nie wierzyliśmy z razu relac i, ale teraz dopiero po tym, coście
mi waszmościowie powieǳieli, wiǳę, że prawda. Bohuna musiał Chmielnicki istotnie
wysłać i tameście go waszmościowie usiekli.

— Tak to i było — rzecze Wołody owski.
— Powieǳże nam wasze — pytał Zagłoba — gǳie my teraz Skrzetuskiego zna ǳie-

my, bo znaleźć go musimy, aby zaraz z nim po ǳiewczynę wyruszyć.

⁵²²bat’ku (ukr.) — o cze. [przypis redakcy ny]
⁵²³respons (z łac.) — odpowiedź. [przypis redakcy ny]
⁵²⁴towarzysz — rycerz, szlachcic. [przypis redakcy ny]
⁵²⁵musztuluk a. munsztułuk (daw.) — nagroda, podarunek. [przypis redakcy ny]
⁵²⁶Jarmolińce — miasteczko w zach. części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Tarnopola i Zbaraża.

[przypis redakcy ny]
⁵²⁷Krzywonos, Maksym (ukr. Krywonis, zm. ) — eden z przywódców powstania Chmielnickiego, brał

uǳiał w bitwach pod Korsuniem i pod Piławcami, zdobył Bar, Krzemieniec i Połonne oraz Wysoki Zamek we
Lwowie, gǳie zmarł kilka dni po bitwie. [przypis redakcy ny]

⁵²⁸siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
⁵²⁹prospectus (łac.) — widok. [przypis redakcy ny]
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— Łatwo się o niego za Zamościem dopytacie, bo tam o nim głośno. Kalinę, pułkow-
nika kozackiego, oba z Regowskim, do rąk sobie poda ąc, ze szczętem znieśli. Późnie
Skrzetuski na własną rękę dwa razy czambuły⁵³⁰ tatarskie pogromił i Burła a zniósł, i kup
kilka rozbił.

— A że to Chmielnicki na to pozwala?
— Chmielnicki ich się wypiera i mówi, że wbrew ego rozkazom łupią. Inacze by

nikt w ego wierność i posłuszeństwo dla króla egomości nie uwierzył.
— Barǳo też liche piwsko w te Końskowoli! — zauważył pan Zagłoba.
— Za Lublinem uż pó ǳiecie waszmościowie kra em spustoszonym — mówił dale

Litwin — bo pod azdy aż za Lublin dochoǳiły i Tatarowie asyr⁵³¹ wszędy brali, a co
koło Zamościa i Hrubieszowa zagarnęli, Bóg eden zliczy. Kilka tysięcy odbitych eńców
odesłał uż Skrzetuski do fortecy. Pracu e on tam ze wszystkich sił, na własne zdrowie
nie dba ąc.

Tu westchnął pan Longinus i spuścił głowę w zamyśleniu, a po chwili tak dale mówił:
— Ot, myślę, że Bóg w miłosierǳiu na wyższym niechybnie pocieszy pana Skrzetu- Rycerz, Cnota, Patriota,

Pracaskiego i da mu to, w czym sobie szczęście upatrzył, bo wielkie są zasługi tego kawalera.
W tych czasach zepsucia i prywaty, gdy każdy o sobie tylko myśli, on o sobie zapomniał.
Taż on, brateńki, dawno mógł permis ę od księcia pana otrzymać i echać na szukanie
kniaziówny, a zamiast tego, gdy na miłą o czyznę paroksyzm przyszedł, ani na chwilę
służby nie porzucił, z męką w sercu w ustawiczne pracy trwa ąc.

— Rzymską on ma duszę, nie ma co mówić — rzekł Zagłoba.
— Przykład z niego brać powinniśmy.
— Szczególnie waćpan, panie Podbipięto, który na wo nie nie pożytku o czyzny, ale

trzech głów szukasz.
— Bóg patrzy w duszę mo ą! — rzekł pan Longinus wznosząc oczy ku niebu.
— Skrzetuskiemu uż Pan Bóg wynagroǳił śmiercią Bohunową — rzekł Zagłoba

— i tym, że dał chwilę spoko u Rzeczypospolite , bo teraz czas dla niego nadszedł, by
o odszukaniu zguby pomyślał.

— Waćpanowie z nim po eǳiecie? — pytał Litwin.
— A waszmość to nie?
— Rad bym a z duszy serca, ale co z listami bęǳie? Jeden wiozę od starosty wałec-

kiego do króla egomości, drugi do księcia, a trzeci właśnie od pana Skrzetuskiego, takoż
do księcia, z prośbą o permis ę.

— Permis ę my mu wieziemy.
— Ba, ale akże mnie listów nie odwieźć?
— Musisz waćpan echać do Krakowa; nie może być inacze … Zresztą powiem szcze-

rze: rad bym w one wyprawie po kniaziównę mieć takie pięście, ako są waścine, za ple-
cami, ale w czym innym, toś się waść na nic nie zdał. Tam trzeba bęǳie symulować,
a na pewnie przebrać się w świty kozackie, chłopów udawać — a waść tak w oczy leziesz
swoim wzrostem, że każdy by się zaraz pytał: co to za drągal? Skąd się takowy Kozak
wziął? — Prócz tego waćpan i mowy ich wybornie nie umiesz. Nie, nie! Jedź waść do
Krakowa, a my sami damy sobie akoś radę.

— Tak i a myślę — rzekł Wołody owski.
— Pewno, że tak musi być — odpowieǳiał pan Podbipięta. — Niechże wam Bóg

miłosierny błogosławi i pomoże. A czy wiecie, gǳie ona ukryta?
— Bohun nie chciał powieǳieć. Wiemy eno to, com a podsłuchał, gdy mnie Bohun

w chlewie więził, ale to dosyć.
— Jakże wy ą zna ǳiecie?
— Mo a głowa, mo a w tym głowa! — rzekł Zagłoba. — Bywałem a w trudnie szych

terminach. Teraz rzecz tylko w tym, byśmy do Skrzetuskiego na pręǳe się dostali.
— Pyta cie się w Zamościu. Pan Weyher musi wieǳieć, bo on z nim korespondu e

i eńców mu pan Skrzetuski odsyła. Niech was Bóg błogosławi!
— I waćpana również — rzekł Zagłoba. — Jak bęǳiesz w Krakowie u księcia, pokłoń

się od nas panu Charłampowi.
⁵³⁰czambuł (z tur. czapuł: zagon) — odǳiał tatarski, dokonu ący na azdów w głębi terytorium przeciwnika,

w celu odwrócenia ego uwagi od ǳiałań sił głównych. [przypis redakcy ny]
⁵³¹jasyr (z tur.) — eńcy, niewolnicy. [przypis redakcy ny]
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— Któż to taki?
— To eden Litwin naǳwycza ne gładkości, za którym wszystkie panny z aucy-

meru⁵³² księżny głowy potraciły.
Pan Longinus zadrżał.
— Dobroǳie u mó , chyba kpiny?
— Bądź waćpan zdrów! Okrutnie tu liche piwsko w te Końskowoli — zakończył pan

Zagłoba mruga ąc na Wołody owskiego.
 
Od echał więc pan Longinus do Krakowa z sercem przeszytym strzałą, a okrutny pan Za-
głoba wraz z Wołody owskim do Zamościa, gǳie nie zabawili dłuże ak eden ǳień, gdyż
komendant, starosta wałecki, ozna mił im, że dawno uż nie miał wiadomości od Skrze-
tuskiego, i sąǳił, że regimenty, które pod Skrzetuskim ruszyły, pó dą na prezydium⁵³³ do
Zbaraża⁵³⁴, aby tamte kra e od kup swawolnych⁵³⁵ zasłaniać. Było to tym prawdopodob-
nie sze, że Zbaraż, ako własność Wiśniowieckich, szczególnie był na zapędy śmiertelnych
wrogów księcia wystawiony. Otwierała się więc przed panem Wołody owskim i Zagłobą
długa i dosyć trudna droga, ale że i tak, idąc po kniaziównę, musieliby ą przebyć, było im
zatem wszystko edno, czy to pręǳe , czy późnie nastąpi, i ruszyli w nią bez zwłoki, tyle
się tylko zatrzymu ąc, ile trzeba było dla odpoczynku lub gromienia kup rozbó niczych,
które się eszcze tu i owǳie wałęsały.

Szli kra em tak zniszczonym, że częstokroć po całych dniach żywe duszy nie mogli
napotkać. Miasteczka leżały w perzynie, wsie były popalone i puste, lud wybity lub w a-
syr⁵³⁶ zagarnięty. Trupy tylko spotykali po droǳe, szkielety domów, kościołów, cerkwi,
niedogarki chat wie skich i psy na zgliszczach wy ące. Kto powódź tatarsko-kozacką prze-
żył, chronił się w głębinach leśnych i marzł z zimna lub głodem przymierał, nie śmie ąc
się eszcze z lasów wychylić, nie wierząc, by nieszczęście mogło uż minąć. Konie spod
swe chorągwi musiał Wołody owski karmić korą z drzew lub na wpół spalonym zbożem,
które ze zgliszczów dawnych spichrzów wydobywano. Ale szli szybko, ratu ąc się głównie
tymi zapasami, które rozbó niczym odǳiałom zabierali. Był to uż koniec listopada, a o ile
zeszłoroczna zima przeszła z na większym poǳiwem luǳkim bez śniegów, mrozów i lo-
du, tak że cały porządek natury zdawał się być przez nią odmieniony, o tyle teraźnie sza
zapowiadała się ostrze niż zwykle. Ziemia skrzepła, śniegi leżały uż na polach, a brzegi
rzek bramowały⁵³⁷ się rankami przezroczystą skorupą szklaną. Pogoda była sucha, blade
promienie słoneczne słabo tylko ogrzewały świat w goǳinach południowych; natomiast
rankami i wieczorami paliły się na niebie czerwone zorze — niechybna przepowiednia
rychłe i silne zimy.

Po wo nie i głoǳie miał nade ść trzeci wróg nęǳy luǳkie — mróz, a ednak lu- Wo na, Zima
ǳie wyglądali go z upragnieniem, był on bowiem pewnie szym od wszystkich układów
hamulcem wo ny. Pan Wołody owski, ako człowiek doświadczony i na wskroś Ukrainę
zna ący, pełen był naǳiei, że wyprawa po kniaziównę przy ǳie uż niechybnie do skutku,
bo główna przeszkoda — wo na — nie położy e tak prędko tamy.

— Nie wierzę a w szczerość Chmielnickiego — mówił — żeby on z afektu dla
króla egomości na Ukrainę się cofał, ale to chytry lis! Wie on, że gdy Kozacy okopać
się nie mogą, to nic po nich, bo w otwartym polu, choćby i pięćkroć licznie si, naszym
chorągwiom nie dosta ą. Pó dą oni teraz do zimowników, a stada poślą w śniegi. Tatarzy
też potrzebu ą asyr odprowaǳić. Jeśli zima bęǳie tęga, to bęǳiem mieli spokó aż do
przyszłe trawy.

— Może i dłuże , bo wszelako ma ą oni respekt dla króla egomości. Ale nam i tyle
czasu nie potrzeba. Da Bóg, na zapusty wyprawimy panu Skrzetuskiemu wesele.

— Byleśmy się tylko teraz z nim nie minęli, bo nowa byłaby mitręga.

⁵³²fraucymer (z niem. Frauenzimmer: komnata kobiet, pokó dla dam) — damy dworu, stałe towarzystwo
księżne . [przypis redakcy ny]

⁵³³prezydium (z łac. praesidium) — straż, zbro na załoga. [przypis redakcy ny]
⁵³⁴Zbaraż — miasto w zach. części Ukrainy, ok.  km na płn. wschód od Tarnopola. [przypis redakcy ny]
⁵³⁵kupy swawolne — odǳiały nieprzy acielskie, które odłączyły się od swo e armii. [przypis redakcy ny]
⁵³⁶jasyr (z tur.) — niewola tatarska lub turecka. [przypis redakcy ny]
⁵³⁷bramować się (daw.) — otaczać się (por. obramowanie). [przypis redakcy ny]
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— Trzy chorągwie są przy nim, to przecie nie w korcu ziarnka szukać. Może go eszcze
pod Zbarażem dognamy, eśli się gǳie dłuże koło ha damaków⁵³⁸ zabawi.

— Dognać go nie możemy, ale powinniśmy mieć wieści po droǳe — odrzekł Wo-
łody owski.

O wieści ednak było trudno. Chłopi wiǳieli tu i owǳie przechoǳące chorągwie,
słyszeli o bitwach staczanych przez nie z rabusiami, ale nie umieli powieǳieć, czy e by
były te chorągwie; że zaś mogły one być tak dobrze Regowskiego, ak Skrzetuskiego,
więc dwa przy aciele nie mieli żadne pewności. Natomiast doleciała ich uszu inna wieść:
o wielkich niepowoǳeniach kozackich przeciw wo skom litewskim. Krążyła uż ona
w formie pogłoski w wilię wy azdu Wołody owskiego z Warszawy, ale eszcze wątpiono,
teraz zaś rozbiegła się po całym kra u ze wszelkimi szczegółami ako niezbita prawda. Za Sprawiedliwość, Zemsta
klęski zadane przez Chmielnickiego wo skom koronnym zapłaciły klęską litewskie. Dał
głowę Półksiężyc, wóǳ stary i doświadczony, i ǳiki Nebaba⁵³⁹, i potężnie szy od nich
obydwóch Krzeczowski, który nie starostw i wo ewóǳtw, nie dosto eństw i godności,
ale pala się w buntowniczych szeregach dorobił. Zdało się, że akaś ǳiwna Nemezis⁵⁴⁰
zapragnęła pomścić na nim niemiecką krew przelaną w łasze Dnieprowe , krew Flika
i Wernera, gdyż wpadł właśnie w ręce niemieckiego regimentu raǳiwiłłowskiego i lu-
bo postrzelany i ciężko ranny, został natychmiast na pal wbity, na którym, nieszczęsny,
drgał eszcze cały ǳień, nim posępną duszę wyzionął. Taki był koniec tego, który przez
swe męstwo i geniusz wo enny drugim Stefanem Chmieleckim mógł zostać, ale którego
wygórowana żąǳa bogactw i dosto eństw pchnęła na drogę zdrad, krzywoprzysięstwa
i straszliwych, godnych samego Krzywonosa⁵⁴¹ mordów.

Z nim, z Półksiężycem i z Nebabą blisko dwaǳieścia tysięcy moło ców⁵⁴² położyło
głowy na pobo owisku lub potopiło się w błotach Prypeci⁵⁴³; strach więc przeleciał ak
wicher nad bu ną Ukrainą, bo zdało się wszystkim, że to po wielkich tryumfach, po
Żółtych Wodach, Korsuniu⁵⁴⁴, Piławcach⁵⁴⁵, przychoǳi czas na takie pogromy, akich
pod Sołonicą⁵⁴⁶ i Kume kami⁵⁴⁷ doznały poprzednie bunty. Sam Chmielnicki, choć na
szczycie sławy, choć potężnie szy niż kiedykolwiek, zląkł się, gdy się o śmierci „druha”
Krzeczowskiego dowieǳiał, i znów czarownic zaczął o przyszłość pytać. Wróżyły różnie
— wróżyły nowe wielkie wo ny i zwycięstwa, i klęski — nie umiały ednak powieǳieć
hetmanowi, co się z nim samym stanie.

Ale tymczasem właśnie z powodu klęski Krzeczowskiego, również ak z powodu zi-
my, tym pewnie szy był długi spokó . Kra począł się koić, spustoszałe wioski zaludniać
i otucha wstępowała z wolna we wszystkie zwątpiałe i przerażone serca.

Z tąż samą otuchą nasi dwa przy aciele po długie i trudne podróży do echali szczę-
śliwie do Zbaraża i ozna miwszy się w zamku, natychmiast udali się do komendanta,
w którym z niemałym zǳiwieniem poznali Wierszułła.

— A gǳie Skrzetuski? — pytał po pierwszych powitaniach Zagłoba.
— Nie masz go — odpowieǳiał Wierszułł.

⁵³⁸hajdamaka (z tur.) — buntownik, rozbó nik, uczestnik któregoś z powstań chłopskich na Ukrainie w latach
–; tu: Kozak. [przypis redakcy ny]

⁵³⁹Nebaba, Martyn (zm. ) — ataman kozacki, eden z przywódców powstania Chmielnickiego. [przypis
redakcy ny]

⁵⁴⁰Nemezis (mit. gr.) — bogini zemsty i sprawiedliwości, uosobienie gniewu bogów. [przypis redakcy ny]
⁵⁴¹Krzywonos, Maksym (ukr. Krywonis, zm. ) — eden z przywódców powstania Chmielnickiego, brał

uǳiał w bitwach pod Korsuniem i pod Piławcami, zdobył Bar, Krzemieniec i Połonne oraz Wysoki Zamek we
Lwowie, gǳie zmarł kilka dni po bitwie. [przypis redakcy ny]

⁵⁴²mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna, zuch; Kozak. [przypis redakcy ny]
⁵⁴³Prypeć — rzeka płynąca przez płd. Białoruś i płn. Ukrainę, prawy dopływ Dniepru; nad Prypecią leży

miasto Czarnobyl. [przypis redakcy ny]
⁵⁴⁴Korsuń (ǳiś ukr.: Korsuń-Szewczenkiwskĳ) — miasto na środkowe Ukrainie nad rzeką Roś, w średnio-

wieczu zamek władców kĳowskich, w XVII w. rezydenc a Wiśniowieckich; w bitwie pod Korsuniem ()
Kozacy Chmielnickiego wraz z Tatarami zwyciężyli wo ska polskie. [przypis redakcy ny]

⁵⁴⁵Piławce — wieś w centralne części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Konstantynowa; mie sce klęski
wo sk polskich w starciu z Kozakami i Tatarami (). [przypis redakcy ny]

⁵⁴⁶bitwa pod Sołonicą () — bitwa, w które hetman Żółkiewski pokonał kozackich powstańców Semena
Nalewa ki, a ego samego wziął do niewoli; zwana też bitwą pod Łubniami a. bitwą pod Ostrym Kamieniem.
[przypis redakcy ny]

⁵⁴⁷Kumejki — mie scowość w centralne części Ukrainy, mie sce bitwy, w które wo ska Mikoła a Potockiego
i Jeremiego Wiśniowieckiego pokonały zbuntowanych Kozaków, kładąc kres powstaniu Pawluka (). [przypis
redakcy ny]
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— To waść masz komendę nad prezydium?
— Tak est. Miał Skrzetuski, ale wy echał i mnie zdał załogę aż do swego powrotu.
— A kiedy obiecał wrócić?
— Nic nie mówił, bo sam nie wieǳiał, eno mi tak rzekł na od ezdnym: „Jeśliby kto

do mnie przy echał, tedy mu powieǳ, żeby tu mnie czekał.”
Zagłoba z Wołody owskim spo rzeli na siebie.
— Jak dawno po echał? — pytał pan Michał.
— ǲiesięć dni temu.
— Panie Michale — rzekł Zagłoba — niechże pan Wierszułł da nam wieczerzę, bo

źle się raǳi na głodno. Przy wieczerzy pogadamy.
— Z serca służę waszmościom, bom i sam też miał do stołu siadać. Zresztą pan

Wołody owski, ako starszy oficer, bierze komendę, więc a to estem u niego, nie on
u mnie.

— Zostań przy komenǳie, panie Krzysztofie — rzekł Wołody owski — boś starszy
wiekiem; przy tym mnie pewno echać wypadnie.

Po chwili wieczerza była podana. Siedli, edli, a gdy pan Zagłoba zaspokoił uż nieco
pierwszy głód dwoma miskami uszki⁵⁴⁸, rzekł do Wierszułła:

— Nie suponu eszże⁵⁴⁹ waćpan, gǳie mógł echać pan Skrzetuski?
Wierszułł kazał iść precz pachołkom posługu ącym do stołu i po chwili namysłu tak

mówić począł:
— Suponu ę, ale siła⁵⁵⁰ Skrzetuskiemu na ta emnicy zależy, więc nie chciałem przy

służbie gadać. Korzystał on z pomyślnego czasu, bo pewnie tu do wiosny bęǳiem w spo-
ko u stali, i wedle moich supozyc i, po echał na poszukiwanie kniaziówny, która w Bo-
hunowym est ręku.

— Bohuna nie ma uż na świecie — rzekł Zagłoba.
— Jak to?
Pan Zagłoba opowieǳiał po raz trzeci czy czwarty wszystko, ak było, bo opowiadał

to zawsze z przy emnością; Wierszułł również, ak pan Longinus, nie mógł się wyǳiwić
zdarzeniu, na koniec rzekł:

— To Skrzetuskiemu bęǳie łatwie .
— W tym rzecz, czy ą odna ǳie. A luǳi ze sobą wziął akowych?
— Nikogo, sam po echał z ednym Rusinkiem pacholikiem i z trzema końmi.
— To uż roztropnie postąpił, bo tam tylko fortelami trzeba raǳić. Do Kamieńca⁵⁵¹

można by może z chorągiewką do ść, ale uż w Uszycy i w Mohylowie pewno sto ą Kozacy,
bo tam zimowniki dobre, a w Jampolu⁵⁵² ich gniazdo; trzeba tam iść albo z całą dywiz ą,
albo samemu.

— A skądże waćpan wiesz, że on w tamtą właśnie stronę się udał? — pytał Wierszułł.
— Bo ona tam ukryta za Jampolem i o tym on wieǳiał, ale tam arów, zapadlin,

komyszy tyle, że choć i wieǳąc dobrze mie sce, trudno trafić, cóż dopiero nie wieǳąc!
Jeźǳiłem a za końmi i na sądy do Jahorlika⁵⁵³, to wiem. Żebyśmy byli razem, może by
łatwie poszło, ale emu samemu, wątpię, wątpię… chybaby mu przypadek akowy drogę
wskazał, bo i pytać się nie bęǳie mógł.

— To waszmościowie chcieliście z nim echać?
— Tak est. Ale cóż teraz poczniemy, panie Michale? Jechać za nim czy nie echać?
— Na waszmościn przemysł to zda ę.

⁵⁴⁸juszka (daw.) — polewka, zupa a. sos. [przypis redakcy ny]
⁵⁴⁹suponować (z łac.) — przypuszczać, domyślać się. [przypis redakcy ny]
⁵⁵⁰siła (starop.) — barǳo. [przypis redakcy ny]
⁵⁵¹Kamieniec Podolski — miasto i zamek w płd.-zach. części Ukrainy, ok.  km na południe od Tarnopola

i Zbaraża; naturalna twierǳa w zakolu rzeki Smotrycz opierała się oblężeniom tureckim i kozackim aż do 
r.; po panowaniu tureckim (–) pozostał w Kamieńcu muzułmański minaret przy katedrze św. Piotra
i Pawła. [przypis redakcy ny]

⁵⁵²Jampol (w obwoǳie winnickim) — miasto w płd.-zach. części Ukrainy, położone w arze na lewym brzegu
Dniestru (ǳiś przy granicy z Mołdawią), w XVII w. lokalny ośrodek handlowy. [przypis redakcy ny]

⁵⁵³Jahorlik — miasteczko i stanica wo skowa u u ścia rzeki Jahorlik do Dniestru, ok.  km na płd. od
Bracławia, wówczas przy granicy z Mołdawią i Turc ą, ǳiś na terenie Mołdawii. [przypis redakcy ny]
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— Hum! ǳiesięć dni, ak po echał, nie dognamy i — co więce — kazał czekać na
siebie. Bóg też wie, aką drogą po echał? Mógł na Płoskirów⁵⁵⁴ i Bar⁵⁵⁵, ako stary trakt
iǳie, a mógł na Kamieniec Podolski. Ciężka tu est sprawa.

— Pamięta przy tym waszmość — rzekł Wierszułł — że są tylko supozyc e, ale
pewności nie masz, że po kniaziównę po echał.

— Otóż to, otóż to! — rzekł Zagłoba. — Nuż ruszył tylko dlatego, by ęzyka gǳie
zasięgnąć, i potem wróci do Zbaraża, bo to przecie wieǳiał, że mamy iść razem, i mógł
się nas teraz spoǳiewać, ako w na lepszy czas. Ciężka to est deliberac a.

— Ja bym raǳił czekać z ǳiesięć dni — rzekł Wierszułł.
— ǲiesięć dni na nic; albo czekać, albo wcale nie czekać.
— Ja zaś myślę, żeby nie czekać, bo i co stracimy, eśli zaraz utro ruszym? Nie

odna ǳie kniaziówny pan Skrzetuski, to może właśnie nam Bóg poszczęści — rzekł
Wołody owski.

— Wiǳisz, panie Michale, nie można tu nic lekceważyć… wasze⁵⁵⁶ esteś młody
i chce ci się przygód — odpowieǳiał Zagłoba — a tu est to niebezpieczeństwo, że
gdy e osobno on, a osobno my szukać bęǳiem, łatwo rozbuǳi się akaś pode rzliwość
w tamecznych luǳiach. Kozactwo chytre i boi się, żeby kto nie odkrył ich zamysłów.
Oni tam z baszą⁵⁵⁷ granicznym koło Chocimia⁵⁵⁸ mogą mieć konszachty lub z Tatarami
za Dniestrem wedle przyszłe wo ny — kto ich wie! Tedy na obcych luǳi, a zwłaszcza
dopytu ących o drogi, baczne będą mieć oko. Ja ich znam. Zdraǳić się łatwo, a potem
co?

— To tym barǳie , bo może Skrzetuski w takowe popaść terminy, w których trzeba
mu bęǳie pomóc.

— I to także prawda.
Zagłoba zamyślił się tak mocno, że aż mu skronie drgały.
Na koniec rozbuǳił się i rzekł:
— Zważywszy wszystko, trzeba bęǳie echać.
Wołody owski odetchnął z zadowoleniem.
— A kiedy?
— Wypocząwszy tu ze trzy dni, by dusza i ciało raźne były.
Jakoż naza utrz dwa przy aciele poczęli uż czynić przygotowania do drogi, gdy nie-

spoǳianie w wilię ich wy azdu przybył pacholik pana Skrzetuskiego, młody kozaczek
Cyga, z wieściami i listami dla Wierszułła. Usłyszawszy o tym, Zagłoba i Wołody owski
wnet pośpieszyli do kwatery komendanta i tam czytali co następu e:

„Jestem w Kamieńcu, do którego droga na Satanów bezpieczna. Jadę do Jahorlika
z Ormianami, kupcami, których mnie pan Bukowski wskazał. Ma ą oni gle ty⁵⁵⁹ tatar-
skie i kozackie na wolny prze azd aż do Akermanu⁵⁶⁰. Po eǳiemy na Uszycę⁵⁶¹, Mohy-
lów⁵⁶² i Jampol z bławatami⁵⁶³, wszędy po droǳe się zatrzymu ąc, gǳie eno luǳie żywi
mieszka ą; może też Bóg pomoże, że zna ǳiem, czego szukamy. Towarzyszom moim,
Wołody owskiemu i panu Zagłobie, powieǳ, panie Krzysztofie, by w Zbarażu na mnie

⁵⁵⁴Płoskirów (ǳiś: Chmielnicki) — miasto w zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Boh, w połowie drogi
mięǳy Tarnopolem a Winnicą, ok.  km na północ od Jarmoliniec. [przypis redakcy ny]

⁵⁵⁵Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.
wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]

⁵⁵⁶wasze — skrót od: wasza miłość pan. [przypis redakcy ny]
⁵⁵⁷basza a. pasza (z tur.) — wysoki urzędnik turecki; pan. [przypis redakcy ny]
⁵⁵⁸Chocim (ukr. Chotyn) — miasto i twierǳa nad Dniestrem, ok.  km na południe od Kamieńca Podol-

skiego, wówczas na granicy z podporządkowaną Turkom Mołdawią, ǳiś w płd.-zach. części Ukrainy. [przypis
redakcy ny]

⁵⁵⁹glejt (z niem. Geleit: konwó ) — przepustka, list żelazny, dokument, zezwala ący na prze azd. [przypis
redakcy ny]

⁵⁶⁰Akerman a. Białogród (ǳiś ukr.: Biłhorod-Dnistrowskĳ) — miasto położone nad limanem Dniestru, ok. 
km od Morza Czarnego, na terenie ǳisie sze płd. Ukrainy, ok.  km na płd. zach. od Odessy, założone w VI
w. p.n.e. ako kolonia grecka, w XVII i XVIII w. w rękach tatarskich. [przypis redakcy ny]

⁵⁶¹Uszyca — mie scowość położona u u ścia rzeki Uszycy do Dniestru, ok.  km na wschód od Kamieńca
Podolskiego. [przypis redakcy ny]

⁵⁶²Mohylów (ǳiś ukr.: Mohyliw-Podilskĳ) — miasto nad Dniestrem, ok.  km na płd. wschód od Kamieńca
Podolskiego. [przypis redakcy ny]

⁵⁶³bławat — cenna tkanina edwabna, na częście błękitna. [przypis redakcy ny]
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czekali, eśli im czego innego czynić nie wypadnie, bo w tę drogę, w którą adę, więk-
szą kupą echać nie można, a to dla wielkie pode rzliwości Kozaków, którzy w Jampolu
zimu ą i nad Dniestrem aż do Jahorlika konie w śniegach trzyma ą. Czego a sam nie
sprawię, tego byśmy i we trzech nie dokazali, a a pręǳe od nich za Ormianina u ść
mogę. Poǳięku im, panie Krzysztofie, z duszy serca za ich rezoluc ę, którą, pókim żyw,
będę pamiętał, ale czekać na nich nie mogłem, gdyż każdy ǳień w męce mi schoǳił —
i tego nie mogłem wieǳieć, czyli przy adą, a na lepsza pora teraz echać, gdy wszyscy
kupcy po bakalie i bławaty rusza ą. Pacholika wiernego odsyłam, którego mie w opiece,
bo nic mi po nim, bo ę się zaś ego młodości, żeby się gǳie z czym nie wygadał. Pan
Bukowski zaręcza za owych kupców, że poczciwi, co i a myślę, wierząc, że wszystko w rę-
ku Boga na wyższego, któren, eśli zechce, miłosierǳie nam swo e okaże i mękę skróci,
amen.”

Pan Zagłoba skończył list i spoglądał na swoich towarzyszów⁵⁶⁴, oni zaś milczeli, aż
w końcu Wierszułł rzekł:

— Wieǳiałem, że on tam po echał.
— A co nam czynić wypada? — pytał Wołody owski.
— A cóż? — rzekł Zagłoba roztwiera ąc ręce. — Nie mamy po co uż echać. To, że

on z kupcami eǳie, to dobrze, bo wszędy może zaglądać i nikogo to nie zǳiwi. W każde
chacie teraz, w każdym chutorze⁵⁶⁵ est co kupować, gdyż oni przecie pół Rzeczypospoli-
te zrabowali. Ciężko by nam było, panie Michale, za Jampol się dostać. Skrzetuski czarny
ak Wołoch⁵⁶⁶ i snadnie za Ormianina u ść może, a ciebie zaraz by po twoich owsianych
wąsikach poznali. W przebraniu chłopskim również byłoby trudno… Niechże mu Bóg
błogosławi! Nic tam po nas — to muszę przyznać, chociaż mi żal, że do uwolnienia te
niebogi nie przyłożymy ręki. Wielkąśmy ednak Skrzetuskiemu oddali przysługę, usie-
kłszy Bohuna, bo gdyby on był żyw, tedy nie ręczyłbym za zdrowie pana Jana.

Wołody owski barǳo był niekontent; obiecywał sobie podróż pełną przygód, a tym-
czasem zapowiadał mu się długi i nudny pobyt w Zbarażu.

— Może byśmy choć do Kamieńca ruszyli! — rzekł.
— A co my tam bęǳiemy robić i z czego żyć? — odpowieǳiał Zagłoba. — Wszyst-

ko edno, do których murów ak grzyby przyrośniemy, trzeba czekać i czekać, bo taka
podróż dużo Skrzetuskiemu może za ąć czasu. Człowiek póty młody, póki się rusza (tu
pan Zagłoba opuścił melancholicznie głowę na piersi), a starze e się w bezczynności, ale
trudno… niechże się tam bez nas obe ǳie. Jutro damy na solenną wotywę⁵⁶⁷, by mu Bóg
szczęścił. Bohunaśmy usiekli — to grunt. Każ waść konie roz uczyć, panie Michale —
trzeba czekać.

Jakoż naza utrz zaczęły się dla dwóch przy aciół długie, ednosta ne dni oczekiwania,
których ani pĳatyki, ani gra w kości nie mogły urozmaicić — i ciągnęły się bez końca.
Tymczasem nadeszła sroga zima. Śnieg całunem na łokieć grubym okrył blanki zbaraskie
i całą ziemię; zwierz i ptactwo ǳikie zbliżyły się do mieszkań luǳkich. Po całych dniach
słychać było krakania niezmiernych stad wron i kruków. Upłynął cały gruǳień, po czym
styczeń i luty — o Skrzetuskim nie było ani słychu.

Pan Wołody owski eźǳił do Tarnopola⁵⁶⁸ szukać przygód; Zagłoba sposępniał i utrzy-
mywał, że się starze e.
 
Komisarze wysłani przez Rzeczpospolitą do traktatów z Chmielnickim dotarli wreszcie Tłum, Niebezpieczeństwo
wśród na większych trudności do Nowosiółek i tam zatrzymali się, czeka ąc odpowie-
ǳi od zwycięskiego hetmana, który tymczasem bawił w Czehrynie⁵⁶⁹. Sieǳieli smutni
i strapieni, bo przez drogę ciągle groziła im śmierć, a trudności mnożyły się na każdym

⁵⁶⁴towarzyszów — ǳiś popr. forma B. lm: towarzyszy. [przypis redakcy ny]
⁵⁶⁵chutor a. futor — po edyncze gospodarstwo, oddalone od wsi; przysiółek. [przypis redakcy ny]
⁵⁶⁶Wołoch — człowiek z Wołoszczyzny; Wołoszczyzna — państwo na terenach ǳisie sze płd. Rumunii, rzą-

ǳone przez hospodara i zależne od Imperium Osmańskiego. [przypis redakcy ny]
⁵⁶⁷wotywa — msza wotywna, odprawiana na czy ąś intenc ę. [przypis redakcy ny]
⁵⁶⁸Tarnopol — miasto w zach. części Ukrainy, ok.  km na wschód od Lwowa. [przypis redakcy ny]
⁵⁶⁹Czehryn a. Czehryń (ukr. Czyhyryn) — miasto na środkowe Ukrainie, położone nad Taśminą, dopływem

środkowego Dniepru, edna z na dale wysuniętych twierǳ Rzeczypospolite . [przypis redakcy ny]
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kroku. ǲień i noc otaczały ich tłumy czerni zǳiczałe do reszty przez mordy i wo nę —
i wyły o śmierć komisarzów. Raz w raz napotykali od nikogo niezależne watahy złożo-
ne ze zbó ców lub ǳikich czabanów⁵⁷⁰, nie ma ących na mnie szego po ęcia o prawach
narodów, a głodnych krwi i zdobyczy. Mieli wprawǳie komisarze sto koni asystenc i,
którymi pan Bryszowski dowoǳił, prócz tego sam Chmielnicki, w przewidywaniu, co
ich spotkać może, przysłał im pułkownika Dońca wraz z czterystoma moło cami⁵⁷¹; ale
eskorta ta łatwo mogła okazać się niewystarcza ącą, bo tłumy ǳiczy rosły z każdą goǳiną
i coraz groźnie szą przybierały postawę. Kto tylko z konwo u albo ze służby oddalił się
choć na chwilę od gromady, ginął bez śladu. Byli oni ako garść podróżnych otoczona
przez stado zgłodniałych wilków. I tak upływały im całe dnie, tygodnie, aż na noclegu
w Nowosiółkach zdawało się uż wszystkim, że nadchoǳi ostatnia goǳina. Konwó dra-
goński i eskorta Dońca toczyły od wieczora formalną walkę o życie komisarzów, którzy
odmawia ąc modlitwy za kona ących, polecali duszę Bogu. Karmelita Łętowski dawał im
kole no rozgrzeszenie, a tymczasem zza okien wraz z powiewem wiatru dochoǳiły strasz-
liwe wrzaski, odgłosy strzałów, piekielne śmiechy, szczęk kos, wołania: „Na pohybel⁵⁷²!”
i o głowę wo ewody Kisiela⁵⁷³, który głównym był przedmiotem zawziętości.

Była to straszna noc a długa, bo zimowa. Wo ewoda Kisiel wsparł głowę na ręku
i sieǳiał od kilku goǳin nieruchomie. Nie śmierci on się lękał, bo od czasów wyruszenia
z Huszczy tak uż był wyczerpany, zmęczony, bezsenny, że racze by z radością do śmierci
wyciągnął ręce — ale duszę ego nurtowała bezdenna rozpacz. On to przecie, ako Rusin
z krwi i kości, pierwszy wziął na się rolę pacyfikatora⁵⁷⁴ w te bezprzykładne wo nie —
on występował wszędy, w senacie i na se mie, ako na gorętszy stronnik układów, on
popierał politykę kanclerza i prymasa, on potępiał na silnie Jeremiego i ǳiałał w dobre
wierze dla dobra kozactwa i Rzeczypospolite — i wierzył całą swą gorącą duszą, że układy,
że ustępstwa wszystko pogoǳą, uspoko ą, zabliźnią — i właśnie teraz, w te chwili, gdy
wiózł buławę⁵⁷⁵ Chmielnickiemu, a ustępstwa Kozaczyźnie, zwątpił o wszystkim — u rzał
oczywiście marność swoich wysileń, u rzał pod nogami próżnię i przepaść.

„Zali⁵⁷⁶ oni nie chcą niczego więce , eno krwi? Zali nie o inną wolność, eno o wolność Wolność, Krew
rabunku i pożogi im iǳie?” — myślał z rozpaczą wo ewoda i tłumił ęki, które rozrywały
mu pierś szlachetną.

— Hołowu Kisielowu⁵⁷⁷, hołowu Kisielowu! na pohybel! — odpowiadały mu tłumy.
I byłby chętnie poniósł im w darze wo ewoda tę białą skołataną głowę, gdyby nie ta

resztka wiary, że im i całe Kozaczyźnie trzeba dać coś więce — trzeba koniecznie dla ich
własnego i Rzeczypospolite zbawienia. Niechże ich przyszłość tego żądać nauczy.

A gdy tak myślał, akiś promień naǳiei i otuchy rozświecał na chwilę te ciemności,
które nagromaǳiła w nim rozpacz — i wmawiał sam w siebie nieszczęsny starzec, że ta
czerń to przecie nie cała Kozaczyzna, nie Chmielnicki i ego pułkownicy, że z nimi to
dopiero rozpoczną się układy.

Ale mogą-li one być trwałe, póki pół miliona chłopów stoi pod bronią? Nie stopnie ąż
one z pierwszym powiewem wiosny ak owe śniegi, które w te chwili pokrywa ą step?…

Tu znów przychoǳiły wo ewoǳie na myśl słowa Jeremiego: „Łaski można dać tylko
zwyciężonym” — i znów myśl ego zasuwała się w ciemność, a pod nogami otwierała się
przepaść.

Tymczasem mĳała północ. Wrzaski i wystrzały nieco przycichły; natomiast świst wi-
chru powiększał się, na dworze była zamieć śnieżna; znużone tłumy widocznie poczęły
rozchoǳić się do domów; naǳie a wstąpiła w serca komisarzów⁵⁷⁸.

⁵⁷⁰czaban — pasterz stepowy. [przypis redakcy ny]
⁵⁷¹mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna, zuch; Kozak. [przypis redakcy ny]
⁵⁷²Na pohybel (ukr.) — śmierć! na zgubę! [przypis redakcy ny]
⁵⁷³Kisiel, Adam herbu Kisiel (–) — wo ewoda bracławski i kĳowski, pan na Brusiłowie i Huszczy,

ostatni prawosławny senator Rzeczypospolite , negoc ował z Kozakami podczas powstań Pawluka i Chmielnic-
kiego. [przypis redakcy ny]

⁵⁷⁴pacyfikator — tu: ten, kto uspoka a, łagoǳi, uśmierza. [przypis redakcy ny]
⁵⁷⁵buława (z tur.) — symbol właǳy wo skowe ; roǳa broni, mała maczuga, często ozdobna. [przypis re-

dakcy ny]
⁵⁷⁶zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
⁵⁷⁷Hołowu Kisielowu (z ukr.) — głowę Kisiela. [przypis redakcy ny]
⁵⁷⁸komisarzów — ǳiś popr. forma D. lm: komisarzy. [przypis redakcy ny]
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Wo ciech Miaskowski, podkomorzy lwowski, podniósł się z ławy, posłuchał przy
oknie zasutym śniegiem i rzekł:

— Wiǳi mi się, że za łaską bożą utra eszcze doży emy.
— Może też i Chmielnicki nadeszle⁵⁷⁹ licznie szą asystenc ę, bo z tą nie do eǳiemy

— rzekł pan Śmiarowski.
Pan Zieleński, podczaszy bracławski, uśmiechnął się gorzko:
— Kto by to rzekł, że komisarzami poko owymi esteśmy!
— Posłowałem nieraz do Tatar⁵⁸⁰ — mówił pan chorąży nowogroǳki — ale takiego

posłowania nie zaznałem póki życia. Więce w naszych osobach Rzeczpospolita kontemp-
tu⁵⁸¹ dozna e, niż pod Korsuniem⁵⁸² i Piławcami⁵⁸³ doznała. Mówię też waszmościom:
wraca my, bo o układach nie ma co i myśleć.

— Wraca my — powtórzył ak echo pan Brzozowski, kasztelan kĳowski. — Nie
może pokó stanąć, niech bęǳie wo na.

Kisiel podniósł powieki i utkwił szklane oczy w kasztelanie.
— Żółte Wody, Korsuń, Piławce! — rzekł głucho.
I umilkł, a za nim umilkli wszyscy — eno pan Kulczyński, skarbnik kĳowski, począł

odmawiać głośno różaniec, a pan łowczy Krzetowski za głowę się obu rękoma chwycił
i powtarzał:

— Co za czasy? Co za czasy! Boże, zmiłu się nad nami.
Wtem drzwi się otwarły i Bryszowski, kapitan dragonów biskupa poznańskiego, do-

woǳący konwo em, wszedł do izby.
— Jaśnie wielmożny wo ewodo — rzekł — akiś Kozak pragnie wiǳieć ichmość

panów komisarzy.
— Dobrze — odrzekł Kisiel — a czerń rozeszła się uż?
— Poszli; obiecali utro wrócić.
— Barǳo nacierali?
— Okrutnie, ale Kozacy Dońca zabili ich kilkunastu. Jutro obiecali nas spalić.
— Dobrze, niech ten Kozak we ǳie.
Po chwili drzwi się otwarły i akaś wysoka, czarnobroda postać stanęła w progu izby.
— Kto esteś? — pytał Kisiel.
— Jan Skrzetuski, porucznik husarski księcia wo ewody ruskiego.
Kasztelan Brzozowski, pan Kulczyński i łowczy Krzetowski porwali się z ław. Wszyscy

oni służyli ostatniego roku z księciem pod Machnówką i Konstantynowem i znali pana
Jana doskonale, Krzetowski był mu nawet powinowatym⁵⁸⁴.

— Prawda! prawda! toż-że to pan Skrzetuski! — powtarzali.
— Co tu robisz? I akeś się do nas dostał? — pytał Krzetowski biorąc go w ramiona.
— W chłopskim przebraniu, ak waszmościowie wiǳicie — rzekł Skrzetuski.
— Mości wo ewodo — wołał kasztelan Brzozowski — toć to est na przednie szy

rycerz spod chorągwi wo ewody ruskiego, sławny w całym wo sku.
— Witam go też wǳięcznym sercem — rzekł Kisiel — i wiǳę, że wielkie to rezoluc i

musi być kawaler, skoro się do nas przedarł.
Po czym do Skrzetuskiego:
— Czego od nas żądasz?
— Abyście mi waszmość panowie iść ze sobą dozwolili.
— Smokowi w paszczękę leziesz… ale gdy taka waszmościna wola, oponować e nie

możemy.
Skrzetuski skłonił się w milczeniu.
Kisiel patrzył na niego ze zǳiwieniem.
Surowa twarz młodego rycerza uderzyła go powagą i boleścią.

⁵⁷⁹nadeszle — ǳiś popr. forma: nadeśle. [przypis redakcy ny]
⁵⁸⁰do Tatar — ǳiś popr. forma D. lm: do Tatarów. [przypis redakcy ny]
⁵⁸¹kontempt (z łac.) — zniewaga, obraza; pogarda, lekceważenie. [przypis redakcy ny]
⁵⁸²Korsuń (ǳiś ukr.: Korsuń-Szewczenkiwskĳ) — miasto na środkowe Ukrainie nad rzeką Roś, w średnio-

wieczu zamek władców kĳowskich, w XVII w. rezydenc a Wiśniowieckich; w bitwie pod Korsuniem ()
Kozacy Chmielnickiego wraz z Tatarami zwyciężyli wo ska polskie. [przypis redakcy ny]

⁵⁸³Piławce — wieś w centralne części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Konstantynowa; mie sce klęski
wo sk polskich w starciu z Kozakami i Tatarami (). [przypis redakcy ny]

⁵⁸⁴powinowaty — należący do roǳiny, ale nie krewny. [przypis redakcy ny]
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— Powieǳże mi waszmość — rzekł — akie powody gna ą cię do owego piekła, do
którego nikt po dobre woli nie iǳie.

— Nieszczęście, aśnie wielmożny wo ewodo.
— Niepotrzebniem pytał — rzekł Kisiel. — Musiałeś kogoś z bliskich utracić i tam

go eǳiesz szukać?
— Tak est.
— Dawnoż to się stało?
— Zeszłe wiosny.
— Jak to?… i waść dopiero teraz na poszukiwania się wybrał? Toż to rok blisko! Cóżeś

waszmość dotąd porabiał?
— Biłem się pod wo ewodą ruskim.
— Zaliż⁵⁸⁵ tak szczery pan nie chciał waści permis i uǳielić?
— Ja sam nie chciałem.
Kisiel znów spo rzał na młodego rycerza; po czym nastało milczenie, które przerwał

dopiero kasztelan kĳowski.
— Wszystkim nam, którzyśmy z księciem służyli, znane są nieszczęścia tego kawa-

lera, nad którymiśmy nie edną słoną kroplę z oczu uronili; a że wolał, póki była wo na,
o czyźnie służyć, zamiast swego dobra patrzeć, tym to chwalebnie z ego strony. Rzadki
to est przykład w ǳisie szych zepsutych czasach.

— Jeśli się pokaże, że mo e słowo u Chmielnickiego coś znaczy, to wierza mi wasz-
mość, że go nie pożału ę w waścine sprawie — rzekł Kisiel.

Skrzetuski skłonił się znowu.
— Idźże teraz spocznĳ — mówił łaskawie wo ewoda — bo musisz być znużon nie-

mało, ak i my wszyscy, którzy chwili spoko u nie mamy.
— Ja go do swo e stanc i zabiorę, to mó powinowaty — rzekł łowczy Krzetowski.
— Pó dźmy i my wszyscy na spoczynek; kto wie, czy następne nocy bęǳiemy spali!

— rzekł Brzozowski.
— Może snem wiecznym — zakończył wo ewoda.
To rzekłszy udał się do alkierza, przy którego drzwiach czekał uż pachołek, a za nim

rozeszli się i inni. Łowczy Krzetowski prowaǳił Skrzetuskiego do swe kwatery, która
była o kilka domów dale . Pachołek z latarką szedł przed nimi.

— Jakaż to noc ciemna i zawie a coraz większa — mówił łowczy. — E , panie Janie!
cośmy za chwile ǳiś przeżyli… myślałem, że sąd ostateczny blisko. Czerń prawie nam nóż
na gardle trzymała. Bryszowskiemu ręce ustawały. Jużeśmy się żegnać zaczynali.

— Byłem mięǳy czernią — odrzekł Skrzetuski. — Jutro na wieczór czeka ą nowe
watahy zbó ców, które dali znać o was. Jutro trzeba koniecznie stąd wyruszyć. Wszakże
do Kĳowa eǳiecie?

— Zależy to od responsu⁵⁸⁶ Chmielnickiego, do którego kniaź Czetwertyński po e-
chał. Oto mo a stanc a… we dź proszę, panie Janie, kazałem wina zagrzać, to się posilimy
przede snem.

Weszli do izby, w które na kominie palił się potężny ogień. Dymiące wino stało uż
na stole. Skrzetuski schwycił z chciwością za szklanicę.

— Od wczora nie miałem nic w gębie — rzekł.
— Wymizerowanyś strasznie. Widać i boleść, i trudy cię stoczyły. Ale mów mi eno

o sobie, boć a przecie wiem o two e sprawie… To ty kniaziówny tam mięǳy nimi szukać
zamyślasz?

— Albo e , albo śmierci — odparł rycerz.
— Łatwie śmierć zna ǳiesz: skądże wiesz, że kniaziówna tam może być? — pytał

dale łowczy.
— Bom e gǳie inǳie uż szukał.
— Gǳie tak?

⁵⁸⁵zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
⁵⁸⁶respons (z łac.) — odpowiedź. [przypis redakcy ny]
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— Wedle Dniestru aż do Jahorlika⁵⁸⁷. Jeźǳiłem z kupcami ormiańskimi, bo były
wskazówki, że tam ukryta; byłem wszęǳie, a teraz do Kĳowa adę, gdyż tam ą miał
Bohun odwieźć.

Zaledwie porucznik wymówił nazwisko Bohuna, gdy łowczy porwał się za głowę.
— Na Boga! — wykrzyknął — toż a ci na ważnie sze rzeczy nie mówię. Słyszałem,

że Bohun zabit.
Skrzetuski pobladł.
— Jak to? — rzekł. — Kto to powiadał?
— Ów szlachcic, który to raz uż kniaziównę ocalił, co to pod Konstantynowem ty-

le dokazywał, ten mnie mówił. Spotkałem go, gdy do Zamościa echał. Minęliśmy się
w droǳe. Ledwiem go spytał: „Co słychać?” — odpowieǳiał mi, że Bohun zabit. Pytam:
„A kto go zabił?” — odpowie: „Ja!” — Na tymeśmy się roz echali.

Płomień, który rozpalił się w twarzy Skrzetuskiego, zgasł nagle.
— Ten szlachcic — rzekł — rad klimkiem rzuci⁵⁸⁸. Jemu nie można wierzyć. Nie!

nie! Nie byłby on w stanie zabić Bohuna.
— A tyżeś się nie wiǳiał z nim, panie Janie? Bo i to sobie przypominam, że mówił

mi, iż do ciebie, do Zamościa eǳie.
— W Zamościu nie doczekałem się go. Musi on być teraz w Zbarażu, ale mnie pilno

było komis ę dogonić, wiecem z Kamieńca⁵⁸⁹ nie na Zbaraż wracał i nie wiǳiałem go
wcale. Bóg eden raczy wieǳieć, czy i to prawda, co on mnie w swoim czasie o nie
powiadał, co akoby podsłuchał w niewoli u Bohuna będąc, że za Jampolem⁵⁹⁰ ą ukrył,
a potem miał ą do Kĳowa na ślub wieźć. Może i to nieprawda, ako i wszystko, co Zagłoba
mówił.

— Po cóż tedy do Kĳowa eǳiesz?
Skrzetuski zamilkł — przez chwilę słychać było tylko świst i wycie wiatru.
— Bo… — rzekł łowczy przykłada ąc palec do czoła — bo eśli Bohun nie zabit, to

możesz snadnie wpaść mu w ręce.
— Po to a i adę, by ego znaleźć — odparł głucho Skrzetuski.
— Jak to?
— Niechże bęǳie sąd boży mięǳy nami.
— Aleć on do walki z tobą nie stanie, eno po prostu weźmie cię w łyka i żywota

zbawi lub Tatarom zaprzeda.
— Z komisarzami estem, w ich asystenc i.
— Da Bóg, abyśmy własne gardła wynieśli, a cóż mówić o asystenc i!
— Komu życie ciężkie, ziemia bęǳie lekka.
— Bó że się Boga, Janie!… tu nie o śmierć wreszcie choǳi, bo ta nikogo nie minie,

ale oni cię mogą na galery tureckie zaprzedać.
— Zali myślisz, panie łowczy, że mi bęǳie gorze , niż est?
— Wiǳę, żeś desperat, w miłosierǳie boże nie ufasz.
— Mylisz się, panie łowczy! Mówię, że mi źle na świecie, bo tak est, ale z wolą bożą

dawno się pogoǳiłem. Nie proszę, nie ęczę, nie przeklinam, łbem o ścianę nie tłukę,
chcę eno spełnić, co do mnie należy, póki mi sił i życia sta e.

— Ale cię boleść ako trucizna trawi.
— Bóg dał po to boleść, by trawiła, a lek ześle, kiedy sam zechce.
— Nie mam co rzec na takowy argument — rzekł łowczy. — W Bogu edyny ratunek,

w Bogu naǳie a dla nas i dla całe Rzeczypospolite . Po echał król do Częstochowy, może
też u Na świętsze Panny co wskóra, inacze zginiemy wszyscy.

Nastała cisza; zza okien tylko dochoǳiło przeciągłe „werdo” dragońskie.

⁵⁸⁷Jahorlik— rzeka w płd.-zach. części Ukrainy, lewy dopływ Dniestru; miasteczko i stanica wo skowa u u ścia
rzeki Jahorlik do Dniestru, ok.  km na płd. od Bracławia, wówczas przy granicy z Mołdawią i Turc ą, ǳiś
na terenie Mołdawii. [przypis redakcy ny]

⁵⁸⁸rad klimkiem rzuci — lubi zmyślać, koloryzować. [przypis redakcy ny]
⁵⁸⁹Kamieniec Podolski — miasto i zamek w płd.-zach. części Ukrainy, ok.  km na południe od Tarnopola

i Zbaraża; naturalna twierǳa w zakolu rzeki Smotrycz opierała się oblężeniom tureckim i kozackim aż do 
r.; po panowaniu tureckim (–) pozostał w Kamieńcu muzułmański minaret przy katedrze św. Piotra
i Pawła. [przypis redakcy ny]

⁵⁹⁰Jampol (w obwoǳie winnickim) — miasto w płd.-zach. części Ukrainy, położone w arze na lewym brzegu
Dniestru (ǳiś przy granicy z Mołdawią), w XVII w. lokalny ośrodek handlowy. [przypis redakcy ny]
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— Tak, tak — mówił po chwili łowczy. — Wszyscy my więce do umarłych niż do
żywych należymy. Zapomnieli uż luǳie śmiać się w te Rzeczypospolite , eno ęczą ako
ten wicher w kominie. Wierzyłem i a, że nastaną lepsze czasy, pókim tu wraz z inny mi
nie przy echał, ale wiǳę teraz, że płonna to była naǳie a. Ruina, wo na, głód, mordy i nic
więce … nic więce .

Skrzetuski milczał; płomień ogniska palącego się w kominie oświecał twarz ego wy-
chudłą i surową.

Wreszcie podniósł głowę i rzekł poważnym głosem:
— Doczesność to wszystko, która upływa, przemĳa — i nic się po nie nie zosta e.
— Mówisz ak mnich — rzekł pan łowczy.
Skrzetuski nie odpowieǳiał; wicher tylko ęczał coraz żałośnie w kominie.

 
Naza utrz rano opuścili komisarze, a z nimi i pan Skrzetuski, Nowosiółki, ale była to
podróż opłakana, w które na każdym posto u, w każdym miasteczku groziła im śmierć,
a wszędy spotykały gorsze od śmierci zniewagi, w tym właśnie gorsze, że komisarze wieź-
li w osobach swych powagę i ma estat Rzeczypospolite . Pan Kisiel⁵⁹¹ rozchorzał tak, iż
na wszystkich noclegach wnoszono go na saniach do domów i piekarni. Podkomorzy
lwowski łzami się zalewał nad hańbą swo ą i o czyzny; kapitan Bryszowski również roz-
chorzał od bezsenności i pracy, więc mie sce ego za ął pan Skrzetuski i prowaǳił dale
ów nieszczęsny orszak wśród nacisku tłumów, obelg, gróźb, szarpaniny i bitew.

W Białogroǳie⁵⁹² znów zdawało się komisarzom, że ostatnia ich goǳina nadeszła.
Pospólstwo pobiło chorego Bryszowskiego, zamordowało pana Gniazdowskiego — i tyl-
ko przybycie metropolity na rozmowę z wo ewodą wstrzymało rzeź uż przygotowaną. Do
Kĳowa nie chciano wcale wpuścić komisarzy. Książę Czetwertyński wrócił  lutego od
Chmielnickiego bez żadne odpowieǳi. Komisarze nie wieǳieli, co dale czynić, gǳie
się obrócić. Powrót zagroǳiły im ogromne watahy czeka ące tylko na zerwanie ukła-
dów, aby wymordować poselstwo. Tłuszcza rozzuchwalała się coraz barǳie . Chwytano
za le ce koni dragońskich i tamowano drogę; rzucano kamienie, kawały lodu i zmarznię-
te grudy śniegu do sań wo ewody. W Gwozdowe Skrzetuski i Doniec musieli stoczyć
krwawą bitwę, w które rozpęǳili kilkaset czerni. Wy echali znów chorąży nowogroǳki
i Śmiarowski z perswaz ą do Chmielnickiego, by na komis ę do Kĳowa przybył, ale wo e-
woda małą miał naǳie ę, ażeby mogli żywi do niego do echać; tymczasem w Chwastowie
musieli komisarze z założonymi rękoma patrzyć na tłumy mordu ące eńców obo e płci
i wszelkiego wieku, których topiono w przeręblach, polewano wodą na mrozie, boǳo-
no widłami lub obstrugiwano żywcem nożami. Takich dni upłynęło ośmnaście, zanim
przyszła na koniec odpowiedź od Chmielnickiego, że do Kĳowa przy echać nie chce, ale
w Pere asławiu⁵⁹³ czeka na wo ewodę i komisarzy.

Odetchnęli tedy nieszczęśni wysłańcy sąǳąc, że skończyła się uż ich męka; akoż
przeprawiwszy się przez Dniepr w Trypolu, udali się na noc do Woronkowa, z którego
sześć tylko mil było do Pere asławia. Wy echał naprzeciw nich o pół mili Chmielnicki
chcąc niby cześć poselstwu królewskiemu okazać, ale akże zmieniony od owych czasów,
w których się za ukrzywǳonego podawał — quantum mutatus ab illo⁵⁹⁴! — ak słusznie
pisał wo ewoda Kisiel.

Wy echał bowiem w kilkaǳiesiąt koni, z pułkownikami, esaułami⁵⁹⁵ i muzyką wo -
skową, pod znakiem, buńczukiem⁵⁹⁶ i czerwoną chorągwią akby książę uǳielny. Orszak

⁵⁹¹Kisiel, Adam herbu Kisiel (–) — wo ewoda bracławski i kĳowski, pan na Brusiłowie i Huszczy,
ostatni prawosławny senator Rzeczypospolite , negoc ował z Kozakami podczas powstań Pawluka i Chmielnic-
kiego. [przypis redakcy ny]

⁵⁹²Białogród własc. Białogród Kĳowski — miasto położone ok.  km na zachód od centrum Kĳowa, w śre-
dniowieczu stanowiło pierwszą linię obrony Kĳowa od zachodu; ǳiś wieś Biłohorodka. [przypis redakcy ny]

⁵⁹³Perejasław (ǳiś ukr.: Perejasław-Chmelnyckĳ) — miasto na środkowe Ukrainie, ok.  km na płd. wschód
Kĳowa, w XVII w. ośrodek kozacki; w  oblegane bez skutku przez polskiego hetmana Koniecpolskiego,
w  mie sce rokowań Polaków z Chmielnickim. [przypis redakcy ny]

⁵⁹⁴quantum mutatus ab illo (łac.) — o ileż odległy od tamtego. [przypis redakcy ny]
⁵⁹⁵esauł — oficer kozacki. [przypis redakcy ny]
⁵⁹⁶buńczuk — symbol właǳy wo skowe , drzewce, ozdobione końskim włosiem. [przypis redakcy ny]
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komisarski zatrzymał się natychmiast, on zaś przyskoczywszy do naczelnych sani, w któ-
rych echał wo ewoda, patrzył czas akiś w ego sęǳiwe oblicze; po czym uchylił trochę
kołpaka i rzekł:

— Czołem wam, panowie komisary, i tobie, wo ewodo! Lepie było dawnie zacząć
ze mną traktaty, kiedy a był mnie szy i siły własne nie znał, ale że was korol do mene
prisław⁵⁹⁷, tak was wǳięcznym sercem w mo e ziemi przy mu ę…

— Wita , mości hetmanie! — odrzekł Kisiel. — Król egomość posłał nas, byśmy ci
ego łaskę ofiarowali i sprawiedliwość wyrząǳili.

— Za łaskę ǳięku ę, a sprawiedliwość uż a sam sobie ot tym na waszych szy ach
wyrząǳił — tu uderzył się po szabli — i dale wyrząǳę, eśli mnie nie ukontentu ecie.

— Nieuprze mie nas witasz, mości hetmanie zaporoski, nas, wysłańców królewskich.
— Ne budu howoryty na morozi⁵⁹⁸, bęǳie na to lepszy czas — odparł szorstko

Chmielnicki. — Puszcza mnie, Kisielu, do swoich sani, bo wam chcę cześć wyrząǳić
i razem echać.

To rzekłszy, zsiadł z konia i zbliżył się do sani. Kisiel zaś usunął się ku prawe ręce,
zostawia ąc wolną lewą stronę.

Wiǳąc to Chmielnicki zmarszczył się i krzyknął:
— A ty mnie dawa prawą rękę!
— Jam senator Rzeczypospolite !
— A mnie co senator! Pan Potocki pierwszy senator i hetman koronny, a a go mam

w łykach razem z innymi i utro, eśli zechcę, na pal wbić każę!
Rumieńce wystąpiły na blade policzki Kisiela.
— Osobę króla tu przedstawiam!
Chmielnicki zmarszczył się eszcze mocnie , ale się pohamował i siadł po lewe stronie

mrucząc:
— Na korol bude w Warszawi⁵⁹⁹, a a na Rusi. Nie dość a, wiǳę, na karki wam

nastąpił.
Kisiel nie odrzekł nic, eno oczy podniósł ku niebu. Miał on uż przedsmak tego, co

go czekało, i słusznie pomyślał w te chwili, iż eśli droga do Chmielnickiego była Golgotą,
to posłowanie przy nim męką samą.

Konie ruszyły do miasta, w którym grzmiało dwaǳieścia ǳiał i biły wszystkie ǳwony.
Chmielnicki akby w obawie, by komisarze nie poczytali tych odgłosów za cześć wyłącznie
im wyrząǳoną, rzekł do wo ewody:

— Tak a nie tylko was, ale i innych posłów przy mował, których do mnie przysłano.
I Chmielnicki mówił prawdę — istotnie bowiem poprzysyłano uż do niego akby do

uǳielnego księcia poselstwa. Wraca ąc się spod Zamościa pod wrażeniem elekc i i klęsk
przez litewskie wo ska zadanych, nie miał hetman w sercu ani połowy te pychy, ale
gdy Kĳów wyszedł naprzeciw niego ze światłem i chorągwiami, gdy akademia witała go
„tamquam Moisem, servatorem, salvatorem, liberatorem populi de servitute lechica et bono
omine⁶⁰⁰ Bohdan — od Boga dany” — gdy wreszcie nazwano go „illustrissimus princeps⁶⁰¹”
— tedy, wedle słów współczesnych: „podniosła się tym bestia”. Poczuł istotnie swo ą siłę
i grunt pod nogami, akiego dotąd mu nie dostawało.

Poselstwa zagraniczne były milczącym uznaniem zarówno ego potęgi, ak uǳielno-
ści; stała przy aźń Tatarów, opłacana większością zdobytych łupów i nieszczęsnym asy-
rem⁶⁰², który ten wóǳ ludowy z ludu wybierać pozwolił — obiecywała poparcie prze-
ciw każdemu nieprzy acielowi; dlatego to Chmielnicki, uzna ący eszcze pod Zamościem
zwierzchnictwo i wolę królewską, obecnie wbity w pychę, przekonany o swe sile, o nie-
łaǳie Rzeczypospolite , niedołęstwie e woǳów, gotów był i na samego króla podnieść
rękę, marząc uż teraz w posępne swe duszy nie o swobodach kozackich, nie o powró-

⁵⁹⁷korol do mene prisław (z ukr.) — król do mnie przysłał. [przypis redakcy ny]
⁵⁹⁸Ne budu howoryty na morozi (z ukr.) — nie będę rozmawiał na mrozie. [przypis redakcy ny]
⁵⁹⁹Naj korol bude w Warszawi (z ukr.) — niech król bęǳie w Warszawie. [przypis redakcy ny]
⁶⁰⁰tamquamMoisem, servatorem, salvatorem, liberatorem populi de servitute lechica et bono omine (łac.) — akby

Mo żesza, opiekuna, wybawcę, wyzwoliciela ludu z niewoli polskie i na dobrą wróżbę. [przypis redakcy ny]
⁶⁰¹illustrissimus princeps (łac.) — na aśnie szy książę. [przypis redakcy ny]
⁶⁰²jasyr (z tur.) — niewolnicy, eńcy. [przypis redakcy ny]
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ceniu dawnych przywile ów Zaporożu, nie o sprawiedliwości dla siebie, lecz o państwie
uǳielnym, o czapce książęce i berle.

I czuł się panem Ukrainy. Zaporoże stało przy nim, bo nigdy pod niczy ą buławą nie Chłop, Wolność, Właǳa
nurzało się tak we krwi i zdobyczy; ǳiki z natury lud garnął się do niego, bo gdy chłop
mazowiecki lub wielkopolski bez szemrania dźwigał owo brzemię przewagi i ucisku, akie
w całe Europie nad „potomkami Chama” ciężyło, Ukrainiec razem z powietrzem stepów
wciągał w siebie miłość swobody tak nieograniczone i ǳikie , i bu ne , ak stepy same.
Zali⁶⁰³ mu wola była choǳić za pańskim pługiem, gdy mu wzrok ginął w boże , nie
pańskie pustyni, gdy zza porohów Sicz wołała na niego: „Kiń⁶⁰⁴ pana i chodź na wolę!”
— gdy Tatar srogi uczył go wo ny, przyzwycza ał oczy ego do pożogi i mordu, a ręce do
broni? Zali nie było mu lepie u Chmiela buszować i paniw rizaty niż grzbiet hardy giąć
przed podstarościm?…

A oprócz tego lud garnął się do Chmiela, bo kto się nie garnął, w asyr szedł. W Stam-
bule za ǳiesięć strzał dawano niewolnika, za łuk w ogniu prażony — trzech, taka była
ich mnogość. Więc czerń nie miała wyboru — i eno pieśń ǳiwna po owych czasach zo-
stała, którą długo potem następne pokolenia po chatach śpiewały, pieśń ǳiwna o owym
woǳu, Mo żeszem⁶⁰⁵ zwanym: „O , szczob toho Chmila perwsza kula ne mynuła⁶⁰⁶!”

Niknęły miasteczka, miasta i wsie, kra zmieniał się w pustkę i w ruinę, w edną ranę, Samolubstwo,
Okrucieństwoktóre wieki nie mogły wygoić — ale ów wóǳ i hetman tego nie wiǳiał czy nie chciał

wiǳieć — bo on nigdy nic poza sobą nie wiǳiał — i rósł, i tuczył się krwią, ogniem, we
własnym potwornym samolubstwie utopił własny lud, własny kra — i oto wwoził teraz
komisarzy do Pere asławia przy huku ǳiał i biciu we ǳwony, ak uǳielny pan hospodar,
kniaź.

Jechali do askini lwa, zwiesiwszy głowy, komisarze i resztki naǳiei w nich gasły,
a tymczasem Skrzetuski, adąc poza długim szeregiem sani, pilno rozpatrywał twarze
pułkowników przybyłych z Chmielnickim, czy nie u rzy mięǳy nimi Bohuna. Po bez-
owocnych poszukiwaniach nad Dniestrem, aż za Jahorlik⁶⁰⁷, od dawna w duszy pana Jana Honor, Przysięga,

Po edynekdo rzał zamiar, ako ostatni edyny sposób: wyszukania Bohuna i wyzwania go na walkę
śmiertelną. Wieǳiał wprawǳie nieszczęsny rycerz, że w takim hazarǳie Bohun może
go bez walki zgłaǳić lub Tatarom oddać, ale lepie o nim tuszył: znał ego męstwo i sza-
loną odwagę i prawie był pewien, że ma ąc wybór, Bohun do walki o kniaziównę stanie.
Więc układał sobie w swe rozdarte duszy cały plan, ako przysięgą Bohuna zwiąże, że
na wypadek swe śmierci pozwoli Helenie od echać. O siebie uż pan Skrzetuski nie dbał
i przypuszcza ąc, że Bohun powie: „Jeśli zginę, tak ona ni dla mnie, ni dla ciebie” —
gotów był i na to pozwolić i poprzysiąc ze swe strony, byle ą z wrażych⁶⁰⁸ rąk wyrwać.
Niechby w klasztorze szukała na resztę żywota spoko u, on by go naprzód w wo nie,
a potem, eśliby polec nie przyszło, również pod habitem poszukał, tak ak go po pro-
stu szukały w owych czasach wszystkie dusze bole ące. Droga zdawała się Skrzetuskiemu
prosta i asna, a gdy mu pod Zamościem myśl walki z Bohunem raz poddano, gdy po-
szukiwania w naddniestrzańskich komyszach⁶⁰⁹ zawiodły… droga ta wydała się i edyną.
Tym celem, znad Dniestru ednym tchem, nigǳie nie spoczywa ąc, do komisarzy dążył,
spoǳiewa ąc się albo w otoczeniu Chmielnickiego, albo w Kĳowie znaleźć niechybnie
Bohuna, tym barǳie że wedle tego, co w Jarmolińcach⁶¹⁰ mówił Zagłoba, watażka⁶¹¹ do
Kĳowa na ślub przy trzystu świecach miał z echać.

⁶⁰³zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
⁶⁰⁴kiń (z ukr.) — rzuć. [przypis redakcy ny]
⁶⁰⁵Mojżesz (XIII a. XII w. p.n.e.) — postać biblĳna, na większy prorok Starego Testamentu, wyprowaǳił swó

lud z niewoli egipskie . [przypis redakcy ny]
⁶⁰⁶Oj, szczob toho Chmila perwsza kula ne mynuła (z ukr.) — o , żeby tego Chmiela pierwsza kula nie minęła.

[przypis redakcy ny]
⁶⁰⁷Jahorlik— rzeka w płd.-zach. części Ukrainy, lewy dopływ Dniestru; miasteczko i stanica wo skowa u u ścia

rzeki Jahorlik do Dniestru, ok.  km na płd. od Bracławia, wówczas przy granicy z Mołdawią i Turc ą, ǳiś
na terenie Mołdawii. [przypis redakcy ny]

⁶⁰⁸wraży (z ukr.) — wrogi, nienawistny. [przypis redakcy ny]
⁶⁰⁹komysz (daw.) — zarośla; kry ówka. [przypis redakcy ny]
⁶¹⁰Jarmolińce — miasteczko w zach. części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Zbaraża. [przypis redak-

cy ny]
⁶¹¹watażka — dowódca odǳiału kozaków lub bandy rozbó ników. [przypis redakcy ny]
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Ale próżno Skrzetuski szukał go teraz mięǳy pułkownikami. Znalazł natomiast wielu
eszcze z dawnie szych, spoko nych czasów zna omych, ako ǲieǳiałę, którego w Czeh-
rynie⁶¹² widywał, ako Jaszewskiego, który od Siczy do księcia posłował, ako Jarosza,
dawnego księcia setnika, i Naokołopalca, i Hruszę, i wielu innych, więc postanowił się
ich pytać.

— To my dawni zna omi — rzekł zbliża ąc się do Jaszewskiego.
— Ja ciebie w Łubniach⁶¹³ znał, ty kniazia Jaremy łycar⁶¹⁴ — odpowieǳiał pułkownik.

— My w Łubniach pili razem i hulali. A co twó kniaź porabia?
— Zdrów.
— Na wiosnę nie bęǳie on zdrów. Oni się z Chmielnickim eszcze nie spotkali, ale

się spotka ą i musi ednemu pó ść na pohybel.
— Komu Bóg przysąǳi.
— No, Bóg na naszego bat’ka⁶¹⁵ Chmiela łaskaw. Już twó kniaź na Zadnieprze, na

swó tatarski brzeg⁶¹⁶, nie wróci. U Chmielnickiego bohato⁶¹⁷ moło ców⁶¹⁸ — a u kniazia
co? Szczery on żołnir — ale i nasz bat’ko Chmielnicki szczery żołnir. A ty uż nie u kniazia
w chorągwi?

— Z komisarzami adę.
— No, a rad, że ty stary zna omy.
— Jeśliś ty rad, tak ty mnie przysługę odda , a a ci wǳięczen będę.
— Jaką przysługę?
— Powieǳ ty mi, gǳie est Bohun, ten sławny ataman, dawnie z pere asławskiego

pułku, któren ǳiś musi uż mięǳy wami wyższą pewnie mieć szarżę.
— Milcz! — odpowieǳiał groźnie Jaszewski. — Szczęście two e, że my starzy zna omi

i że a pił z tobą, bo inacze uż by a ciebie tym oto buzdyganem na śniegu rozciągnął.
Skrzetuski spo rzał na niego zdumiony, ale ako był człowiek prędkie rezoluc i, więc

buławę w ręku ścisnął.
— Czyś oszalał?
— Nie oszalał a ani ci nie chcę grozić, eno taki est rozkaz Chmiela, iż eśliby kto-

kolwiek z was, choćby który z komisarzy, o co spytał — żeby go na mie scu ubić. Nie
uczynię a tego, to inny uczyni, dlatego ostrzegam cię z życzliwości.

— Toż a w swo e prywatne sprawie pytam.
— No, wszystko edno. Chmiel rzekł nam, pułkownikom, i kazał innym powtórzyć:

„Choćby który o drwa do pieca albo o potaż⁶¹⁹ pytał, ubić go”. Ty to powtórz swoim.
— ǲięku ę-ć za dobrą radę — rzekł Skrzetuski.
— Ciebie ednego a przestrzegł, a innego Lacha pierwszy by rozciągnął.
Umilkli. Już też orszak dotarł do bram miasta. Oba boki drogi i ulice roiły się od

czerni i zbro nego kozactwa, które ze względu na obecność Chmielnickiego nie śmiało
rzucać przekleństw i brył śniegu do sani, ale które spoglądało ponuro na komisarzów
ściska ąc pięście lub głownie szabel.

Skrzetuski, sformowawszy w czwórki dragonów, podniósł głowę i dumnie a spoko -
nie echał przez szeroką ulicę, nie zwraca ąc na mnie sze uwagi na groźne spo rzenia tłu-
mów; w duszy tylko myślał, ak wiele potrzeba mu bęǳie zimne krwi, zaparcia się siebie
i chrześcĳańskie cierpliwości, by tego, co zamierzył, dokonać i nie utonąć po pierwszym
kroku w tym morzu nienawiści.

⁶¹²Czehryn a. Czehryń (ukr. Czyhyryn) — miasto na środkowe Ukrainie, położone nad Taśminą, dopływem
środkowego Dniepru, edna z na dale wysuniętych twierǳ Rzeczypospolite . [przypis redakcy ny]

⁶¹³Łubnie — miasto na Połtawszczyźnie, na śr.-wsch. Ukrainie, rezydenc a książąt Wiśniowieckich. [przypis
redakcy ny]

⁶¹⁴łycar (ukr.) — rycerz. [przypis redakcy ny]
⁶¹⁵bat’ko (ukr.) — o ciec. [przypis redakcy ny]
⁶¹⁶tatarski brzeg — tak nazywano lewy brzeg Dniepru, prawy zwano ruskim. [przypis redakcy ny]
⁶¹⁷bohato (z ukr. bahato) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
⁶¹⁸mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna, zuch; Kozak. [przypis redakcy ny]
⁶¹⁹potaż (z hol. pot: garnek; asch: popiół) — popiół, używany w różnych gospodarczych czynnościach, a.

naczynie na popiół. [przypis redakcy ny]

  Ogniem i mieczem, tom drugi 



 
Następnego dnia długie były rozhowory⁶²⁰ komisarzy mięǳy sobą: czy dary królewskie
wręczyć Chmielnickiemu natychmiast, czy też czekać, dopóki by większe pokory i a-
kowe ś skruchy nie okazał. Stanęło na tym, żeby go u ąć luǳkością i łaską królewską,
zapowieǳiano więc wręczenie darów — i naza utrz ǳień odbył się ów akt uroczysty.
Od rana biły ǳwony i grzmiały ǳiała. Chmielnicki czekał przed swym dworcem wśród
pułkowników, wszystkie starszyzny i nieprzeliczonych tłumów kozactwa i czerni, chciał
bowiem, żeby cały naród wiǳiał, aką to go czcią sam król otacza. Zasiadł więc pod zna-
kiem i buńczukiem⁶²¹, na podniesieniu, w altembasowym⁶²², czerwonym, sobolim ko-
pieniaku⁶²³, ma ąc przy sobie posłów sąsiednich, i wziąwszy się pod boki, nogi oparłszy
na aksamitne poduszce ze złotą ęǳlą, czekał na komisarzy. W tłumach zgromaǳo-
ne czerni zrywały się co chwila szmery pochlebne i radosne na widok woǳa, w którym
tłum ów, ceniący nad wszystko siłę, wiǳiał uosobienie te siły. Tak tylko bowiem imagi-
nac a ludowa mogła sobie przedstawiać niezwalczonego swego szampierza⁶²⁴, pogromcę
hetmanów, duków⁶²⁵, szlachty i w ogóle Lachiw⁶²⁶, którzy aż do ego czasów byli okry-
ci urokiem niezwyciężoności. Chmielnicki przez ten rok bo ów postarzał nieco, ale się
nie pochylił — olbrzymie ego ramiona zdraǳały zawsze siłę zdolną przewracać państwa
lub tworzyć nowe, ogromna twarz, zaczerwieniona od nadużycia trunków, wyrażała wolą
nieugiętą, dumę niepohamowaną i zuchwałą pewność, którą e dały zwycięstwa. Groza
i gniew drzemały w fałdach te twarzy i poznałeś łacno, że gdy się rozbuǳą, lud chyli się
pod ich straszliwym tchnieniem ak las pod burzą. Z oczu okolonych czerwoną obwód-
ką strzelało mu uż zniecierpliwienie, że komisarze nie przybywali z darami dość rychło,
a z nozdrzy wychoǳiły na mrozie dwa kłęby pary ak dwa słupy dymu z nozdrzy Lucypera
— i w te mgle własnych płuc sieǳiał cały purpurowy, posępny, dumny, obok posłów,
wśród pułkowników, ma ąc naokół morze czerni.

Aż wreszcie pokazał się orszak komisarski. Na czele szli dobosze bĳący w kotły oraz
trębacze z trąbami przy ustach i wydętymi policzkami, bębniąc i wydobywa ąc z mosią-
ǳu długie żałosne głosy, akoby na pogrzebie sławy i godności Rzeczypospolite . Za ową
kapelą niósł łowczy Krzetowski buławę na aksamitne poduszce, Kulczyński, skarbnik
kĳowski, czerwoną chorągiew z orłem i napisem — a dale Kisiel⁶²⁷ szedł samotnie, wy-
soki, szczupły, z białą brodą, spływa ącą na piersi, z cierpieniem w arystokratyczne twarzy
i bólem bezdennym w duszy. O kilka kroków za wo ewodą wlokła się reszta komisarzy,
a orszak zamykała dragonia Bryszowskiego pod Skrzetuskim.

Kisiel szedł wolno, bo oto w te chwili u rzał asno, że spoza podartego łachmana Zwątpienie
układów, spod pozorów ofiarowania łaski królewskie i przebaczenia, inna, naga, ohydna
prawda wygląda, którą ślepi nawet u rzą, głusi usłyszą, bo krzyczy: „Nie iǳiesz ty, Kisie-
lu, łaski ofiarować, ty iǳiesz o nią prosić; ty iǳiesz ą kupić za tę buławę i chorągiew,
a iǳiesz pieszo do nóg tego chłopskiego woǳa w imieniu całe Rzeczypospolite , ty, se-
nator i wo ewoda…” Więc rozǳierała się dusza w panu z Brusiłowa i czuł się tak lichym
ak robak i tak niskim ak proch, a w uszach huczały mu słowa Jeremiego: „Lepie nam
nie żyć niż żyć w niewoli u chłopstwa i pogaństwa”. Czymże on, Kisiel, był w porównaniu
z tym kniaziem z Łubniów⁶²⁸, który nie inacze ukazywał się rebelii, eno ak Jowisz ze
zmarszczoną brwią, wśród zapachu siarki, płomieni wo ny i dymów prochu? Czymże on
był? Pod ciężarem tych myśli złamało się serce wo ewody, uśmiech odleciał na zawsze

⁶²⁰rozhowor (z ukr.) — rozmowa. [przypis redakcy ny]
⁶²¹buńczuk — symbol właǳy wo skowe , drzewce, ozdobione końskim włosiem. [przypis redakcy ny]
⁶²²altembas — kosztowna tkanina z wypukłymi wzorami, przetykana złotymi nićmi, roǳa brokatu aksamit-

nego. [przypis redakcy ny]
⁶²³kopieniak (daw.) — płaszcz. [przypis redakcy ny]
⁶²⁴szampierz a. sąpierz (starop.: strona w sporze, zawodnik, rywal) — przedstawiciel; bo ownik. [przypis

redakcy ny]
⁶²⁵duk (z łac. dux) — wóǳ, książę. [przypis redakcy ny]
⁶²⁶Lach (daw. ukr.) — Polak; tu: D. lm, Lachiw: Polaków. [przypis redakcy ny]
⁶²⁷Kisiel, Adam herbu Kisiel (–) — wo ewoda bracławski i kĳowski, pan na Brusiłowie i Huszczy,

ostatni prawosławny senator Rzeczypospolite , negoc ował z Kozakami podczas powstań Pawluka i Chmielnic-
kiego. [przypis redakcy ny]

⁶²⁸Łubnie — miasto na Połtawszczyźnie, na śr.-wsch. Ukrainie, rezydenc a książąt Wiśniowieckich. [przypis
redakcy ny]
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z ego twarzy, radość na wieki z ego serca i czuł, że wolałby stokroć umrzeć niż krok
eszcze eden postąpić; ale szedł, bo pchała go naprzód cała ego przeszłość, wszystkie
prace, usiłowania, cala nieubłagana logika ego poprzednich czynów…

Chmielnicki czekał na niego, wsparty pod boki, z wydętymi usty⁶²⁹ i namarszczoną
brwią.

Orszak zbliżył się na koniec. Kisiel, wysunąwszy się naprzód, postąpił kilka kroków
aż do podniesienia. Dobosze przestali bębnić, trębacze trąbić — i nastała wielka cisza
w tłumach, eno powiew mroźny łopotał czerwoną chorągiew niesioną przez pana Kul-
czyńskiego.

Nagle ciszę tę przerwał głos akiś krótki, donośny a rozkazu ący, który zabrzmiał
z niewypowieǳianą siłą desperac i, nie liczące się z niczym i z nikim:

— Dragonia w tył! Za mną!
Był to głos pana Skrzetuskiego.
Wszystkie głowy zwróciły się w ego stronę. Sam Chmielnicki podniósł się nieco

na sieǳeniu, aby zobaczyć, co się ǳie e; komisarzom krew uciekła z twarzy. Skrzetuski
stał na koniu wyprostowany, blady, z iskrzącymi oczyma i gołą szablą w ręku i na wpół
zwrócony ku dragonom powtórzył raz eszcze grzmiący rozkaz:

— Za mną!…
Wśród ciszy kopyta końskie zakołatały po umiecione gruǳie uliczne . Wyćwiczeni

dragoni zwrócili na mie scu konie, porucznik stanął na ich czele, dał znak mieczem i cały
odǳiał ruszył z wolna na powrót ku domostwu komisarzy.

Zǳiwienie i niepewność odmalowały się na wszystkich twarzach nie wyłącza ąc i Chmiel-
nickiego, albowiem w głosie i ruchu porucznika było coś naǳwycza nego; nikt ednak
dobrze nie wieǳiał, czy to oddalenie się nagłe eskorty nie należało do ceremoniału uro-
czystości. Jeden Kisiel zrozumiał wszystko, zrozumiał, że i traktaty, i życie komisarzy wraz
z eskortą zawisło w te chwili na włosku, więc wstąpił na podniesienie i nim Chmielnicki
zdołał pomyśleć, co się stało, zaczął przemowę.

Począł więc od ofiarowania łaski królewskie Chmielnickiemu i całemu Zaporożu, ale
wnet mowa ego została przerwana nowym za ściem, które tę tylko miało dobrą stronę,
że całkiem odwróciło uwagę od poprzedniego: oto ǲieǳiała, stary pułkownik, sto ąc
wedle Chmielnickiego, począł potrząsać buławą na wo ewodę i rzucać się, i krzyczeć:

— Co tam mówisz, Kisielu! Król — ako król, ale wy, królewięta, kniaziowie, szlachta,
nabroiliście mnogo. I ty, Kisielu, kość z kości naszych, odszczepiłeś się od nas, a z Lachy⁶³⁰
przesta esz. Dosyć nam twego gadania, bo szablą dostaniem, czego nam trzeba.

Wo ewoda spo rzał ze zgorszeniem w oczy Chmielnickiego.
— W takie to ryzie, hetmanie, utrzymu esz swoich pułkowników?
— Milcz, ǲieǳiała! — zawołał hetman.
— Milcz, milcz! Upił się, choć rano! — powtórzyli inni pułkownicy. — Poszedł

precz, bo za łeb wyciągniem!
ǲieǳiała chciał dłuże huczeć, ale istotnie schwytano go za kark i wyrzucono za koło.
Wo ewoda mówił dale gładkimi i wybornymi słowy pokazu ąc Chmielnickiemu, ak

wielkie bierze upominki — bo znak właǳy prawe , którą dotąd ako przywłaszczyciel
eno piastował. Król, mogąc karać, woli mu przebaczyć, co czyni dla posłuszeństwa, akie
pod Zamościem okazał — i dlatego, że poprzednie przestępstwa nie za ego były speł-
nione panowania. Słuszna więc, aby on, Chmielnicki, tak wiele przedtem zgrzeszywszy,
wǳięcznym się teraz za łaskę i klemenc ę⁶³¹ okazał, krwi rozlewu zaprzestał, chłopstwo
uspokoił i do traktatów z komisarzami przystąpił.

Chmielnicki przy ął w milczeniu buławę i chorągiew, którą rozwinąć nad sobą wnet
rozkazał. Czerń na ten widok zawyła radosnymi głosami, tak że przez chwilę nic nie było
słychać.

Pewne zadowolenie odbiło się na twarzy hetmana, który poczekawszy chwilę, rzekł:
— Za tak wielką łaskę, którą mi król egomość przez wasze moście pokazał, że i właǳę

nad wo skiem przysłał, i przeszłe mo e przestępstwa przebacza, uniżenie ǳięku ę. Zawsze
to a mówił, że król ze mną przeciw wam, nieszczerym dukom i królewiętom, trzyma,

⁶²⁹usty — ǳiś popr. forma: ustami. [przypis redakcy ny]
⁶³⁰z Lachy — ǳiś popr. forma N. lm: z Lachami. [przypis redakcy ny]
⁶³¹klemencja (z łac.) — łagodność, pobłażanie. [przypis redakcy ny]
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a na lepszy dowód, że kontentac ę mnie przysyła za to, że a wam szy e ucinał — tak i dale
będę ucinał, eżeli mnie i króla słuchać we wszystkim nie bęǳiecie.

Ostatnie słowa wymówił Chmielnicki podniesionym głosem, ła ąc i marszcząc brwi,
ak gdyby gniew poczynał w nim wzbierać, a komisarze zdrętwieli na tak niespoǳiany
obrót ego odpowieǳi. Kisiel zaś rzekł:

— Król ci, mości hetmanie, krwi przelewu nakazu e poprzestać i traktaty z nami
począć.

— Krew nie a wylewam, eno litewskie wo sko — odparł szorstko hetman — bo
mam wiadomość, że mi Raǳiwiłł mó Mozyr i Turów wyciął, co eśli się sprawǳi, dosyć
mam waszych eńców, i znacznych, wnet im szy e każę poucinać. Do traktatów teraz nie
przystąpię. Komis a trudno się teraz ma zacząć i odprawować, bo wo ska w kupie nie masz,
eno garść pułkowników przy mnie, a reszta w zimownikach; bez nich nie mogę zaczynać.
Zresztą, po co gadać dłuże na mrozie? Co wy mnie mieli oddać, to oddali, i wszyscy to
wiǳieli, że uż a hetman z ramienia królewskiego, a teraz chodźcie do mnie na gorzałkę,
na obiad, bom głodny.

To rzekłszy, Chmielnicki ruszył ku swemu dworcowi, a za nim komisarze i pułkowni-
cy. W wielkie środkowe izbie stał nakryty stół ugina ący się pod srebrem zdobycznym,
mięǳy którym wo ewoda Kisiel byłby może znalazł i swo e własne, porabowane zeszłego
lata w Huszczy. Na stole piętrzyły się góry świniny, wołowiny i tatarskiego piławu⁶³²,
w całe zaś izbie pachniała wódka prośnianka, nalana w srebrne konwie. Chmielnicki za-
siadł, posaǳiwszy po swe prawe ręce Kisiela, po lewe kasztelana Brzozowskiego, i uka-
zawszy ręką na gorzałkę, rzekł:

— W Warszawie mówią, że a krew lacką⁶³³ pĳę, ale wolę a horyłku, tamtą psom
zostawia ąc.

Pułkownicy wybuchnęli śmiechem, od którego zatrzęsły się ściany izby.
Taki to „antypast⁶³⁴” dał komisarzom hetman przed swym obiadem, a komisarze po-

łknęli go nic nie mówiąc, żeby — ak pisał podkomorzy lwowski — „bestii nie drażnić”.
Pot eno obfity uperlił blade czoło Kisiela.
Ale rozpoczął się poczęstunek. Pułkownicy brali z półmisków rękoma kawały mięsiwa.

Kisielowi i Brzozowskiemu nakładał e na misy sam hetman i początek obiadu upłynął
w milczeniu, bo każdy głód nasycał. W ciszy słychać było tylko chrupotanie i trzask kości
w zębach biesiadników lub grzdykanie pĳących; czasem rzucił ktoś akie słowo, które
pozostawało bez echa. Dopiero pierwszy Chmielnicki, pod adłszy i wychyliwszy kilka
szklenic prośnianki, zwrócił się nagle do wo ewody i spytał:

— Kto u was prowaǳił konwó ?
Niepokó odbił się na twarzy Kisiela.
— Skrzetuski, zacny kawaler! — rzekł.
— Ja eho zna u⁶³⁵ — rzekł. — A czemu to on nie chciał być przy tym, ak wy mnie

dary wręczali?
— Bo nie dla asysty on był nam przydany, eno dla bezpieczeństwa, i taki miał rozkaz.
— A kto emu dał taki rozkaz?
— Ja — odparł wo ewoda — bom nie myślał, aby to przysto nie było, żeby przy

wręczaniu darów dragoni nam i wam nad karkiem stali.
— A a co innego myślał, bo wiem, że u tego żołnierza twardy kark.
Tu wtrącił się do rozmowy Jaszewski.
— Już my się dragonów nie boimo⁶³⁶ — rzekł. — Silni nam nimi byli Lachowie

dawnie , ale doznaliśmy pod Piławcami⁶³⁷, że nie oni to Lachowie, co przedtem bywali
i bĳali Turki, Tatary i Niemce⁶³⁸…

⁶³²piław a. pilaw — potrawa z ryżu i baraniny z dodatkiem ryb lub innych mięs, tłusta i ostro przyprawiona.
[przypis redakcy ny]

⁶³³lacki (daw. ukr.) — polski. [przypis redakcy ny]
⁶³⁴antypast (daw.) — przystawka, przekąska. [przypis redakcy ny]
⁶³⁵Ja jeho znaju (z ukr.) — znam go. [przypis redakcy ny]
⁶³⁶boimo (ukr.) — boimy. [przypis redakcy ny]
⁶³⁷Piławce — wieś w centralne części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Konstantynowa; mie sce klęski

wo sk polskich w starciu z Kozakami i Tatarami (). [przypis redakcy ny]
⁶³⁸Turki, Tatary i Niemce — ǳiś popr. forma B. lm: Turków, Tatarów i Niemców. [przypis redakcy ny]
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— Nie Zamo scy, Żółkiewscy, Chodkiewiczowie, Chmieleccy i Koniecpolscy —
przerwał Chmielnicki — ale Tchórzowscy i Za ączkowscy, detyny⁶³⁹ w żelazo poubie-
rane. Pomarli od strachu, skoro nas u rzeli, i pouciekali, choć Tatar⁶⁴⁰ więce nie było
zrazu we środę, tylko trzy tysiące…

Komisarze milczeli, eno adło i napó wydawały im się coraz barǳie gorzkie.
— Pokornie proszę, eǳcie i pĳcie — rzekł Chmielnicki — bo będę myślał, że nasza

prosta strawa kozacka przez wasze pańskie gardła prze ść nie chce.
— Jeśli ma ą za ciasne, tak może by im poprzerzynać! — zawołał ǲieǳiała.
Pułkownicy, podochoceni uż mocno, wybuchnęli śmiechem, ale Chmielnicki spo -

rzał groźnie i uciszyło się znowu.
Kisiel, schorzały od kilku dni, blady był ak giezło, Brzozowski tak czerwony, iż zda-

wało się, że mu krew tryśnie z twarzy.
Na koniec nie wytrzymał i huknął:
— Zaliśmy⁶⁴¹ tu na obiad czy na zniewagi przyszli?
Na to Chmielnicki:
— Wy na traktaty przy echali, a tymczasem litewskie wo ska palą i ścina ą. Mozyr

i Turów mi wysiekli, co eśli się sprawǳi, tedy czterystu eńcom w oczach waszych szy e
uciąć każę.

Brzozowski pohamował krew eszcze przed chwilą kipiącą. Tak było! Życie eńców
zależało od humoru hetmana, od ednego mrugnięcia ego oka, więc trzeba było wszyst-
ko znosić i eszcze łagoǳić ego wybuchy, by go ad mitiorem et saniorem mentem⁶⁴²
doprowaǳić.

W tym duchu karmelita Łętowski, z natury łagodny i bo aźliwy, ozwał się cichym
głosem:

— Bóg łaskawy da, że mogą się te nowiny z Litwy o Turowie i Mozyrze odmienić.
Ale zaledwie skończył, Fedor Wieśniak, pułkownik czerkaski, przechylił się i buławą

machnął chcąc karmelitę w kark grzmotnąć; na szczęście nie dosięgnął, bo ich czterech
innych biesiadników przeǳielało, ale natomiast zakrzyknął:

— Mowczy, pope! Ne two e diło brechniu meni zadawaty! Chody no na dwir, nauczu
a tebe pułkownikiw zaporoskich szanowaty⁶⁴³!

Inni wszelako porwali się go hamować, a nie mogąc tego dokazać, wyrzucili go za łeb
z izby.

— Kiedy, mości hetmanie, życzysz, aby się komis a zebrała? — pytał Kisiel chcąc inny
nadać zwrot rozmowie.

Na nieszczęście i Chmielnicki nie był uż trzeźwy, więc taką prędką i adowitą dał
odpowiedź:

— Jutro sprawa i rozprawa bęǳie, bom teraz pĳany! Co mnie tu o komis i prawicie,
z eść i wypić nie da ecie! Już mnie tego dosyć! Teraz wo na być musi (tu grzmotnął pięścią
w stół, aż podskoczyły misy i konwie). W tych czterech nieǳielach wszystkich was do
góry nogami przewrócę i podepczę, a na ostatek carzowi tureckiemu zaprzedam. Król
królem bęǳie, aby ścinał szlachtę, duki i kniazie. Zhreszy⁶⁴⁴ kniaź, urezać⁶⁴⁵ mu szy ę;
zhreszy Kozak, urezać mu szy ę! Grozicie mi Szwedami, ale i oni mi nie zderżą⁶⁴⁶. Tuha -
-be na hawrani blisko mnie est, brat mó , mo a dusza, edyny sokół na świecie, gotów
wszystko uczynić zaraz, co a zechcę.

Tu Chmielnicki z właściwą pĳanym nagłością przeszedł od gniewu do rozczulenia i aż
głos zadrgał mu od łez w garǳieli na słodkie wspomnienie Tuha -be a.

⁶³⁹detyna (z ukr.) — ǳiecko. [przypis redakcy ny]
⁶⁴⁰Tatar — ǳiś popr. forma D. lm: Tatarów. [przypis redakcy ny]
⁶⁴¹zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
⁶⁴²ad mitiorem et saniorem mentem (łac.) — do spoko u i zdrowego rozsądku. [przypis redakcy ny]
⁶⁴³Mowczy, pope! Ne twoje diło brechniu meni zadawaty! Chody no na dwir, nauczu ja tebe pułkownikiw zapo-

roskich szanowaty (z ukr.) — milcz, popie. To nie two e zadanie zarzucać mi kłamstwo. Chodź na dwór, nauczę
cię szanować pułkowników zaporoskich. [przypis redakcy ny]

⁶⁴⁴zhreszy (z ukr.) — zgrzeszy. [przypis redakcy ny]
⁶⁴⁵urezać (z ukr.) — uciąć. [przypis redakcy ny]
⁶⁴⁶nie zderżą (z ukr.) — nie dotrzyma ą, nie daǳą rady. [przypis redakcy ny]
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— Wy chcecie, żeby a na Turki i Tatary szablę podniósł, ale nic z tego! Na was
a pó dę z dobrymi druhami moimi. Jużem pułki obesłał, aby moło cy⁶⁴⁷ konie karmili
i w drogę byli gotowi bez wozów, bez armaty; zna dę a u Lachów to wszystko. Kto
by z Kozaków wziął wóz, każę mu szy ę urezać, i a sam kolaski nie wezmę, chyba uki
i sakwy — i tak do dę aż do Wisły i powiem: „Sedyte i mowczyte⁶⁴⁸, Lachy!” A bęǳiecie
z Zawiśla krzykać, zna dę was i tam. Dosyć waszego panowania, waszych dragonów, gady
wy przeklęte, samą nieprawdą ży ące!

Tu zerwał się z mie sca, rzucał od ławy, za czuprynę rwał, nogami bił w ziemię, krzy-
cząc, że wo na musi być, bo on uż na nią rozgrzeszenie i błogosławieństwo dostał, że nic
mu po komis i i komisarzach, bo nawet na zawieszenie broni nie pozwoli.

Na koniec wiǳąc przerażenie komisarzy i przypomniawszy sobie, iż eśli natychmiast
od adą, to wo na rozpocznie się w zimie, zatem w porze, gdy Kozacy, nie mogąc się okopać,
licho bĳą się w otwartym polu, uspokoił się nieco i znów siadł na ławie. Głowę opuścił na
piersi, ręce wsparł na kolanach i oddychał chrapliwie. Na koniec znów porwał za szklankę
wódki.

— Za zdrowie króla egomości! — wykrzyknął.
— Na sławu i zdorowie! — powtórzyli pułkownicy.
— No! ty, Kisielu, nie sumu ⁶⁴⁹ — mówił hetman — i do serca nie bierz tego,

co mówię, bom teraz pĳany. Mnie worożychy⁶⁵⁰ mówiły, że wo na musi być… ale do
pierwsze trawy poczekam, a potem niech bęǳie komis a, na którą więźniów wypuszczę.
Mnie mówili, że ty chory, tak niech i tobie bęǳie na zdrowie.

— ǲięku ę ci, hetmanie zaporoski — rzekł Kisiel.
— Ty mó gość, a o tym pamiętam.
To rzekłszy Chmielnicki znowu wpadł w chwilowe rozczulenie i oparłszy ręce na ra-

mionach wo ewody zbliżył swą ogromną czerwoną twarz do ego bladych, wychudłych
policzków.

Za nim przychoǳili inni pułkownicy i zbliża ąc się poufale do komisarzy ściskali się
z nimi za ręce, klepali ich po ramionach, powtarzali za hetmanem: „Do pierwsze tra-
wy!” Komisarze byli ak na mękach. Chłopskie oddechy przesycone zapachem gorzałki
oblewały twarze te szlachty wysokiego rodu, dla które owe uściski spoconych rąk by-
ły równie nieznośne ak zniewagi. Nie brakło też i gróźb wśród ob awów grubiańskie
serdeczności. Jedni wołali do wo ewody: „My Lachiw choczemo rizaty, a ty nasz czo-
łowik⁶⁵¹!” — inni mówili: „A co wy, pany! Dawnie bili nas, a teraz łaski prosicie! Na
pohybel-że wam, białoruczkom!” Ataman Wowk, dawny młynarz w Nestewarze, krzy-
czał: „Ja kniazia Czetwertyńskoho, moho pana, zarizaw⁶⁵²!” — „Wyda cie nam Jaremu
— wołał tacza ąc sie Jaszewski — a daru emy was zdrowiem!”

W izbie stał się zaduch i gorąco do niewytrzymania; stół pokryty resztkami mięsiwa,
okruchami chleba, poplamiony wódką i miodem był ohydny. Weszły na koniec woro-
żychy, to est czarownice, z którymi hetman zwykle do późna w noc dopĳał, słucha ąc
przepowiedni: ǳiwne postacie, stare, pokurczone, żółte lub w sile młodości, wróżące
z wosku, ziaren pszenicy, ognia, piany wodne , z dna flaszki lub z tłuszczu luǳkiego.
Wnet mięǳy pułkownikami a młodszymi z nich rozpoczęły się gzy i śmiechy. Kisiel był
bliski omdlenia.

— ǲięku emy ci, hetmanie, za ucztę i żegnamy cię — rzekł słabym głosem.
— Ja utro do ciebie, Kisielu, na obiad przy adę — odpowieǳiał Chmielnicki —

a teraz idźcie sobie. Doniec was z moło cami do domów odprowaǳi, żeby was od czerni
akowa przygoda nie spotkała.

Komisarze skłonili się i wyszli. Doniec z moło cami czekał istotnie przed dworcem.
— Boże! Boże! Boże! — szepnął z cicha Kisiel przy kłada ąc ręce do twarzy.
Orszak posunął się w milczeniu ku domostwu komisarzy.

⁶⁴⁷mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna, zuch; Kozak. [przypis redakcy ny]
⁶⁴⁸Sedyte i mowczyte (z ukr.) — siedźcie i milczcie. [przypis redakcy ny]
⁶⁴⁹nie sumuj (z ukr) — nie smuć się. [przypis redakcy ny]
⁶⁵⁰worożycha (ukr.) — wróżka. [przypis redakcy ny]
⁶⁵¹My Lachiw choczemo rizaty, a ty nasz czołowik (z ukr.) — my chcemy zabĳać Polaków, a ty nasz człowiek.

[przypis redakcy ny]
⁶⁵²zarizaw (ukr.) — zarżnąłem. [przypis redakcy ny]
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Ale pokazało się, że uż nie sto ą w pobliżu siebie. Chmielnicki umyślnie powyznaczał
im kwatery w różnych częściach miasta, aby nie mogli się łatwo schoǳić i naraǳać.

Wo ewoda Kisiel, zmęczony, wyczerpany, ledwie na nogach się trzyma ący, natych-
miast położył się do łóżka i aż do następnego dnia nie chciał nikogo wiǳieć; dopiero
przed południem kazał przywołać Skrzetuskiego.

— Coś waćpan uczynił na lepszego? — rzekł do niego — Coś waćpan uczynił! Swo e
i nasze życie na zgubę mogłeś narazić.

— Jaśnie wielmożny wo ewodo, mea culpa⁶⁵³! — odrzekł rycerz — ale mnie deli-
rium⁶⁵⁴ porwało i wolałem sto razy zginąć niż na takie rzeczy patrzyć.

— Chmielnicki poznał się na kontempcie⁶⁵⁵. Zaledwiem efferatam bestiam⁶⁵⁶ uspokoił
i postępek twó wytłumaczył. Ale on tu ǳiś ma być u mnie i pewno ciebie zapyta. Tedy
mu powieǳ, żeś miał rozkaz ode mnie, byś żołnierstwo odprowaǳił.

— Od ǳiś Bryszowski komendę bierze, bo zdrowszy.
— To i lepie , za twardy masz waść kark na czasy ǳisie sze. Trudno nam co innego

ganić w takowym postępku ak nieostrożność, ale to znać, żeś młody i bólu w piersi znieść
nie umiesz.

— Do boleścim nawykł, aśnie wielmożny wo ewodo, eno hańby znieść nie mogę.
Kisiel syknął z cicha, tak właśnie, ak chory, którego ktoś w bolączkę uraził, po czym

uśmiechnął się ze smutną rezygnac ą i rzekł:
— Chleb to uż powszedni dla mnie takie słowa, które dawnie łzami gorzkimi ob-

lewałem spożywa ąc, a teraz uż mi i łez nie stało.
Litość wezbrała w sercu Skrzetuskiego na widok tego starca z twarzą męczennika,

któren ostatnie dni życia pęǳił w podwó nym, bo duszy i ciała cierpieniu.
— Jaśnie wielmożny wo ewodo! — rzekł — Bóg mi świadek, żem eno o czasiech⁶⁵⁷

tych strasznych myślał, w których senatorowie i dygnitarze koronni czołem bić muszą
przed hulta stwem, dla którego pal powinien być edyną za postępki zapłatą.

— Niech cię Bóg błogosławi, boś młody, uczciwy i wiem, że nie miałeś złe intenc i.
Ale to, co ty mówisz, mówi twó książę, za nim wo sko, szlachta, se my, pół Rzeczypo-
spolite — i całe to brzemię wzgardy i nienawiści spada na mnie.

— Każdy służy o czyźnie, ak rozumie; niechże Bóg sąǳi intenc e, a co się tyczy księcia
Jeremiego, ten o czyźnie zdrowiem i ma ętnością służy.

— I chwała go otacza, i w nie ako w słońcu choǳi — odrzekł wo ewoda. — Tym-
czasem cóż mnie spotyka? O! dobrze mówisz: niech Bóg sąǳi intenc e i niech da choć
grobowiec spoko ny tym, którzy za życia cierpią nad miarę…

Skrzetuski milczał, a Kisiel podniósł w nieme modlitwie oczy w górę, po chwili zaś
tak mówić począł:

— Jam Rusin, krew z krwi i kość z kości. Mogiły książąt Światołdyczów w te ziemi Zwątpienie, Naród, Walka
leżą, więcem ą kochał, ą i ten lud boży, który u e piersi żywię. Wiǳiałem krzywdy
z obu stron, wiǳiałem swawolę ǳiką Zaporoża, ale i pychę nieznośną tych, którzy ten
lud wo enny schłopić chcieli — cóżem więc miał uczynić a, Rusin, a zarazem wierny
syn i senator te Rzeczypospolite ? Otom przyłączył się do tych, którzy mówili: Pax vobi-
scum⁶⁵⁸!, bo tak kazała mi krew, serce, bo mięǳy nimi był król nieboszczyk, nasz o ciec,
i kanclerz, i prymas, i wielu innych; bom wiǳiał, że dla obu stron rozbrat — to zguba.
Chciałem po wiek żywota, do ostatniego tchnienia dla zgody pracować — i gdy się krew
uż polała, myślałem sobie: będę aniołem po ednania. I poszedłem, i pracowałem, i esz-
cze pracu ę, chociaż w bólu, w męce i w hańbie, i w zwątpieniu, prawie od wszystkiego
strasznie szym. Bo, na miły Bóg! nie wiem teraz, czy wasz książę przyszedł z mieczem
za wcześnie, czym a z gałęzią oliwną za późno, ale to wiǳę, że rwie się robota mo a, że
uż sił nie sta e, że na próżno siwą głową o mur tłukę i że schoǳąc do grobu wiǳę eno
ciemności przed sobą — i zgubę, o Boże wielki — zgubę powszechną!

— Bóg ześle ratunek.

⁶⁵³mea culpa (łac.) — mo a wina. [przypis redakcy ny]
⁶⁵⁴delirium (łac.) — szaleństwo. [przypis redakcy ny]
⁶⁵⁵kontempt (łac.) — obraza, zniewaga, lekceważenie. [przypis redakcy ny]
⁶⁵⁶efferatam bestiam (łac.) — rozszalałą bestię. [przypis redakcy ny]
⁶⁵⁷o czasiech — ǳiś popr. forma Ms. lm: o czasach. [przypis redakcy ny]
⁶⁵⁸Pax vobiscum (łac.) — pokó wam. [przypis redakcy ny]
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— O, niechże ześle takowy promień przed śmiercią mo ą, abym nie umarł w rozpa-
czy!… to eszcze za wszystkie boleści mu poǳięku ę, za ten krzyż, który za życia noszę,
za to, że czerń woła o głowę mo ą, a na se mach zdra cą mnie nazywa ą, za mo e mie-
nie zagrabione, za hańbę, w które ży ę, za całą tę gorzką nagrodę, akąm z obu stron
otrzymał!

To rzekłszy wo ewoda wyciągnął swe wyschłe ręce ku niebu i dwie łzy wielkie, może
naprawdę w życiu ostatnie, spłynęły mu z oczu.

Skrzetuski nie mógł uż dłuże wytrzymać, ale rzuciwszy się na kolana przed wo ewodą
chwycił ego rękę i rzekł przerywanym z wielkiego wzruszenia głosem:

— Jam żołnierz i idę inną drogą, ale zasłuǳe i boleści cześć oddawam.
To rzekłszy ten szlachcic i rycerz spod chorągwi Wiśniowieckiego przycisnął do ust

rękę tego człowieka, którego kilka miesięcy temu razem z innymi zdra cą nazywał.
A Kisiel położył mu obie ręce na głowie.
— Synu mó — rzekł cicho — niechże cię Bóg pocieszy, prowaǳi i błogosławi, ak

a cię błogosławię.

*

Błędne koło układów rozpoczęło się eszcze tego samego dnia. Chmielnicki przy echał
dość późno na obiad do wo ewody i w na gorszym usposobieniu. Wnet oświadczył, że
co wczora mówił o zawieszeniu broni, o komis i na Zielone Świątki i o wypuszczeniu
eńców na komis ę, to mówił ako pĳany, a teraz wiǳi, że chciano go w pole wywieść.
Kisiel znów łagoǳił go, uspoka ał, przekładał, rac e dawał, ale była to — wedle słów
podkomorzego lwowskiego — surdo tyranno fabula dicta⁶⁵⁹. Poczynał też sobie hetman
tak po grubiańsku, że komisarzom za wczora szym Chmielnickim tęsknić przyszło. Pana
Pozowskiego buławą uderzył za to tylko, że mu się nie w porę pokazał, mimo tego że pan
Pozowski śmierci i tak, ako wielce schorzały, był bliskim.

Nie pomagały luǳkość i ochota ani perswaz e wo ewody. Dopiero gdy sobie nieco
gorzałką i wybornym miodem huszczańskim podchmielił, wpadł w lepszy humor, ale też
za nic uż o sprawach publicznych nawet i wspomnieć sobie nie dał, mówiąc: „Mamy pić,
to pĳmy — za utro sprawa i rozprawa! A nie, to sobie pó dę!” O goǳinie trzecie w nocy
naparł się iść do sypialne izby wo ewody, czemu się tenże pod różnymi pozorami opierał,
albowiem zamknął tam umyślnie Skrzetuskiego, wielce się obawia ąc, aby przy spotkaniu
się tego nieugiętego żołnierza z Chmielnickim nie miało mie sca akie za ście, które by
dla porucznika zgubnym być mogło. Chmielnicki ednak postawił na swoim i poszedł,
a za nim wszedł i Kisiel. Jakież było tedy zǳiwienie wo ewody, gdy hetman, u rzawszy
rycerza, skinął mu głową i zakrzyknął:

— Skrzetuski! a czemu ty z nami nie pĳesz? I wyciągnął doń przy aźnie rękę.
— Bom chory — odrzekł skłoniwszy się porucznik.
— Ty i wczora od echał. Za nic mi była bez ciebie ochota.
— Taki miał rozkaz — wtrącił Kisiel.
— Już ty mnie, wo ewodo, nie gada . Zna u a oho — i wiem, że on nie chciał

patrzyć, ak wy mnie cześć wyrząǳali. O , ptak to! Ale co by innemu nie uszło, to emu
u ǳie, bo a ego miłu ę, on mó druh serdeczny.

Kisiel otworzył oczy szeroko ze zdumienia, hetman zaś zwrócił się nagle do Skrzetu-
skiego:

— A ty wiesz, za co a ciebie miłu ę?
Skrzetuski potrząsnął głową.
— Myślisz, że za to, że ty postronek nad Omelniczkiem przeciął, kiedy a był lichy

człowiek i kiedy mnie ak zwierza ścigali? Otóż nie za to. Ja tobie dał wtedy pierścień
z prochem z grobu Chrysta. Ale ty, rogata dusza, mnie tego pierścienia nie pokazał,
kiedy ty był w moich rękach — no, a ciebie i tak puścił — i kwita. Nie za to cię teraz
miłu ę. Inną ty mnie przysługę oddał, za którą ty mó druh serdeczny i za którą a tobie
wǳięczność winien.

Skrzetuski spo rzał z kolei ze zǳiwieniem na Chmielnickiego.

⁶⁵⁹surdo tyranno fabula dicta (łac.) — ba ka opowiadana głuchemu tyranowi. [przypis redakcy ny]
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— Wiǳisz, ak się ǳiwią — rzekł akby do kogoś czwartego hetman. — To a tobie
przypomnę, co mnie w Czehrynie⁶⁶⁰ powiadali, gdym tam z Bazawłuku z Tuha -be em
przyszedł. Pytałem a sam wszędy o niedruha mo ego Czaplińskiego, któregom nie znalazł
— ale mnie powieǳieli, co ty emu uczynił po naszym pierwszym spotkaniu, że ty ego
za łeb i za ha dawery⁶⁶¹ ułapił i drzwi nim wybił, i okrwawił ak sobakę⁶⁶² — ha!

— Istotnie, to uczyniłem — rzekł Skrzetuski.
— O , sławnie ty uczynił, dobrze ty postąpił! No, a ego eszcze dostanę — inacze

za nic traktaty i komis a — a go eszcze dostanę i poigram z nim po mo emu — ale i ty
emu dał pieprzu.

To rzekłszy hetman zwrócił się do Kisiela i na nowo ął opowiadać:
— Za łeb go złapał i za pludry, podniósł ak liszkę, drzwi nim wybił i na ulicę wyrzucił.
Tu zaczął się śmiać, aż echo rozlegało się po alkierzu i dochoǳiło do izby biesiadne .
— Mości wo ewodo, każ dać miodu, muszę a wypić za zdrowie tego rycerza, druha

mo ego.
Kisiel uchylił drzwi i na pacholika krzyknął, który wnet podał trzy kusztyki⁶⁶³ husz-

czańskiego miodu.
Chmielnicki trącił się z wo ewodą i ze Skrzetuskim, wypił — aż mu się z czupryny

zadymiło, zaśmiała mu się twarz, ochota wielka wstąpiła w serce i zwróciwszy się do
porucznika zakrzyknął:

— Proś mnie, o co chcesz!
Rumieniec wystąpił na blade oblicze Skrzetuskiego; nastała chwila milczenia.
— Nie bó się — rzekł Chmielnicki. — Słowo nie dym; proś, o co chcesz, byleś

o takie rzeczy nie prosił, które należą do Kisiela.
Chmielnicki nawet pĳany był zawsze sobą.
— Kiedy mi wolno z afektu, aki masz dla mnie, mości hetmanie, korzystać, tedy

sprawiedliwości od ciebie żądam. Jeden z twoich pułkowników krzywdę mi wyrząǳił…
— Szy ę mu urezać! — przerwał z wybuchem Chmielnicki.
— Nie o to choǳi, każ mu eno do walki ze mną stanąć.
— Szy ę mu urezać! — powtórzył hetman. — Kto to taki?
— Bohun.
Chmielnicki począł mrugać oczyma, po czym uderzył się dłonią w czoło.
— Bohun? — rzekł. — Bohun zabit. Meni korol pysaw⁶⁶⁴, że on w po edynku usie-

czon.
Skrzetuski zdumiał. Zagłoba prawdę mówił!
— A co tobie Bohun uczynił? — pytał Chmielnicki.
Jeszcze silnie sze płomienie wystąpiły na lica porucznika. Bał się mówić o kniaziównie

wobec półpĳanego hetmana, aby akiego nieprzebaczonego bluźnierstwa nie usłyszeć.
Kisiel go wyręczył.
— Jest to rzecz poważna — rzekł — o które mnie kasztelan Brzozowski opowiadał.

Bohun porwał, mości hetmanie, temu oto kawalerowi narzeczoną i ukrył ą nie wiadomo
gǳie.

— Tak ty e szuka — rzekł Chmielnicki.
— Szukałem nad Dniestrem, bo tam ą ukrył, alem nie znalazł. Słyszałem ednak, że

miał ą do Kĳowa przeprowaǳić, dokąd i sam na ślub chciał z echać. Da że mnie, mości
hetmanie, prawo echać do Kĳowa i tam e szukać, o nic więce nie proszę.

— Ty mó druh, ty Czaplińskiego rozbił… Ja tobie dam nie tylko prawo, żeby ty echał
i szukał wszędy, gǳie zechcesz, ale i rozkaz dam, by ten, u którego ona est, w two e

⁶⁶⁰Czehryn a. Czehryń (ukr. Czyhyryn) — miasto na środkowe Ukrainie, położone nad Taśminą, dopływem
środkowego Dniepru, edna z na dale wysuniętych twierǳ Rzeczypospolite . [przypis redakcy ny]

⁶⁶¹hajdawery — szerokie, bufiaste spodnie, typowy element stro u polskie szlachty w XVII w.; szarawary.
[przypis redakcy ny]

⁶⁶²sobaka (ukr.) — pies. [przypis redakcy ny]
⁶⁶³kusztyk a. kulawka — kieliszek bez nóżki, z którego trzeba wypić od razu całą zawartość. [przypis redak-

cy ny]
⁶⁶⁴Meni korol pysaw (ukr.) — król mi pisał. [przypis redakcy ny]

  Ogniem i mieczem, tom drugi 



ręce ą oddał, i piernacz⁶⁶⁵ ci dam na prze azd, i list do metropolity, by po monastyrach
u czernic⁶⁶⁶ szukali. Mo e słowo nie dym!

To rzekłszy uchylił drzwi i na Wyhowskiego zawołał, by przyszedł pisać rozkaz i list.
Czarnota musiał, lubo uż była czwarta w nocy, ruszać po pieczęcie. ǲieǳiała przyniósł
piernacz, a Doniec dostał rozkaz, by w dwieście koni odprowaǳił Skrzetuskiego do Ki-
owa i dale aż do pierwszych czat polskich.

Naza utrz ǳień Skrzetuski opuścił Pere asław.
 
Jeżeli pan Zagłoba nuǳił się w Zbarażu⁶⁶⁷, to nie mnie nuǳił się i Wołody owski, któren Wo na, Sława, Rycerz
za wo ną i przygodami szczególnie tęsknił. Bywało wprawǳie, że wychoǳiły od czasu do
czasu ze Zbaraża chorągwie dla pościgu za kupami swawolników⁶⁶⁸, którzy nad Zbruczem
palili i ścinali, ale była to mała wo na, przeważnie pod azdowa, przykra dla tęgie zimy
i mrozów, da ąca wiele trudów — mało sławy. Z tych wszystkich przyczyn coǳiennie
nalegał pan Michał na Zagłobę, żeby iść w pomoc Skrzetuskiemu, od którego przez długi
czas żadne nie było wieści.

— Pewno on tam popadł w akoweś zgubne terminy, a może i żywota uż zbył —
mówił Wołody owski. — Trzeba nam echać koniecznie, niechby razem z nim zginąć
przyszło.

Pan Zagłoba nie barǳo się opierał, bo — ak utrzymywał — murszał w Zbarażu
z ostatkiem i ǳiwił się, że eszcze grzyby na nim nie porasta ą, ale zwłóczył, spoǳiewa ąc
się, że lada chwila może przy ść od Skrzetuskiego wiadomość.

— Mężny on est, ale i roztropny — odpowiadał na nalegania Wołody owskiego
— czeka my eszcze parę dni, bo nuż list przy ǳie i okaże się, że cała nasza ekspedyc a
niepotrzebna.

Pan Wołody owski uznawał słuszność argumentu i uzbra ał się w cierpliwość, choć czas
wlókł się coraz wolnie . Przy końcu grudnia mrozy przerwały nawet rozbo e. W okolicy
nastał spokó . Jedyną rozrywkę stanowiły wieści publiczne, które często gęsto obĳały się
o szare mury zbaraskie.

Rozprawiano więc o koronac i i o se mie, i o tym, czy książę Jeremi dostanie buławę,
która przed wszystkimi innymi wo ownikami emu się należała. Oburzano się przeciw
tym, którzy twierǳili, że wobec zwrotu ku traktatom z Chmielnickim eden tylko Kisiel
może pó ść w górę. Wołody owski odbył z tego powodu kilka po edynków — pan Za-
głoba kilka pĳatyk — i było niebezpieczeństwo, że całkiem rozpić się może, bo nie tylko Mieszczanin, Szlachcic,

Alkoholdotrzymywał kompanii oficerom i szlachcie, ale nie wstyǳił się nawet choǳić i mię-
ǳy łyczków⁶⁶⁹ na chrzciny, wesela, chwaląc sobie szczególnie ich miody, którymi słynął
Zbaraż.

Wołody owski strofował go o to, mówiąc, że nie przystoi szlachcicowi poufalić się
z ludźmi niskie kondyc i, gdyż od tego szacunek dla całego stanu się zmnie sza, ale Za-
głoba odpowiadał, że prawa to temu winny, które pozwala ą stanowi mieszczańskiemu
w pierze porastać i do takich przychoǳić dostatków, akie tylko uǳiałem szlachty być
winny; wróżył, że z tak wielkich prerogatyw dla luǳi nikczemnych nic dobrego wy-
paść nie może, ale swo e robił. I trudno mu było brać to za złe w czasie posępnych dni
zimowych, wśród niepewności, nudy i oczekiwania.

Z wolna ednak zaczęły chorągwie książęce coraz licznie ściągać do Zbaraża, z cze-
go przepowiadano na wiosnę wo nę. Ale tymczasem ożywiła się nieco ochota. Przy echał
mięǳy innymi z chorągwią usarską Skrzetuskiego i pan Podbipięta. Ten przywiózł wieści
o niełasce, w akie książę u dworu zostawał, i o śmierci pana Janusza Tyszkiewicza⁶⁷⁰, wo-
ewody kĳowskiego, po którym — wedle powszechnego głosu — Kisiel na wo ewóǳtwo

⁶⁶⁵piernacz — buława pułkownikowska kozacka, która zastępowała mięǳy Kozakami list żelazny, czyli dawała
okazicielowi prawo swobodnego prze azdu i nietykalność. [przypis redakcy ny]

⁶⁶⁶po monastyrach u czernic — po klasztorach u mniszek. [przypis redakcy ny]
⁶⁶⁷Zbaraż — miasto w zach. części Ukrainy, ok.  km na płn. wschód od Tarnopola. [przypis redakcy ny]
⁶⁶⁸kupami swawolników — odǳiały nieprzy acielskie, które odłączyły się od swo e armii. [przypis redakcy ny]
⁶⁶⁹łyczek (daw. pogard.) — mieszczanin. [przypis redakcy ny]
⁶⁷⁰Tyszkiewicz Łohojski, Janusz herbu Leliwa (–) — magnat, polityk, wo ewoda kĳowski. [przypis

redakcy ny]
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miał nastąpić, a na koniec o ciężkie chorobie, aką złożony był w Krakowie pan Łaszcz⁶⁷¹,
strażnik koronny. Co do wo ny, słyszał pan Podbipięta od samego księcia, że chyba si-
łą rzeczy z konieczności nastąpi, bo komisarze uż ruszyli z instrukc ami, aby wszelkie
możliwe Kozakom poczynić ustępstwa. Relac ę tę pana Podbipięty rycerstwo Wiśnio-
wieckiego przy ęło z wściekłością, a pan Zagłoba proponował protest do grodu zanieść
i konfederac ę zawiązać, gdyż ak mówił, nie chciał, żeby ego praca pod Konstantynowem
poszła na marne.

W tych nowinach i niepewnościach upłynął cały luty i marzec dobiegał połowy, a od
Skrzetuskiego ciągle nie było wieści.

Wołody owski tym barǳie począł nalegać na wy azd.
— Już nie kniaziówny, ale Skrzetuskiego — mówił — szukać nam wypada.
Tymczasem pokazało się, że pan Zagłoba miał słuszność, odkłada ąc z dnia na ǳień

wyprawę, gdyż w końcu marca przybył Kozak Zachar z listem adresowanym do Wo-
łody owskiego z Kĳowa. Pan Michał wezwał natychmiast Zagłobę, a gdy się zamknęli
z posłańcem w osobne izbie, rozerwał pieczęć i czytał, co następu e:

„Nad Dniestrem aż do Jahorliku⁶⁷² nie odkryłem żadnych śladów. Suponu ąc, że mu-
si być ukryta w Kĳowie, przyłączyłem się do komisarzy, z którymi do Pere asławia za-
szedłem. Tam uzyskawszy nadspoǳiewanie konsens od Chmielnickiego przybyłem do
Kĳowa i szukam wszędy, w czym mi sam metropolita sekundu e⁶⁷³. Siła⁶⁷⁴ tu naszych
ukrytych u mieszczan i po monasterach, ale ci dla bo aźni czerni nie da ą wieǳieć o so-
bie, dlatego szukać trudno. Bóg mnie prowaǳił i nie tylko ochronił, ale Chmielnickiego
afektem dla mnie natchnął, mam przeto naǳie ę, że mi i dale pomoże i zmiłu e się nade
mną. Księǳa Muchowieckiego o wotywę⁶⁷⁵ solenną upraszam, na które módlcie się na
mo ą intenc ę. Skrzetuski”.

— Chwałaż bądź Bogu Przedwiecznemu! — wykrzyknął Wołody owski.
— Jest eszcze postscriptum — rzekł Zagłoba zagląda ąc przez ramię pana Michała.
— Prawda! — rzekł mały rycerz i czytał dale :
„Oddawca tego listu, esauł⁶⁷⁶ mirhoroǳkiego kurzenia, miał mnie w poczciwe opie-

ce, gdy w Siczy w niewoli byłem, i teraz w Kĳowie mi pomagał, i list zanieść się pod ął
z narażeniem zdrowia; mie go, Michale, w staraniu, aby mu niczego nie brakło”.

— Oto uczciwy Kozak, przyna mnie eden taki! — rzekł Zagłoba, poda ąc Zacharowi
rękę.

Stary uścisnął ą bez uniżoności.
— Możesz być pewien nagrody! — wtrącił mały rycerz.
— On sokół — odparł Kozak — a oho lublu, a ne dla hroszi tutki priszow⁶⁷⁷.
— I fantaz i ci, wiǳę, nie braknie, które by się szlachcic nie eden nie powstyǳił —

mówił Zagłoba. — Nie same bestie mięǳy wami, nie same bestie! Ale mnie sza z tym!
To tedy pan Skrzetuski est w Kĳowie?

— Tak, est.
— A bezpieczen, bo to, słyszę, czerń tam hula?
— On u Dońca pułkownika mieszka. Jemu nic nie uczynią, bo nasz bat’ko⁶⁷⁸ Chmiel-

nicki kazał ego Dońcowi pod gardłem pilnować ak oka w głowie.
— Cuda prawǳiwe się ǳie ą… Skądże Chmielnickiemu takie serce dla Skrzetuskie-

go?
— On ego z dawna miłu e.
— A mówił tobie pan Skrzetuski, czego szuka w Kĳowie?

⁶⁷¹Łaszcz Tuczapski, Samuel herbu Prawǳic (–) — strażnik wielki koronny, awanturnik,  razy
skazany na banic ę za na azdy na sąsiadów, ułaskawiony za zasługi wo enne. [przypis redakcy ny]

⁶⁷²Jahorlik— rzeka w płd.-zach. części Ukrainy, lewy dopływ Dniestru; miasteczko i stanica wo skowa u u ścia
rzeki Jahorlik do Dniestru, ok.  km na płd. od Bracławia, wówczas przy granicy z Mołdawią i Turc ą, ǳiś
na terenie Mołdawii. [przypis redakcy ny]

⁶⁷³sekundować (z łac.) — pomagać, towarzyszyć. [przypis redakcy ny]
⁶⁷⁴siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
⁶⁷⁵solenna wotywa — msza uroczysta, odprawiana w szczególne intenc i. [przypis redakcy ny]
⁶⁷⁶esauł — oficer kozacki. [przypis redakcy ny]
⁶⁷⁷ja joho lublu, ja ne dla hroszi tutki priszow (z ukr.) — kocham go, nie dla pienięǳy tu przyszedłem. [przypis

redakcy ny]
⁶⁷⁸bat’ko (ukr.) — o ciec. [przypis redakcy ny]
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— Jak nie miał mówić, kiedy on wie, że a emu druh… Ja szukał z nim razem i osob-
no, tak musiał wieǳieć, czego mnie szukać.

— Aleście dotąd nie znaleźli?
— Nie znaleźliśmy. Co tam Lachiw⁶⁷⁹ eszcze est, to się kry ą, eden o drugim nie

wie, tak i znaleźć niełatwo. Wy słyszeli, że tam czerń mordu e, a a to wiǳiał; nie tylko
Lachiw mordu ą, ale i tych, którzy ich ukrywa ą, nawet mnichów i czernice⁶⁸⁰. W mo-
nastyrze Dobrego Mikoły u czernic było dwanaście Laszek, to e razem z czernicami
dymem w celi zadusili, a co parę dni to się skrzykną po ulicach i łowią, i do Dniepru
prowaǳą… He ! co tam uż wytopili…

— To może i ą zamordowali?
— Może i ą.
— Ale nie! — przerwał Wołody owski. — Już eśli ą tam Bohun sprowaǳił, to ą

musiał zabezpieczyć.
— Gǳie bezpiecznie ak w monastyrze, a dlatego i tam zna dą.
— Uf! — rzekł Zagłoba. — Tak wy myślicie, Zachar, że ona mogła zginąć?
— Ne zna u⁶⁸¹.
— Widać, że Skrzetuski est dobre myśli — rzekł Zagłoba. — Bóg go doświadczył,

ale go pocieszy. A wyście, Zachar, dawno wy echali z Kĳowa?
— O , dawno, pane. Ja wtedy wyszedł, kiedy komisary koło Kĳowa z powrotem

prze eżdżali. Bahaćko Lachiw⁶⁸² chciało z nimi uciekać i tak uciekali neszczastny e, ak
kto mógł, po śniegach, po wertepach, przez lasy, lecieli do Białogródki, a Kozacy gnali za
nimi i bili. Bahato utikło, bahato zabyły⁶⁸³, a niektórych pan Kisiel wykupił za wszystkie
hroszy⁶⁸⁴, akie miał.

— O dusze pieskie! To wyście z komisarzami echali.
— Z komisarzami aż do Huszczy, a stamtąd do Ostroga. Dale uż a sam szedł.
— To wy dawni zna omi pana Skrzetuskiego?
— W Siczy a go poznał i rannego pilnował, a potem i polubił ak detynu ridnu u⁶⁸⁵.

Ja stary i mnie nie ma kogo lubić.
Zagłoba krzyknął na pachołka, kazał podać miodu i mięsiwa i zasiedli do wieczerzy.

Zachar adł smaczno, bo był zdrożony i głodny; następnie zanurzył chciwie siwe wąsy
w ciemnym płynie, wypił, posmakował i rzekł:

— Sławny miód.
— Lepszy ak krew, którą pĳecie — rzekł Zagłoba. — Ale tak myślę, że wy uczciwy

człek i pana Skrzetuskiego miłu ący, nie pó ǳiecie więce do buntu, eno zostaniecie tu
z nami? Już wam tu bęǳie dobrze.

Zachar podniósł głowę.
— Ja pyśmo widdaw⁶⁸⁶, tak i pó dę; a Kozak — mnie z Kozakami, nie z Lachami się

bratać.
— I bęǳiecie nas bili?
— A budu. Ja siczowy Kozak. My sobie Chmielnickiego bat’ka hetmanem obrali,

a teraz korol emu buławę i chorągiew przysłał.
— Ot, masz! panie Michale — rzekł Zagłoba — nie mówiłem, żeby protestować?
— A z akiego wy kurzenia?
— Z mirhoroǳkiego, ale ego uż nie ma.
— A co się z nim stało?
— Husary pana Czarnieckiego pod Żółtą Wodą starli. Teraz a u Dońca z tymi, co

zostali. Pan Czarniecki szczery żołnir, on u nas w niewoli, o niego komisarze prosili.
— Mamy i my waszych eńców.
— Tak i musi być. W Kĳowie mówili, że na lepszy moło ec u Lachiw w niewoli, choć

inni mówili, że zginął.
⁶⁷⁹Lach (daw. ukr.) — Polak; tu: D. lm, Lachiw: Polaków. [przypis redakcy ny]
⁶⁸⁰czernice — mniszki, zakonnice. [przypis redakcy ny]
⁶⁸¹Ne znaju (ukr.) — nie wiem. [przypis redakcy ny]
⁶⁸²bahaćko Lachiw (z daw. ukr.) — dużo Polaków. [przypis redakcy ny]
⁶⁸³Bahato utikło, bahato zabyły (z ukr.) — dużo uciekło, dużo zabili. [przypis redakcy ny]
⁶⁸⁴hroszy (z ukr.) — pieniąǳe. [przypis redakcy ny]
⁶⁸⁵polubił jak detynu ridnuju (z ukr.) — pokochałem ak roǳone ǳiecko. [przypis redakcy ny]
⁶⁸⁶Ja pyśmo widdaw (z ukr.) — oddałem list. [przypis redakcy ny]
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— Kto taki?
— O , sławny ataman: Bohun.
— Bohun usieczon w po edynku na śmierć.
— A kto ego ubił?
— Ten oto kawaler — odrzekł Zagłoba ukazu ąc na Wołody owskiego.
Zacharowi, który w te chwili przechylał drugą kwartę miodu, oczy na wierzch wyszły,

twarz spąsowiała, na koniec parsknął przez nozdrza płynem i śmiechem zarazem.
— Ten łycar⁶⁸⁷ Bohuna ubił? — pytał krztusząc się ze śmiechu.
— Co, u starego diabła! — wykrzyknął marszcząc brwi Wołody owski. — Za dużo

sobie ten posłaniec pozwala.
— Nie gniewa się, panie Michale — przerwał Zagłoba. — Poczciwy to widać czło-

wiek, a że się na polityce⁶⁸⁸ nie zna, to od tego on Kozak. Z drugie strony, tym większa Ciało, Sława, Rycerz
dla waćpana chwała, że wygląda ąc tak niepocześnie, tak wielkich przewag uż w ży-
ciu dokonałeś. Ciało masz nikczemne, ale duszę wielką. Ja sam, pamiętasz, akem ci się
przypatrywał po bitwie, chociażem bitwę na własne oczy wiǳiał bo mi się wierzyć nie
chciało, żeby taki chłystek.

— Da że waćpan pokó ! — burknął Wołody owski
— Nie am twym o cem, nie mie że do mnie rankoru⁶⁸⁹, ale to ci powiem, że pragnął-

bym mieć takiego syna, i eżeli chcesz, to cię będę adoptował, ma ętność całą ci zapiszę,
bo to nie wstyd być wielkim w małym ciele. I książę niewiele większy od ciebie, a dlatego
Aleksander Macedoński niewart być ego giermkiem.

— Ale bo co mnie gniewa — rzekł udobruchany nieco Wołody owski — to właśnie
to, że z tego listu Skrzetuskiego nic pomyślnego nie widać. Że on sam nad Dniestrem
nie położył głowy, to chwała Bogu, ale kniaziówny dotąd nie znalazł i któż zaręczy, czy ą
zna ǳie?

— Prawda est! Ale gdy Bóg go przez nasze ręce od Bohuna uwolnił i przez tyle nie-
bezpieczeństw, przez tyle sideł przeprowaǳił, gdy i Chmielnickiego zakamieniałe serce
afektem ǳiwnym dla niego natchnął, to uści nie po to, żeby od męki i żałości na schab
wysechł. Jeżeli w tym wszystkim nie wiǳisz, panie Michale, ręki Opatrzności, to wi-
dać tępszy masz dowcip⁶⁹⁰ od szabli, akoż i słuszna to est, że nikt nie może wszystkich
przymiotów naraz posiadać.

— Wiǳę to edno — odparł rusza ąc wąsikami Wołody owski — że my nie mamy
nic tam do roboty i dale musimy tu sieǳieć, póki nie sparcie emy do reszty.

— Pręǳe a sparcie ę ak ty, bom starszy, a to wiesz, że i rzepa parcie e, i słonina
ełcze e ze starości. ǲięku my racze Bogu, że wszystkim naszym zgryzotom szczęśliwy
koniec obiecu e. Niemałom się a namartwił o kniaziównę, więce ako żywo od ciebie,
a niewiele mnie od Skrzetuskiego, bo ona mo a córuchna i pewnie bym roǳone tak nie
kochał. Mówią nawet, że do mnie kubek w kubek podobna, ale a ą i bez tego miłu ę; i nie
wiǳiałbyś mnie ani wesołym, ani spoko nym, gdybym nie ufał, że uż wkrótce niedola e
się skończy. Od utra układam epithalamium⁶⁹¹, bo barǳo piękne wiersze piszę, enom
w ostatnich czasach trochę Apollina dla Marsa zaniedbał⁶⁹².

— Co tu i mówić teraz o Marsie! — odrzekł Wołody owski. — Niech kaduk porwie
tego zdra cę Kisiela, wszystkich komisarzów i ich traktaty! Na wiosnę pokó uczynią ako
dwa a dwa cztery. Pan Podbipięta, który się z księciem wiǳiał, też to mówił.

— Pan Podbipięta tyle się zna na rzeczach publicznych, ile koza na pieprzu. Więce
on tam przy dworze za oną ǳierlatką wietrzył niż za wszystkim innym i warował do nie
niby pies do kuropatwy. Dałby Bóg, żeby mu kto inny ą ustrzelił, ale mnie sza z tym.
Nie negu ę ci, że Kisiel zdra ca, bo o tym cała Rzeczpospolita wie dobrze, eno tak myślę,
że co do traktatów na dwo e babka wróży.

Tu Zagłoba zwrócił się do Kozaka:
— A co tam u was, Zachar, mówią: bęǳie-li pokó czy wo na?

⁶⁸⁷łycar (ukr.) — rycerz. [przypis redakcy ny]
⁶⁸⁸polityka (z łac.) — tu: grzeczność, uprze mość. [przypis redakcy ny]
⁶⁸⁹rankor (daw.) — gniew, uraza. [przypis redakcy ny]
⁶⁹⁰dowcip (daw.) — rozum, rozsądek. [przypis redakcy ny]
⁶⁹¹epithalamium (łac.) — pieśń na cześć nowożeńców. [przypis redakcy ny]
⁶⁹²Apollina dla Marsa zaniedbał — t . sztuki piękne dla wo ny. [przypis redakcy ny]
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— Do pierwsze trawy bęǳie spokó , a na wiosnę to przy ǳie na pohybel⁶⁹³ albo
nam, albo Lachiwczykam.

— Pocieszże się, panie Michale; słyszałem i a, że się czerń wszędy armu e⁶⁹⁴.
— Bude taka wĳna, akoi ne buwało⁶⁹⁵ — rzekł Zachar. — U nas mówią, że i sułtan

turecki przy ǳie, i chan ze wszystkimi ordami, a nasz druh Tuha -be na hawrani⁶⁹⁶ blisko
stoi i wcale do dom nie poszedł.

— Pocieszże się, panie Michale — powtórzył Zagłoba. — Jest też proroctwo o nowym Wo na, Proroctwo
królu, że całe panowanie pod bronią mu ze ǳie; uż to prawdopodobnie sze, że człowiek
długo eszcze szabli do pochwy nie schowa. Przy ǳie się człowiekowi od ciągłe wo ny
zedrzeć ak mietle od ciągłego zamiatania, ale taka to uż nasza żołnierska dola. Kiedy
uż wypadnie się bić, trzyma się niedaleko mnie, panie Michale, a pięknych rzeczy się
napatrzysz i poznasz, akeśmy to za dawnych, lepszych czasów wo owali. Mó Boże! nie
ci to uż luǳie, którzy za dawnych lat bywali, i ty uż nie taki esteś, panie Michale,
chociażeś sierǳisty żołnierz i choć Bohuna usiekłeś.

— Sprawedływe każete, pane — rzekł Zachar. — Ne cii teper lude, szczo buwały⁶⁹⁷…
Po czym począł na Wołody owskiego spoglądać i głową trząść:
— Ałe szczoby cĳ łycar Bohuna ubyw⁶⁹⁸, no! no!…

 
Stary Zachar od echał na powrót do Kĳowa po kilkodniowym⁶⁹⁹ odpoczynku, a tymcza-
sem przyszła wieść, że komisarze wrócili bez wielkich naǳiei poko u, a nawet w zupeł-
nym prawie zwątpieniu. Zdołali tylko wy ednać armisticium⁷⁰⁰ aż do Zielonych Świątek
ruskich, po których miała rozpocząć się nowa komis a z pełną mocą do traktatów. Jed-
nakże wymagania i warunki Chmielnickiego były tak górne, że nikt nie wierzył, aby
Rzeczpospolita zgoǳić się na nie mogła. Rozpoczęły się więc z obu stron gwałtowne
uzbro enia. Chmielnicki słał posła za posłem do chana, by na czele wszystkich sił spie-
szył na ratunek; słał i do Stambułu, gǳie ze strony królewskie bawił od dłuższego czasu
pan Bieczyński; w Rzeczypospolite spoǳiewano się lada chwila wici na pospolite ru-
szenie. Przyszły wiadomości o mianowaniu nowych woǳów: podczaszego Ostroroga,
Lanckorońskiego i Firle a, i o zupełnym usunięciu od spraw wo skowych Jeremiego Wi-
śniowieckiego, który na czele eno własnych sił mógł dale o czyznę zasłaniać. Nie tylko
żołnierze książęcy, nie tylko szlachta ruska, ale nawet stronnicy dawnych regimentarzy
oburzali się na takowy wybór i niełaskę, twierǳąc słusznie, iż eżeli poświęcanie Wi-
śniowieckiego, póki była naǳie a traktatów, miało swo ą rac ę polityczną, to usuwanie
go w razie wo ny było wielkim, niedarowanym błędem, bo on eden tylko mógł mierzyć
się z Chmielnickim i zwyciężyć tego znakomitego woǳa rebelii. Z echał wreszcie i sam
książę do Zbaraża w tym celu, aby zebrać ak na więce wo ska i stać w pogotowiu na
granicy wo ny. Zawieszenie broni było zawarte, ale okazywało się co chwila bezsilnym.
Chmielnicki kazał wprawǳie ściąć kilku pułkowników, którzy wbrew umowie pozwalali
sobie napadów na zamki i chorągwie na leżach tu i owǳie rozproszone, ale nie mógł opa-
nować mas czerni i licznych luźnych watah, które o armisticium lub nie słyszały, lub nie
chciały słyszeć, lub nie rozumiały nawet znaczenia tego słowa. Wpadały więc one usta-
wicznie w granice umową zabezpieczone, łamiąc tym samym wszelkie Chmielnickiego
przyrzeczenia. Z drugie strony wo ska prywatne i kwarciane zapęǳa ąc się w pościgu za
zbó cami przechoǳiły częstokroć Prypeć i Horyń w Kĳowskiem, zapęǳały się i w głąb
wo ewóǳtwa bracławskiego, a tam, napadane przez kozactwo, staczały z nim formalne
walki, nieraz barǳo krwawe i zacięte. Stąd skargi ustawiczne, polskie i kozackie, o ła-
manie umowy, które w same rzeczy nie było w mocy niczy e dotrzymać. Zawieszenie

⁶⁹³pohybel (ukr.) — zguba, śmierć. [przypis redakcy ny]
⁶⁹⁴armować (z łac.) — zbroić, uzbra ać. [przypis redakcy ny]
⁶⁹⁵Bude taka wĳna, jakoi ne buwało (ukr.) — bęǳie taka wo na, akie eszcze nie było. [przypis redakcy ny]
⁶⁹⁶na hawrani — na granicy. [przypis redakcy ny]
⁶⁹⁷Sprawedływe każete, pane. Ne cii teper lude, szczo buwały (z ukr.) — sprawiedliwie mówicie, panie. Nie tacy

teraz luǳie, ak dawnie . [przypis redakcy ny]
⁶⁹⁸Ałe szczoby cĳ łycar Bohuna ubyw (z ukr.) — ale żeby ten rycerz zabił Bohuna. [przypis redakcy ny]
⁶⁹⁹kilkodniowy — ǳiś: kilkudniowy. [przypis redakcy ny]
⁷⁰⁰armisticium (łac.) — zawieszenie broni. [przypis redakcy ny]
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broni istniało tedy o tyle, o ile sam Chmielnicki z edne , a król i hetmani z drugie stro-
ny nie wyruszali w pole — ale wo na rozgorzała uż faktycznie, zanim główne siły zerwały
się do walki i pierwsze cieple sze promienie wiosenne oświecały po staremu płonące wsie,
miasteczka, miasta, zamki, oświecały rzezie i niedolę luǳką.

Zapuszczały się pod Zbaraż watahy spod Baru⁷⁰¹, Chmielnika, Machnówki, ścina ąc,
grabiąc, paląc. Te gromił Jeremi rękoma swych pułkowników, bo sam uǳiału w owe
drobne wo nie nie brał, chcąc wtedy dopiero z całą dywiz ą ruszyć, gdy uż i hetmani
wy dą w pole.

Rozsyłał więc pod azdy z rozkazami, by krwią za krew płaciły, palem za grabież i mor-
dy. Poszedł mięǳy innymi pan Longinus Podbipięta i pogromił pod Czarnym Ostro-
wiem, ale był to rycerz w bitwie tylko straszliwy, z eńcami zaś schwytanymi z bronią
w ręku obchoǳił się zbyt łagodnie, i dlatego więce go nie posyłano. Szczególnie ed-
nak oǳnaczał się w podobnych ekspedyc ach pan Wołody owski, który ako partyzant
w ednym chyba Wierszulle mógł znaleźć współzawodnika. Nikt bowiem nie odbywał tak
błyskawicznych pochodów, nikt nie umiał ze ść tak niespoǳianie nieprzy aciela, rozbić
go tak szalonym napadem, rozproszyć na cztery wiatry, wyłowić, wyścinać, wywieszać.
Wkrótce też otoczył go postrach, a z drugie strony fawor książęcy. Od końca marca do
połowy kwietnia zniósł pan Wołody owski siedm luźnych watah, z których każda by-
ła trzykroć od ego pod azdu silnie sza, i nie ustawał w pracy, i coraz więce okazywał
ochoty, akoby w krwi przelane ą czerpiąc.

Zachęcał mały rycerz, a racze mały diabeł, usilnie pana Zagłobę, by mu w tych ekspe-
dyc ach towarzyszył, bo lubił nad wszystko ego kompanię, ale stateczny szlachcic opierał
się wszelkim namowom i tak swo ą bezczynność tłumaczył:

— Za wielki mam brzuch, panie Michale, na te trzęsienia i szarpaniny, a przy tym
każdy do czego innego się roǳi. Z usarzami na gęstwę nieprzy aciela przy białym dniu
uderzać, tabory łamać, chorągwie brać — to mo a rzecz, do tego mnie Pan Bóg stworzył
i usposobił; ale pościg nocą w chrustach za hulta stwem — tobie zostawu ę, któryś est
misterny ako igła i łatwie się wszędy przeciśniesz. Stare a daty rycerz i wolę rozǳierać,
ako właśnie lew czyni, niż tropić ak ogar po chaszczach. Zresztą po wieczornym udo u
muszę iść spać, bo to mo a pora na lepsza.

Jeźǳił więc pan Wołody owski sam i sam zwyciężał, aż pewnego razu, wy echawszy
pod koniec kwietnia, wrócił w połowie ma a tak strapiony i smutny, akby klęskę poniósł
i luǳi wymarnował. Tak nawet zdawało się wszystkim, ale było to mylne mniemanie.
Owszem, w długie te i uciążliwe ekspedyc i doszedł pan Wołody owski aż za Ostróg,
pod Hołownię, i tam pogromił nie zwycza ną watahę, złożoną z czerni, ale kilkaset luǳi
liczący odǳiał Zaporożców, który w połowie wyciął, a w połowie w niewolę zagarnął. Tym
ǳiwnie szy był więc głęboki smutek niby mgłą pokrywa ący ego wesołe z natury oblicze.
Wielu chciało zaraz wieǳieć przyczynę, pan Wołody owski ednak nikomu słowa nie rzekł
i zaledwie z konia zsiadłszy udał się na długą rozmowę do księcia w towarzystwie dwóch
nieznanych rycerzy, a następnie wraz z nimi szedł do pana Zagłoby, nie zatrzymu ąc się,
choć go ciekawi nowin za rękawy po droǳe chwytali.

Pan Zagłoba z pewnym zǳiwieniem spoglądał na dwóch olbrzymich mężów, których
nigdy przedtem w życiu nie wiǳiał, a których stró ze złotymi pętelkami na ramionach
okazywał, że w wo sku litewskim służą, Wołody owski zaś rzekł:

— Zamknĳ waszmość drzwi i nie każ nikogo puszczać, bo mamy o ważnych sprawach
pomówić.

Zagłoba wydał rozkaz czeladnikowi, po czym ął patrzyć niespoko nie na przybyłych,
miarku ąc z ich twarzy, że nic dobrego nie ma ą do powieǳenia.

— To są — rzekł Wołody owski ukazu ąc na młoǳieńców — kniazie Bułyhowie-
-Kurcewicze: Jur i Andrze .

— Stry eczni Heleny! — zakrzyknął Zagłoba.
Kniaziowie skłonili się i odrzekli oba naraz:
— Stry eczni nieboszczki Heleny…

⁷⁰¹Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.
wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]
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Czerwona twarz Zagłoby stała się w edne chwili bladoniebieska; rękoma począł bić
powietrze, ak gdyby postrzał otrzymał, usta otworzył nie mogąc tchu złapać, oczy wy-
trzeszczył i rzekł, a racze ęknął:

— Jak to?…
— Są wiadomości — odpowieǳiał posępnie Wołody owski — że kniaziówna w mo-

nasterze Dobrego Mikoły została zamordowana.
— Czerń wydusiła dymem w celi dwanaście panien i kilkanaście czernic⁷⁰², mięǳy

którymi była siostra nasza — dodał kniaź Jur.
Zagłoba tym razem nic nie odrzekł, eno twarz, poprzednio sina, poczerwieniała mu

tak, że obecni zlękli się, aby go krew nie zalała; z wolna powieki opadły mu na oczy, po
czym zakrył e rękoma, a z ust wyrwał mu się nowy ęk:

— Świecie! świecie! świecie!
Po czym umilkł i trwał w milczeniu.
A kniaziowie i Wołody owski biadać poczęli:
— Oto zebraliśmy się razem krewni i przy aciele, którzyśmy ci na ratunek, wǳięczna Żałoba

panno, iść chcieli — mówił wzdycha ąc raz po raz młody rycerz — ale znać, spóźniliśmy
się z pomocą. Za nic nasza ochota, za nic nasze szable i odwaga, bo na innym ty uż,
lepszym od tego lichego świecie przebywasz, u Królowe Niebieskie we aucymerze⁷⁰³…

— Siostro! — wołał olbrzymi Jur, którego żal na nowo pochwycił za włosy — ty nam
odpuść nasze winy, a my za każdą kroplę two e krwi wiadro wyle emy.

— Tak nam dopomóż Bóg! — dodał Andrze .
I oba mężowie wyciągali groźnie do nieba ręce, Zagłoba zaś wstał z ławy, postąpił

kilka kroków ku tapczanowi, zatoczył się ak pĳany i padł na kolana przed obrazem.
Po chwili na zamku ozwały się ǳwony zwiastu ące południe, które brzmiały tak po-

nuro, akby ǳwony pogrzebowe.
— Nie ma e uż, nie ma! — rzekł znowu Wołody owski. — Do niebios ą anieli

zabrali, nam zostawu ąc łzy i wzdychania.
Łkanie wstrząsnęło grubym ciałem Zagłoby i trzęsło nim, a oni ciągle narzekali

i ǳwony biły.
Wreszcie Zagłoba uspokoił się. Myśleli nawet, że może, bólem zmożony, usnął na Starość, Klęska

klęczkach, ale on po nie akim czasie wstał i usiadł na tapczanie; tylko był to uż akby
inny człowiek: oczy miał czerwone i mgłą zaszłe, głowę spuszczoną, dolna warga zwisła
mu aż na brodę, na twarzy osiadło niedołęstwo i akaś niebywała zgrzybiałość — tak że
mogło naprawdę się zdawać, iż ów dawny pan Zagłoba, butny, owialny, pełen fantaz i,
umarł, a został tylko starzec wiekiem przyciśnięty i zmęczony.

Wtem mimo protestac i pilnu ącego drzwi pacholika wszedł pan Podbipięta i na no-
wo rozpoczęły się żale i narzekania. Litwin wspominał Rozłogi i pierwsze wiǳenie się
z kniaziówną, e słodycz, młodość i urodę; wreszcie wspomniał, że est ktoś nieszczę-
śliwszy od nich wszystkich, to est narzeczony, pan Skrzetuski, i ął rozpytywać o niego
małego rycerza.

— Skrzetuski został u księcia Koreckiego w Korcu, dokąd z Kĳowa przy echał, i leży
chory, o świecie bożym nie wieǳąc — rzekł pan Wołody owski.

— Zali⁷⁰⁴ nie trzeba, abyśmy do niego echali? — pytał Litwin.
— Nie ma tam po co echać — odparł Wołody owski. — Medyk książęcy zaręcza

za ego zdrowie; est tam pan Suchodolski, pułkownik księcia Dominika⁷⁰⁵, ale wielki
przy aciel Skrzetuskiego, est i nasz stary Zaćwilichowski; oba ma ą go w opiece i staraniu.
Na niczym mu nie zbywa, a to, że go delirium⁷⁰⁶ nie opuszcza, to dla niego lepie .

— O mocny Boże! — rzekł Litwin. — Wiǳiałżeś waćpan Skrzetuskiego na własne
oczy?

⁷⁰²czernica — zakonnica, mniszka. [przypis redakcy ny]
⁷⁰³fraucymer (z niem. Frauenzimmer: komnata kobiet, pokó dla dam) — damy dworu, stałe towarzystwo

królowe lub księżne . [przypis redakcy ny]
⁷⁰⁴zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
⁷⁰⁵Zasławski-Ostrogski, Władysław Dominik (–) — książę, koniuszy wielki koronny i starosta łucki,

eden z na bogatszych magnatów Korony. [przypis redakcy ny]
⁷⁰⁶delirium — maligna, brak przytomności. [przypis redakcy ny]
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— Wiǳiałem, ale żeby mi nie powieǳieli, że to on, to nie byłbym go poznał, tak go
boleść i choroba strawiły.

— A on poznał waćpana?
— Pewnie poznał, choć nic nie mówił, bo się uśmiechnął i głową kiwnął, a mnie

taka żałość porwała, żem dłuże zostać nie mógł. Książę Korecki chce tu iść do Zbaraża
z chorągwiami, Zaćwilichowski z nim razem pó ǳie, a i pan Suchodolski zaklina się, że
ruszy, choćby miał ordynanse⁷⁰⁷ od księcia Dominika przeciwne. Oni to sprowaǳą tu
i Skrzetuskiego, eśli go boleść nie zmoże.

— A skądże macie te wiadomości o śmierci kniaziówny? — pytał dale pan Longinus.
— Czy nie ci kawalerowie e przywieźli? — dodał wskazu ąc na kniaziów.

— Nie. Ci kawalerowie trafem się w Korcu o wszystkim dowieǳieli, dokąd przy e-
chali z posiłkami od wo ewody wileńskiego, i tu ze mną przyszli, bo i do naszego księcia
od wo ewody listy mieli. Wo na est pewna, a z komis i uż nic nie bęǳie.

— To uż i my to wiemy, ale powieǳ mi waćpan, kto ci o śmierci kniaziówny mówił?
— Mówił mnie Zaćwilichowski, a on wie od Skrzetuskiego. Skrzetuskiemu dał

Chmielnicki permis ę, żeby w Kĳowie szukał, i sam metropolita miał mu pomagać. Szu-
kali tedy głównie po monasterach, bo co z naszych w Kĳowie zostało, to w nich się kry e.
I myśleli, że pewnie Bohun kniaziównę w akowym monasterze umieścił. Szukali, szukali
i byli dobre myśli, choć wieǳieli, że czerń u Dobrego Mikoły dwanaście panien dymem
wydusiła. Sam metropolita upewniał, że przecie na narzeczoną Bohuna by się nie rzucili,
aż pokazało się inacze .

— To ona była u Dobrego Mikoły?
— Tak est. Spotkał Skrzetuski w ednym monasterze ukrytego pana Joachima Jer-

licza, a że to wszystkich o kniaziównę dopytywał, więc pytał i ego; pan Jerlicz zaś powie-
ǳiał mu, że akie były panny, to e wpierw Kozacy pobrali, eno się u Dobrego Mikoły
dwanaście zostało, które dymem późnie wyduszono; a mięǳy nimi miała być i Kur-
cewiczówna. Skrzetuski, że to pan Jerlicz śleǳiennik i na wpół przytomny od ciągłego
strachu, nie wierzył mu i poleciał zaraz po raz wtóry do Dobrego Mikoły eszcze raz py-
tać. Na nieszczęście, mniszki, których trzy także w te same celi uduszono, nie wieǳiały
nazwisk, ale słucha ąc deskrypc i kniaziówny, którą im Skrzetuski czynił, powieǳiały, że
taka była. Wtedy to Skrzetuski z Kĳowa wy echał i zaraz ciężko na zdrowiu zapadł.

— To ǳiw tylko, że eszcze ży e.
— Byłby umarł niechybnie, żeby nie ów stary Kozak, który go w niewoli na Siczy

pilnował, a potem tu od niego z listami przy echał i wróciwszy, znów w szukaniu mu
pomagał. Ten go do Korca odwiózł i panu Zaćwilichowskiemu w ręce oddał.

— Niechże go Bóg ma w swo e opiece, bo on się uż nigdy nie pocieszy — rzekł
Longinus.

Pan Wołody owski umilkł i grobowe milczenie panowało mięǳy wszystkimi. Kniazie,
podparłszy się łokciami, sieǳieli bez ruchu z namarszczoną brwią; Podbipięta oczy w górę
wznosił, a pan Zagłoba utkwił szklany wzrok w przeciwległą ścianę, akby w na głębszym
zamyśleniu się pogrążył.

— Zbudź się waćpan! — rzekł wreszcie do niego Wołody owski wstrząsa ąc go za
ramię. — O czym tak myślisz? Nic uż nie wymyślisz i wszystkie two e fortele na nic się
nie przydaǳą.

— Wiem o tym — odparł złamanym głosem Zagłoba — eno myślę, żem stary i że
nie mam co robić na tym świecie.
 
— Imaginu sobie waćpan — mówił w kilka dni późnie Wołody owski do Longina —
że ten człowiek tak się w edne goǳinie zmienił, akoby o dwaǳieścia lat postarzał. Tak
wesoły, taki mowny, tak obfity w fortele, że samego Ulissesa w nich przewyższał, ǳiś
pary z gęby nie puści, eno po całych dniach drzemie, na starość narzeka i akoby przez
sen mówi. Wieǳiałem to, że on ą kochał, alem się nie spoǳiewał, żeby do tego stopnia.

— Cóż to ǳiwnego? — odparł wzdycha ąc Litwin. — Tym barǳie się do nie
przywiązał, że ą z rąk Bohunowych wydarł i tyle dla nie niebezpieczeństw i przygód

⁷⁰⁷ordynans (z łac.) — rozkaz. [przypis redakcy ny]
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w ucieczce doświadczył. Póki tedy była naǳie a, póty się i ego dowcip na fortele wy-
silał i sam się na nogach trzymał, a teraz nie ma on uż naprawdę co na świecie robić,
samotnym będąc i serca nie ma ąc o co zaczepić.

— Próbowałem uż i pić z nim w te naǳiei, że mu trunek dawny wigor powróci: Alkohol, Rozpacz
i to na nic! Pić, pĳe, ale nie zmyśla po dawnemu, nie prawi o swych przewagach, eno
się roztkliwi, a potem głowę na brzuch zwiesi i śpi. Już nie wiem, czy i pan Skrzetuski
w większe desperac i od niego ży e.

— Szkoda to est niewymowna, bo ednak wielki to był rycerz!… Chodźmy do niego,
panie Michale. Miał on zwycza dworować sobie ze mnie i we wszystkim mi dogryzać.
Może go i teraz ochota do tego schwyci. Mó Boże, ak się to luǳie zmienia ą! Taki to
był wesoły człek…

— Chodźmy — rzekł pan Wołody owski. — Późno uż est, ale emu na cięże wie-
czorem, bo wydrzemawszy się przez cały ǳień, w nocy spać nie może.

Tak rozmawia ąc, udali się oba do kwatery pana Zagłoby, którego znaleźli sieǳącego
pod otwartym oknem, z głową opartą na ręku. Późno uż było; w zamku ustał wszelki
ruch, eno warty obwoływały się przeciągłymi głosami, a w gąszczach ǳielących zamek od
miasta słowiki wywoǳiły zapamiętale swo e nocne trele, poświstu ąc, cmoka ąc i kląska ąc
tak gęsto, ak gęsto pada ulewa wiosenna. Przez otwarte okno wchoǳiło ciepłe ma owe
powietrze i asne promienie księżyca, które oświecały pognębioną twarz pana Zagłoby
i łysinę schyloną na piersi.

— Dobry wieczór waćpanu — rzekli dwa rycerze.
— Dobry wieczór — odpowieǳiał Zagłoba.
— Co waćpan tak przy oknie rozpamiętywasz zamiast spać iść? — pytał Wołody ow-

ski.
Zagłoba westchnął.
— Bo mi nie do snu — odrzekł wlokącym się głosem. — Rok temu, rok, uciekałem

z nią nad Kahamlikiem⁷⁰⁸ od Bohuna i tak samo nam one ptaszyny fiukały, a teraz gǳie
ona?

— Bóg to tak zrząǳił — rzekł Wołody owski.
— Na łzy i smutek, panie Michale! Nie masz uż dla mnie pocieszenia.
Umilkli; eno przez otwarte okno dochoǳiły coraz mocnie trele słowicze, którymi

cała owa asna noc zdawała się być przepełniona.
— O Boże, Boże! — westchnął Zagłoba — zupełnie tak ak nad Kahamlikiem!
Pan Longinus strząsnął łzę z płowych wąsów, a mały rycerz rzekł po chwili:
— E , wiesz co waćpan? Smutek smutkiem, a napĳ się z nami miodu, bo nie masz

nic lepszego na zgryzotę. Bęǳiemy przy szklenicy rozpamiętywali lepsze czasy.
— Napĳę się! — rzekł z rezygnac ą Zagłoba.
Wołody owski kazał czeladnikowi przynieść światło i gąsiorek, a następnie, gdy za-

siedli, wieǳąc, że wspomnienia na lepie ze wszystkiego ożywia ą pana Zagłobę, pytał:
— To to uż rok, akeś waćpan z nieboszczką z Rozłogów przed Bohunem uciekał?
— W ma u to było, w ma u — odrzekł Zagłoba. — Przeszliśmy przez Kahamlik,

żeby ku Zołotonoszy uciekać. O , ciężko na świecie!
— I ona była przebrana?
— Za kozaczka. Włosy e szablą musiałem, nieboǳe mo e , obcinać, aby e nie

poznano. Wiem mie sce, gǳiem e pod drzewem razem z szablą pochował.
— Słodka to była panna! — dorzucił z westchnieniem Longinus.
— Tak mówię waćpanom, żem ą pierwszego dnia tak pokochał, akbym ą od małego

hodował. A ona tylko rączyny przede mną składała, a ǳiękowała i ǳiękowała za ratunek
i opiekę! Niechby mnie byli usiekli, nimem się ǳisie szego dnia doczekał! Boda mi było
nie dożyć!

Tu znów nastało milczenie i trze rycerze pili miód zmieszany ze łzami, po czym
Zagłoba tak dale mówić począł:

— Myślałem, że przy nich starości spoko ne do czekam, a teraz…
Tu ręce zwisły mu bezsilnie:
— Znikąd pociechy, znikąd pociechy, chyba w grobie…

⁷⁰⁸Kahamlik — rzeka na środkowowschodnie Ukrainie, na lewym brzegu Dniepru. [przypis redakcy ny]
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Tymczasem, zanim pan Zagłoba ostatnich słów dokończył, hałas powstał w sieni, ktoś
chciał we ść, a czeladnik nie puszczał; powstała głośna sprzeczka, w które zdało się panu
Wołody owskiemu, że pozna e akiś głos zna omy, więc zawołał na czeladnika, by dłuże
we ścia nie bronił.

Następnie drzwi otworzyły się i ukazała się w nich pyzata, rumiana twarz Rzęǳiana,
który powiódł oczyma po obecnych, pokłonił się i rzekł:

— Niech bęǳie pochwalony Jezus Chrystus!
— Na wieki wieków! — odrzekł Wołody owski — to Rzęǳian.
— A a ci to estem — odrzekł pachołek — i kłaniam do kolan waszmościom. A gǳie

to mó pan?
— Twó pan w Korcu i chory.
— O dla Boga! co też egomość powiada? A ciężko on, Boże broń, chory?
— Był ciężko chory, a teraz zdrowszy. Medyk powiada, że bęǳie zdrów.
— Bo a tu z wieściami o pannie do mo ego pana przy echałem.
Mały rycerz począł kiwać melancholicznie głową.
— Niepotrzebnieś się śpieszył, bo uż pan Skrzetuski wie o e śmierci i my tu ą łzami

rzewnymi oblewamy.
Oczy Rzęǳiana wylazły zupełnie na wierzch głowy.
— Gwałtu, rety! co a słyszę? Panna umarła?
— Nie umarła, eno w Kĳowie od zbó ów zamordowana.
— W akim Kĳowie? Co egomość prawi?
— W akimże Kĳowie? Albo to Kĳowa nie znasz?
— Dla Boga, chyba egomość kpi! Co ona miała do roboty w Kĳowie, kiedy ona

w arze nad Waładynką, niedaleko Raszkowa⁷⁰⁹ ukryta? I czarownica miała rozkaz, żeby
się do przy azdu Bohuna ani krokiem nie ruszała. Jak mnie Bóg miły, zwariować przy ǳie
czy co?

— Co za czarownica? o czymże ty gadasz?
— A Horpyna!… toć tę basetlę znam dobrze!
Pan Zagłoba nagle wstał z ławy i począł rękami trzepać ak człowiek, który wpadłszy

w głębinę ratu e się od zatonięcia.
— Na Boga żywego! milcz waćpan! — rzekł do Wołody owskiego. — Na rany boskie,

niech a pytam!
Obecni aż zadrżeli, tak blady był Zagłoba i pot wystąpił mu na łysinę, on zaś sko-

czył równymi nogami przez ławę do Rzęǳiana i schwyciwszy pachołka za ramiona pytał
chrapliwym głosem:

— Kto tobie powiadał, że ona… koło Raszkowa ukryta?
— Kto miał powiadać? Bohun!
— Chłopie, czyś zwariował⁈ — wrzasnął pan Zagłoba trzęsąc pachołkiem ak gruszką

— aki Bohun?
— O dla Boga — zawołał Rzęǳian — czego egomość tak trzęsie? Da że egomość

pokó , niech się opamiętam, bom zgłupiał… Jegomość mi do reszty w głowie przewróci.
Jakiż ma być Bohun? Albo to go egomość nie zna?

— Gada , bo cię nożem pchnę! — wrzasnął Zagłoba. — Gǳieś Bohuna wiǳiał?
— We Włodawie!… Czego waszmościowie ode mnie chcecie? — wołał przestraszony

pachołek. — Cóżem to a? zbó ?…
Zagłoba odchoǳił od zmysłów, tchu mu zbrakło i padł na ławę dycha ąc ciężko. Pan

Michał przybył mu na pomoc:
— Kiedyś Bohuna wiǳiał? — pytał Rzęǳiana.
— Trzy tygodnie temu.
— To on ży e?
— Co nie ma żyć?… Sam mnie opowiadał, akeś go egomość popłatał, ale się wylizał…
— I on tobie mówił, że panna pod Raszkowem?
— A któż inny?
— Słucha , Rzęǳian: tu o życie twego pana i panny choǳi! Czy tobie sam Bohun

mówił, że ona nie była w Kĳowie?

⁷⁰⁹Raszków — miasteczko nad Dniestrem, ǳiś na terenie płn. Mołdawii. [przypis redakcy ny]
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— Mó egomość, ak ona miała być w Kĳowie, kiedy on ą pod Raszkowem ukrył
i Horpynie przykazał pod gardłem, żeby e nie puszczała, a teraz mnie piernacz⁷¹⁰ dał
i pierścień swó , żebym a tam do nie echał, bo emu się rany odnowiły i sam musi leżeć
nie wiadomo ak długo.

Dalsze słowa Rzęǳiana przerwał pan Zagłoba, który się z ławy na nowo zerwał
i schwyciwszy się obu rękoma za resztki włosów, począł krzyczeć ak szalony:

— Ży e mo a córuchna, na rany boskie, ży e! To nie ą w Kĳowie zabili! Ży e ona,
ży e, mo a na milsza!

I stary tupał nogami, śmiał się, szlochał, na koniec chwycił Rzęǳiana za łeb, przycisnął
do piersi i począł tak całować, że pachołek do reszty stracił głowę.

— Niech no egomość da pokó … bo się zatchnę! Jużci, że ona ży e… Da Bóg, razem
po nią ruszymy… Jegomość… no, egomość!

— Puść go waszmość, niech opowiada, bo eszcze nic nie rozumiemy — rzekł Wo-
łody owski.

— Mów, mów! — wołał Zagłoba.
— Opowiada od początku, brateńku — rzekł pan Longinus, na którego wąsach

osiadła także gęsta rosa.
— Pozwólcie, waszmościowie, niech się wysapię — rzekł Rzęǳian — okno przy-

mknę, bo te uchy słowiki tak się drą w krzakach, że i do słowa przyiść nie można.
— Miodu! — krzyknął na czeladnika Wołody owski.
Rzęǳian zamknął okno ze zwykłą sobie powolnością, następnie zwrócił się do obec-

nych i rzekł:
— Waszmościowie mi też usiąść pozwolą, bom się utruǳił!
— Siada ! — rzekł Wołody owski nalewa ąc mu z przyniesionego przez czeladnika

gąsiorka. — Pĳ z nami, boś na to swo ą nowiną zasłużył, byłeś gadał ak na pręǳe .
— Dobry miód! — odpowieǳiał pachołek podnosząc szklanicę pod światło.
— A boda cię usiekli! Bęǳiesz ty gadał? — huknął Zagłoba.
— A egomość to się zaraz gniewa! Jużci będę gadał, kiedy waszmościowie chcecie, bo

waszmościom rozkazywać, a mnie słuchać, od tegom sługa! Ale uż wiǳę, że od początku
muszę dokumentnie wszystko opowiadać…

— Mów od początku!
— Waszmościowie pamięta ą, ako to przyszła wiadomość o wzięciu Baru⁷¹¹, co to

nam się zdawało, że uż po pannie? Tak a wróciłem wtedy do Rzęǳian, do roǳicieli
i do ǳiadusia, co to uż ma ǳiewięćǳiesiąt lat… dobrze mówię… nie! ǳiewięćǳiesiąt
i eden.

— Niech ma i ǳiewięćset!… — burknął Zagłoba.
— A niech mu Pan Bóg da ak na więce ! ǲięku ę egomości za dobre słowo —

odrzekł Rzęǳian. — Tak tedy wróciłem do domu, żeby roǳicielom odwieźć, com przy
pomocy boże zebrał mięǳy zbó ami, bo to uż waszmościowie wiecie, że mnie zeszłego
roku ogarnęli Kozacy w Czehrynie⁷¹², że mnie za swego mieli, żem Bohuna rannego
pilnował i do wielkie konfidenc i z nim przyszedł, a przy tym skupowałem trochę od
tych złoǳie ów, to srebra, to kle noty…

— Wiemy, wiemy! — rzekł Wołody owski.
— Otóż przy echałem do roǳicielów, którzy raǳi mnie wiǳieli i oczom nie chcieli

wierzyć, gdym im wszystko, com zebrał, pokazał. Musiałem ǳiadusiowi przysiąc, żem
uczciwą drogą do tego przyszedł. Dopieroż się ucieszyli, bo trzeba waszmościom wie-
ǳieć, że oni ma ą tam proces z Jaworskimi o gruszę, co na mieǳy stoi i w połowie nad
Jaworskich gruntami, a w połowie nad naszymi ma gałęzie. Owóż ak ą Jaworscy trzęsą,
to i nasze gruszki opada ą, a dużo iǳie na mieǳę. Oni tedy powiada ą, że te, co na mieǳy
leżą, to ich, a my…

⁷¹⁰piernacz — buława pułkownikowska kozacka, która zastępowała mięǳy Kozakami list żelazny, czyli dawała
okazicielowi prawo swobodnego prze azdu i nietykalność. [przypis redakcy ny]

⁷¹¹Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.
wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]

⁷¹²Czehryn a. Czehryń (ukr. Czyhyryn) — miasto na środkowe Ukrainie, położone nad Taśminą, dopływem
środkowego Dniepru, edna z na dale wysuniętych twierǳ Rzeczypospolite . [przypis redakcy ny]
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— Chłopie, nie przywódźże mnie do gniewu! — rzekł Zagłoba — i nie mów tego,
co do rzeczy nie należy…

— Naprzód, z przeproszeniem egomości, nie estem a żaden chłop, eno szlachcic,
choć ubogi, ale herbowny, co egomości i pan porucznik Wołody owski, i pan Podbipięta,
ako zna omi pana Skrzetuskiego, powieǳą, a po wtóre, ten proces to trwa uż pięćǳiesiąt
lat…

Zagłoba zacisnął zęby i dał sobie słowo, że się uż więce nie odezwie.
— Dobrze, rybeńko — rzekł słodko pan Longinus — ale ty nam powiada o Bohunie,

nie o gruszkach.
— O Bohunie? — rzekł Rzęǳian. — Niechże bęǳie i o Bohunie. Owóż Bohun

myśli, mó egomość, że nie ma wiernie szego sługi i przy aciela nade mnie, chociaż mnie
w Czehrynie rozszczepił, bom go też co prawda pilnował, opatrywał, kiedy to go eszcze
kniazie Kurcewicze poszczerbili. Obełgałem go wtedy, że uż nie chcę służby pańskie
i wolę z Kozakami trzymać, bo więce zysku mięǳy nimi, a on uwierzył. Jak nie miał
wierzyć, kiedym go do zdrowia przyprowaǳił⁈ Więc też okrutnie mnie polubił i co
prawda, ho nie wynagroǳił, nie wieǳąc o tym, żem a sobie poprzysiągł zemścić się na
nim za oną krzywdę czehryńską i że eżelim go nie zażgał, to eno dlatego, że nie przystoi
szlachcicowi w łożu leżącego nieprzy aciela nożem ako świnię pod pachę żgać.

— Dobrze, dobrze — rzekł Wołody owski. — To także wiemy, ale akimżeś sposo-
bem go teraz znalazł?

— A to, wiǳi egomość, było tak: gdyśmy uż Jaworskich przycisnęli (z torbami oni
pó dą, nie może inacze być!), tak a sobie myślę: No! czas i mnie bęǳie Bohuna poszukać
i za mo ą krzywdę mu zapłacić. Spuściłem się roǳicielom z sekretu i ǳiadusiowi, a on,
ako to fantaz a u niego dobra, mówi: „Kiedyś poprzysiągł, to idź, bo inacze bęǳiesz
kiep”. Więc a poszedłem, bom sobie i to eszcze myślał, że ak Bohuna zna dę, to się
o pannie, eśli żywa, może coś dowiem, a potem, ak go ustrzelę i do mego pana z nowiną
po adę, to też nie bęǳie bez nagrody.

— Pewnie, że nie bęǳie i my cię też wynagroǳimy — rzekł Wołody owski.
— A u mnie masz uż, brateńku, konika z rzędem — dodał Longinus.
— ǲięku ę pokornie waszmościom panom — rzekł uradowany pachołek — bo

słuszna to est rzecz za dobrą wieść munsztułuk⁷¹³, a a też nie przepĳę, co od kogo do-
stanę…

— Diabli mnie biorą! — mruknął Zagłoba.
— Wy echałeś więc z domu… — poddał Wołody owski.
— Wy echałem więc z domu — mówił dale Rzęǳian — i myślę znowu: gǳie echać?

chyba do Zbaraża, bo tam i do Bohuna niedaleko, i pręǳe się o mo ego pana dopytam.
Jadę tedy, mó egomość, adę na Białe i Włodawę i we Włodawie — koniska uż miałem
sroǳe zmęczone — zatrzymu ę się na popas. A tam był armark, we wszystkich za azdach
pełno szlachty; a do mieszczan: i tam szlachta! Dopieroż eden Żyd mi powiada: „Miałem
izbę, ale ą ranny szlachcic za ął”. — „To, mówię, dobrze się zdarzyło, bo a opatrunek
znam, a wasz cyrulik ako to w czasie armarku pewnie nie może sobie dać rady z robotą”.
Gadał eszcze Żyd, że ten szlachcic sam się opatru e i nie chce nikogo wiǳieć, a potem
poszedł spytać. Ale widać tamtemu było gorze , bo kazał puścić. Wchoǳę a — i patrzę,
kto leży w betach: Bohun!

— O to! — wykrzyknął Zagłoba.
— Przeżegnałem się: W imię O ca i Syna, i Ducha Świętego, ażem się przeląkł, a on

mnie poznał od razu, ucieszył się okrutnie (że to mnie ma za przy aciela) i powiada: „Bóg
mi cię zesłał! Teraz uż nie umrę”. A a mówię: „Co egomość tu robisz?” — on zaś palec
na gębę położył i dopiero późnie opowiadał mi swe przygody, ako go Chmielnicki do
króla egomości, a naonczas eszcze królewicza, spod Zamościa wysłał i ako pan porucznik
Wołody owski w Lipkowie go usiekł.

— Wǳięcznie mnie wspominał? — spytał mały rycerz.
— Nie mogę, mó egomość, inacze powieǳieć, ak że dość wǳięcznie. „Myślałem,

powiada, że to akiś wyskrobek, że to, powiada, pokurcz, a to, powiada, unak pierwsze

⁷¹³munsztułuk (daw.) — nagroda. [przypis redakcy ny]
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wody, który mnie bez mała na wpół przeciął”. Tylko oto, ak o egomości panu Zagłobie
wspomni, to eszcze gorze ak pierwe zgrzyta, że egomość go do walki pod uǳił!…

— Niech mu tam kat świeci! Już a się ego nie bo ę! — odparł Zagłoba.
— Przyszliśmy tedy do dawne konfidenc i — mówił dale Rzęǳian — ba! eszcze

do większe , i on mnie wszystko powiadał, ako śmierci był bliski, ako go do dworu
w Lipkowie wzięli, ma ąc go za szlachcica, a on też się podał za pana Hulewicza z Podola,
ak go późnie wyleczyli, z wielką luǳkością traktu ąc, za co im wǳięczność do śmierci
poprzysiągł.

— A cóż we Włodawie robił?
— Ku Wołyniowi się przebierał, ale mu się w Parczewie rany otworzyły, bo się z nim

wóz wywrócił, więc musiał zostać, chociaż i w strachu wielkim, gdyż łatwo tam go mogli
rozsiekać. Sam mnie to mówił. „Byłem, powiada, wysłany z listami, ale teraz świadectwa
żadnego nie mam, eno piernacz, i gdyby się zwieǳieli, ktom est, to by mnie nie tylko
szlachta rozsiekała, ale pierwszy komendant by mnie powiesił, nikogo o pozwolenie nie
pyta ąc”. Pamiętam, że ak mi to rzekł, tak a do niego mówię: „Dobrze to wieǳieć,
że pierwszy komendant by egomości powiesił”. A on pyta: „Jak to?” — „Tak, rzekę, że
trzeba być ostrożnie i nikomu nic nie mówić — w czym się też egomości przysłużę”.
Dopieroż ął mi ǳiękować i o wǳięczności zapewniać, ako że mnie nagroda nie minie.
„Teraz, mówi, pienięǳy nie mam, ale co mam z kle notów, to ci dam, a późnie cię złotem
obsypię, tylko mi edną przysługę eszcze odda ”.

— Aha, to uż przy ǳie do kniaziówny! — rzekł Wołody owski.
— Tak est, mó egomość; muszę uż wszystko dokumentnie opowieǳieć. Jak mi

tedy rzekł, że teraz pienięǳy nie ma, takem do reszty serce dla niego stracił i myślę sobie:
„Poczeka , oddam a ci przysługę!” A on mówi: „Chorym est, nie mam siły do podróży,
a droga daleka i niebezpieczna mnie czeka. Jeżeli się, powiada, na Wołyń dostanę — a to
stąd blisko — to uż będę mięǳy swoimi, ale tam nad Dniestr nie mogę echać, bo sił
nie sta e i trzeba, powiada, przez wraży⁷¹⁴ kra prze eżdżać, koło zamków i wo sk — edź
ty za mnie”. Więc a pytam: „A dokąd?” — On na to: „Aż pod Raszków, bo ona tam
ukryta u siostry Dońca, Horpyny, czarownicy”. — Pytam: „Kniaziówna?” — „Tak est
— rzecze. — Tamem ą ukrył, gǳie e luǳkie oko nie do rzy, ale e tam dobrze i ako
księżna Wiśniowiecka na złotogłowiach sypia”.

— Mów no pręǳe , na Boga! — krzyknął Zagłoba.
— Co nagle, to po diable! — odpowieǳiał Rzęǳian. — Jakem to tedy, mó ego-

mość, usłyszał, takem się ucieszył, alem tego po sobie nie pokazał i mówię: „A pewnoż
ona tam est? Bo to uż musi być dawno, akeś waćpan ą tam odwiózł?” On począł się
zaklinać, że Horpyna, ego suka wierna, bęǳie ą i ǳiesięć lat trzymała, aż do ego po-
wrotu, i że kniaziówna tam est ako Bóg na niebie, bo tam ani Lachy, ani Tatary, ani
Kozaki nie przy dą, a Horpyna rozkazu nie złamie.

Podczas gdy tak opowiadał Rzęǳian, pan Zagłoba trząsł się ak w febrze, mały rycerz
kiwał radośnie głową, Podbipięta oczy do nieba wznosił.

— Że ona tam est, to uż pewno — mówił dale pachołek — bo na lepszy dowód, że
on mnie do nie wysłał. Ale a ociągałem się zrazu, żeby to niczego po sobie nie pokazać
— i mówię: „A po co a tam?” On zaś: „Po to, że a tam nie mogę echać. Jeśli (powiada)
żywy się z Włodawy na Wołyń przedostanę, to się każę do Kĳowa nieść, bo tam uż
wszęǳie nasi Kozacy górą, a ty, powiada, edź i Horpynie da rozkaz, by ą do Kĳowa, do
monasteru Święte -Przeczyste odwiozła”.

— A co! więc nie do Dobrego Mikoły! — wybuchnął Zagłoba. — Zaraz mówiłem,
że Jerlicz śleǳiennik albo że zełgał.

— Do Święte -Przeczyste ! — mówił dale Rzęǳian. — „Pierścień (powiada) ci dam
i piernacz, i nóż, a uż Horpyna bęǳie wieǳiała, co to znaczy, bo taka umowa stoi, i Bóg
cię (powiada) tym barǳie zesłał, że ona cię zna, wie, żeś mó druh na lepszy. Jedźcie
razem, Kozaków się nie bó cie, eno na Tatarów baczcie, eśliby gǳie byli, i omĳa cie,
bo ci piernacza nie uszanu ą. Pieniąǳe, dukaty, tam są, powiada, zakopane na mie scu
w arze, od wypadku — to e wy mĳ. Po droǳe mówcie eno: — »Bohunowa eǳie!«
— a niczego wam nie zbraknie. Zresztą (powiada) czarownica da sobie radę, tylko ty

⁷¹⁴wraży (z ukr.) — wrogi, nienawistny. [przypis redakcy ny]

  Ogniem i mieczem, tom drugi 



edź ode mnie, bo kogóż a, nieszczęsny, poślę, komu zawierzę tu w obcym kra u, mięǳy
wrogami?” Tak on to mnie, moi egomoście, prosił, że prawie i śluzy⁷¹⁵ wylewał, w końcu
kazał mi, bestia, przysięgać, że po adę, a a też przysiągłem, eno w duchu dodałem: „z
moim panem!” On tedy uradował się i zaraz dał mi piernacz i pierścień, i nóż, i co miał
kle notów, a a też wziąłem, bom myślał: lepie niech bęǳie u mnie niż u zbó a. Na
pożegnanie powieǳiał mi eszcze, który to est ar nad Waładynką, ak echać i ak się
obrócić, tak dokumentnie, że z zawiązanymi oczyma bym trafił, co sami waszmościowie
zobaczycie, gdyż tak myślę, że razem po eǳiemy.

— Zaraz utro! — rzekł Wołody owski.
— Co to utro! — ǳiś eszcze na świtanie każem konie kulbaczyć⁷¹⁶.
Radość chwyciła wszystkich za serca i słychać było to okrzyki wǳięczności ku niebu,

to zacieranie rąk radosne, to nowe pytania rzucane Rzęǳianowi, na które pachołek ze
zwykłą sobie flegmą odpowiadał.

— Niech cię kule bĳą! — wykrzyknął Zagłoba. — Jakiego w tobie pan Skrzetuski
ma sługę!

— Albo co? — pytał Rzęǳian.
— Bo cię chyba ozłoci.
— Ja też tak myślę, że nie bęǳie to bez nagrody, chociaż mo emu panu z wierności

służę.
— A cóżeś z Bohunem uczynił? — pytał Wołody owski.
— Toż to, mó egomość, było dla mnie umartwienie, że znowu on leżał chory i nie

wypadało mi go żgnąć, bo to i mó pan by zganił. Taki uż los! Cóżem miał więc robić?
Oto, gdy mnie uż wszystko powieǳiał, co miał powieǳieć, i dał, co miał dać, tak a po
rozum do głowy. Po co, mówię sobie, taki złoǳie ma po świecie choǳić, który i pannę
więzi, i mnie w Czehrynie poszczerbił? Niech go lepie nie bęǳie i niech mu kat świeci!
Bo i to sobie myślałem, że nuż wyzdrowie e i za nami z Kozakami ruszy? Wiecem niewiele
myśląc poszedł do pana komendanta Regowskiego, który we Włodawie z chorągwią stoi,
i doniosłem, że to est Bohun, na gorszy z rebelizantów. Już go tam musieli do te pory
powiesić.

To rzekłszy Rzęǳian rozśmiał się dość głupkowato i spo rzał po obecnych akby cze-
ka ąc, aby mu zawtórowali; ale akże się zǳiwił, gdy odpowieǳiano mu milczeniem.
Dopiero po nie akim czasie pierwszy Zagłoba mruknął: „Mnie sza z tym” — ale nato-
miast Wołody owski sieǳiał cicho, a pan Longinus ął cmokać ęzykiem, kręcić głową
i wreszcie rzekł:

— Toś niepięknie postąpił, brateńku, co się zowie niepięknie!
— Jak to, mó egomość? — pytał zdumiony Rzęǳian. — Miałem go lepie pchnąć?
— I tak byłoby nieładnie, i tak nieładnie; ale nie wiem, co lepie : czy być zbó em, czy

Judaszem?
— Co też egomość mówi? Zali⁷¹⁷ to Judasz akowego rebelizanta wydawał? A to

przecież i króla egomości, i całe Rzeczypospolite est nieprzy aciel!
— Prawda to, ale ono zawsze niepięknie. A ak, mówisz, ów komendant się nazywał,

co?
— Pan Regowski. Mówili, że mu na imię Jakub.
— To ten sam! — mruknął Litwin. — Pana Łaszcza⁷¹⁸ krewny i pana Skrzetuskiego

nieprzy aciel.
Ale nie słyszano te uwagi, bo pan Zagłoba głos zabrał:
— Mości panowie! — rzekł. — Tu nie ma co zwłóczyć! Bóg sprawił przez tego

pacholika i tak pokierował, że w lepszych niż dotąd kondyc ach bęǳiemy e szukali, Bogu
niech bęǳie chwała! Jutro musimy ruszyć. Książę wy echał, ale uż i bez ego permis i
puścimy się w drogę, bo czasu nie ma! Pó ǳie pan Wołody owski, a z nim i Rzęǳian,
a waćpan, panie Podbipięta, lepie zostaniesz, bo wzrost twó i prostoduszność wydać by
nas mogły.

⁷¹⁵śluzy — tu: łzy. [przypis redakcy ny]
⁷¹⁶kulbaczyć — siodłać. [przypis redakcy ny]
⁷¹⁷zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
⁷¹⁸Łaszcz Tuczapski, Samuel herbu Prawǳic (–) — strażnik wielki koronny, awanturnik,  razy

skazany na banic ę za na azdy na sąsiadów, ułaskawiony za zasługi wo enne. [przypis redakcy ny]
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— Nie, bracie, a też po adę! — rzekł Litwin.
— Dla e bezpieczeństwa musisz to uczynić i zostać. Waćpana kto raz wiǳiał, ten

nigdy w życiu nie zapomni. Mamy piernacz, to prawda, ale waćpanu by i z piernaczem nie
uwierzyli. Dusiłeś Puł ana na oczach wszystkiego Krzywonosowego⁷¹⁹ hulta stwa, a gdyby
taka tyczka była mięǳy nimi, toć by ą znali. Nie może to być, żebyś waćpan z nami echał.
Tam trzech głów nie zna ǳiesz, a two a edna niewiele pomoże. Masz zgubić imprezę, to
lepie siedź.

— Żal — rzekł Litwin.
— Żal, nie żal, a musisz się zostać. Jak po eǳiemy gniazda z drzew wybierać, to

i waćpana weźmiemy, ale teraz nie.
— Słuchać hadko⁷²⁰!
— Da że waćpan pyska, bo mi w sercu wesoło, ale zostań. Tylko eszcze edno, mości

panowie. Rzecz to na większe wagi: sekret, żeby się mięǳy żołnierstwem nie rozniosło,
a od nich do chłopstwa nie przeszło. Nikomu ani słowa!

— Ba, a księciu?
— Księcia nie ma.
— A panu Skrzetuskiemu, eśli wróci?
— Jemu właśnie ani słowa, bo zaraz by się wyrywał za nami; bęǳie miał dość czasu

na radość, a broń Boże nowego zawodu, tak by rozum stracił. Parol kawalerski, mości
panowie, że ani słowa.

— Parol! — rzekł Podbipięta.
— Parol, parol!
— A teraz Bogu ǳięku my.
To rzekłszy Zagłoba ukląkł pierwszy, a za nim inni, i modlili się długo i żarliwie.

 
Książę przed kilku dniami wy echał rzeczywiście do Zamościa w celu czynienia nowych
zaciągów i nierychło spoǳiewano się ego powrotu, więc Wołody owski, Zagłoba i Rzę-
ǳian ruszyli na wyprawę bez niczy e wieǳy i w na głębsze ta emnicy, do które z luǳi
pozostałych w Zbarażu⁷²¹ eden tylko pan Longinus był przypuszczony, ale i on, słowem
związany, milczał ak zaklęty.

Wierszułł i inni oficerowie, wieǳąc o śmierci kniaziówny, nie przypuszczali, by od-
azd małego rycerza z Zagłobą był w akimkolwiek związku z narzeczoną nieszczęsnego
Skrzetuskiego, i sąǳili, że to do niego racze wyruszyli dwa przy aciele, tym barǳie
że był mięǳy nimi i Rzęǳian, o którym wieǳiano, że Skrzetuskiemu służy. Oni zaś
po echali wprost do Chlebanówki i tam czynili przygotowania do pochodu.

Zagłoba zakupił przede wszystkim za pieniąǳe pożyczone od Longina pięć rosłych
koni podolskich zdolnych do dalekich pochodów, których chętnie używała azda polska
i starszyzna kozacka; koń taki mógł ǳień cały gnać za bachmatem tatarskim, a szybko-
ścią biegu przewyższał nawet tureckie, od których był wytrzymalszy na wszelkie zmiany
pogody, na noce chłodne i dżdże. Takich to pięć biegunów nabył pan Zagłoba; prócz
tego dla siebie i towarzyszów⁷²², również ak i dla kniaziówny nabył dostatnie świty⁷²³
kozackie. Rzęǳian za ął się ukami, a gdy uż wszystko było przewiǳiane i gotowe, ru-
szyli w drogę, Bogu i świętemu Mikoła owi, patronowi panien, w opiekę przedsięwzięcie
odda ąc.

Tak przebranych łatwo było można poczytać za akichś atamanów kozackich i zda-
rzało się często, że ich zaczepiali żołnierze z załóg polskich i straży rozrzuconych hen! aż
ku Kamieńcowi⁷²⁴ — ale tym łatwo legitymował się pan Zagłoba. Jechali czas dłuższy

⁷¹⁹Krzywonos, Maksym (ukr. Krywonis, zm. ) — eden z przywódców powstania Chmielnickiego, brał
uǳiał w bitwach pod Korsuniem i pod Piławcami, zdobył Bar, Krzemieniec i Połonne oraz Wysoki Zamek we
Lwowie, gǳie zmarł kilka dni po bitwie. [przypis redakcy ny]

⁷²⁰hadko (z białorus.) — przykro, obrzydliwie. [przypis redakcy ny]
⁷²¹Zbaraż — miasto w zach. części Ukrainy, ok.  km na płn. wschód od Tarnopola. [przypis redakcy ny]
⁷²²towarzyszów — ǳiś popr. forma D. lm: towarzyszy. [przypis redakcy ny]
⁷²³świta (daw.) — oǳież wierzchnia, kurtka. [przypis redakcy ny]
⁷²⁴Kamieniec Podolski — miasto i zamek w płd.-zach. części Ukrainy, ok.  km na południe od Tarnopola

i Zbaraża; naturalna twierǳa w zakolu rzeki Smotrycz opierała się oblężeniom tureckim i kozackim aż do 

  Ogniem i mieczem, tom drugi 



kra em bezpiecznym, bo za ętym przez chorągwie regimentarza Lanckorońskiego, któ-
ry zbliżał się z wolna ku Barowi⁷²⁵, aby na zbiera ące się tam kupy kozackie mieć oko.
Wieǳiano uż powszechnie, że z układów nic nie bęǳie, więc wo na wisiała nad kra em,
lubo główne siły nie ruszyły się eszcze. Armistyc um⁷²⁶ pere asławskie skończyło się do
Zielonych Świątek; wo na pod azdowa nie ustawała naprawdę nigdy, a teraz wzmogła się
i z obu stron czekano tylko hasła. Tymczasem wiosna rozradowała się nad stepem. Stra-
towana kopytami końskimi ziemia pokryła się bisiorem traw i kwiecia wyrosłego z ciał
poległych rycerzy. Nad pobo owiskami tkwiły w błękicie skowronki; na wysokościach
ciągnęło z krzykiem ptactwo rozmaite; wody rozlane marszczyły się w łuskę błyszczącą
pod ciepłym powiewem wiatru, a wieczorami żaby pławiące się w ugrzane fali do późna
w noc wiodły radosne rozhowory⁷²⁷.

Zdawało się, że sama natura pragnie rany zabliźnić, bóle ukoić, mogiły ukryć pod
kwiatami. Jasno było na niebie i ziemi, świeżo, powietrzno, wesoło, a step cały ak ma-
lowany błyszczał na kształt złotogłowiu, mienił się ak tęcza albo pas polski, na którym
zręczna robotnica wszystkie barwy wybornie ożeni⁷²⁸. Stepy grały od ptactwa i wiatr cho-
ǳił po nich szeroki, który suszy wody i śniadość da e twarzom luǳkim.

Wtedy to radu e się każde serce i otuchą napełnia się niezmierną, więc też i nasi
rycerze takie właśnie otuchy byli pełni. Pan Wołody owski śpiewał ustawicznie, a pan
Zagłoba przeciągał się na koniu, nadstawiał z lubością pleców na słońce i raz, gdy go
dobrze nagrzało, rzekł do małego rycerza:

— Błogo mi est, bo prawdę rzekłszy, po mioǳie i węgrzynie nie masz ak słońce na
stare kości.

— Dla wszystkich ono est dobre — odpowieǳiał pan Wołody owski — gdyż zauważ
waćpan, ak nawet animalia⁷²⁹ lubią się wylegiwać na słońcu.

— Szczęście to est, że w takie porze eǳiemy po kniaziównę — mówił dale Zagłoba
— gdyż w zimie przy mrozach trudno by z ǳiewczyną uciekać.

— Niech ą tylko w ręce dostaniemy, a szelmą estem, eżeli nam ą kto odbierze.
— Powiem ci, panie Michale — rzekł na to Zagłoba — że edną mam tylko obawę,

a to: żeby w razie wo ny Tatarstwo się w tamtych stronach nie ruszyło i nas nie ogarnęło;
bo z Kozakami damy sobie rady. Chłopstwu wcale się nie bęǳiemy legitymowali, bo
zauważyłeś, że nas za starszych ma ą, a Zaporożcy piernacz⁷³⁰ szanu ą i Bohunowe imię
tarczą nam bęǳie.

— Znam a się z Tatary⁷³¹, bo nam w państwie łubniańskim⁷³² życie na ustawicznym
procederze z nimi schoǳiło… a uż a i Wierszułł to nigdy nie mieliśmy odpoczynku —
odpowieǳiał pan Michał.

— I a ich znam — rzekł Zagłoba. — Wspominałem ci przecie, akom mięǳy nimi
wiele lat spęǳił i do godności wielkich mogłem do ść; ale żem się nie chciał zbisurma-
nić⁷³³, więc musiałem wszystkiego poniechać i eszcze mi śmierć męczeńską zadać chcieli
za to, żem ich na starszego księǳa na wiarę prawǳiwą namówił.

— A mówiłeś waćpan kiedy inǳie , że to było w Galacie⁷³⁴.

r.; po panowaniu tureckim (–) pozostał w Kamieńcu muzułmański minaret przy katedrze św. Piotra
i Pawła. [przypis redakcy ny]

⁷²⁵Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.
wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]

⁷²⁶armistycjum (z łac.) — zawieszenie broni. [przypis redakcy ny]
⁷²⁷rozhowor (z ukr.) — rozmowa. [przypis redakcy ny]
⁷²⁸ożenić — tu: połączyć. [przypis redakcy ny]
⁷²⁹animalia (łac.) — zwierzęta. [przypis redakcy ny]
⁷³⁰piernacz — buława pułkownikowska kozacka, pełniąca funkc ę listu żelaznego, t . przepustki. [przypis

redakcy ny]
⁷³¹z Tatary — ǳiś popr. forma N. lm: z Tatarami. [przypis redakcy ny]
⁷³²państwo łubniańskie — posiadłości książęce, okolica Łubniów; Łubnie — miasto na Połtawszczyźnie, na

śr.-wsch. Ukrainie, rezydenc a książąt Wiśniowieckich. [przypis redakcy ny]
⁷³³zbisurmanić się (daw. pogard.) — zostać muzułmaninem. [przypis redakcy ny]
⁷³⁴Galata — ǳiś ǳielnica Stambułu, położona po europe skie stronie cieśniny Bosfor, dawnie osobne

miasto tureckie. [przypis redakcy ny]
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— W Galacie było swo ą drogą, a w Krymie swo ą. Bo eżeli myślisz, że się w Galacie
świat kończy, to chyba nie wiesz, gǳie pieprz rośnie. Więce est synów Beliala⁷³⁵ niżeli
chrześcĳan na tym świecie.

Tu wtrącił się do rozmowy Rzęǳian.
— Nie tylko od Tatarów możemy mieć przeszkodę — rzekł — bo nie mówiłem Czary, Czarownica, Diabeł,

Grzechwaszmościom, co mnie Bohun powieǳiał, że tego aru paskudne potęgi pilnu ą. Sama ona
olbrzymka, która kniaziówny pilnu e, można to est czarownica, z diabłami w konfidenc i,
którzy nie wiem, czy e o nas nie przestrzega ą. Mam ci a wprawǳie kulę, com ą sam
na święconą pszenicę lał, gdyż inna się e nie chwyta, ale oprócz tego upiorzysków tam
podobno całe regimenty, które we ścia bronią. Już to głowa ichmościów w tym, żeby
mnie co złego nie spotkało, bo zaraz by mi nagroda przepadła.

— Trutniu eden! — rzecze pan Zagłoba. — Właśnie też nam w głowie o twoim
zdrowiu myśleć. Nie skręci ci diabeł karku, a choćby i skręcił, to wszystko edno, bo ty
i tak za swo e łakomstwo bęǳiesz potępiony. Za stary a wróbel, żeby mnie na plewy
brać, i to sobie zakonotu , że eśli Horpyna można czarownica, to a możnie szy od nie
czarownik, bom się w Pers i ciemnego kunsztu uczył. Ona diabłom służy, a oni mnie
i mógłbym nimi ako wołmi orać, eno nie chcę, ma ąc zbawienie duszy na uwaǳe.

— To dobrze, mó egomość, ale na ten raz to uż niech egomość swo e mocy uży e,
bo zawszeć lepie być w bezpieczności.

— Ja zaś więce ufam w naszą dobrą sprawę i boską opiekę — rzekł Wołody owski.
— Niechże tam Horpyny i Bohuna czarni strzegą, a z nami są anieli niebiescy, którym
na lepszy piekielny komunik⁷³⁶ nie dotrzyma; na któren przypadek świętemu Michałowi
Archaniołowi siedm świec z białego wosku ofiaru ę.

— To uż i a na edną się przyłożę — rzekł Rzęǳian — żeby mnie egomość, pan
Zagłoba, potępieniem nie straszył.

— Pierwszy a cię do piekła wyprawię — odpowieǳiał szlachcic — eśli się pokaże,
że mie sca nie wiesz dobrze.

— Jak to nie wiem? Byleśmy do Waładynki do echali, to uż z zawiązanymi oczyma
trafię. Po eǳiemy brzegiem ku Dniestrowi, a ar bęǳie po prawe ręce; któren po tym
poznamy, że we ście do niego skałą zawalone. Na pierwszy rzut oka wyda e się, że wcale
w echać nie można, ale w skale est wyrwa, przez którą dwa konie obok siebie prze dą.
Jak uż tam bęǳiemy, to nam nikt nie umknie, bo to est edyny wchód i wychód z aru,
naokoło zaś ściany tak wysokie, że ptak ledwie przeleci. Czarownica mordu e luǳi, którzy
tam bez pozwoleństwa wchoǳą, i est dużo kościotrupów, ale na to Bohun nie kazał
zważać, eno echać i krzyczeć: „Bohun! Bohun!…” Dopieroż ona do nas z przy aźnią
wy ǳie… Prócz Horpyny est tam eszcze i Czeremis, któren z piszczeli okrutnie strzela.
Obo e musimy uśmiercić.

— Onego Czeremisa nie mówię, ale babę dość bęǳie związać.
— Zaśby ą tam egomość związał! Ona taka mocna, że pancerz ak koszulę rozǳiera,

a podkowa to eno e w ręku chrupnie. Chyba eden pan Podbipięta dałby e rady,
ale nie my. Da no egomość pokó , mam a na nią kulę święconą, niechże uż na tę
diablicę przy ǳie czarna goǳina; inacze leciałaby za nami ak wilczyca, a na Kozaków
wyła i pewnie byśmy nie tylko panny, ale własnych głów zdrowo nie przywieźli.

Na podobnych rozmowach i naradach schoǳił im czas w droǳe. A echali spiesz-
no, mĳa ąc miasteczka, sioła, chutory⁷³⁷ i mogiły. Szli na Jarmolińce⁷³⁸ ku Barowi, skąd
dopiero mieli się zwrócić ukosem w stronę Jampola⁷³⁹ i Dniestru. Przechoǳili przez te
okolice, w których niegdyś Wołody owski pobił Bohuna — i pana Zagłobę z ego rąk
uwolnił. Trafili nawet do tego samego chutoru i zatrzymali się w nim na noc. Czasem też
wypadały im noclegi i pod gołym niebem, w stepie, a wówczas pan Zagłoba urozmaicał
e opowiadaniem dawnych swych przygód, tych, które się zdarzyły, i takich, które wcale

⁷³⁵Belial (mit.) — upadły anioł, szatan. [przypis redakcy ny]
⁷³⁶komunik (daw.) — azda, kawaleria. [przypis redakcy ny]
⁷³⁷chutor a. futor — po edyncze gospodarstwo, oddalone od wsi; przysiółek. [przypis redakcy ny]
⁷³⁸Jarmolińce — miasteczko w zach. części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Zbaraża. [przypis redak-

cy ny]
⁷³⁹Jampol (w obwoǳie winnickim) — miasto w płd.-zach. części Ukrainy, położone w arze na lewym brzegu

Dniestru (ǳiś przy granicy z Mołdawią), w XVII w. lokalny ośrodek handlowy. [przypis redakcy ny]
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się nie zdarzyły. Ale na więce rozmawiano o kniaziównie i o e przyszłym uwolnieniu
z niewoli u czarownicy.

Wy echawszy wreszcie z okolic trzymanych w ryzie przez załogi i chorągwie Lancko-
rońskiego, weszli w kra kozaczy, w którym nic nie pozostało się Lachów, bo tych, którzy
nie uciekli, wytępiono ogniem i mieczem. Ma skończył się i nastał czerwiec zno ny, a oni
ledwie trzecią część podróży odbyli, bo droga była daleka i trudna. Na szczęście, od strony
kozactwa żadne nie groziło im niebezpieczeństwo. Chłopskim watahom nie legitymo- Chłop, Rycerz, Właǳa
wali się wcale, bo te na częście za starszych zaporoskich ich miały. Wszelako od czasu
do czasu pytano ich, co by za edni byli, a wówczas pan Zagłoba, eżeli pyta ącym był Ni-
żowy, pokazywał piernacz Bohunów, eśli zaś zwykły rezun⁷⁴⁰ z czerni⁷⁴¹, to nie zsiada ąc
z konia, kopał go nogą w piersi i obalał na ziemię — inni zaś patrząc na to, zaraz otwierali
im drogę, myśląc, że to nie tylko swó eǳie, ale i ktoś barǳo godny, skoro bĳe. „Może
Krzywonos⁷⁴², Burła albo i sam bat’ko⁷⁴³ Chmielnicki.”

Wielce ednak narzekał pan Zagłoba na sławę Bohuna, bo się zbyt pytaniami o niego
uprzykrzali Niżowi, przez co i zwłoki w podróży zdarzały się niemałe. I zwykle nie było
końca pytaniom: czy zdrów? czy ży e? — bo się uż wieść o ego śmierci aż pod Jahorlik⁷⁴⁴
i porohy⁷⁴⁵ rozbiegła. A gdy podróżni opowiadali, że zdrów i wolny i że ego to właśnie
są wysłańcami, tedy całowano ich i częstowano; otwierały się im wszystkie serca, a nawet
worki, z czego chytry pachołek pana Skrzetuskiego nie omieszkał korzystać.

W Jampolu przy ął ich Burła , który tu z wo skiem niżowym i czernią na Tatarów
buǳiackich czekał, stary, sławny pułkownik. Ten przed laty Bohuna rzemiosła wo ennego
uczył; na wyprawy czarnomorskie z nim choǳił i Synopę⁷⁴⁶ na współkę w edne z takich
wypraw zrabowali, więc też kochał go ak syna i wǳięcznie przy ął ego wysłańców, nie
okazu ąc na mnie sze nieufności, zwłaszcza że zeszłego roku Rzęǳiana przy nim wiǳiał.
Owszem, dowieǳiawszy się, że Bohun ży e i na Wołyń zdąża, ucztę z radości wysłańcom
wydał i sam się na nie upił.

Obawiał się, było, pan Zagłoba, ażeby Rzęǳian podpiwszy nie wygadał się z czym
niepotrzebnym, ale pokazało się, że szczwany ak lis pachołek tak się umiał obracać, że
mówiąc prawdę wówczas tylko, gdy ą można było powieǳieć, sprawy przez to nie nara-
żał, a tym większą ufność zyskiwał. ǲiwnie ednak było słuchać naszym rycerzom tych
rozmów prowaǳonych z akąś straszliwą szczerością, w których ich nazwiska często się
powtarzały.

— Słyszeli my — mówił Burła — że Bohun w po edynku usieczon. A nie wiecie
wy, kto ego usiekł?

— Wołody owski, oficer kniazia Jaremy — odpowieǳiał spoko nie Rzęǳian.
— E , żeby a go w ręce dostał, zapłaciłby mu a za naszego sokoła. Ze skóry a by

ego obdarł!
Pan Wołody owski ruszył na to owsianymi wąsikami i spo rzał na Burła a takim wzro-

kiem, akim chart spogląda na wilka, którego mu nie wolno uchwycić za garǳiel, a Rzę-
ǳian rzekł:

— Dlatego to a wam mówię, mości pułkowniku, ego nazwisko.
„Diabeł bęǳie miał prawǳiwą pociechę z tego chłopaka!” — pomyślał pan Zagłoba.
— Ale — mówił dale Rzęǳian — ten nie tyle winien, bo ego sam Bohun wyzwał

nie wieǳąc, aką szablę wyzywa. Inny tam był szlachcic, na większy Bohuna wróg, który
raz uż kniaziównę mu z rąk wydarł.

— A to kto taki?

⁷⁴⁰rezun (z ukr.) — siepacz, zabĳaka. [przypis redakcy ny]
⁷⁴¹czerń — chłopstwo. [przypis redakcy ny]
⁷⁴²Krzywonos, Maksym (ukr. Krywonis, zm. ) — eden z przywódców powstania Chmielnickiego, brał

uǳiał w bitwach pod Korsuniem i pod Piławcami, zdobył Bar, Krzemieniec i Połonne oraz Wysoki Zamek we
Lwowie, gǳie zmarł kilka dni po bitwie. [przypis redakcy ny]

⁷⁴³bat’ko (ukr.) — o ciec. [przypis redakcy ny]
⁷⁴⁴Jahorlik — miasteczko i stanica wo skowa u u ścia rzeki Jahorlik do Dniestru, ok.  km na płd. od

Bracławia, wówczas przy granicy z Mołdawią i Turc ą, ǳiś na terenie Mołdawii. [przypis redakcy ny]
⁷⁴⁵poroh (ukr.: próg) — naturalna zapora skalna na rzece, uniemożliwia ąca swobodną żeglugę; kraina po-

niże porohów Dniepru nazywała się Niżem albo Zaporożem i była zamieszkana przez społeczność Kozaków
zaporoskich. [przypis redakcy ny]

⁷⁴⁶Synopa — miasto w płn. Turc i nad Morzem Czarnym. [przypis redakcy ny]
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— At! Stary opó , co się przy naszym atamanie w Czehrynie⁷⁴⁷ wieszał i druha do-
brego ego udawał.

— Bęǳie on eszcze wisiał! — wykrzyknął Burła .
— Kpem estem, eżeli temu pokurczowi uszu nie obetnę! — mruknął Zagłoba.
— Tak go usiekli — prawił Rzęǳian — że innego dawno by uż kruki ǳiobały, ale

w naszym atamanie dusza rogata i wyzdrowiał, chociaż do Włodawy ledwie się dowlókł,
i tam by też pewno rady sobie nie dał, żeby nie my. My ego na Wołyń wyprawili, gǳie
nasi górą, a samych tu po ǳiewczynę wysłał.

— Zgubią ego te czarnobrewy! — mruknął Burła . — I a emu to dawno przepo-
wiadał. A czy to mu nie lepie było poigrać z ǳiewczyną po kozacku, a potem kamień
do szyi i w wodę, ak my na Czarnym Morzu robili?

Tu ledwie wytrzymał pan Wołody owski, tak był w swoim sentymencie dla płci białe
zraniony. Zagłoba zaś rozśmiał się i rzekł:

— Pewnie by tak lepie .
— Ale wy dobre druhy! — mówił Burła — Wy ego nie opuścili w potrzebie, a ty

mały (tu zwrócił się do Rzęǳiana), ty na lepszy ze wszystkich, bo a uż ciebie w Czehrynie
wiǳiał, ak ty naszego sokoła pilnował i hołubił⁷⁴⁸. No! Tak i a wam druh. Wy mówcie,
czego wam potrzeba! Moło ców⁷⁴⁹ czy koni? — tak a wam dam, żeby się wam gǳie
z powrotem krzywda nie stała.

— Moło ców nam nie potrzeba, mości pułkowniku — odrzekł Zagłoba — bo my
swoi luǳie i swoim kra em po eǳiemy, a Bóg nie da złego spotkania, to z wielką watahą
gorze niż z małą, ale konie co na ścigle sze to by się przydały.

— Dam wam takie, że ich i bachmaty chanowe nie dogonią.
Wtem Rzęǳian odezwał się nie tracąc sposobne pory:
— I hroszi mało nam daw ataman, bo sam ne maw⁷⁵⁰, a za Bracławiem miara owsa

talara.
— To chody⁷⁵¹ ze mną do komory — rzekł Burła . Rzęǳian nie dał sobie tego dwa

razy powtarzać i zniknął wraz ze starym pułkownikiem za drzwiami, a gdy po chwili ukazał
się znowu, radość biła mu z pucołowatego oblicza i siny żupan odymał mu się akoś na
brzuchu.

— No, edźcie z Bogiem — ozwał się stary Kozak — a ak ǳiewczynę weźmiecie, tak
wstąpcie do mnie, niech i a Bohunową zazulę zobaczę.

— Nie może to być, mości pułkowniku — odrzekł śmiało pachołek — bo ta Laszka
okrutnie się stracha i raz się uż nożem pchnęła. Boimy się, by e co złego się nie stało.
Lepie niech uż ataman sobie z nią raǳi.

— Poraǳi!… Nie bęǳie ona mu się strachała. Laszka biłoruczka⁷⁵²! Kozak e śmier-
ǳi! — mruknął Burła . — Jedźcie z Bogiem! Niedaleko uż macie!

Z Jampola niezbyt uż było daleko do Waładynki, ale droga trudna, a racze usta-
wiczne bezdroże rozpościerało się przed rycerzami, bo w owych czasach tamte sze okolice
były eszcze pustynią z rzadka tylko osiadłą i zabudowaną. Szli tedy od Jampola nieco na
zachód, oddala ąc się od Dniestru, aby iść następnie z biegiem wód Waładynki, ku Rasz-
kowowi⁷⁵³, bo tylko tak idąc, można było trafić do aru. Na niebie bielił się świt, gdyż
uczta u Burła a przeciągnęła się do późne nocy, i pan Zagłoba wyrachował, że przed
zachodem słońca nie odna dą aru, ale było to mu właśnie na rękę, chciał bowiem po
uwolnieniu Heleny zostawić noc za sobą. Tymczasem, adąc, rozmawiali, ak dotychczas
służyło im we wszystkim szczęście przez całą drogę, a pan Zagłoba wspomina ąc ucztę
Burła ową tak mówił:

— Przypatrzcie się eno, ak to ci Kozacy, którzy ży ą w bractwie, wspiera ą się wza-
emnie w każdym terminie! Nie mówię o czerni, którą oni pogarǳa ą i dla które , eżeli

⁷⁴⁷Czehryn a. Czehryń (ukr. Czyhyryn) — miasto na środkowe Ukrainie, położone nad Taśminą, dopływem
środkowego Dniepru, edna z na dale wysuniętych twierǳ Rzeczypospolite . [przypis redakcy ny]

⁷⁴⁸hołubił (z ukr.) — pieścić, pielęgnować. [przypis redakcy ny]
⁷⁴⁹mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna, zuch; Kozak. [przypis redakcy ny]
⁷⁵⁰I hroszi mało nam daw ataman, bo sam ne maw (z ukr.) — i pienięǳy mało nam dał ataman, bo sam nie

miał. [przypis redakcy ny]
⁷⁵¹chody (ukr.) — chodź. [przypis redakcy ny]
⁷⁵²Laszka biłoruczka (z ukr., pogard.) — Polka z białymi rękami, arystokratka. [przypis redakcy ny]
⁷⁵³Raszków — miasteczko nad Dniestrem, ǳiś na terenie płn. Mołdawii. [przypis redakcy ny]
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diabeł im pomoże zrzucić naszą zwierzchność, gorszymi eszcze będą panami; ale w brac-
twie eden za drugiego w ogień skoczyć gotowy, nie tak ak mięǳy naszą szlachtą.

— Gǳie tam, mó egomość — odparł na to Rzęǳian. — Byłem a mięǳy nimi
długo i wiǳiałem, ako się mięǳy sobą niby wilcy zażera ą, a gdyby Chmielnickiego nie
stało, który ich to siłą, to polityką w ryzie trzyma, wnet by się ze szczętem pozażerali. Ale
ten Burła to est wielki mięǳy nimi wo ownik i sam Chmielnicki ego szanu e.

— Ale ty pewnie uż masz dla niego kontempt⁷⁵⁴, bo ci się obedrzeć pozwolił. E , Chciwość, Grzech, Chłop,
SzlachcicRzęǳian, Rzęǳian! Nie umrzesz ty własną śmiercią!

— Co komu pisano, mó egomość! Wszakże nieprzy aciela w pole wywieść chwalebna
to est rzecz i Bogu miła!

— Toteż nie to ci się gani, ale two ą chciwość. Chłopski to sentyment, szlachcica
niegodny, za który pewnie bęǳiesz potępiony.

— Nie pożału ę a na świecę do kościoła, ak mi się uda zarobić, aby też i Pan Bóg
miał ze mnie korzyść i nadal mnie błogosławił; a że roǳicieli wspomagam, to nie grzech.

— Co za szelma na cztery nogi kuta! — wykrzyknął zwraca ąc się do Wołody ow-
skiego pan Zagłoba. — Myślałem, że razem ze mną i fortele mo e pó dą do trumny, ale
wiǳę, że to ant eszcze większy. Toż my przez chytrość tego pachołka uwolnimy naszą
kniaziównę od Bohunowe niewoli za Bohunowym pozwoleniem i na Burła owych ko-
niach! Wiǳiałże kto kiedy podobną rzecz? A na pozór trzech groszy byś za tego pachołka
nie dał.

Rzęǳian uśmiechnął się z zadowoleniem i odrzekł:
— Albo to nam bęǳie źle, mó egomość?
— Udałeś mi się i żeby nie two a chciwość, to bym cię do służby wziął; ale skoroś

Burła a tak w pole wywiódł, uż ci to, żeś mnie nazwał opo em, przebaczam.
— To nie a tak egomości nazwałem, eno Bohun.
— Bóg go też skarał — odrzekł Zagłoba.
Na takich rozmowach zeszedł im ranek, ale gdy uż słońce wytoczyło się wysoko na

sklep niebieski⁷⁵⁵, chwyciła ich powaga, bo za kilka goǳin mieli u rzeć Waładynkę. Po
długie podróży byli na koniec u celu, ale niepokó , naturalny w podobnych wypadkach,
wkradł im się do serc. Ży eli eszcze Helena? A eżeli ży e, to czy zna dą ą w arze? Horpy-
na mogła ą wywieźć lub może ą w ostatnie chwili ukryć w nieznanych rozpadlinach aru
albo uśmiercić. Przeszkody nie były eszcze przezwyciężone, niebezpieczeństwa wszyst-
kie nie minęły. Mieli wprawǳie wszystkie znaki, po których Horpyna powinna była ich
rozeznać ako Bohunowych wysłańców pełniących ego wolę; ale nuż diabły lub duchy ą
ostrzegą? Tego obawiał się na więce Rzęǳian, a i pan Zagłoba, choć się miał za biegłego
w ciemnym kunszcie, nie myślał o tym bez niepoko u. W takim bowiem razie zastaliby
ar pusty albo — co gorze — Kozaków z Raszkowa ukrytych w nim na zasaǳce. Serca
biły im coraz mocnie , a gdy wreszcie po kilku eszcze goǳinach drogi z wysokie kra-
węǳi aru u rzeli błyszczącą z dala wstążkę wody, pucołowata twarz Rzęǳiana przybladła
trochę.

— To Waładynka! — rzekł przyciszonym głosem.
— Już? — pytał równie cicho Zagłoba. — Jak my to uż blisko!…
— Oby nas tylko Bóg ustrzegł! — odparł Rzęǳian. — Mó egomość, niech no

egomość pocznie zaklęcia, bo okrutnie się bo ę.
— Głupstwo zaklęcia! Przeżegnamy rzekę i czeluście, to lepie pomoże.
Pan Wołody owski na spoko nie szy był ze wszystkich, ale milczał; obe rzał tylko sta-

rannie pistolety i podsypał na nowo, po czym zmacał, czy szabla lekko wychoǳi z po-
chwy.

— Mam i a kulę święconą w tym oto pistolecie — rzekł Rzęǳian. — W imię O ca
i Syna, i Ducha Świętego! Rusza my!

— Rusza my! Rusza my!
Po nie akim czasie znaleźli się nad brzegiem rzeczki i zwrócili konie w kierunku e

biegu. Tu pan Wołody owski zatrzymał ich na chwilę i rzekł:

⁷⁵⁴kontempt (z łac.) — pogarda, lekceważenie. [przypis redakcy ny]
⁷⁵⁵sklep niebieski (daw.) — sklepienie nieba, firmament. [przypis redakcy ny]
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— Niech Rzęǳian weźmie piernacz, bo ego czarownica zna, i niechże pierwszy z nią
paktu e, żeby się nas nie przestraszyła i nie uciekła w aką czeluść z kniaziówną.

— Ja pierwszy nie po adę, róbcie waszmościowie, co chcecie — rzekł Rzęǳian.
— To edź, trutniu, na ostatku!
To powieǳiawszy pan Wołody owski ruszył pierwszy, za nim echał pan Zagłoba,

a w końcu z powodnymi końmi cłapał Rzęǳian ogląda ąc się niespoko nie na wszystkie
strony. Kopyta końskie szczękały po kamieniach, naokół panowała głucha cisza pusty-
ni, eno szarańcze i koniki polne, ukryte w rozpadlinach i szparach, ksykały głośno, bo
ǳień był zno ny, chociaż słońce zeszło uż znacznie z południa. Jeźdźcy nad echali na
koniec nad wzgórze okrągłe ak przewrócona tarcza rycerska, nad którym rozpada ące się
i zwietrzałe od słońca skały tworzyły kształty podobne do rumowisk, do zwalisk domów
i wież kościelnych; myślałbyś: zamek lub miasto zburzone wczora przez nieprzy aciela.
Rzęǳian spo rzał i trącił pana Zagłobę.

— To Wraże Uroczyszcze — rzekł — pozna ę z tego, co mnie Bohun powiadał. Tędy
w nocy nikt żywy nie prze ǳie.

— Jeśli nie prze ǳie, to może prze eǳie — odparł Zagłoba. — Tfu! Co za akiś
przeklęty kra ! Ale że przyna mnie na dobre esteśmy droǳe!

— To uż niedaleko! — rzekł Rzęǳian.
— Chwała Bogu! — odpowieǳiał pan Zagłoba i myśl ego uniosła się ku kniaziównie.
Było mu akoś ǳiwnie na duszy i wiǳąc te ǳikie brzegi Waładynki, tę pustynię

i głuszę, prawie nie wierzył sobie, żeby kniaziówna mogła być tak blisko — ona, dla
które tyle przygód i niebezpieczeństw przebył i którą tak pokochał, że gdy przyszła wieść
o e śmierci, to sam nie wieǳiał, co robić z życiem i ze starością. Ale z drugie strony,
człowiek oswa a się nawet z nieszczęściem, pan Zagłoba zaś przez tyle czasu zżył się z myślą,
że ona porwana, daleko i w Bohunowe mocy, iż teraz nie śmiał sobie powieǳieć: oto uż
nadchoǳi koniec tęsknoty, koniec poszukiwań, nadchoǳi czas pomyślności i spoko u.
Przy tym i inne pytania cisnęły mu się do głowy: co też ona powie, gdy go u rzy? Zali⁷⁵⁶
się we łzach nie rozpłynie? Bo ten ratunek po tak długie i ciężkie niewoli spadnie na
nią ak piorun niespoǳiewanie. „Bóg ma swo e ǳiwne drogi — myślał Zagłoba — i tak
potrafił wszystko powiązać, że z tego est tryumf cnocie, a zawstyǳenie nieprawościom.”
Bóg to oddał naprzód Rzęǳiana w ręce Bohuna, a potem uczynił z nich przy aciół. Bóg
to sprawił, że wo na, sroga matka, odwołała ǳikiego atamana z tych pustkowi, do których
łup swó ak wilk uniósł. Bóg późnie wydał go w ręce Wołody owskiego i znowu zetknął
z Rzęǳianem — i tak się wszystko złożyło, że teraz ot, gdy tam Helena resztę naǳiei
może traci i uż znikąd, znikąd nie spoǳiewa się pomocy — pomoc tuż! „Kończy się two e
płakanie i zgryzota, córuchno mo a — myślał dale Zagłoba — i niezadługo przy ǳie na
cię radość niezmierna. O ! A bęǳież ona wǳięczna, bęǳie rączki składała! A ǳiękowała!”

— Tu stanęła ǳiewczyna panu Zagłobie w oczach akoby żywa — i rozczulił się
szlachcic okrutnie, i pogrążył się całkiem w rozmyślaniach o tym, co to za chwilę się
zdarzy.

Wtem Rzęǳian pociągnął go z tyłu za rękaw:
— Jegomość!
— A co? — spytał Zagłoba niekontent, iż mu przerwano bieg myśli.
— Czy egomość wiǳiał? Wilk pomknął przed nami.
— To i cóż?
— A czy to tylko był wilk?
— Cału że go w nos.
W te chwili Wołody owski zatrzymał konia.
— Czyśmy drogi nie zmylili? — pytał. — Bo to uż by powinno być.
— Nie! — odrzekł Rzęǳian — tak eǳiemy, ak Bohun mówił. Dałby Bóg, ażeby

to uż było po wszystkim.
— Bęǳie niedługo, eżeli dobrze eǳiemy.
— Chciałem też eszcze waszmościów prosić, aby ak będę gadał z czarownicą, na

owego Czeremisa uważać; wielki to ma być paskudnik, ale podobno z rusznicy okrutnie
strzela.

⁷⁵⁶zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]

  Ogniem i mieczem, tom drugi 



— Nie bó się, azda!
Zaledwie u echali kilkaǳiesiąt kroków, konie poczęły tulić uszy i chrapać. Na Rzę-

ǳianie skóra zmieniła się w aszczur, bo spoǳiewał się, że lada chwila zza załamu skały
rozlegnie się wycie upiora lub wytoczy się aki kształt szkaradny a nieznany — ale po-
kazało się, że konie chrapały tylko dlatego, że przechoǳiły tuż koło legowiska owego
wilka, który tak poprzednio zaniepokoił pachołka. Naokół była cisza; nawet szarańcze
przestały ksykać, bo uż i słońce schyliło się na drugą stronę nieba. Rzęǳian przeżegnał
się i uspokoił.

Nagle Wołody owski wstrzymał konia.
— Wiǳę ar — rzekł — do którego garǳiel skałą zatkana, a w skale wyrwa.
— W imię O ca i Syna, i Ducha — szepnął Rzęǳian — to tu!
— Za mną! — skomenderował pan Michał, skręca ąc konia.
Po chwili stanęli u wyrwy i prze echali akby pod sklepieniem kamiennym. Otworzył

się przed nimi ar głęboki, gęsto zarośnięty po bokach, rozsuwa ący się w dali w obszerną,
półkolistą równinkę, obwieǳioną akby olbrzymimi murami.

Rzęǳian począł wołać, ile mu sił w piersiach starczyło:
— Bo-hun! Bo-hun! Bywa , wiedźmo! Bywa ! Bo-hun! Bo-hun!
Zatrzymali konie i stali przez czas akiś w milczeniu, po czym pachołek znów ął wołać:
— Bohun! Bohun!
Z dala doszło szczekanie psów.
— Bohun! Bohun!…
Na lewym zrębie aru, na który padały czerwone i złote promienie słońca, poczęły

szeleścić gęste krzewy głogu i ǳikie śliwiny i po chwili ukazała się niemal na samym
szczycie stoku akaś postać luǳka, która przechyliwszy się i przykrywszy oczy ręką, wpa-
trywała się pilnie w przybyłych.

— To Horpyna! — rzekł Rzęǳian i zwinąwszy dłonie koło ust począł po raz trzeci
wołać:

— Bohun! Bohun!
Horpyna poczęła schoǳić i idąc wyginała się w tył dla równowagi. Szła szybko, a za

nią toczył się akiś mały, krępy człowieczek z długą turecką rusznicą w ręku; krze ła-
mały się pod potężnymi stopami wiedźmy, kamienie spadały spod nich, hucząc, na dno
aru, i tak przechylona, w czerwonych blaskach, wydawała się istotnie akąś olbrzymią,
nadprzyroǳoną istotą.

— Kto wy? — rzekła wielkim głosem, stanąwszy na dnie.
— Jak się masz, basetlo? — rzekł Rzęǳian, które mu na widok luǳi, nie duchów,

wróciła cała zwykła flegma.
— Ty sługa Bohunów? Ty! pozna ę cię! Ty mały, a ci, co za edni?
— Druhy Bohunowi.
— Kraśna wiedźma — mruknął pod wąsikami pan Michał.
— A po co wy tu przy echali?
— Masz tu piernacz, nóż i pierścień, wiesz, co to znaczy?
Olbrzymka wzięła znaki do ręki i poczęła e pilnie rozpatrywać, po czym rzekła:
— Te same są! Wy po kniaziównę?
— Tak est. A zdrowa ona?
— Zdrowa. Czemu to Bohun sam nie przy echał?
— Bohun ranny.
— Ranny?… Ja to we młynie wiǳiała.
— Jeżeliś wiǳiała, to czego pytasz? Łżesz, waltornio! — rzekł poufale Rzęǳian.
Wiedźma pokazała w uśmiechu białe ak u wilka zęby i złożywszy dłoń w kułak

szturchnęła pod bok Rzęǳiana.
— Ty mały, ty!
— Pó ǳiesz precz!
— Nie daru ! Pocału ! Hu! A kiedy weźmiecie kniaziównę?
— Zaraz, eno koniom odpoczniemy.
— To bierzcie! Po adę i a z wami.
— A ty po co?
— Memu bratu śmierć pisana. Jego Lachy na pal wsaǳą. Po adę z wami.

  Ogniem i mieczem, tom drugi 



Rzęǳian pochylił się w kulbace⁷⁵⁷ niby dla łatwie sze rozmowy z olbrzymką i ręka
ego spoczęła nieznacznie na kolbie pistoletu.

— Czeremis, Czeremis! — rzekł pragnąc zwrócić uwagę swych towarzyszów⁷⁵⁸ na
karła.

— Po co ty ego wołasz? On ma ęzyk urżnięty.
— Ja ego nie wołam, eno się ego uroǳie ǳiwu ę. Ty ego nie od eǳiesz, on twó

mąż.
— On mó pies.
— I was tylko dwo e w arze?
— Dwo e; kniaziówna trzecia!
— To dobrze. Ty ego nie od eǳiesz.
— Po adę z wami, mówiłam ci.
— A a ci mówię, że zostaniesz.
W głosie pachołka było coś takiego, że olbrzymką odwróciła się na mie scu z twarzą

niespoko ną, bo pode rzenie wstąpiło e nagle w duszę.
— Szczo ty⁷⁵⁹? — rzekła.
— Ot, szczo a! — odparł Rzęǳian i huknął e mięǳy piersi z pistoletu tak z bliska,

że dym zakrył ą na chwilę zupełnie.
Horpyna cofnęła się w tył z rozkrzyżowanymi rękoma; oczy wylazły e na wierzch

głowy; akieś nieluǳkie skrzeczenie wyszło e z garǳieli, zachwiała się i padła na wznak
ak długa.

W te same chwili pan Zagłoba ciął Czeremisa szablą przez głowę, aż kość zgrzytnęła
pod ostrzem; potworny karzeł nie wydał ani ęku, tylko zwinął się w kłębek ak robak
i począł drgać, palce zaś u ego rąk otwierały się i zamykały na przemian, na kształt pazurów
kona ącego rysia.

Zagłoba obtarł połą od żupana dymiącą szablę, a Rzęǳian zeskoczył z konia i chwy-
ciwszy kamień, rzucił go na szerokie piersi Horpyny, następnie począł szukać czegoś za
pazuchą.

Olbrzymie ciało wiedźmy kopało eszcze ziemię nogami, konwuls a wykrzywiła e
straszliwie twarz, na wyszczerzonych zębach osiadła krwawa piana, a z gardła wychoǳiło
głuche chrapanie.

Tymczasem pachołek wydobył z zanadrza kawałek kredy święcone , naznaczył nią krzyż
na kamieniu i rzekł:

— Teraz nie wstanie.
Po czym wskoczył na kulbakę.
— W konie! — skomenderował pan Wołody owski.
Pomknęli i biegli ak wicher wzdłuż krynicy płynące środkiem aru; minęli dęby

rozrzucone z rzadka po droǳe i oczom ich ukazała się chata, a dale wysoki młyn, którego
wilgotne koło błyszczało ak czerwona gwiazda w promieniach słońca. Pod chatą dwa
czarne ogromne psy, uwiązane na postronkach przy węgłach, rwały się ku nad eżdża ącym
szczeka ąc z wściekłością i wy ąc. Pan Wołody owski echał pierwszy i pierwszy doleciał;
z konia zeskoczył, a następnie dobiegłszy do drzwi wchodowych kopnął e nogą i wpadł
do sieni brzęcząc ostrogami i szablą.

W sieni na prawo przez otwarte drzwi widać było obszerną izbę, pełną wiórów, z ogni-
skiem ułożonym w środku, napełnioną dymem; na lewo drzwi były zamknięte.

„Tam ona musi być!” — pomyślał pan Wołody owski i skoczył ku nim.
Szarpnął, otworzył — wpadł na próg i w progu stanął ak wryty.
W głębi izby, ręką oparta o krawędź łoża, stała Helena Kurcewiczówna, blada z roz-

puszczonym na plecy i ramiona włosem, a przerażone e oczy utkwione w Wołody ow-
skiego pytały: ktoś ty est? Czego tu chcesz? — bo nigdy przedtem nie wiǳiała małego
rycerza. On zaś zdumiał się na widok te piękności i te komnaty pokryte aksamitami
i złotogłowiem. Na koniec przyszedł do słowa i rzekł pośpiesznie:

— Nie bó się waćpanna: my Skrzetuskiego przy aciele!
Wówczas kniaziówna rzuciła się na kolana.

⁷⁵⁷kulbaka — wysokie siodło. [przypis redakcy ny]
⁷⁵⁸towarzyszów — ǳiś popr. forma D. lm: towarzyszy. [przypis redakcy ny]
⁷⁵⁹szczo ty (ukr.) — co ty? [przypis redakcy ny]
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— Ratu cie mnie! — wołała składa ąc ręce.
Ale w te same chwili wpadł pan Zagłoba trzęsący się, czerwony, zadyszany.
— To my! — krzyczał — To my z pomocą!
Usłyszawszy te słowa i u rzawszy zna omą twarz, kniaziówna przechyliła się ak kwiat

podcięty, ręce e opadły, oczy pokryły się ęǳlistymi zasłonami i zemdlała.
 
Zaledwie koniom wypocząwszy, uciekali tak spiesznie, że gdy księżyc wytoczył się na
step, byli uż w okolicach Studenki za Waładynką⁷⁶⁰. Naprzód echał pan Wołody owski,
pilnie się na wszystkie strony rozgląda ąc, za nim Zagłoba obok Heleny, a pochód zamykał
Rzęǳian, prowaǳący konie ucze i dwa powodowe, których ze sta ni Horpyny zabrać nie
omieszkał. Zagłobie nie zamykały się usta, bo też istotnie i miał co opowiadać kniaziównie,
która zamknięta w ǳikim arze, o świecie nie wieǳiała. Opowiadał e więc, ak e od
początku szukali, ak Skrzetuski aż do Pere asławia⁷⁶¹ choǳił szukać Bohuna, o którego
posiekaniu nie wieǳiał, ak wreszcie Rzęǳian ta emnicę e ukrycia od atamana wydostał
i takową do Zbaraża⁷⁶² przywiózł.

— Boże miłosierny! — mówiła Helena podnosząc ku księżycowi swo ą śliczną, ble-
ǳiuchną twarz — to pan Skrzetuski aż za Dniepr po mnie choǳił?

— Do Pere asławia, ak ci to powtarzam. I pewnie byłby tu razem z nami przybył,
gdyby nie to, żeśmy czasu posyłać po niego nie mieli, chcąc zaraz iść ci z pomocą. Nic
on eszcze nie wie o twoim ocaleniu i za duszę two ą co ǳień się modli — ale uż go nie
żału . Niechże się eszcze akiś czas pomartwi, gdy taka czeka go nagroda.

— A a myślałam, że wszyscy o mnie zapomnieli, i eno o śmierć Boga prosiłam!
— Nie tylkośmy o tobie nie zapomnieli, aleśmy przez wszystek czas nad tym tylko

deliberowali⁷⁶³, ak by to ci przy ść z pomocą. Aż ǳiw pomyśleć! Bo że tam a głowę
suszyłem i Skrzetuski, to i słuszna, ale oto ten rycerz, który przed nami eǳie, z równąż
ochotą nie szczęǳił ni pracy, ni ręki.

— Niechże emu Bóg to nagroǳi!
— Już wy to obo e widać macie, że luǳie do was lgną, ale Wołody owskiemu na-

prawdę wǳięczność winnaś, bo akom rzekł, takeśmy we dwóch spłatali Bohuna ak
szczupaka.

— Wiele mnie pan Skrzetuski eszcze w Rozłogach o panu Wołody owskim ako
o na lepszym swym przy acielu powiadał…

— I słusznie uczynił. Wielka to dusza w małym ciele. Teraz on akoś zgłupiał, bo go
widać two a gładkość odurzyła, ale poczeka , niech się eno oswoi i przy ǳie do siebie!
Siłaśmy⁷⁶⁴ z nim na elekc i dokazywali.

— To est nowy król?
— I tegoś, niebogo, nie wieǳiała w one przeklęte pustyni? Jak to! Jan Kazimierz⁷⁶⁵,

eszcze zeszłe esieni obran, uż ósmy miesiąc panu e. Wielka teraz bęǳie z hulta stwem
wo na, ale da Boże, żeby szczęśliwa, gdyż księcia Jeremiego spostponowali⁷⁶⁶, a obrali
innych, którzy tak do tego zdatni ak a do żeniaczki.

— A pan Skrzetuski pó ǳie na wo nę?
— Szczery to żołnierz i nie wiem, czyli tego dokażesz, żeby nie poszedł. Już to my oba

ednacy! Kiedy to proch nas zaleci, żadna siła nas nie utrzyma. O ! Daliśmy się hulta stwu
oba zeszłego roku dobrze we znaki. Nocy by nie starczyło, gdybym ci chciał wszystko,
tak właśnie, ak było, opowiadać… Pewnie, że pó ǳiemy, ale uż z lekkim sercem, bo to
grunt, żeśmy ciebie, niebożę, odnaleźli, bez które nam się życie przykrzyło.

Kniaziówna pochyliła swo ą słodką twarz ku Zagłobie.

⁷⁶⁰Waładynka — rzeczka, ǳiś na terenie Mołdawii. [przypis redakcy ny]
⁷⁶¹Perejasław (ǳiś ukr.: Perejasław-Chmelnyckĳ) — miasto na środkowe Ukrainie, ok.  km na płd. wschód

Kĳowa, w XVII w. ośrodek kozacki; w  oblegane bez skutku przez polskiego hetmana Koniecpolskiego,
w  mie sce rokowań Polaków z Chmielnickim. [przypis redakcy ny]

⁷⁶²Zbaraż — miasto w zach. części Ukrainy, ok.  km na płn. wschód od Tarnopola. [przypis redakcy ny]
⁷⁶³deliberować (z łac.) — rozmyślać, rozważać. [przypis redakcy ny]
⁷⁶⁴siła (starop.) — barǳo. [przypis redakcy ny]
⁷⁶⁵Jan II Kazimierz Waza (–) — król Polski w latach –, syn króla Zygmunta III Wazy

(–). [przypis redakcy ny]
⁷⁶⁶spostponować (daw.) — obrazić, zlekceważyć. [przypis redakcy ny]
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— Nie wiem, za coś mnie waćpan pokochał, ale uż pewnie nie kochasz mnie więce
niż a waćpana.

Zagłoba począł sapać z zadowolenia.
— Także mnie to miłu esz?
— O, ako żywo!
— Bógże ci zapłać, bo mi bęǳie starość lże sza. Nieraz się tam eszcze podwiki⁷⁶⁷ za

człowiekiem ogląda ą, co i w Warszawie w czasie elekc i bywało. Wołody owski świadek!
Ale nic mi uż po amorach i na przekór krwi gorące chętnie o cowskim sentymentem
będę się kontentował.

Nastało milczenie, eno konie poczęły parskać silnie eden za drugim na pomyślną dla Omen, Obycza e
podróżnych wróżbę.

— Zdrów! Zdrów! — odpowiadali eźdźcy.
Noc była asna. Księżyc coraz wyże wypływał na niebo nabite migotliwymi gwiazdami

i stawał się coraz mnie szy, bledszy… Utruǳone bachmaty zwolniły kroku, a i adących
poczęło ogarniać znużenie. Wołody owski pierwszy wstrzymał konia.

— Czas by spocząć — rzekł. — Brzask uż niedługo.
— Czas! — powtórzył Zagłoba. — Już mi się ze snu zda e, że mó koń ma dwa łby.
Jednakże przed odpoczynkiem Rzęǳian pomyślał o wieczerzy; rozpalił więc ogień,

a następnie zd ąwszy z konia biesagi⁷⁶⁸, począł z nich wydobywać zapasy, w które się był
u Burła a w Jampolu⁷⁶⁹ eszcze zaopatrzył, ako to: chleb z kukuryǳy, zimne mięsiwa,
bakalie i wino wołoskie. Na widok dwóch worków skórzanych dobrze płynem wydętych,
które wydawały odgłos bełkocący i słodki, pan Zagłoba zapomniał o śnie — inni też
chętnie zabrali się do eǳenia i edli. Starczyło dla wszyystkich obficie, a gdy mieli uż
dosyć, pan Zagłoba obtarł połą usta i rzekł:

— Do śmierci nie przestanę powtarzać: ǳiwne są sądy boże! Otoś est wolna, mo a
mościa panno, a my, ucieszeni, sieǳim sobie tuta sub Jove⁷⁷⁰ i winko Burła a popĳamy.
Nie powiem, żeby węgrzyn nie był lepszy, bo to skórą pachnie, ale w droǳe i ono się
przygoǳi.

— Jednemu się nie mogę wyǳiwić — rzekła Helena — że Horpyna zgoǳiła się
mnie wydać waćpanom tak łatwo.

Pan Zagłoba począł spoglądać na Wołody owskiego, następnie na Rzęǳiana i mrugać
mocno.

— Zgoǳiła się, bo musiała. Zresztą nie ma co ukrywać, bo nie wstyd, żeśmy ich
obo e z Czeremisem zgłaǳili.

— Jak to? — pytała z przestrachem kniaziówna.
— A toś nie słyszała wystrzałów?
— Słyszałam, alem myślała, że to Czeremis strzela.
— Nie Czeremis to był, ale ten tu pachołek, który na wylot czarownicę przestrzelił.

Diabeł w nim sieǳi, na to zgoda, ale nie mógł inacze postąpić, bo czarownica, nie wiem,
czy wietrząc coś, czy tak sobie z determinac i, naparła się echać z nami. Trudnoż było
na to pozwolić, bo zaraz by się obe rzała, że nie do Kĳowa eǳiemy. Ustrzelił ci ą tedy,
ustrzelił, a a tego Czeremisa zaciukałem. Prawǳiwe to monstrum aykańskie i myślę, że
Bóg mi tego za złe nie poczyta. Musi być i w piekle z niego powszechna abominac a⁷⁷¹.
Przed samym od azdem z aru po echałem naprzód i poodciągałem ich trochę na stronę,
żebyś się widoku trupów nie przelękła lub za zły omen sobie tego nie poczytała.

Na to kniaziówna:
— Za wiele a uż bliższych sobie nieżywymi w tych okropnych czasach wiǳiałam,

abym się miała bać widoku zamordowanych, ale przecie wolałabym krwi za sobą nie zo-
stawiać, żeby nas Bóg za nią nie pokarał.

— Nie rycerska też to była sprawa — rzekł szorstko Wołody owski — do które nie
chciałem ręki przyłożyć.

⁷⁶⁷podwika (starop.) — kobieta. [przypis redakcy ny]
⁷⁶⁸biesaga (daw.) — sakwa, uki. [przypis redakcy ny]
⁷⁶⁹Jampol (w obwoǳie winnickim) — miasto w płd.-zach. części Ukrainy, położone w arze na lewym brzegu

Dniestru (ǳiś przy granicy z Mołdawią), w XVII w. lokalny ośrodek handlowy. [przypis redakcy ny]
⁷⁷⁰sub Jove (łac.) — pod Jowiszem, t . pod gwiazdami. [przypis redakcy ny]
⁷⁷¹abominacja (z łac.) — wstręt, odraza. [przypis redakcy ny]
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— Co tam, mó egomość, deliberować — rzekł Rzęǳian — kiedy inacze być nie
mogło. Żebyśmy to kogo dobrego starli, to eszcze nie mówię, ale nieprzy aciół Boga
wolno, a a to przecie sam wiǳiał, że ta czarownica z diabłami w komitywę wchoǳiła.
Nie tego mnie też żal!

— A czegóż to imć pan Rzęǳian żału e? — pytała kniaziówna.
— Bo tam są zakopane pieniąǳe, o których mi Bohun powieǳiał, a waszmościowie

tak pilili, że nie starczyło czasu odkopać, choć mie sce koło młyna wieǳiałem dobrze.
Serce mi się też kra ało, że trzeba było tyle dobroci wszelakie w tamte komnacie, co to
w nie panna mieszkała, ostawić.

— Obacz no, akiego bęǳiesz miała sługę! — mówił do kniaziówny Zagłoba. —
Z wy ątkiem swego pana, z samego on by diabła skórę zdarł, żeby sobie kołnierz z nie
uczynić.

— Da Bóg, nie bęǳie imć pan Rzęǳian na mo ą niewǳięczność narzekał — odpo-
wieǳiała Helena.

— ǲięku ę pokornie e mość pannie! — rzekł cału ąc ą w rękę pachołek.
Przez ten czas Wołody owski sieǳiał milczący, eno wino z bukłaka popĳał i mar-

sem⁷⁷² nadrabiał, aż to niezwykłe mu milczenie zwróciło uwagę Zagłoby.
— A pan Michał — rzekł — ledwie kiedy akie słowo puści. — Tu stary zwrócił się

do kniaziówny: — Nie mówiłżem ci, że mu two a gładkość rozum i mowę ode mu e?
— Przespałbyś się waćpan lepie przede dniem! — odparł zmieszany mały rycerz

i począł wąsikami mocno ruszać, tak właśnie ak za ąc, gdy sobie chce dodać fantaz i.
Ale stary szlachcic miał słuszność. Naǳwycza na piękność kniaziówny trzymała ma- Uroda

łego rycerza akoby w ciągłym odurzeniu. Patrzył na nią, patrzył, a w duchu się pytał:
zali⁷⁷³ to może być, by taka po ziemi choǳiła? Wiele on bowiem piękności w życiu
wiǳiał — piękna była panna Anna i panna Barbara Zbaraskie, uroǳiwa nad poǳiw
i Anusia Borzobohata — rzęsista była i panna Żukówna, do które się Roztworowski
zalecał, i Wierszułłowa Skoropaǳka, i Bohowitynianka, ale żadna z nich nie mogła się
równać z tym cudnym kwiatem stepowym. Wobec tamtych bywał pan Wołody owski
i ochoczy, i mowny, a teraz, gdy spoglądał na te oczy aksamitne, słodkie a mdle ące, na
te edwabne ich zasłony, których cień padał aż na agody⁷⁷⁴, na ten włos rozsypany, ak-
by kwiat hiacyntowy, po ramionach i plecach, na strzelistość postaci, na pierś wypukłą
i tchnieniem lekko kołysaną, od które biło ciepło lube, na te wszystkie białości lilio-
we i róże a maliny ust — gdy na to wszystko spoglądał pan Wołody owski, wówczas po
prostu ęzyka w gębie zapominał i, co na gorsza, że się sobie wydawał niezgrabny, głupi,
a zwłaszcza mały, ale to tak mały, że aż śmieszny. „To est księżna, a a żaczek!” — myślał
sobie z pewną goryczą i rad by był, żeby się aka przygoda zdarzyła, żeby z ciemności uka-
zał się aki olbrzym, bo dopiero wówczas pokazałby biedny pan Michał, że nie taki to on
mały, ak się wyda e! Drażniło go i to, że pan Zagłoba, kontent widocznie, że córuchna
ego tak oczy luǳkie rwie, krząkał co chwila i uż podrwiwać zaczynał, i oczami okrutnie
mrugał.

A tymczasem ona sieǳiała przed ogniskiem, różowym płomieniem i białym miesią-
cem oświetlona, słodka, spoko na i coraz pięknie sza.

— Przyzna , panie Michale — mówił naza utrz rano Zagłoba, gdy się na chwilę sami
znaleźli — że drugie takie ǳiewki nie masz w całe Rzeczypospolite . Jeżeli mi taką
drugą pokażesz, pozwolę ci się nazwać szołdrą i imparitatem sobie zadać⁷⁷⁵.

— Tego a waćpanu nie negu ę… — odrzekł mały rycerz. — Spec ał to est i rarytet⁷⁷⁶,
akiego dotychczas nie oglądałem, gdyż nawet i owe figury bogiń tak właśnie z marmuru
udane, akoby żywe, któreśmy w pałacu Kazanowskich wiǳieli, nie mogą we ść z nią
w paragon. Nie ǳiwno mi teraz, że na lepsi mężowie za łby o nią choǳą — bo warto.

— A co? A co? — mówił Zagłoba. — Dalibóg, nie wiadomo, kiedy gładsza, rano czy
wieczór? Bo ona ciągle w takowe ozdobie ak róża choǳi. Powiadałem ci, że to i a kiedyś

⁷⁷²mars — ponury, groźny wyraz twarzy. [przypis redakcy ny]
⁷⁷³zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
⁷⁷⁴jagody (daw.) — policzki. [przypis redakcy ny]
⁷⁷⁵imparitatem zadać (z łac.) — uznać za niegodnego. [przypis redakcy ny]
⁷⁷⁶rarytet (z łac.) — rzadkość. [przypis redakcy ny]
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naǳwycza ne byłem urody, ale uż e musiałem i wówczas ustąpić, choć inni mówią, że
do mnie kubek w kubek podobna.

— Idźże waszmość do licha! — zakrzyknął mały rycerz.
— Nie gniewa się, panie Michale, bo uż i tak marsem nadrabiasz. Spoglądasz na nią

ak kozieł na kapustę, a ciągle się marszczysz; przysiągłby kto, że cię żąǳe kąsa ą, ale nie
dla psa kiełbasa.

— Tfu! — rzekł Wołody owski — ak się waćpan nie wstyǳisz starym będąc takowe
głupstwa prawić?

— A to czego się chmurzysz?
— Bo waćpan to myślisz, że uż wszystko zło przeminęło ako ptak na powietrzu

i żeśmy uż całkiem bezpieczni, a tu dobrze trzeba eszcze deliberować, żeby to ednego
uniknąć, drugie ominąć. Droga eszcze przed nami okrutna i Bóg wie, co nas spotkać
może, bo te strony, do których eǳiemy, muszą uż być dotychczas w ogniu.

— Kiedy a ą z Rozłogów Bohunowi wykradłem, gorze było, bo nas ścigali z tyłu,
a z przodu był bunt; ednakowoż przeszedłem przez całą Ukrainę akoby przez płomień
— i aż do Baru⁷⁷⁷ zaszedłem. A od czego głowa na karku? W na gorszym razie do Ka-
mieńca⁷⁷⁸ nie tak daleko.

— Ba! Ale Turkom i Tatarom także do niego niedaleko.
— Co mnie waćpan tam powiadasz!
— Powiadam, co est — i mówię, że warto nad tym podeliberować. Lepie nam

Kamieniec ominąć i ku Barowi ruszyć, bo Kozacy piernacze szanu ą, z czernią sobie po-
raǳimy, a ak nas eden Tatar raz na oko weźmie, tak i po wszystkim! Znam a się z nimi
od dawna i potrafię przed czambułem⁷⁷⁹ iść razem z ptactwem i z wilkami, ale gdybyśmy
prosto na czambuł wpadli, tedybym i a uż na to nie poraǳił.

— To idźmy na Bar albo koło Baru; niech tam tych kamienieckich Lipków i Cze-
remisów dżuma w karwaserach wydusi! Waćpan o tym nie wiesz, że Rzęǳian wziął i od
Burła a piernacz. Możemy wszędy mięǳy kozactwem śpiewa ęcy choǳić. Co na gorsze
pustynie użeśmy prze echali, we ǳiemy teraz w luǳki kra . Trzeba też i o tym pomyśleć,
żeby się o wieczornym udo u w chutorach⁷⁸⁰ zatrzymywać, bo dla ǳiewki to i przysto -
nie , i wygodnie . Ale uż mi się tak zda e, panie Michale, że za czarno rzeczy wiǳisz.
Co, u did’ka⁷⁸¹! Żeby zaś trzech chłopów — nie pochlebia ąc sobie ani wam, na schwał
przednich — nie dało sobie rady w stepie! Połączmy nasze fortele z two ą szablą i ha da!
Nic lepszego nie mamy do roboty. Rzęǳian ma i Burła owy piernacz, a to grunt, bo
Burła teraz całym Podolem rząǳi, a byle się za Bar przedostać, to tam uż Lanckoroński
z kwarcianymi chorągwiami. Ha da! Panie Michale, czasu nie traćmy!

Jakoż nie tracili czasu i rwali stepem ku północy i zachodowi, ile tylko konie mo-
gły nadążyć. Na wysokości Mohylowa⁷⁸² weszli w kra gęście osiadły, tak że wieczorami
wszędy nietrudno było znaleźć chutory lub wsie, w których zatrzymywali się na noclegi,
ale rumiane zorze ranne zastawały ich zawsze uż na koniach i w droǳe. Szczęściem, lato
było suche, dnie zno ne, noce rosiste, a rankami srebrzył się cały step akoby szronem
okryty. Wody wiatr wysuszył, rzeki poopadały — i przebywali e bez trudności. Idąc czas
akiś wzdłuż i w górę Łozowe , zatrzymali się na dłuższy nieco wypoczynek w Szarogro-
ǳie, w którym stał pułk kozacki do komendy Burła a należący. Tam zastali wysłańców
Burła owych, a mięǳy nimi setnika Kunę, którego w Jampolu na uczcie u Burła a wi-
ǳieli. Ten zǳiwił się trochę, że nie idą na Bracław, Ra gród i Skwirę do Kĳowa, ale
zresztą żadne pode rzenie nie postało mu w umyśle, zwłaszcza iż Zagłoba wytłumaczył

⁷⁷⁷Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.
wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]

⁷⁷⁸Kamieniec Podolski — miasto i zamek w płd.-zach. części Ukrainy, ok.  km na południe od Tarnopola
i Zbaraża; naturalna twierǳa w zakolu rzeki Smotrycz opierała się oblężeniom tureckim i kozackim aż do 
r.; po panowaniu tureckim (–) pozostał w Kamieńcu muzułmański minaret przy katedrze św. Piotra
i Pawła. [przypis redakcy ny]

⁷⁷⁹czambuł (z tur. czapuł: zagon) — odǳiał tatarski, dokonu ący na azdów w głębi terytorium przeciwnika,
w celu odwrócenia ego uwagi od ǳiałań sił głównych. [przypis redakcy ny]

⁷⁸⁰chutor a. futor — po edyncze gospodarstwo, oddalone od wsi; przysiółek. [przypis redakcy ny]
⁷⁸¹u did’ka (z ukr.) — u diabła. [przypis redakcy ny]
⁷⁸²Mohylów (ǳiś ukr.: Mohyliw-Podilskĳ) — miasto nad Dniestrem, ok.  km na płd. wschód od Kamieńca

Podolskiego. [przypis redakcy ny]
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mu, że nie poszli tamtą drogą z obawy Tatarów, którzy się od strony Dniepru mieli ru-
szyć. Mówił im natomiast Kuna, że Burła wysłał go do pułku, by pochód zapowieǳiał,
i że sam ze wszystkimi wo skami ampolskimi i z buǳiackimi Tatary⁷⁸³ lada chwila do
Szarogrodu także ściągnie, skąd dale zaraz ruszą.

Przyszli gońce do Burła a od Chmielnickiego z wieścią, że wo na rozpoczęta, i roz-
kazami, by wszystkie pułki na Wołyń prowaǳił — Burła zaś z dawna uż i sam chciał
pod Bar walić i tylko się eszcze na tatarskie posiłki oglądał, pod Barem bowiem źle akoś
zaczęło się powoǳić rebelii. Oto pan Lanckoroński, regimentarz, mocno tam znaczne
kupy pogromił, miasto zdobył i zamek załogą obsaǳił. Legło tam na placu kilka tysięcy
kozactwa i ich to właśnie chciał stary Burła pomścić, a przyna mnie zamek na powrót
odebrać. Kuna ednak powiadał, że ostatnie rozkazy Chmielnickiego, aby na Wołyń iść,
przeszkoǳiły tym zamiarom i że Baru nie będą na teraz oblegali, chybaby Tatarowie
koniecznie chcieli.

— A co, panie Michale? — mówił na drugi ǳień Zagłoba — Bar przed nami i mógł-
bym tam po raz drugi kniaziównę schronić, ale niech go tam kaduk z e! Nie wierzę uż ani
Barowi, ani żadne fortecy od czasu, ak hulta stwo ma więce armat niż wo ska koronne.
To mnie eno niepokoi, że akoś chmurzy się koło nas.

— Nie tylko się chmurzy — odrzekł rycerz — ale uż burza za nami wali, to est
Tatary⁷⁸⁴ i Burła , który, gdyby nas dogonił, wielce byłby zǳiwiony, iż nie ku Kĳowu, ale
w przeciwną stronę zdążamy.

— I gotów by nam inną drogę pokazać. Niechże mu diabeł wpierw pokaże, który
szlak na proście do piekła prowaǳi. Zróbmy układ, panie Michale: z hulta stwem uż a
będę sobie za nas wszystkich raǳił, ale z Tatary — niech bęǳie two a głowa.

— Łatwie że waćpanu z hulta ami, którzy nas za swoich biorą — odpowieǳiał Wo-
łody owski. — Co do Tatarów, edyna teraz rada ak na pręǳe uciekać, aby z matni póki
czas się wyśliznąć. Konie dobre, gǳie się zdarzy, musimy po droǳe kupować, aby te
zawsze były świeże.

— Starczy i na to trzosik pana Longina, a ak nie starczy, to Rzęǳianowi Burła owy
odbierzemy — a teraz naprzód!

I echali eszcze spiesznie , aż piana okrywała boki bachmatów i spadała ak płaty
śniegowe na step zielony. Przebyli Derłę i Ladawę. W Barku zakupił pan Wołody owski
nowe bachmaty, starych nie rzuca ąc, bo te, które od Burła a mieli w darze, wielkie były
krwi, więc zachowano e na luźne — i szli naprzód, coraz krótsze czyniąc przystanki
i noclegi. Zdrowie dopisywało wszystkim wybornie i Helena, choć zmęczona podróżą,
czuła, że e z dniem każdym coraz więce sił przybywa. W arze pęǳiła życie zamknięte
i prawie nie opuszczała swo e wyzłocone komnaty, nie chcąc spotykać się z bezwstydną
Horpyną i słuchać e rozmów i namów — teraz zaś świeże powietrze stepowe wracało
e zdrowie. Róże zakwitły na e policzkach, słońce przyciemniło e twarz, ale za to oczy
nabrały blasków, i gdy czasem wiatr zwichrzył e włosy na czole, rzekłbyś; Cyganka aka,
na cudnie sza worożycha albo cygańska królewna eǳie stepem szerokim — przed nią
kwiaty, a za nią rycerze!…

Pan Wołody owski z wolna się z e naǳwycza ną urodą oswa ał, ale że zbliżała ich
podróż, więc się na koniec i oswoił. Oǳyskał wówczas mowę i wesołość i często, tocząc
przy nie koniem, opowiadał o Łubniach⁷⁸⁵, a na więce o swo e ze Skrzetuskim przy aźni,
bo zauważył, że tego rada słucha. Czasem też się i drażnił z nią mówiąc:

— Bohunam przy aciel i do niego waćpannę wiozę.
A ona ręce składała niby z wielkiego strachu i nuż się słodkim głosem prosić:
— Nie czyńże tego, luty rycerzu, lepie od razu mnie zetnĳ.
— O, nie może być! Już tak uczynię! — odpowiadał srogi rycerz.
— Zetnĳ! — powtarzała kniaziówna mrużąc swe śliczne oczy i wyciąga ąc ku niemu

szy ę.
Wówczas mrówki poczynały choǳić po krzyżach małemu rycerzowi. „Iǳie do głowy

ta ǳiewka, ak wino! — myślał sobie. — Ale się nim nie upĳę, bo cuǳe” — i wstrząsał się

⁷⁸³z Tatary — ǳiś popr. forma N. lm: z Tatarami. [przypis redakcy ny]
⁷⁸⁴Tatary — ǳiś popr. forma M. lm: Tatarzy. [przypis redakcy ny]
⁷⁸⁵Łubnie — miasto na Połtawszczyźnie, na śr.-wsch. Ukrainie, rezydenc a książąt Wiśniowieckich. [przypis

redakcy ny]
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tylko poczciwy pan Michał, i koniem naprzód ruszał. A gdy uż w trawy ak nurek w wodę
pornął, zaraz mrówki z niego opadały i całą uwagę na drogę zwracał: czy bezpieczna, czy
dobrze adą i czyli skąd aka przygoda się nie zbliża? Więc wspinał się na strzemionach,
żółte wąsiki nad falę traw wytykał i patrzył, wietrzył, słuchał ak Tatar, kiedy to w ǲikich
Polach⁷⁸⁶ wśród burzanów myszku e.

Pan Zagłoba również był na lepsze myśli.
— Łatwie że nam teraz umykać — mówił — niż wtedy nad Kahamlikiem⁷⁸⁷, kiedy-

śmy to musieli ak psi, piechotą, z wywieszonymi ęzykami drałować. Ozór mi w gębie
tak wtedy wysechł, że mógłbym był nim drzewo strugać, a ninie⁷⁸⁸, chwalić Boga, i od-
pocznienie na noc bywa, i est czym gardło od czasu do czasu odwilżyć.

— A pamiętasz waszmość, akeś to mnie na ręku przez wodę przenosił? — mówiła
Helena.

— Bęǳiesz i ty miała, da Boże doczekać, kogo na ręku nosić: Skrzetuskiego w tym
głowa!

— Hu! Hu! — śmiał się Rzęǳian.
— Zaniecha waść, proszę — szeptała kniaziówna płonąc i spuszcza ąc oczy.
Tak to oni ze sobą na stepie rozmawiali, aby czas drogi skrócić. Na koniec za Bar-

kiem i Jołtuszkowem wstąpili w kra zębami wo ny świeżo poszarpany. Tam grasowały
dotychczas kupy zbro ne hulta stwa, tam też niedawno i pan Lanckoroński palił i ści-
nał, bo dopiero przed kilkunastoma dniami do Zbaraża się cofnął. Dowieǳieli się też
nasi podróżni od mie scowych luǳi, że Chmielnicki z chanem ruszyli wszystkimi siłami
przeciw Lachom, a racze przeciw regimentarzom, których wo ska się buntu ą i nie chcą
inacze służyć, ak pod buławą Wiśniowieckiego. Przepowiadano przy tym ogólnie, że
teraz pewno uż przy ǳie na pohybel, czyli na ostateczny koniec Lachom albo Kozakom,
gdy się bat’ko⁷⁸⁹ Chmielnicki z Jaremą spotka ą. Tymczasem cały kra był akoby w ogniu.
Wszystko porywało za broń i ciągnęło na północ, by się z Chmielnickim połączyć. Z do-
łu, od Niżu Dniestrowego, walił Burła z całą potęgą, a po droǳe zrywały się wszystkie
pułki z załóg, posto ów i z pastwisk, bo wszędy przyszły rozkazy. Szły tedy sotnie, cho-
rągwie, pułki, a obok nich płynęła ak fala bezładna czerń zbro na w cepy, widły, noże,
spisy⁷⁹⁰. Koniuchowie i czabańczycy — porzucili swo e kosze⁷⁹¹, chutornicy⁷⁹² — chu-
tory, pasiecznicy — pasieki, ǳicy rybacy — swo e komysze naddniestrzańskie, myśliwi
— bory. Wsie, miasteczka i miasta pustoszały. W trzech wo ewóǳtwach zostały tylko
po osadach baby i ǳieci, bo mołodycie⁷⁹³ nawet ciągnęły z moło cami⁷⁹⁴ na Lachów.
A ednocześnie ze wschodu zbliżał się z całą główną siłą Chmielnicki ak burza złowro-
ga, krusząc po droǳe potężną ręką zamki i zameczki i mordu ąc niedobitków z zeszłych
pogromów.

Minąwszy Bar⁷⁹⁵, pełen smutnych dla kniaziówny wspomnień, weszli nasi podróżni
na stary gościniec prowaǳący na Latyczów, Płoskirów⁷⁹⁶, do Tarnopola⁷⁹⁷ i dale aż do
Lwowa. Tu coraz częście napotykali: to tabory sforne wozów, to odǳiały piechoty i azdy
kozackie , to watahy chłopskie, to niezmierne stada wołów okryte obłokiem kurzawy,
pęǳone na spyżę⁷⁹⁸ dla wo sk kozackich i tatarskich. Droga stała się teraz niebezpieczna,

⁷⁸⁶ǲikie Pola — stepowa kraina nad dolnym Dnieprem, w XVII w. prawie niezamieszkana, schronienie dla
Kozaków, zbiegów i koczowników, pas ziemi niczy e mięǳy Rzecząpospolitą a tatarskim Chanatem Krymskim.
[przypis redakcy ny]

⁷⁸⁷Kahamlik — rzeka na środkowowschodnie Ukrainie, na lewym brzegu Dniepru. [przypis redakcy ny]
⁷⁸⁸ninie (daw.) — teraz. [przypis redakcy ny]
⁷⁸⁹bat’ko (ukr.) — o ciec. [przypis redakcy ny]
⁷⁹⁰spisa — roǳa włóczni; Kozacy używali na częście spis krótkich, z ostrymi grotami na obu końcach.

[przypis redakcy ny]
⁷⁹¹kosz — obóz. [przypis redakcy ny]
⁷⁹²chutornicy — mieszkańcy chutorów, po edynczych gospodarstw, oddalonych od wsi, przysiółków. [przypis

redakcy ny]
⁷⁹³mołodycia (daw. ukr.) — ǳiewczyna. [przypis redakcy ny]
⁷⁹⁴mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna, zuch; Kozak. [przypis redakcy ny]
⁷⁹⁵Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.

wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]
⁷⁹⁶Płoskirów (ǳiś: Chmielnicki) — miasto w zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Boh, w połowie drogi

mięǳy Tarnopolem a Winnicą, ok.  km na północ od Jarmoliniec. [przypis redakcy ny]
⁷⁹⁷Tarnopol — miasto w zach. części Ukrainy, ok.  km na wschód od Lwowa. [przypis redakcy ny]
⁷⁹⁸spyża (daw.) — eǳenie, pokarm. [przypis redakcy ny]
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bo raz wraz pytano ich: co zacz są, skąd idą i dokąd adą? Kozackim sotniom pokazywał
wówczas Zagłoba piernacz Burła owy i mówił:

— Od Burła a my posłańcy, mołodycię Bohunowi wieziem.
I na widok piernacza groźnego pułkownika rozstępowali się zwykle Kozacy, tym bar-

ǳie iż każdy rozumiał, że eśli Bohun żyw, to się uż musi pod wo skami regimentarzy
koło Zbaraża lub Konstantynowa uwĳać. Ale daleko trudnie było podróżnym z czer-
nią, z ǳikimi odǳiałami pasterzy ciemnych, pĳanych i żadnego prawie nie ma ących
po ęcia o oznakach, wydawanych przez pułkowników na bezpieczny prze azd. Gdyby nie
Helena, byliby owi półǳicy luǳie poczytywali Zagłobę, Wołody owskiego i Rzęǳiana
za swoich i za starszych, akoż nawet tak i bywało; ale Helena zwracała wszęǳie uwagę
zarówno swo ą płcią, ak i naǳwycza ną urodą, a stąd roǳiły się i niebezpieczeństwa,
które z na większym trudem trzeba było przezwyciężać.

Czasem więc pokazywał pan Zagłoba piernacz, a czasem pan Wołody owski zęby,
i nie eden tam trup padał za nimi. Kilka razy tylko niedoścignione bieguny Burła owe
uchroniły ich od zbyt ciężkie przygody — i podróż, tak z początku pomyślna, stawała
się z dniem każdym cięższą. Helena, lubo z natury mężna, poczęła od ustawiczne trwogi
i bezsenności na zdrowiu szwankować i naprawdę wyglądała na brankę wleczoną mimo
woli w nieprzy acielskie namioty; pan Zagłoba pocił się sroǳe i coraz nowe wymyślał
fortele, które mały rycerz zaraz w bieg wprowaǳał, oba zaś pocieszali kniaziównę, ak
mogli.

— Tylko nam minąć to mrowie, które est eszcze przed nami — mówił mały rycerz
— i przy ść pod Zbaraż, zanim Chmielnicki z Tatary⁷⁹⁹ okolice ego zale e.

Dowieǳiał się bowiem po droǳe, że regimentarze ściągnęli do Zbaraża i że w nim
zamierza ą się bronić — tam więc zdążali, spoǳiewa ąc się słusznie, że i książę Jeremi
do regimentarzy ze swo ą dywiz ą przybęǳie, zwłaszcza że część ego sił, i to znaczna,
stałe w Zbarażu miała locum⁸⁰⁰. Tymczasem doszli aż pod Płoskirów⁸⁰¹. Mrowe rzedło
na gościńcu istotnie, bo uż o ǳiesięć mil drogi zaczynał się kra za ęty przez chorągwie
koronne, więc watahy kozackie nie śmiały zapuszczać się dale , wolały bowiem czekać
w bezpiecznym oddaleniu na przybycie Burła a z edne , a Chmielnickiego z drugie stro-
ny.

— Już ǳiesięć mil tylko! Już ǳiesięć mil tylko! — powtarzał zaciera ąc ręce pan
Zagłoba. — Byleśmy się do pierwsze chorągwi dostali, to uż i do Zbaraża do eǳiemy
w bezpieczności.

Pan Wołody owski ednak postanowił znowu zaopatrzyć się w świeże konie w Pło-
skirowie, bo te, które kupiono w Barku, były uż do niczego, a Burła owe trzeba było na
czarną goǳinę oszczęǳać. Ostrożność ta stała się konieczną, odkąd rozeszła się wieść, że
Chmielnicki uż pod Konstantynowem, a chan ze wszystkimi ordami wali od Piławiec⁸⁰².

— My tu z kniaziówną zostaniemy pod miastem, bo lepie nam się na rynku nie
pokazywać — rzekł mały rycerz do Zagłoby, gdy przybyli do opuszczonego domku, od-
ległego o dwie sta e drogi od miasta — a waszeć idź, popyta u mieszczan, czyli koni
gǳie na przedaż albo na zamianę nie ma ą. Wieczór uż, ale ruszymy na całą noc.

— Niedługo wrócę — rzekł pan Zagłoba.
I od echał ku miastu, Wołody owski zaś kazał Rzęǳianowi porozluźniać nieco po-

pręgów u kulbak⁸⁰³, ażeby bachmaty mogły odetchnąć, sam zaś wprowaǳił kniaziównę
do izby, prosząc, aby się winem i snem pokrzepiła.

— Chciałbym do świtania te ǳiesięć mil prze echać — mówił e — późnie wszyscy
wypoczniemy.

Zaledwie ednak przyniósł bukłaki z winem i żywność, gdy zatętniało przed sienią.
Mały rycerz spo rzał przez okno.
— Pan Zagłoba uż wrócił — rzekł — widno koni nie znalazł.

⁷⁹⁹z Tatary — ǳiś popr. forma N. lm: z Tatarami. [przypis redakcy ny]
⁸⁰⁰locum (łac.) — mie sce. [przypis redakcy ny]
⁸⁰¹Płoskirów (ǳiś: Chmielnicki) — miasto w zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Boh, w połowie drogi

mięǳy Tarnopolem a Winnicą. [przypis redakcy ny]
⁸⁰²Piławce — wieś w centralne części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Konstantynowa; mie sce klęski

wo sk polskich w starciu z Kozakami i Tatarami (). [przypis redakcy ny]
⁸⁰³kulbaka — wysokie siodło. [przypis redakcy ny]
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W te chwili drzwi izby roztwarły się i ukazał się w nich Zagłoba blady, siny, spotniały,
zadyszany.

— W konie! — zakrzyknął.
Pan Michał zbyt był doświadczonym żołnierzem, aby w takich razach na pytania czas

tracić. Nie tracił go nawet na ratowanie bukłaka z winem (który wszelako pan Zagłoba
porwał), ale chwycił co pręǳe kniaziównę, wyprowaǳił ą na podwórze i posaǳił na
kulbakę; rzucił ostatnie spo rzenie, czy popręgi dociągnięte, i powtórzył:

— W konie!
Kopyta zatętniały i wkrótce znikli w ciemnościach eźdźcy i bachmaty ak orszak mar.
Lecieli długo bez wypoczynku, aż dopiero gdy blisko mila drogi ǳieliła ich od Pło-

skirowa i przed we ściem księżyca pomroka stała się tak gruba, że wszelki pościg był
niemożebny, pan Wołody owski zbliżył się do Zagłoby i spytał:

— Co to było?
— Czeka … panie Michale, czeka ! Okrutniem się zdyszał, mało mi nóg nie od ęło…

uf!
— Ale co to było?
— Diabeł we własne osobie, mówię ci, diabeł albo smok, któremu edną głowę

utniesz, druga odrasta.
— Gada że waść wyraźnie.
— Bohuna na rynku wiǳiałem.
— Chyba waść masz delirium⁸⁰⁴?
— Na rynku go wiǳiałem, ako żywo, a przy nim pięciu czy sześciu luǳi; policzyć nie

mogłem, bo mało mi nóg nie od ęło… Pochodnie przy nim trzymali… Już tak myślę, że
nam chyba bies aki w droǳe sta e, i zgoła naǳie ę w szczęśliwy skutek nasze imprezy
straciłem… Czy on nieśmiertelny ten piekielnik, czy co? Nie mówże o nim Helenie…
O dla Boga! Waćpan go usiekłeś, Rzęǳian go wydał… Nie! on uż żyw, wolny i w drogę
lezie. Uf! o Boże! Boże!… mówię ci, panie Michale, że wolałbym spectrum⁸⁰⁵ na cmentarzu
zobaczyć niż ego. I co, u diabła, za mo e szczęście, że to a go właśnie wszędy pierwszy
spotykam! Psu wsaǳić w gardło takie szczęście! Czy to nie ma innych luǳi na świecie?
Niech go inni spotyka ą! Nie! Zawsze a i a!

— A on wiǳiał waści?
— Żeby on mnie wiǳiał, to byś ty uż mnie, panie Michale, nie wiǳiał. Tego tylko

brakowało!
— Ważna by to była rzecz wieǳieć — mówił Wołody owski — czy on goni za nami,

czy też do Waładynki do Horpyny eǳie w tym mniemaniu, że nas po droǳe ułapi?
— Mnie się wiǳi, że do Waładynki.
— Tak i musi być. Tedy my eǳiemy w edną stronę, a on w drugą, i teraz mila

uż albo dwie mięǳy nami, a za goǳinę bęǳie pięć. Nim się po droǳe o nas dowie
i nawróci, bęǳiemy w Żółkwi⁸⁰⁶, nie tylko w Zbarażu.

— Tak mówisz, panie Michale? Chwała Bogu! Jakobyś mi plaster przyłożył! Ale
powieǳ mnie, ak to być może, by on był na wolności, skoro ego Rzęǳian w ręce
komendanta włodawskiego wydał?

— Po prostu uciekł.
— To uż szy ę takiemu komendantowi uciąć. Rzęǳian! He , Rzęǳian!
— A czego egomość chce? — pytał pachołek wstrzymu ąc konia.
— Komuś ty Bohuna wydał?
— Panu Regowskiemu.
— A któż to ten pan Regowski?
— To wielki kawaler, porucznik pancerny spod chorągwi króla egomości.
— Boda że cię! — rzekł trzasnąwszy w palce Wołody owski. — To uż a wiem! Nie

pamiętasz no waćpan, co nam pan Longinus opowiadał o nieprzy aźni pana Skrzetuskiego

⁸⁰⁴delirium (łac.) — szaleństwo, ma aczenie. [przypis redakcy ny]
⁸⁰⁵spectrum (łac.) — z awisko, wiǳiadło. [przypis redakcy ny]
⁸⁰⁶Żółkiew (ukr. Żowkwa) — miasto w zach. części Ukrainy, położone ok.  km na północ od Lwowa.

[przypis redakcy ny]
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z Regowskim? To przecie pana Łaszcza⁸⁰⁷ strażnika krewniak i za ego konfuz ę ma do
Skrzetuskiego odium⁸⁰⁸.

— Rozumiem, rozumiem! — zakrzyknął pan Zagłoba. — On to musiał Bohuna na
złość puścić. Ale to kryminał taka sprawa i gardłem pachnie. Pierwszy będę delatorem⁸⁰⁹!

— Da go Boże spotkać — mruknął pan Michał — a pewnie do trybunałów nie
pó ǳiemy.

Rzęǳian nie wieǳiał dotąd, o co iǳie, bo po odpowieǳi dane Zagłobie znów wy-
sunął się naprzód do kniaziówny.

Jechali teraz wolno. Księżyc zeszedł, mgły, które z wieczora unosiły się nad ziemią,
opadły — i noc zrobiła się widna. Wołody owski pogrążył się w zamyśleniu. Zagłoba
przeżuwał eszcze czas akiś resztki przerażenia, na koniec rzekł:

— Dałżeby Bohun teraz i Rzęǳianowi, gdyby go w ręce dostał!
— Powieǳ mu waćpan nowinę, niech się strachu na e, a a tymczasem po adę przy

kniaziównie — odpowieǳiał mały rycerz.
— Dobrze! He , Rzęǳian!
— A czego? — pytał pachołek wstrzymu ąc ponownie konie.
Pan Zagłoba zrównał się z nim i milczał przez chwilę, czeka ąc, by Wołody owski

i kniaziówna oddalili się dostatecznie; na koniec rzekł:
— Wiesz, co się stało?
— Nie wiem.
— Pan Regowski puścił Bohuna na wolność. Wiǳiałem go w Płoskirowie⁸¹⁰.
— W Płoskirowie? Teraz? — pytał Rzęǳian.
— Teraz. A co? Nie zlatu esz z kulbaki?
Promienie księżyca padały prosto na pucołowatą twarz pachołka i pan Zagłoba nie Zemsta, Honor

tylko nie do rzał na nie przerażenia, ale z na większym zǳiwieniem spostrzegł ów wy-
raz srogie , zwierzęce prawie zawziętości, który Rzęǳian miał wówczas, gdy Horpynę
mordował.

— Cóż? Ty się Bohuna nie boisz czy co? — pytał stary szlachcic.
— Mó egomość — odparł pachołek — eżeli ego pan Regowski puścił, to uż a

sam muszę na nowo pomsty nad nim szukać za mo ą krzywdę i pohańbienie. Przecie mu
tego nie daru ę, bom poprzysiągł, i gdyby nie to, że pannę odwozimy, zaraz bym w ego
tropy po echał: niechże mo e nie przepada!

„Tfu! — pomyślał Zagłoba — wolę, żem temu pachołkowi nĳakie krzywdy nie uczy-
nił.”

Po czym popęǳił konia i po chwili zrównał się z kniaziówną i Wołody owskim. Po
goǳinie drogi przeprawili się przez Medwiedówkę i w echali w las ciągnący się od samego
brzegu rzeki dwoma czarnymi ścianami wzdłuż drogi.

— Już tę okolicę znam dobrze — rzekł Zagłoba. — Teraz ten bór niedługo się skoń-
czy, za nim bęǳie z ćwierć mili pola gołego, przez które iǳie gościniec z Czarnego
Ostrowu, a potem znów bory eszcze większe, aż do Matczyna. Da Pan Bóg, że w Mat-
czynie zastaniemy uż chorągwie polskie.

— Pora uż, żeby zbawienie przyszło! — mruknął Wołody owski.
Czas akiś echali w milczeniu, asnym, oświeconym przez promienie księżyca, go-

ścińcem.
— Dwa wilki drogę przeszły! — rzekła nagle Helena.
— Wiǳę — odparł Wołody owski. — A ot, trzeci!
Szarawy cień przemknął się istotnie o sto kilkaǳiesiąt kroków przed końmi.
— Ot, czwarty! — zawołała kniaziówna.
— Nie, to sarna; patrz waćpanna: dwie, trzy!
— Co, u licha! — zakrzyknął pan Zagłoba. — Sarny za wilkami gonią! Świat, wiǳę,

przewraca się do góry nogami.

⁸⁰⁷Łaszcz Tuczapski, Samuel herbu Prawǳic (–) — strażnik wielki koronny, awanturnik,  razy
skazany na banic ę za na azdy na sąsiadów, ułaskawiony za zasługi wo enne. [przypis redakcy ny]

⁸⁰⁸odium (łac.) — nienawiść, niechęć. [przypis redakcy ny]
⁸⁰⁹delator (z łac.) — oskarżyciel, donosiciel. [przypis redakcy ny]
⁸¹⁰Płoskirów (ǳiś: Chmielnicki) — miasto w zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Boh, w połowie drogi

mięǳy Tarnopolem a Winnicą, ok.  km na północ od Jarmoliniec. [przypis redakcy ny]
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— Jedźmy no nieco pręǳe — rzekł zaniepoko onym głosem pan Wołody owski. —
Rzęǳian! Bywa ! I z panną naprzód!

Pomknęli, ale Zagłoba pochylił się w pęǳie do ucha Wołody owskiego i pytał:
— Panie Michale, a co tam nowego?
— Źle — odrzekł mały rycerz. — Wiǳiałeś waść: zwierz z legowisk ze snu się zrywa

i nocą pomyka.
— O ! A co to znaczy?
— To znaczy, że go płoszą.
— Kto? Wo ska — Kozacy albo Tatary — idą nam od prawe ręki.
— A może nasze chorągwie?
— Nie może być, bo zwierz umyka od wschodu, od Piławiec, więc pewno Tatarzy

szeroką ławą idą.
— Umyka my, panie Michale, na miły Bóg!
— Nie ma inne rady. E , żeby tak tu kniaziówny nie było, podeszlibyśmy pod same

czambuły⁸¹¹, żeby z paru urwać, ale z nią… ciężka może być przeprawa, eśli nas na oko
wezmą.

— Bó się Boga, panie Michale. Skręćmy w lasy za tymi wilkami albo co?
— Nie może być, bo choćby nas zrazu nie dostali, to kra przed nami zale ą, a potem

akże się wydostaniem?
— Niechże ich siarczyste pioruny zatrzasną! Tego nam tylko brakowało. E , panie

Michale, czy się nie mylisz? Wilcy to przecież za koszem ciągną, nie przed nim pomyka ą.
— Które są po bokach, to ciągną za koszem i ze wszystkich okolic się zbiera ą, ale

te, co na przeǳie, to się płoszą. Wiǳisz no waść tam, na prawo, mięǳy drzewami: łuna
świta!

— Jezusie Nazareński, Królu Żydowski!
— Cicho waść!… Siła⁸¹² eszcze tego lasu?
— Zaraz się skończy.
— A potem pole?
— Tak est. O Jezu!
— Cicho waść!… Za polem drugi las?
— Aż do Matczyna.
— Dobrze! Byle nas na tym polu nie na echali! Jeżeli się do drugiego lasu szczęśliwie

przedostaniem, tośmy i w domu. Jedźmy teraz razem! Szczęściem kniaziówna z Rzęǳia-
nem na Burła owych koniach.

Popęǳili konie i zrównali się z adącymi na przeǳie.
— Co to za łuna na prawo? — pytała kniaziówna.
— Mościa panno! — odrzekł mały rycerz — tu nie ma co ukrywać. To mogą być

Tatarzy.
— Jezus Maria!
— Nie trwóż się waćpanna! Szy a mo a w tym, że im umkniemy, a w Matczynie nasze

chorągwie.
— Dla Boga! Umyka my! — rzekł Rzęǳian.
Ucichli i mknęli ak duchy. Drzewa poczęły rzednąć, las kończył się — ale też i łuna

nieco przygasła. Nagle Helena zwróciła się do małego rycerza.
— Mości panowie! — rzekła — przysięgnĳcie mi, że żywa nie pó dę w ich ręce!
— Nie pó ǳiesz! — odrzekł Wołody owski — pókim a żyw!
Zaledwie skończył, wypadli z lasu na pole, a racze na step, który ciągnął się blisko

ćwierć mili, a na którego przeciwległym końcu czerniła się znów wstążka lasu. Halizna⁸¹³
ta, ze wszystkich stron odkryta, srebrzyła się teraz cała od promieni księżyca i było na nie
tak prawie widno, ak w ǳień.

— To na gorszy szmat drogi! — szepnął do Zagłoby Wołody owski — bo eśli oni są
w Czarnym Ostrowiu, to tędy pó dą, mięǳy lasami.

Zagłoba nie odrzekł nic, eno piętami konia ścisnął.
⁸¹¹czambuł (z tur. czapuł: zagon) — odǳiał tatarski, dokonu ący na azdów w głębi terytorium przeciwnika,

w celu odwrócenia ego uwagi od ǳiałań sił głównych. [przypis redakcy ny]
⁸¹²siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
⁸¹³halizna — goła, odkryta przestrzeń. [przypis redakcy ny]
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Dobiegli uż do połowy pola, przeciwległy las stawał się coraz bliższy, wyraźnie szy,
gdy nagle mały rycerz wyciągnął rękę ku wschodowi.

— Patrz waść — rzekł do Zagłoby — wiǳisz?
— Krze akoweś i zarośla w dalekości.
— Te krze się rusza ą! W konie teraz, w konie, bo uż nas do rzą niezawodnie!
Wiatr zaświstał w uszach ucieka ących — zbawczy las zbliżał się coraz barǳie .
Nagle z owe ciemne masy zbliża ące się od prawe strony pola doleciał naprzód

akoby szum podobny do szumu fal morskich, a w chwilę potem eden ogromny krzyk
targnął powietrzem.

— Wiǳą nas! — ryknął Zagłoba. — Psy! Szelmy! Diabły! Wilcy! Ła daki!
Las był tak blisko, że ucieka ący czuli uż prawie surowe i chłodne ego tchnienie. Ale

też i chmura Tatarów stawała się coraz wyraźnie szą, a z ciemnego e ciała poczęły wysuwać
się długie odnogi, akoby macki olbrzymiego potworu — i zbliżać się ku ucieka ącym
z niepo ętą szybkością. Wprawne uszy Wołody owskiego odróżniły uż wyraźne wrzaski:
„Ałła! Ałła!”

— Koń mi się potknął! — krzyknął Zagłoba.
— Nic to — odparł Wołody owski.
Ale przez głowę przelatywały mu na kształt piorunów pytania: co bęǳie, eżeli konie

nie wytrzyma ą? Co bęǳie, eżeli który z nich padnie? Były to ǳielne tatarskie bach-
maty, żelazne wytrwałości, ale szły uż od Płoskirowa, mało co wypoczywa ąc po onym
szalonym biegu od miasta aż do pierwszego lasu. Można się było wprawǳie przesiąść
na luźne, lecz i luźne były znużone. „Co bęǳie?” — myślał pan Wołody owski i serce
zabiło mu trwogą, może po raz pierwszy w życiu — nie o siebie, ale o Helenę, którą w te
długie podróży pokochał ak siostrę roǳoną. A wieǳiał i to, że Tatarzy raz zacząwszy
gonitwę, nie ustaną tak prędko.

— Niechże nie usta ą, a e nie zgonią! — rzekł do siebie ścisnąwszy zęby.
— Koń mi się potknął! — zawołał po raz drugi Zagłoba.
— Nic to! — powtórzył Wołody owski.
Tymczasem wpadli do lasu. Ob ęła ich ciemność, ale też po edynczy eźdźcy tatarscy

nie byli dale za nimi, ak na kilkaset kroków.
Wszelako mały rycerz wieǳiał uż, ak ma postąpić.
— Rzęǳian! — krzyknął — skręca z panną w pierwszą drogę z gościńca.
— Dobrze, mó egomość! — odrzekł pachołek.
Mały rycerz zwrócił się do Zagłoby:
— Pistolety w garść!
I ednocześnie położywszy rękę na cuglach konia pana Zagłoby, począł ego bieg ha-

mować.
— Co robisz⁈ — krzyknął szlachcic.
— Nic to! Wstrzymu waść konia.
Odległość mięǳy nimi a Rzęǳianem, który umykał z Heleną, poczęła się zwiększać

coraz barǳie . Na koniec przybyli do mie sca, gǳie gościniec skręcał się dość nagle ku
Zbarażowi, a wprost dale szła wąska drożyna leśna wpół przesłonięta gałęziami. Rzęǳian
wpadł na nią i po chwili obo e z Heleną znikli w gęstwinie i ciemności.

Tymczasem Wołody owski wstrzymał konia swego i Zagłoby.
— Na miłosierǳie boskie! Co czynisz? — ryczał szlachcic.
— Wstrzymamy pogoń. Nie ma innego dla kniaziówny ratunku.
— Zginiemy!
— To zginiemy. Stań tu waść na boku gościńca! Tuta ! Tuta !
Oba przyczaili się w ciemności pod drzewami — tymczasem gwałtowny tętent bach-

matów tatarskich zbliżał się i huczał ak burza, aż się cały las nim rozlegał.
— Stało się! — rzekł Zagłoba i podniósł do ust bukłak z winem.
Pił i pił — po czym wstrząsnął się.
— W imię O ca i Syna, i Ducha Świętego! — zakrzyknął — gotowym na śmierć!
— Zaraz! Zaraz! — rzekł Wołody owski. — Trzech iǳie naprzód, tegom chciał!
Jakoż na asnym gościńcu ukazało się trzech eźdźców sieǳących widocznie na na -

lepszych bachmatach, tak zwanych na Ukrainie wilczarach, bo w biegu wilka doganiały;
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za nimi o dwieście lub trzysta kroków pęǳiło kilkunastu innych, a dale eszcze cały
gęsty, zbity tłum ordyńców.

Gdy trze pierwsi zrównali się z zasaǳką, huknęły dwa strzały, po czym Wołody owski
rzucił się ak ryś na środek gościńca i w ednym mgnieniu oka, nim pan Zagłoba miał
czas spo rzeć i pomyśleć, co się stało, trzeci Tatar padł akby gromem rażony.

— W konie! — krzyknął mały rycerz.
Pan Zagłoba nie dał sobie tego dwa razy powtarzać, i ruszyli gościńcem na kształt

dwóch wilków, za którymi stado za adłych psów goni; tymczasem dalsi ordyńcy nadbiegli
do trupów i poznawszy, że owe gonione wilki potrafią na śmierć ukąsić, wstrzymali nieco
konie czeka ąc na innych towarzyszów⁸¹⁴.

— Wiǳisz waść! — rzekł Wołody owski — wieǳiałem, że się zatrzyma ą!
Ale akkolwiek ucieka ący zyskali kilkaset kroków, przerwa w gonitwie nie trwała

długo, tylko że Tatarzy biegli uż większą kupą i nie wysuwali się po edynczo naprzód.
Jednakże konie ucieka ących były zmęczone długą drogą i pęd ich słabł. Szczególnie

koń Zagłoby, wiozący na grzbiecie tak znaczny ciężar, potknął się znowu raz i drugi;
staremu szlachcicowi resztki włosów stanęły na głowie na myśl, że padnie.

— Panie Michale, na droższy panie Michale! nie opuszcza że mnie! — wołał z de-
sperac ą.

— Bądź waść pewien! — odpowieǳiał mały rycerz.
— Żeby tego konia wilcy…
Nie skończył, gdy pierwsza strzała bzyknęła mu koło ucha, a za nią inne poczęły bzykać

i świstać, i śpiewać, akoby bąki i pszczoły. Jedna przeleciała tak blisko, że prawie otarła
się bełtem o uszy pana Zagłoby.

Wołody owski zwrócił się i znowu dał po dwakroć z pistoletów ognia do goniących.
Wtem koń pana Zagłoby potknął się tak silnie, że nozdrzami niemal zarył w ziemi.
— Na Boga żywego, koń mi pada! — krzyknął rozǳiera ącym głosem szlachcic.
— Z kulbaki⁸¹⁵ i w las! — zagrzmiał Wołody owski.
To rzekłszy sam osaǳił konia, zeskoczył i w chwilę późnie oba z Zagłobą znikli

w ciemnościach.
Ale manewr ten nie uszedł skośnych oczu Tatarów i kilkuǳiesięciu z nich zesko-

czywszy również z koni puściło się w pogoń za ucieka ącymi.
Gałęzie zerwały z głowy czapkę Zagłobie i biły go po twarzy, szarpały za żupan, ale

szlachcic, wziąwszy nogi za pas, umykał, akby mu trzyǳieści lat wieku ubyło. Czasami
padał, więc podnosił się i umykał eszcze spiesznie , sapiąc ak miechy kowalskie — na
koniec stoczył się w głęboki wykrot i czuł, że się uż nie wygramoli, bo siły opuściły go
zupełnie.

— Gǳie waść est? — spytał z cicha Wołody owski.
— Tu, w dole. Już po mnie! Ratu się, panie Michale.
Ale pan Michał bez wahania wskoczył do wykrotu i położył rękę na ustach pana

Zagłoby.
— Cicho waść! Może nas zminą! Bęǳiem się zresztą bronili.
Tymczasem nadbiegli Tatarzy. Jedni z nich minęli istotnie wykrot, sąǳąc, że zbie-

gowie ucieka ą dale , inni szli z wolna, obmacu ąc drzewa i rozgląda ąc się na wszystkie
strony.

Rycerze utaili dech w piersiach.
„Niech tu który wpadnie — myślał w rozpaczy Zagłoba — to a mu wpadnę!…”
Wtem iskry posypały się na wszystkie strony: Tatarzy poczęli krzesać ogień…
Przy blasku ich widać było ǳikie twarze o wysta ących policzkach i nabrzękłe wargi

dmucha ące w zatlone hubki. Przez akiś czas choǳili tak wkoło, o kilkaǳiesiąt kroków
od wykrotu, podobni do akichś złowrogich widm leśnych — i zbliżali się coraz barǳie .

Ale w chwilę późnie akieś ǳiwne szumy, szmery i zmieszane okrzyki poczęły dola-
tywać z gościńca i buǳić uśpione głębie.

Tatarzy przestali krzesać i stanęli ak wryci; ręka Wołody owskiego wpiła się w ramię
Zagłoby.

⁸¹⁴towarzyszów — ǳiś popr. forma B. lm: towarzyszy. [przypis redakcy ny]
⁸¹⁵kulbaka — wysokie siodło. [przypis redakcy ny]
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Krzyki zwiększały się i nagle buchnęły czerwone światła, a wraz z nimi rozległa się
salwa muszkietów — edna, druga, trzecia — za nią okrzyki: „Ałła!”, szczęk szabel, kwik
koni — tętent i wrzaski pomieszane. Na gościńcu wrzała bitwa.

— Nasi! Nasi! — krzyknął Wołody owski.
— Bĳ! Mordu ! Bĳ! Siecz! Rżnĳ! — ryczał pan Zagłoba.
Sekunda eszcze: koło wykrotu przebiegło w na większym popłochu kilkuǳiesięciu

Tatarów, którzy zmykali teraz co duchu ku swoim. Pan Wołody owski nie wytrzymał,
skoczył za nimi — i echał na ich karkach wśród gęstwy i ciemności.

Zagłoba pozostał sam na dnie amy.
Po chwili próbował wyleźć, ale nie mógł. Bolały go wszystkie kości i zaledwie zdołał

na nogach się utrzymać.
— Ha, ła daki! — rzekł ogląda ąc się na wszystkie strony — uciekliście! Szkoda, że tu

który nie został. Miałbym kompanię w te amie i pokazałbym mu, gǳie pieprz rośnie.
O poganie! Narżną was tam teraz ak bydła! Dla Boga, hałas tam teraz coraz większy!
Chciałbym, żeby to był sam książę Jeremi, bo ten by dopiero was przygrzał. Hałłaku -
cie⁸¹⁶! Hałłaku cie! Będą późnie wilcy nad waszym ścierwem hałłakowali. Ale też ten
pan Michał, żeby mnie tu samego zostawić. Ba, nic ǳiwnego! Łakomy, bo młody. Po
te ostatnie przeprawie uż i do piekła bym z nim poszedł, bo to nie taki przy aciel, co
w potrzebie opuszcza. A osa to est! W mig tamtych trzech ukąsił. Żebym to miał przy-
na mnie ze sobą ten bukłak… ale uż go tam pewnie diabli wzięli… konie rozdeptały.
Jeszcze mnie tu aka gaǳina żgnie w te amie. Co to?

Krzyki i salwy muszkietów poczęły oddalać się w stronę pola i pierwszego lasu.
— Aha! — rzekł Zagłoba. — Już im na karkach adą! Nie wytrzymaliście, psubraty!

Chwała bądź Bogu na wyższemu!
Krzyki oddalały się coraz barǳie .
— Zdrowo adą! — mruczał dale szlachcic. — Ale to, wiǳę, przy ǳie mi posieǳieć

w te amie. Tego by brakowało, żeby mnie wilcy z edli. Naprzód Bohun, potem Tatarzy,
a w końcu wilcy. Da że, Boże, pal Bohunowi, a wściekliznę wilkom, bo o Tatarach uż
tam akoś nasi myślą niezgorze ! Panie Michale! Panie Michale!

Cisza odpowieǳiała panu Zagłobie, tylko bór szumiał, a z dala coraz słabie dochoǳiły
okrzyki.

— Chyba się tu spać położę — czy co? Niechże to diabli porwą! He , panie Michale!
Ale cierpliwość pana Zagłoby na długą eszcze miała być wystawiona próbę, bo szaro

uż było na niebie, gdy na gościńcu dał się ponownie słyszeć tętent, a następnie światła
zabłysły w mroku leśnym.

— Panie Michale! Tu estem! — zawołał szlachcic.
— To waść wyłaź.
— Ba! Kiedy nie mogę.
Pan Michał z łuczywem w garści stanął nad amą i poda ąc rękę Zagłobie, rzekł:
— No! Tatarów nie ma. Prze echaliśmy się na nich aż za tamten las.
— A któż to nadszedł?
— Kuszel i Roztworowski w dwa tysiące koni. Moi dragoni także są z nimi.
— A pogańców siła⁸¹⁷ było?
— At! Komunik⁸¹⁸ parotysięczny.
— To chwała Bogu! Da że mi się czego napić, bom zemdlał.
W dwie goǳiny późnie pan Zagłoba, napo ony i nakarmiony należycie, sieǳiał na

wygodne kulbace⁸¹⁹ wśród dragonów Wołody owskiego, a obok niego echał mały rycerz
i tak mówił:

— Jużże się waćpan nie martw, bo choć do Zbaraża razem z kniaziówną nie przy e-
ǳiemy, ale gorze by było, gdyby wpadła w pogańskie ręce…

— A może Rzęǳian nawróci eszcze do Zbaraża? — pytał Zagłoba.

⁸¹⁶hałłakować — wydawać ǳikie okrzyki bo owe, wzywać Allaha. [przypis redakcy ny]
⁸¹⁷siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
⁸¹⁸komunik (daw.) — azda, kawalerzyści. [przypis redakcy ny]
⁸¹⁹kulbaka — wysokie siodło. [przypis redakcy ny]
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— Tego on nie uczyni, gościniec bęǳie za ęty; ów czambuł⁸²⁰, któryśmy odparli,
rychło wróci i w trop za nami iść bęǳie. Zresztą i Burła lada chwila nadciągnie i pierwe
stanie pod Zbarażem, niżby Rzęǳian mógł zdążyć. Z drugie strony od Konstantynowa
idą: Chmielnicki i chan.

— O dla Boga! Toż oni właśnie z kniaziówną akoby w matnię wpadną.
— Głowa też Rzęǳiana w tym, aby się mięǳy Zbarażem a Konstantynowem, póki

czas, przemknął i nie pozwolił się pułkom Chmielnickiego albo chanowym czambułom
ogarnąć. I wiǳisz waść, mocno a ufam, że on to potrafi.

— Da że tak, Boże!
— Chytry to est pachołek ak lis. Waćpanu fortelów nie brak, ale on eszcze chy-

trze szy. Siłaśmy⁸²¹ głowy nałamali, ak ǳiewczynę ratować, i w końcu ręce nam opa-
dły, a przez niego wszystko się naprawiło. Bęǳie się on teraz wyślizgiwał ak wąż, gdyż
i o własną skórę mu choǳi. Ufa waść, bo i Bóg est nad nią, który ą tyle razy rato-
wał, i przypomnĳ sobie, że sam mi w Zbarażu ufać kazałeś wtenczas, kiedy to Zachar
przy eżdżał.

Zagłoba pokrzepił się nieco tymi słowami pana Michała, a następnie zamyślił się
głęboko.

— Panie Michale — rzekł po chwili — a nie pytałeś Kuszla, co się ze Skrzetuskim
ǳie e?

— Jest uż w Zbarażu i — chwalić Boga — zdrowy. Przyszedł z Zaćwilichowskim od
księcia Koreckiego.

— A co my emu powiemy?
— W tym sęk.
— Wszakże on ciągle myśli, że ǳiewczyna w Kĳowie zamordowana?
— Tak est.
— A nie mówiłeś teraz Kuszlowi albo komu, skąd eǳiemy?
— Nie mówiłem, bom sobie myślał: lepie się pierwe naraǳimy.
— Wolałbym chyba o całe imprezie zamilczeć — rzekł Zagłoba. — Miałaby ǳiew-

czyna teraz, Boże uchowa ! wpaść znowu w ręce kozackie albo tatarskie, to dla Skrzetu-
skiego byłaby nowa boleść — taka właśnie, akoby mu kto przyschłe rany rozdrapał.

— Głowę da ę, że ą Rzęǳian wyprowaǳi.
— Dałbym i a za to chętnie swo ą, ale nieszczęście teraz na świecie ak dżuma grasu e.

Lepie uż milczmy i na wolę bożą wszystko zda my.
— Niechże i tak bęǳie. Ale czy pan Podbipięta ta emnicy Skrzetuskiemu nie wy awi?
— Chyba go nie znasz! Parol kawalerski dał, a to dla tego litewskiego powyrka święta

rzecz.
Tu przyłączył się do nich Kuszel i echali dale razem — rozmawia ąc — przy pierw-

szych promieniach wschoǳącego słońca — o rzeczach publicznych, o przy ściu regimen-
tarzy do Zbaraża, które książę Jeremi spowodował, o bliskim przy eźǳie księcia i o nie-
uniknione uż straszliwe z całą potęgą Chmielnickiego rozprawie.
 
W Zbarażu zastali pan Wołody owski i Zagłoba wszystkie wo ska koronne, zgromaǳone
i na nieprzy aciela czeka ące. Był tam i podczaszy koronny, który spod Konstantynowa
nadciągnął, i Lanckoroński, kasztelan kamieniecki, któren pod Barem⁸²² pierwe gromił,
i trzeci regimentarz, pan Firle z Dąbrowicy, kasztelan bełski, i pan Andrze Sierakowski,
pisarz koronny, i pan Koniecpolski, chorąży, i pan Przy emski, generał artylerii, wo ownik
szczególnie w zdobywaniu miast i urząǳaniu obrony biegły. A z nimi ǳiesięć tysięcy
wo ska kwarcianego, nie licząc kilku chorągwi księcia Jeremiego, które uż poprzednio
w Zbarażu stały.

Pan Przy emski na południowych stokach miasta i zamku, za rzeczką Gniezna i dwo-
ma stawami, zatoczył potężny obóz, który cuǳoziemską sztuką ufortyfikował, a który

⁸²⁰czambuł (z tur. czapuł: zagon) — odǳiał tatarski, dokonu ący na azdów w głębi terytorium przeciwnika,
w celu odwrócenia ego uwagi od ǳiałań sił głównych. [przypis redakcy ny]

⁸²¹siła (starop.) — barǳo. [przypis redakcy ny]
⁸²²Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.

wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]
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tylko z przodu można było zdobywać, bo tyłów broniły stawy, zamek i rzeczka. W tym
to obozie mieli zamiar regimentarze dać odpór Chmielnickiemu i zatrzymać nawałnicę
dopóty, dopóki by król z resztą sił i pospolitym ruszeniem wszystkie szlachty nie nadcią-
gnął. Ale czy był to zamiar wobec potęgi Chmielnickiego podobny do spełnienia? Wielu
wątpiło i słuszne przytaczało wątpliwości powody, a mięǳy innymi i ten, że w samym
obozie źle się ǳiało. Naprzód, mięǳy woǳami wrzała ta ona niezgoda. Regimentarze
bowiem po niewoli przyszli pod Zbaraż, ulega ąc w tym żądaniu księcia Jeremiego. Po-
czątkowo mieli regimentarze chęć bronić się pod Konstantynowem, ale gdy rozeszła się
wieść, że Jeremi obiecu e stanąć własną osobą tylko w takim razie, eżeli Zbaraż na mie sce
obrony zostanie wybrany, żołnierstwo natychmiast oświadczyło królewskim woǳom, że
chce iść na Zbaraż i gǳie inǳie bić się nie bęǳie. Nie pomogły żadne perswaz e ani
powaga buławy i wkrótce regimentarze poznali, że eżeli w dłuższym uporze trwać będą,
tedy wo ska, począwszy od poważnych znaków husarskich aż do ostatniego żołnierza z rot
cuǳoziemskich, opuszczą ich i zbiegną pod chorągwie Wiśniowieckiego. Był to eden
z tych smutnych, coraz częstszych w owym czasie przykładów niekarności wo skowe ,
którą zroǳiły zarazem nieudolność woǳów, niezgody ich mięǳy sobą, bezprzykładna
groza przed potęgą Chmielnickiego i niebywałe dotychczas klęski, a zwłaszcza piławiec-
ka⁸²³.

Tak więc regimentarze musieli ruszyć pod Zbaraż, gǳie właǳa mimo nominac i kró-
lewskich miała siłą rzeczy prze ść w ręce Wiśniowieckiego, bo ego ednego tylko chciało
słuchać wo sko, bić się i ginąć pod nim ednym. Ale tymczasem tego faktycznego woǳa
nie było eszcze w Zbarażu, więc niepokó w wo sku wzrastał, karność rozluźniała się do
reszty i serca upadały. Już było bowiem wiadomo, że Chmielnicki, a z nim chan ciągną
z potęgą, akie od czasów Tamerlana⁸²⁴ nie wiǳiały luǳkie oczy. Coraz nowe wieści
nadlatywały do obozu, akby złowrogie ptactwo, coraz nowe, coraz straszliwsze posłuchy,
i wątliły męstwo żołnierza. Były obawy, aby popłoch, podobny do piławieckiego, nie ze-
rwał się nagle i nie rozproszył te garści wo ska, która zagraǳała Chmielnickiemu drogę
do serca Rzeczypospolite . Woǳowie sami tracili głowy. Sprzeczne ich rozporząǳenia
nie były wcale wykonywane lub wykonywano e z niechęcią. Rzeczywiście eden Jeremi
mógł odwrócić klęskę wiszącą nad obozem, wo skiem i kra em.

Pan Zagłoba i Wołody owski, przybywszy z chorągwiami Kuszla, wpadli zaraz w wir
wo skowy, ledwie bowiem stanęli na ma danie, otoczyli ich towarzysze⁸²⁵ różnych znaków,
pyta ąc eden przez drugiego o nowiny. Na widok eńców tatarskich otucha wstąpiła zaraz
w serca ciekawych: „Uszczknęli Tatarów! Jeńcy tatarscy! Bóg dał wiktorię!” — powtarzali
edni. „Tatarzy tuż — i Burła z nimi!” — wołali druǳy. „Do broni, mości panowie! Na
wały!” Wieść leciała przez obóz, a zwycięstwo Kuszlowe rosło przez drogę. Coraz więce
luǳi kupiło⁸²⁶ się naokół eńców. „Pościnać ich! — wołano — co tu bęǳiemy z nimi
robili!” Posypały się pytania tak gęsto, akoby śnieżna zadymka, ale Kuszel nie chciał
odpowiadać i poszedł z relac ą do kwatery kasztelana bełskiego — zaś Wołody owskiego
i Zagłobę witali przez ten czas zna omi spod chorągwi „ruskich”, a oni wykręcali się, ak
mogli, było im bowiem również pilno zobaczyć się ze Skrzetuskim.

Znaleźli go w zamku, a z nim starego Zaćwilichowskiego, dwóch księży, mie scowych
bernardynów, i pana Longina Podbipiętę. Skrzetuski u rzawszy ich przybladł nieco i oczy
zmrużył, bo mu zbyt dużo wspomnień na myśl przywiedli, aby miał bez bólu znieść ich
widok. Jednakże powitał ich spoko nie, a nawet radośnie pytał, gǳie byli, i zadowolił
się pierwszą lepszą odpowieǳią, gdyż poczytu ąc kniaziównę za umarłą, niczego uż nie
pragnął, niczego się nie spoǳiewał i na mnie sze pode rzenie nie wkradło mu się do duszy,
że ich długa nieobecność może być w akimkolwiek z nią związku. Oni też słowem o celu
wyprawy nie wspomnieli, choć pan Longinus spoglądał to na ednego, to na drugiego
badawczym wzrokiem i wzdychał, i kręcił się na mie scu, chcąc choć cień naǳiei na ich
obliczach wyczytać. Ale obydwa za ęci byli Skrzetuskim, którego pan Michał co chwila

⁸²³piławiecka klęska — przegrana wo sk polskich w starciu z Kozakami i Tatarami pod Piławcami ();
Piławce — wieś w centralne części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Konstantynowa. [przypis redakcy ny]

⁸²⁴Tamerlan a. Timur Chromy (–) — wóǳ Mongołów, założyciel dynastii Timurydów, zdobywca
ogromnych obszarów Iraku, Iranu, Gruz i, Armenii i Indii. [przypis redakcy ny]

⁸²⁵towarzysz — rycerz, szlachcic. [przypis redakcy ny]
⁸²⁶kupić się (daw.) — zbierać się, gromaǳić się (por. skupić się). [przypis redakcy ny]
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brał w ramiona, bo mu serce miękło na widok tego wiernego i dawnego przy aciela, który
tyle się wycierpiał, tyle przebył i tyle utracił, że prawie żyć nie miał po co.

— Ot! Do kupy się znowu zbieramy wszyscy starzy towarzysze — mówił do Skrze-
tuskiego — i dobrze ci bęǳie z nami. Wo na też przy ǳie taka, wiǳę, akie eszcze nie
bywało, a z nią i rozkosze wielkie dla każde duszy żołnierskie . Byle ci Bóg dał zdrowie,
nieraz eszcze husarzy poprowaǳisz!

— Bóg mi uż zdrowie wrócił! — odpowieǳiał Skrzetuski — i sam sobie więce nie
życzę, eno służyć, póki est potrzeba.

Jakoż Skrzetuski zdrów był uż w istocie, bo młodość i potężna siła zwalczyły w nim
chorobę. Zgryzoty przeżarły mu duszę, ale ciała zgryźć nie mogły. Wychudł tylko barǳo
i pożółkł tak, że czoło, policzki i nos miał akby z wosku kościelnego uczynione. Dawna
kamienna surowość została mu w twarzy i był w nie taki skrzepły spokó , ak w twa-
rzach umarłych. Więce eszcze srebrnych nici wiło się w ego czarne broǳie, a zresztą
nie różnił się niczym od innych luǳi, chyba tym, że przeciw żołnierskiemu obycza owi
unikał gwarów, ciżby, pĳatyk, chętnie z zakonnikami obcu ąc, których rozmów o życiu
klasztornym i o życiu przyszłym chciwie, bywało, słuchał. Jednakże służbę ściśle pełnił
i co się tyczyło wo ny albo spoǳiewanego oblężenia, tym na równi ze wszystkimi się
za mował.

Wnet też rozmowa zeszła na ten przedmiot, bo nikt o niczym innym nie myślał
w całym obozie, w zamku i w mieście. Stary Zaćwilichowski wypytywał się o Tatarów
i o Burła a, z którym z dawna miał zna omość.

— Wielki to est wo ennik — mówił — i aż żal, że przeciw o czyźnie wraz z innymi
powsta e. Razem służyliśmy pod Chocimiem — młoǳik to był eszcze, ale uż obiecywał,
że na niepospolitego męża wyrośnie.

— Przecie on est z Zadnieprza i Zadnieprzańcom przywoǳi — rzekł Skrzetuski —
akże się to stało, o cze, że on teraz z południa od strony Kamieńca⁸²⁷ ciągnie?

— Widać — odrzekł Zaćwilichowski — umyślnie mu tam Chmielnicki zimowisko
wyznaczył, gdyż Tuha -be został nad Dnieprem, a ów murza⁸²⁸ wielki ma do Burła a
rankor⁸²⁹ eszcze z dawnych czasów. Nikt też Tatarom tyle sadła za skórę nie zalał, ile
Burła .

— A teraz bęǳie ich komilitonem⁸³⁰!
— Tak est! — rzekł Zaćwilichowski — takie czasy! Ale tu bęǳie nad nimi Chmiel-

nicki czuwał, żeby się nie pożarli.
— A Chmielnickiego kiedy się tu, o cze, spoǳiewacie? — pytał Wołody owski.
— Lada ǳień, a zresztą, któż może wieǳieć? Powinni regimentarze pod azd za pod-

azdem wysyłać, a tego nie czynią. Ledwiem uprosił, że Kuszla wysłali ku południowi,
a panów Pigłowskich pod Czołhański Kamień. Chciałem i sam iść, ale tu ciągłe rady i ra-
dy… Ma ą eszcze wysłać i pana pisarza koronnego w kilkanaście chorągwi. Niechże się
śpieszą, aby zaś nie było za późno. Da tu Boże ak na pręǳe naszego księcia, bo inacze
taka hańba ak pod Piławcami nas spotka.

— Wiǳiałem tych żołnierzów, kiedyśmy przez ma dan prze eżdżali — rzecze Zagłoba
— i tak myślę, że więce mięǳy nimi kpów niż dobrych pachołków. Bazarnikami im być,
nie naszymi komilitonami, którzy się w sławie kochamy, więce ą od zdrowia ceniąc.

— Co waść gadasz! — burknął staruszek — Nie u mu ę a waszmości męstwa, choć
dawnie inne miałem mniemanie, ale i to wszystko rycerstwo, co tu est, to na przed-
nie szy żołnierz, akiego kiedykolwiek miała Rzeczpospolita. Głowy eno trzeba! Woǳa!
Pan kamieniecki dobry harcownik, ale żaden wóǳ; pan Firle stary, a co do podczasze-
go, no, ten razem z księciem Dominikiem⁸³¹ pod Piławcami zdobył sobie reputac ę. Cóż
ǳiwnego, że ich słuchać nie chcą? Żołnierz chętnie przele e krew, eżeli est pewien, że

⁸²⁷Kamieniec Podolski — miasto i zamek w płd.-zach. części Ukrainy, ok.  km na południe od Tarnopola
i Zbaraża; naturalna twierǳa w zakolu rzeki Smotrycz opierała się oblężeniom tureckim i kozackim aż do 
r.; po panowaniu tureckim (–) pozostał w Kamieńcu muzułmański minaret przy katedrze św. Piotra
i Pawła. [przypis redakcy ny]

⁸²⁸murza [wym. mur-za] a. mirza [wym. mir-za] — książę tatarski. [przypis redakcy ny]
⁸²⁹rankor (daw.) — uraza, gniew. [przypis redakcy ny]
⁸³⁰komiliton — sprzymierzeniec, wspólnie walczący. [przypis redakcy ny]
⁸³¹Zasławski-Ostrogski, Władysław Dominik (–) — książę, koniuszy wielki koronny i starosta łucki,

eden z na bogatszych magnatów Korony. [przypis redakcy ny]
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go bez potrzeby nie wygubią. Ot i teraz: miast o oblężeniu myśleć, to się spiera ą, gǳie
który bęǳie stał!

— Czy aby wiwendy⁸³² est dosyć? — pytał niespoko nie Zagłoba.
— I tego nie tyle, ile potrzeba, ale z paszą eszcze gorze . Jeżeli się oblężenie przez

miesiąc przeciągnie, to chyba wióry a kamienie bęǳiem koniom dawać.
— Jeszcze by czas o tym pomyśleć — rzekł Wołody owski.
— To idź im waść to powieǳ. Da Boże księcia, repeto⁸³³!
— Nie waszmość eden za nim wzdychasz — przerwał pan Longinus.
— Wiem o tym — odrzekł staruszek. — Spo rzy cie waszmościowie na ma dan.

Wszyscy u wałów sieǳą i z tęsknością w stronę Starego Zbaraża pogląda ą, inni zaś aż
na wieże w mieście włażą, a krzyknie który z pustoty: „Iǳie!” — to od radości szale ą.
Nie tak spragniony eleń desiderat aquas⁸³⁴, ako my ego. Oby tylko przed Chmielnickim
zdążył, bo uż tak myślę, że tam musiały za ść impedimenta⁸³⁵.

— My też się po całych dniach o ego przy azd modlimy — odezwał się eden z ber-
nardynów.

Jakoż modlitwy i życzenia całego rycerstwa miały się niebawem ziścić, chociaż na-
stępny ǳień przyniósł eszcze większe obawy i pełno wróżb złowrogich. Dnia ósmego
lipca, we czwartek, straszliwa burza rozszalała się nad miastem i świeżo zatoczonymi wa-
łami obozu. Deszcz walił potokami. Część robót ziemnych spłynęła. Gniezna i oba stawy
wezbrały. Wieczorem piorun huknął w piechotną chorągiew kasztelana bełskiego, Firle a; Religia, Burza, Obycza e
zabił kilku luǳi, a samą chorągiew roztrzaskał na szczypki. Poczytano to za złe omen i za
widomy znak gniewu bożego, tym barǳie że pan Firle był kalwinem⁸³⁶. Zagłoba pro-
ponował, by wysłać do niego deputac ę z żądaniem i prośbą, aby się nawrócił - „gdyż nie
może być błogosławieństwa bożego dla wo ska, którego wóǳ ży e w sprośnych błędach
niebu obrzydłych”. Wielu poǳielało to mniemanie i tylko powaga osoby kasztelańskie
i buławy wstrzymała wysłanie deputac i. Ale serca tym barǳie upadły. Burza też szalała
bez przerwy. Wały, lubo wzmocnione kamieniami, łozą i ostrokołem, rozmiękły tak, że
armaty poczęły grzęznąć. Musiano podkładać deski pod granatniki, moźǳierze i nawet
pod oktawy⁸³⁷. W głębokich fosach szumiała woda na chłopa wysoko. Noc nie przynio-
sła spoko u. Wicher gnał od wschodu coraz nowe olbrzymie zwały chmur, które kłębiąc
się i przewala ąc ze straszliwym łoskotem po niebie, wyrzucały nad Zbarażem wszystek
swó zapas dżdżu, gromów, błyskawic… Tylko czeladź została w namiotach w obozie, to-
warzystwo zaś, starszyzna, nawet regimentarze, z wy ątkiem kasztelana kamienieckiego,
schronili się do miasta. Gdyby Chmielnicki nadszedł był razem z tą burzą, byłby wziął
obóz bez oporu!

Naza utrz było uż nieco lepie , chociaż deszcz eszcze popadywał. Dopiero koło piąte
z południa wiatr przepęǳił chmury, błękit roztoczył się nad obozem, a w stronie Starego
Zbaraża za aśniała przepyszna siedmiobarwna tęcza, które potężny łuk ednym ramieniem
za Stary Zbaraż przechoǳił, drugim zdawał się ssać wilgoć z Czarnego Lasu — i świecił
się, i mienił, i grał na tle chmur ucieka ących.

Wówczas otucha wstąpiła w serca. Rycerstwo wróciło do obozu i wstąpiło na śliskie
wały, aby widokiem tęczy oczy weselić. Zaraz poczęto rozprawiać gwarnie i zgadywać, co
ten pomyślny znak zwiastu e, gdy wtem pan Wołody owski, sto ąc wraz z innymi nad
samą fosą, przysłonił swe rysie oczy ręką i zakrzyknął:

— Wo sko spod tęczy wychoǳi! Wo sko!
Zrobił się ruch, akby wicher poruszył masą luǳi, a potem szmer zerwał się nagle.

Słowa: „Wo sko iǳie!” przeleciały akoby strzała od ednego końca wałów do drugiego.
Żołnierze poczęli się cisnąć, popychać, skłębiać. Szmery zrywały się i cichły; wszystkie
dłonie spoczęły nad oczyma, wszystkie oczy wbiły się z wytężeniem w dal — serca tłukły
się w piersiach — i patrzyli tak wszyscy, oddech w piersiach wstrzymu ąc, zawieszeni
mięǳy niepewnością i naǳie ą!

⁸³²wiwenda (daw., z łac.) — żywność, prowiant. [przypis redakcy ny]
⁸³³repeto (łac.) — powtarzam. [przypis redakcy ny]
⁸³⁴desiderat aquas (łac.) — pragnie wody. [przypis redakcy ny]
⁸³⁵impediment (z łac.) — przeszkoda. [przypis redakcy ny]
⁸³⁶kalwin — protestant, wyznawca doktryny Kalwina. [przypis redakcy ny]
⁸³⁷oktawa własc. oktawa kolubryna — ǳiało średnie wielkości, kalibru do  mm. [przypis redakcy ny]
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A wtem pod siedmiobarwną bramą zama aczyło coś i ma aczyło coraz wyraźnie , i wy-
nurzało się z dali, i zbliżało coraz barǳie , i widniało coraz dokładnie — aż w końcu
ukazały się chorągwie, proporce, buńczuki⁸³⁸ — późnie las proporczyków — oczy nie
dały dłuże wątpić: było to wo sko.

Wówczas eden olbrzymi okrzyk wyrwał się ze wszystkich piersi, okrzyk niepo ęte
radości:

— Jeremi! Jeremi! Jeremi!
Na starszych żołnierzy ogarnął po prostu szał. Jedni rzucili się z wałów, przebrnęli

fosę i biegli piechotą przez zalaną wodą równinę ku zbliża ącym się pułkom; druǳy le-
cieli do koni; inni śmieli się, inni płakali, składali ręce lub wyciągali e ku niebu, woła ąc:
„Iǳie nasz o ciec, nasz zbawca, nasz wóǳ!” Zdawać by się mogło, że oblężenie uż zd ęte,
Chmielnicki pokonany i zwycięstwo odniesione. Tymczasem pułki księcia podchoǳiły
coraz bliże , tak że można uż było rozróżnić znaki. Szły więc naprzód, ako zwykle, lekkie
pułki książęcych Tatarów, semenów⁸³⁹ i Wołochów⁸⁴⁰; za nimi widać było cuǳoziemską
piechotę Machnickiego, dale — armaty Wurcla, dragonie i poważne znaki husarskie.
Promienie słońca łamały się na ich zbro ach, na grotach sterczących kopii — i szli wszy-
scy w blaskach niezwycza nych, akoby uż ich otaczała gloria zwycięstwa. Skrzetuski,
sto ący wraz z panem Longinem na wałach, poznał z dala swo ą chorągiew, którą był
w Zamościu zostawił — i wyżółkłe policzki zarumieniły mu się nieco; odetchnął silnie
po kilkakroć, akby akiś niezmierny ciężar zrzucał z piersi, i poweselał w oczach. Bo też
i bliskie uż były dla niego dni trudów nadluǳkich oraz walk heroicznych, które na le-
pie go ą serce i pamięć bolesną gǳieś coraz głębie na dno duszy strąca ą. Pułki zbliżyły
się eszcze i zaledwie tysiąc kroków ǳieliło e od obozu. Nadbiegła też i starszyzna, by
oglądać we ście książęce: więc trze regimentarze, z nimi pan Przy emski, pan chorąży
koronny, pan starosta krasnostawski, pan Korf i wszyscy inni oficerowie tak chorągwi
polskich, ak i cuǳoziemskiego autoramentu. Poǳielali oni ogólną radość, a szczegól-
nie pan Lanckoroński, regimentarz, większy rycerz aniżeli wóǳ, ale w sławie wo enne
rozkochany, wyciągał buławę w stronę, skąd przychoǳił Jeremi, i mówił tak głośno, że
go wszyscy słyszeli:

— Oto tam nasz na wyższy wóǳ i a pierwszy dank⁸⁴¹ i właǳę swą mu oddawam⁸⁴²!
Pułki książęce zaczęły wchoǳić do obozu. Było wszystkiego ludu trzy tysiące, ale za

sto tysięcy serc przyrosło — bo byli to przecie wszystko zwycięzcy spod Pohrebyszcz,
Niemirowa, Machnówki i Konstantynowa. Witali się tedy zna omi i przy aciele. Za lek-
kimi pułkami wtoczyła się na koniec z trudem i artyleria wurclowska, prowaǳąc cztery
hakownice, dwie oktawy sroǳe donośne i sześć zdobycznych organków. Książę, który ze
Starego Zbaraża pułki ekspediował⁸⁴³, w echał dopiero wieczorem po zachoǳie słońca.
Zbiegło się, co żyło, na ego spotkanie. Żołnierze, pozapalawszy kaganki, ogarki, po-
chodnie i szczapy łuczywa, otoczyli tak książęcego ǳianeta⁸⁴⁴, że postępować nie mógł.
Chwytano go też za cugle, by oczy widokiem bohatera dłuże napoić. Całowano suknie
książęce, a samego ledwie że nie porwano na ramiona. Uniesienie doszło do tego stop-
nia, że nie tylko żołnierze spod swo skich znaków, ale i roty cuǳoziemskie oświadczyły,
że przez kwartał darmo będą służyły. Coraz większy tłok czynił się naokół księcia, tak
że kroku uż postąpić nie mógł — sieǳiał więc na swym białym ǳianecie, otoczony
żołnierstwem, ak pasterz mięǳy owcami, a okrzykom i wiwatom nie było końca.

Wieczór się zrobił cichy, pogodny. Na ciemnym niebie zabłysło tysiące gwiazd i wnet
z awiły się pomyślne wróżby. Właśnie gdy pan Lanckoroński zbliżył się do księcia z bu-
ławą w ręku, by mu ą oddać, edna z gwiazd, oderwawszy się od sklepienia i ciągnąc za
sobą strugę świetlaną, spadła z hukiem w stronie Konstantynowa, skąd miał nadciągnąć
Chmielnicki, i zgasła.

— To Chmielnickiego gwiazda! — krzyknęli żołnierze. — Cud! Cud! Znak widomy!
⁸³⁸buńczuk — symbol właǳy wo skowe , drzewce, ozdobione końskim włosiem. [przypis redakcy ny]
⁸³⁹semen (daw.) — Kozak na czy e ś służbie. [przypis redakcy ny]
⁸⁴⁰Wołoch — człowiek z Wołoszczyzny; Wołoszczyzna — państwo na terenach ǳisie sze płd. Rumunii, rzą-

ǳone przez hospodara i zależne od Imperium Osmańskiego. [przypis redakcy ny]
⁸⁴¹dank (daw.) — poǳiękowanie, wǳięczność. [przypis redakcy ny]
⁸⁴²oddawam — ǳiś popr.: odda ę. [przypis redakcy ny]
⁸⁴³ekspediować (z łac.) — wysyłać, wyprawiać. [przypis redakcy ny]
⁸⁴⁴ǳianet — koń, wierzchowiec paradny rasy hiszp. a. tur. [przypis redakcy ny]
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— Vivat Jeremi victor⁸⁴⁵! — powtórzyło tysiące głosów, a wtem kasztelan kamieniecki
zbliżył się i dał znak ręką, że chce mówić. Uciszyło się zaraz nieco, on zaś rzekł:

— Król mnie dał buławę, ale a ą w two e, godnie sze ręce, zwycięzco, odda ę i pierw-
szy twoich rozkazów chcę słuchać.

— I my z nim! — powtórzyli dwa inni regimentarze.
Trzy buławy wyciągnęły się ku księciu, ale on rękę cofnął i odrzekł:
— Nie a waszmościom dawałem buławy, więc ich nie będę odbierał.
— Bądź więc nad trzema czwartą! — rzekł Firle .
— Vivat Wiśniowiecki! Vivant regimentarze! — krzyknęło rycerstwo. — Żyć i umie-

rać razem chcemy!
W te chwili ǳianet książęcy podniósł łeb, wstrząsnął farbowaną purpurowo grzywą Koń, Omen

i zzarżał potężnie, aż wszystkie konie w obozie odpowieǳiały mu ednym głosem.
Poczytano i to za przepowiednię zwycięstwa. Żołnierze mieli ogień w oczach. Serca

rozpaliły się pragnieniem walki, dreszcz zapału przebiegał przez ciała. Starszyzna nawet
poǳielała ogólne uniesienie. Podczaszy płakał i modlił się, a pan kasztelan kamieniec-
ki i pan starosta krasnostawski pierwsi poczęli trzaskać szablami, wtóru ąc żołnierzom,
którzy biegli na zręby wałów i wyciąga ąc ręce w ciemności, wołali ku stronie, z które
spoǳiewano się nieprzy aciela:

— Bywa cie, psubraty! Zna ǳiecie nas gotowych! Te nocy nikt nie spał w obozie i aż
do rana grzmiały okrzyki i roiły się światła błyszczące kaganków i pochodni.

Nad ranem przyszedł z pod azdu spod Czołhańskiego Kamienia pan pisarz koron-
ny Sierakowski i przyniósł wiadomość o nieprzy acielu, który o pięć mil od obozu się
zna dował. Pod azd stoczył walkę z przeważnymi siłami ordyńców; zginęło w nie dwóch
panów Mańkowskich, pan Oleksicz i kilku zacnego towarzystwa. Przywiezione ęzyki⁸⁴⁶
twierǳiły, że za onym komunikiem⁸⁴⁷ chan i Chmielnicki idą z całą potęgą. ǲień ze-
szedł na oczekiwaniu i rozporząǳeniach do obrony. Książę, przy ąwszy bez dłuższych
wahań naczelne dowóǳtwo, szykował wo sko, wyznaczał każdemu, gǳie miał stać, ak
się bronić i ak innym w pomoc przychoǳić. W obozie zapanował na lepszy duch; kar-
ność została przywrócona, a zamiast dawnego zamieszania, krzyżowania się rozporząǳeń,
niepewności — wiǳiałeś wszędy ład i sprawność. Do południa wszyscy byli na swych
pozyc ach. Straże przed obozem rozrzucone donosiły każde chwili, co ǳie e się w oko-
licy. W pobliższych wioskach wysłana czeladź brała żywność i paszę, ile się gǳie eszcze
dało złapać. Żołnierz, sto ąc na wałach gwarzył wesoło i śpiewał, a noc spęǳono drze-
miąc przy ogniskach, z ręką na szabli, w takie gotowości, akby co chwila szturm miał
nastąpić.

Jakoż świtaniem poczęło się coś czernić w stronie Wiśniowca. ǲwony uderzyły
w mieście na trwogę, a w obozie długie, żałosne głosy trąb pobuǳiły czu ność żołnie-
rzy. Piesze regimenta wyszły na wały, w przerwach stanęła azda gotowa zerwać się za
pierwszym znakiem do ataku, a przez całą długość okopu wzniosły się ku górze dymki
od zapalonych lontów.

W te same chwili po awił się książę na swoim białym ǳianecie. Ubrany był w srebrne
blachy, ale bez hełmu. Na mnie sze troski nie było znać na ego czole; owszem, wesołość
biła mu z oczu i twarzy.

— Mamy gości, mości panowie! Mamy gości! — powtarzał prze eżdża ąc wzdłuż
wałów.

Cisza nastała i słychać było łopotanie chorągwi, które lekki powiew wiatru to nadymał,
to owĳał naokoło drzewców. Tymczasem nieprzy aciel zbliżył się tak, że można go było
okiem ogarnąć.

Była to pierwsza fala, więc nie sam Chmielnicki z chanem, ale rekonesans złożony ze
trzyǳiestu tysięcy wyborowych ordyńców uzbro onych w łuki, samopały⁸⁴⁸ i szable. Za-
garnąwszy tysiąc pięćset pachołków wysłanych po żywność, szli gęstą ławą od Wiśniowca,

⁸⁴⁵Vivat Jeremi victor (łac.) — niech ży e Jeremi zwycięzca. [przypis redakcy ny]
⁸⁴⁶język — tu: eniec, od którego można wymusić informac e. [przypis redakcy ny]
⁸⁴⁷komunikiem iść (daw.) — echać konno, wierzchem; komunik (daw.) — eźǳiec, kawalerzysta. [przypis

redakcy ny]
⁸⁴⁸samopał — prymitywna broń palna, używana przez Kozaków w XVI i XVII w. [przypis redakcy ny]
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potem wyciągnąwszy się w długi półksiężyc, poczęli za eżdżać z przeciwne strony ku Sta-
remu Zbarażowi.

Ale tymczasem książę przekonawszy się, iż to tylko komunik⁸⁴⁹, dał rozkaz, by azda
wyszła z okopów. Rozległy się głosy komendy, pułki zaczęły się ruszać i wychoǳić zza
wałów, ak pszczoły z ula. Równina napełniła się ludźmi i końmi. Z dala widać było
rotmistrzów z buzdyganami w ręku ogania ących chorągwie i szyku ących e do bo u.
Konie parskały rzeźwo — a czasem rżenie przebiegło szeregi. Potem z te masy wysunęły
się dwie chorągwie Tatarów i semenów książęcych i szły drobnym kłusem naprzód; łuki
trzęsły się im na plecach, migotały kołpaki — i szli w milczeniu, a na czele ich echał
rudy Wierszułł, pod którym koń rzucał się ak szalony, co chwila zwiesza ąc w powietrzu
przednie kopyta, akby chciał zerwać węǳidła i skoczyć co pręǳe w zamęt.

Błękitu nieba nie plamiła żadna chmurka, ǳień był asny, przezroczysty — i widać
ich było ak na dłoni.

W te że same chwili od strony Starego Zbaraża ukazał się taborek⁸⁵⁰ książęcy, który
nie zdołał we ść z całym wo skiem, a teraz nadążał co siły z obawy, aby ordyńcy nie ogarnęli
go ednym zamachem. Jakoż nie uszedł ich oczu i wnet długi półksiężyc ruszył ku niemu
z kopyta. Krzyki: „Ałła!”, doleciały aż do uszu sto ące na wałach piechoty; chorągwie
Wierszułła pomknęły ak wicher na ratunek.

Ale półksiężyc dobiegł pręǳe do taborku i opasał go w edne chwili akoby czar-
ną wstęgą, a ednocześnie kilka tysięcy ordyńców zwróciło się z wyciem nieluǳkim ku
Wierszułłowi stara ąc się go również opasać. I tu dopiero można było poznać doświad-
czenie Wierszułła i sprawność ego żołnierzy. Wiǳąc bowiem, że im zachoǳą z prawe
i lewe strony, rozǳielili się na tro e i skoczyli na boki, po czym rozǳielili się na czworo,
potem na dwo e — a za każdym razem nieprzy aciel musiał się zwracać całą linią, bo przed
sobą nie miał nikogo, a skrzydła uż mu rwano. Dopiero za czwartym razem uderzyli się
pierś w pierś, ale Wierszułł uderzył całą siłą w na słabsze mie sce, rozerwał e i od razu
znalazł się na tyłach nieprzy aciela. Wtedy porzucił go i szedł ak burza ku taborkowi nie
dba ąc, że tamci zaraz mu na kark na adą.

Starzy praktycy patrząc na to z wałów uderzali się zbro nymi dłońmi po lędźwiach,
wykrzyku ąc:

— Niech ich kule bĳą! Tylko książęcy rotmistrze tak prowaǳą!
Tymczasem Wierszułł, natarłszy ostrym klinem na pierścień opasu ący taborek, prze-

bił go tak, ak strzała przebĳa ciało żołnierza, i w mgnieniu oka przedostał się do środ-
ka. Teraz zamiast dwóch bitew zawrzała edna, ale tym zaciętsza. Cudny to był widok!
W środku równiny taborek akoby ruchoma forteca wyrzucał długie smugi dymu i ział
ogniem — naokół zaś czerniło się mrowie ruchliwe, rozszalałe, niby akiś wir olbrzymi,
za wirem konie lata ące bez eźdźców, w środku szum, wrzask, grzechotanie samopałów.
Ci tłoczą się edni przez drugich, tamci nie da ą się rozrywać. Jak ǳik otoczony broni
się białymi kłami i tnie za adłą psiarnię, tak ów tabor wśród chmary tatarskie bronił się
z rozpaczą i naǳie ą, że z obozu pomoc większa od Wierszułłowe mu przy ǳie.

Jakoż wkrótce na równinie zamigotały czerwone kolety⁸⁵¹ dragonów Kuszla i Woło-
dy owskiego — rzekłbyś: listki czerwone kwiatów, które wiatr żenie⁸⁵². Ci dobiegli do
chmary tatarskie i wpadli w nią ak w czarny las, tak że po chwili wcale ich nie było
widać, tylko kotłowanie uczyniło się eszcze większe. ǲiwno było nawet żołnierzom,
dlaczego książę nie przy ǳie od razu z dostateczną potęgą w pomoc otoczonym, ale on
zwłóczył, chcąc dowodnie pokazać żołnierzom, akie to posiłki im prowaǳił — i przez
to serce im podnieść i do większych eszcze niebezpieczeństw przygotować.

Jednakże ogień w taborku słabiał; znać, uż nabĳać nie mieli czasu albo się rury musz-
kietów zbyt rozgrzały; natomiast wrzask Tatarów zwiększał się coraz barǳie , więc książę
dał znak i trzy husarskie chorągwie: edna ego własna pod Skrzetuskim, druga starosty
krasnostawskiego, trzecia królewska pod panem Pigłowskim, runęły z obozu ku bitwie.
Dobiegły i uderzywszy ak obuchem, rozerwały od razu pierścień tatarski, potem spę-
ǳiły go, zgniotły na równinie, wyparły ku lasom, rozbiły raz eszcze — i gnały o ćwierć

⁸⁴⁹komunik (daw.) — azda, kawalerzyści. [przypis redakcy ny]
⁸⁵⁰taborek — wozy z zaopatrzeniem. [przypis redakcy ny]
⁸⁵¹kolet (z . collet: kołnierz) — stró wo skowy ze skóry łosia lub wołu. [przypis redakcy ny]
⁸⁵²żenie (z ukr.) — gna. [przypis redakcy ny]
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mili od obozu, taborek zaś wśród radosnych okrzyków i huku ǳiał zemknął bezpiecznie
w okopy.

Tatarzy ednak, czu ąc, że za nimi iǳie Chmielnicki i chan, nie znikli całkiem z oczu:
owszem, wkrótce z awili się na nowo i hałłaku ąc obiegali cały obóz za mu ąc przy tym
drogi, gościńce i wsie pobliskie, z których wkrótce podniosły się słupy czarnego dymu
ku niebu. Mnóstwo ich harcowników zbliżyło się pod okopy, przeciw którym sypnęli
się zaraz po edynczo i kupkami żołnierze książęcy i kwarciani, szczególnie z tatarskich,
wołoskich i dragońskich chorągwi.

Wierszułł nie mógł brać w harcach uǳiału, albowiem sześć razy w głowę cięty przy
obronie taborku leżał ak nieżywy w namiocie; natomiast pan Wołody owski, choć cały
uż ak rak od krwi czerwony, za mało miał eszcze ukontentowania i pierwszy wyru-
szył. Trwały owe harce aż do wieczora, na które z obozu piechoty i rycerstwo z górnych
chorągwi patrzyło ak na widowisko. Przebiegano więc sobie wza emnie, potykano się
gromadami albo po edynczo, chwytano żywcem niewolników. A pan Michał, co któ-
rego ucapił i odprowaǳił, to znów wracał; czerwony ego mundur uwĳał się po całym
pobo owisku, aż go wreszcie Skrzetuski panu Lanckorońskiemu ako osobliwość z dala
pokazał, bo ilekroć sczepił się z Tatarem, rzekłbyś: w Tatara piorun trzasł. Zagłoba, choć
pan Michał nie mógł go dosłyszeć, dodawał mu krzykiem z wałów ochoty, od czasu zaś
do czasu zwracał się do sto ących naokół żołnierzy i mówił:

— Patrzcie, waszmościowie! Ja to uczyłem go szablą robić. Dobrze! Dale że po nim!
Dalibóg — niedługo mnie dorówna!

Ale tymczasem słońce zaszło — i harcownik począł z wolna ściągać się z pola, na
którym pozostały tylko trupy końskie i luǳkie. W mieście poczęto znów ǳwonić na
„Anioł Pański”.

Noc zapadała z wolna, ednakże ciemność nie nadchoǳiła, bo naokół świeciły łuny.
Paliły się Załościce, Barzyńce, Łubianki, Stry ówka, Kretowice, Zaruǳie, Wachlówka
— i cała okolica, ak okiem sięgnąć, płonęła ednym pożarem. Dymy w nocy stały się
czerwone, gwiazdy świeciły na różowym tle nieba. Chmary ptactwa z lasów, gąszczów
i stawów podnosiły się z wrzaskiem okropnym i krążyły w powietrzu oświetlonym pożogą
akoby płomienie lata ące. Bydło w taborze, przerażone niezwykłym widokiem, poczęło
ryczeć żałośnie.

— Nie może być — mówili mięǳy sobą w okopie starzy żołnierze — aby ów ko-
munik⁸⁵³ tatarski takowe rozniecił pożary; pewnie to sam Chmielnicki z Kozakami i całą
ordą się zbliża.

Jakoż nie były to czcze domysły, uż bowiem pan Sierakowski przywiózł poprzednie-
go dnia wiadomość, że hetman zaporoski i chan tuż za komunikiem następu ą, czekano
więc ich na pewno. Żołnierze co do ednego byli na okopach; lud na dachach i wieżach.
Wszystkie serca biły niespoko nie. Niewiasty szlochały po kościołach, wyciąga ąc ręce do
Na świętszego Sakramentu. Gorsze od wszystkiego oczekiwanie przygniotło niezmier-
nym ciężarem miasto, zamek i obóz.

Ale nie trwało długo. Noc eszcze nie zapadła zupełnie, gdy na widnokręgu ukazały
się pierwsze szeregi kozackie i tatarskie, za nimi drugie, trzecie, ǳiesiąte, setne, tysiączne.
Rzekłbyś: wszystkie lasy i chaszcze zerwały się nagle z korzeni i idą na Zbaraż. Na próżno
oczy luǳkie szukały końca tych szeregów; ak wzrok sięgnął, czerniło się mrowie luǳkie
i końskie ginące w dymach i łunach oddalenia. Szli ak chmury albo ak szarańcza, która
całą okolicę ruchomą, straszliwą masą pokry e. Przed nimi szedł groźny pomruk gło-
sów luǳkich ak wicher szumiący w boru wśród wierzchołków starych sosen. Po czym
zatrzymawszy się o ćwierć mili, poczęli się rozkładać i zapalać nocne ogniska.

— Wiǳicie ognie? — szeptali żołnierze — dale idą, niż koń ednym tchem doleci.
— Jezus Maria! — mówił do Skrzetuskiego Zagłoba. — Mówię waćpanu, że lew est

we mnie i trwogi nie czu ę, ale wolałbym, żeby ich asne pioruny wszystkich do utra
zatrzasły. Jak mi Bóg miły, że ich za wiele! Już chyba i na Dolinie Józefata⁸⁵⁴ większego
tłoku nie bęǳie. I powieǳ waćpan, o co tym złoǳie om choǳi? Nie sieǳiałby to każdy Chłop, Szlachcic, Pozyc a

społecznapsubrat lepie w domu? Nie robiłby spoko nie pańszczyzny? Co my winni, że nas Pan
⁸⁵³komunik (daw.) — azda, kawalerzyści; pod azd. [przypis redakcy ny]
⁸⁵⁴na Dolinie Józefata — t . na Sąǳie Ostatecznym, gǳie ma ą się zebrać wszyscy luǳie, acy kiedykolwiek

żyli. [przypis redakcy ny]
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Bóg szlachtą, a ich chamami stworzył i powinnymi im być kazał? Tfu! Złość mię porywa!
Słodki a człowiek, do rany mnie przyłożyć, ale niechże mię do pas i nie doprowaǳa ą.
Za dużo oni mieli swobód, za dużo chleba, toteż się rozmnożyli ak myszy w gumnie,
a teraz się na kotów porywa ą… Poczeka cie! Poczeka cie! Jest tu kot, co się nazywa kniaź
Jarema, i drugi — Zagłoba! Co waść myślisz, czy będą tentowali⁸⁵⁵ traktatów? Żeby się
tak w pokorę udali, eszcze by ich można zdrowiem darować — co? Jedno mię ciągle
niepokoi: czy wiwendy w obozie est dosyć? A, do diabła! Patrzcie no, waszmościowie,
znowu tam ognie za tymi ogniami — i dale ognie! Niechże czarna śmierć spadnie na
takowy congressus⁸⁵⁶!

— Co waść mówisz o traktatach! — odrzekł Skrzetuski — gdy oni sąǳą, iż wszyst-
kich nas ma ą w ręku i utro na dale dostaną!

— Ale nie dostaną? Co? — pytał Zagłoba.
— Boska w tym wola. W każdym razie, skoro tu est książę, nie przy ǳie im łatwo.
— Otoś mnie waćpan pocieszył! Nie o to mnie choǳi, by im łatwo nie przyszło —

eno, żeby wcale nie przyszło.
— Niemałe to est ukontentowanie dla żołnierza, gdy darmo gardła nie da e.
— Pewnie, pewnie… Niech to pioruny zapalą razem z waszym ukontentowaniem!
W te chwili zbliżyli się Podbipięta i Wołody owski.
— Mówią, że ordy i kozactwa est na pół miliona — rzekł Litwin.
— Boda waści ęzyk od ęło! — krzyknął Zagłoba. — Dobra nowina!
— Przy szturmach łatwie ich ciąć niż w polu — odpowieǳiał ze słodyczą pan Lon-

ginus.
— Skoro się książę nasz i Chmielnicki wreszcie spotkali — rzekł pan Michał — to uż

o żadnych układach ani gadać. Albo starosta — albo kapucyn! Jutro sądny ǳień bęǳie!
— dodał zaciera ąc ręce.

Mały rycerz miał słuszność. W te wo nie, tak długie , dwa lwy na strasznie sze ani Po edynek, Rycerz
razu nie stanęły sobie oko w oko. Gromił eden hetmanów i regimentarzy, drugi potęż-
nych atamanów kozackich, za ednym i za drugim szło w trop zwycięstwo, eden i drugi
byli postrachem nieprzy aciół — ale czy a szala miała przeważyć w bezpośrednim spo-
tkaniu, teraz dopiero miało się rozstrzygnąć. Wiśniowiecki patrzył bowiem z okopu na
nieprze rzane ćmy tatarskie, kozackie — i na próżno starał się e ob ąć okiem. Chmiel-
nicki spoglądał z pola na zamek i obóz, myśląc w duszy: „Tam mó wróg na straszliwszy;
gdy tego zetrę, któż mi się oprze?”

Łatwo to było zgadnąć, że walka mięǳy tymi dwoma ludźmi bęǳie długa i zacie-
kła, ale rezultat nie mógł być wątpliwy. Ów kniaź na Łubniach i Wiśniowcu stał na
czele piętnastu tysięcy luǳi, licząc w to i sługi obozowe, gdy tymczasem za chłopskim
woǳem szły ludyszcza mieszka ące od Morza Azowskiego i Donu aż po u ścia Duna u.
Szedł więc z nim chan na czele ordy krymskie , białogroǳkie ⁸⁵⁷, noha skie i dobruǳ-
kie — szedł lud, który na wszystkich dorzeczach Dniestru i Dniepru zamieszkiwał, szli
Niżowi⁸⁵⁸ i czerń⁸⁵⁹ nieprzeliczona — ze stepów, arów, borów, miast, miasteczek, wsi
i chutorów⁸⁶⁰, i ci wszyscy, co pierwe w dworskich lub koronnych chorągwiach służy-
li; szli Czerkasowie, karałasze wołoscy, Turcy sylistry scy, Turcy rumelscy; szły nawet
luźne watahy Serbów i Bułgarów. Zdawać się mogło, że to nowa wędrówka narodów,
które porzuciły mroczne stepowe sieǳiby, ciągną na zachód, by nowe ziemie za ąć, nowe
państwo utworzyć.

Taki to był stosunek sił walczących… garść przeciw krociom, wyspa naprzeciw mo-
rzu! Więc nie ǳiwota, że nie edno serce biło trwogą i że nie tylko w mieście, nie tylko
w tym kącie kra u, ale i w całe Rzeczypospolite patrzono na ten samotny okop, oto-

⁸⁵⁵tentować (z łac.) — dotrzymywać. [przypis redakcy ny]
⁸⁵⁶congressus (łac.) — z azd; towarzystwo; na azd. [przypis redakcy ny]
⁸⁵⁷białogroǳka orda — Tatarzy mieszka ący w Białogroǳie; Białogród a. Akerman (ǳiś ukr.: Biłhorod-Dni-

strowskĳ) — miasto położone nad limanem Dniestru, ok.  km od Morza Czarnego, na terenie ǳisie sze
płd. Ukrainy, ok.  km na płd. zach. od Odessy, założone w VI w. p.n.e. ako kolonia grecka, w XVII i XVIII
w. w rękach tatarskich. [przypis redakcy ny]

⁸⁵⁸Niżowi — Kozacy z Niżu, czyli z Siczy Zaporoskie . [przypis redakcy ny]
⁸⁵⁹czerń — chłopstwo. [przypis redakcy ny]
⁸⁶⁰chutor a. futor — po edyncze gospodarstwo, oddalone od wsi; przysiółek. [przypis redakcy ny]
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czony powoǳią ǳikich wo owników, ak na grobowiec wielkich rycerzy i wielkiego ich
woǳa.

Tak samo zapewne patrzył i Chmielnicki, bo ledwie ognie rozpaliły się dobrze w ego
obozach, gdy przed okopami Kozak wysłaniec ął machać białą chorągwią, trąbić i krzy-
czeć, by nie strzelano.

Straże wyszły i porwały go natychmiast.
— Od hetmana do księcia Jaremy — rzekł im.
Kniaź eszcze z konia nie zsiadł i stał na okopie z twarzą pogodną ak niebo. Łuny

odbĳały mu się w oczach i obłóczyły różowym blaskiem ego delikatną, białą twarz. Ko-
zak stanąwszy przed obliczem pańskim stracił mowę i łydy zadrżały pod nim, a mrowie
przeszło mu przez ciało, choć to był stary wilk stepowy i ako poseł przybywał.

— Kto ty? — pytał książę wo ewoda utkwiwszy w niego swe spoko ne źrenice.
— Ja setnik Sokół… od hetmana.
— A z czym przychoǳisz?
Setnik począł bić czołem pokłony aż pod strzemiona książęce.
— Przebacz, władyko! Co mnie kazali, to powiem, a nie winien!
— Mów śmiało.
— Hetman kazał mi powieǳieć, że w gości przybył do Zbaraża i utro w zamku was

odwieǳi.
— Powieǳ mu, że nie utro, ale ǳiś wyda ę ucztę w zamku! — odrzekł książę.
Jakoż w goǳinę późnie zagrzmiały na wiwaty moźǳierze, wzniosły się radosne okrzy-

ki — i wszystkie okna zamkowe za aśniały od tysiąców świec arzących.
Chan, usłyszawszy wiwatowe strzały, głosy trąb i kotłów, wyszedł własną osobą przed

namiot w towarzystwie brata Nuradyna, sułtana Gałgi, Tuha -be a i wielu murzów, a na-
stępnie posłał po Chmielnickiego.

Hetman, akkolwiek nieco uż podpity, stawił się natychmiast i bĳąc pokłony, a za-
razem przykłada ąc palce do czoła, brody i piersi czekał na zapytanie.

Przez długi czas chan spoglądał na zamek świecący z dala ak olbrzymia latarnia i kiwał
z lekka głową, na koniec pogłaǳił się ręką po rzadkie broǳie, która w dwóch długich
kosmykach spadała na łasicową szubę, i rzekł wskazu ąc palcem na aśnie ące szyby:

— Hetmanie zaporoski, co tam est?
— Na potężnie szy carzu! — odrzekł Chmielnicki — to kniaź Jarema ucztu e.
Chan zdumiał się.
— Ucztu e?…
— Trupy to utrze sze ǳiś ucztu ą — odrzekł Chmielnicki.
Wtem nowe wystrzały huknęły na zamku, zabrzmiały trąby, a zmieszane okrzyki doszły

aż do dosto nych uszu chanowych.
— Jeden Bóg — mruknął. — Lew est w sercu tego giaura⁸⁶¹.
I po chwili milczenia dodał:
— Wolałbym z nim stać niż z tobą.
Chmielnicki zadrżał. Ciężko on opłacał niezbędną przy aźń tatarską, a do tego esz-

cze nigdy nie był pewien straszliwego so usznika. Lada fantaz a chanowa, i wszystkie
ordy mogły się zwrócić przeciw kozactwu, które wówczas byłoby zgubione bez ratun-
ku. A przy tym wieǳiał Chmielnicki eszcze i to, że chan pomagał mu wprawǳie dla
łupów, dla darów, dla nieszczęsnego asyru⁸⁶², uważa ąc się ednak za prawowitego mo-
narchę, wstyǳił się w duszy stawać po stronie buntu przeciw królowi, po stronie takiego
„Chmiela” przeciw takiemu Wiśniowieckiemu.

Hetman kozacki upĳał się częstokroć nie tylko z nałogu, ale i z desperac i…
— Wielki monarcho! — rzekł. — Jarema twó wróg. On to Tatarom od ął Zadnie-

prze, on pobitych murzów ako wilków po drzewach na postrach wieszał; on na Krym
chciał iść ogniem i mieczem…

— A wy to nie czyniliście szkód w ułusach⁸⁶³? — pytał chan.
— Jam twó niewolnik.

⁸⁶¹giaur (z tur., pogard.) — niewierny, chrześcĳanin. [przypis redakcy ny]
⁸⁶²jasyr — niewolnicy, eńcy. [przypis redakcy ny]
⁸⁶³ułus — osiedle tatarskie; tatarska ednostka administracy na, ogół ludności podporządkowane ednemu

z chanów. [przypis redakcy ny]

  Ogniem i mieczem, tom drugi 



Sine wargi Tuha -be a poczęły drgać i kły błyskać; miał on mięǳy Kozakami śmier-
telnego wroga, który swego czasu cały czambuł w pień mu wyciął i samego ledwie nie
schwytał. Nazwisko ego cisnęło mu się teraz do ust z nieubłaganą siłą mściwych wspo-
mnień, więc nie wytrzymał i począł warczeć z cicha:

— Burła ! Burła !
— Tuha -be u! — rzekł natychmiast Chmielnicki — wy z Burła em za na aśnie szym

i mądrym rozkazaniem chanowym zeszłego roku wodę na miecze leli⁸⁶⁴.
Nowa salwa wystrzałów zamkowych przerwała dalszą rozmowę.
Chan rękę wyciągnął i zatoczył nią koło obe mu ące Zbaraż miasto, zamek i okop.
— Jutro to mo e? — pytał zwróciwszy się do Chmielnickiego.
— Jutro tamci pomrą — odparł Chmielnicki z oczyma utkwionymi w zamek.
Po czym na nowo ął bić pokłony i ręką dotykać czoła, brody i piersi, uważa ąc roz-

mowę za skończoną. Chan też otulił się w łasicową szubę, bo noc była chłodna, choć
lipcowa, i rzekł zwróciwszy się ku namiotom:

— Późno uż!…
Wówczas wszyscy poczęli się kiwać, akby edną siłą poruszani, a on szedł do namiotu

z wolna i poważnie, powtarza ąc z cicha:
— Jeden Bóg!…
Chmielnicki oddalił się również ku swoim, a przez drogę mruczał:
— Oddam ci zamek i miasto, i łupy, i eńców, ale Jarema bęǳie mó , nie twó , choćby

mi gardłem zapłacić za niego przyszło.
Stopniowo ogniska poczęły mdleć i gasnąć, stopniowo uciszał się głuchy szmer kilku-

set tysięcy głosów; eszcze tu i owǳie oǳywał się głos piszczałek lub wołania koniuchów
tatarskich wygania ących konie na nocną paszę; po czym i te głosy umilkły i sen ob ął
nieprzeliczone zastępy tatarskie i kozackie. Tylko zamek huczał, grzmiał… wiwatował,
akby w nim wesele wyprawiano.

W obozie oczekiwano powszechnie, że szturm naza utrz nastąpi. Jakoż od rana ruszyły
się tłumy czerni, Kozaków, Tatarów i innych ǳikich wo owników, ciągnących z Chmiel-
nickim, i szły ku okopom na kształt czarnych chmur walących się na szczyt góry. Żołnierz,
lubo uż dnia poprzedniego na próżno starał się zliczyć ogniska, zdrętwiał teraz na widok
tego morza głów. Lecz nie był to eszcze szturm prawǳiwy, ale racze oglęǳiny pola,
szańców, fos, wałów i całego polskiego obozu. I ak wzdęta fala morska, którą wiatr że-
nie⁸⁶⁵ z dalekie roztoczy, przy ǳie, spiętrzy się, zapieni, uderzy z hukiem, a potem cofnie
się w dal, tak oni uderzali tu i owǳie i znów się cofali, i znów uderzali, akby próbu-
ąc oporu, akby chcąc się przekonać, czy samym swym widokiem, czy samą liczbą nie
zgniotą ducha, zanimby ciała zgnieść mogli.

Bili też z ǳiał — i kule gęsto poczęły padać do obozu, z którego odpowiadały okta- Obycza e, Religia, Walka
wy i ręczna strzelba, a ednocześnie na wałach po awiła się proces a z Na świętszym Sa-
kramentem, aby otrzeźwić zdrętwiałe wo sko. Niósł ksiąǳ Muchowiecki złocistą mon-
stranc ę, trzyma ąc ą obu rękoma powyże twarzy, a czasem podnosząc w górę — i szedł
z przymkniętymi oczyma i ascetyczną twarzą, spoko ny, przybrany w lamową⁸⁶⁶ kapę
i pod baldachimem. Przy nim szło dwóch księży, trzyma ąc go pod łokcie: Jaskólski,
kapelan husarski, czasu swego przesławny żołnierz, w sztuce wo enne akby wóǳ aki
doświadczony, i Żabkowski, również ekswo skowy, olbrzymi bernardyn, siłą ednemu
tylko panu Longinowi w całym obozie ustępu ący. Drążki baldachimu niosło czterech
szlachty, mięǳy którymi był i Zagłoba — przed baldachimem zaś postępowały ǳiew-
czątka o słodkich twarzach sypiące kwiaty. Szli tedy przez całą długość wałów, a za nimi
starszyzna wo skowa; żołnierzom zaś na widok monstranc i błyszczące , na kształt słońca,
na widok spoko u księży i onych ǳiewczątek, przybranych w bieli, rosły serca, przyby-
wała odwaga, zapał wstępował w dusze. Wiatr roznosił krzepiący zapach mirry palone
w trybularzach; głowy wszystkich pochylały się z pokorą. Muchowiecki od czasu do czasu
wznosił monstranc ę i oczy ku niebu — i intonował pieśń: „Przed tak wielkim Sakra-
mentem”.

⁸⁶⁴wodę na miecze leli — zawarli ugodę. [przypis redakcy ny]
⁸⁶⁵żenie (z ukr.) — gna. [przypis redakcy ny]
⁸⁶⁶lama — tkanina edwabna, przetykana złotymi nićmi. [przypis redakcy ny]
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Dwa potężne głosy Jaskólskiego i Żabkowskiego podchwytywały ą w lot dośpiewu-
ąc: „upada my na twarzy” — a całe wo sko śpiewało dale : „Niech ustąpią z testamentem
nowym prawom uż starzy!” Głęboki bas ǳiał wtórował pieśni, a czasem kula armatnia
przelatywała hucząc nad baldachimem i księżmi, czasem uderzywszy poniże w wał zasy-
pywała ich ziemią, aż pan Zagłoba kurczył się i przyciskał do drążka. Szczególnie strach
chwytał go za włosy, gdy proces a dla modlitew stawała na mie scu. Wówczas trwało
milczenie i kule słychać było doskonale, lecące stadem ak wielkie ptaki; Zagłoba tylko
się czerwienił coraz mocnie , a ksiąǳ Jaskólski zezował ku polu i nie mogąc wytrzymać,
mruczał: „Kury im saǳać, nie z ǳiał bić!” — bo istotnie barǳo złych mieli puszkarzy⁸⁶⁷
Kozacy, a on, ako dawny żołnierz, nie mógł spoko nie na takową niezręczność i takie
marnowanie prochu patrzeć. I znowu szli dale — aż doszli do drugiego końca wałów,
na które też nie było ze strony nieprzy aciela nigǳie wielkiego nacisku. Próbu ąc tu
i owǳie, szczególnie od zachodniego stawu, czy się nie uda wywołać popłochu, cofnęli
się na koniec Tatarzy i Kozacy ku swoim stanowiskom i trwali w nich, nie wysyła ąc
nawet harcowników. Tymczasem proces a otrzeźwiła całkowicie oblężonych.

Widocznym uż teraz było, że Chmielnicki czeka na przybycie swego taboru, akkol-
wiek skądinąd tak pewny był, że pierwszy prawǳiwy szturm wystarczy, iż zaledwie kilka
szańców pod armaty kazał usypać i żadnych innych ziemnych robót nie przedsiębrał, aby
zagrozić oblężonym. Tabor nadciągnął naza utrz i stanął, wóz przy wozie, w kilkaǳiesiąt
rzędów, na milę długości, od Werniaków aż ku Dębinie — z nim przyszły eszcze no-
we siły, a mianowicie pyszna piechota zaporoska, prawie anczarom tureckim równa, do
szturmów i wstępnego bo u o wiele od czerni i Tatarów sposobnie sza.

Pamiętny wtorkowy ǳień  lipca zeszedł na obustronnych gorączkowych przygoto-
waniach: uż nie było wątpliwości, że szturm nastąpi, bo trąby, kotły i litaury⁸⁶⁸ grały od
rana larum⁸⁶⁹ w kozackim obozie, a mięǳy tatarstwem huczał ak grzmot wielki święty
bęben, bałt zwany… Wieczór uczynił się cichy, pogodny; eno z obu stawów i Gniezny
podniosły się lekkie mgły — na koniec pierwsza gwiazda zamigotała na niebie.

W te chwili sześćǳiesiąt armat kozackich ryknęło ednym głosem, nieprze rzane
zastępy ruszyły z krzykiem okropnym ku wałom — i szturm się rozpoczął.

Wo ska stały na wałach i zdawało im się, że ziemia drży pod ich nogami; na starsi
żołnierze nie pamiętali nic podobnego.

— Jezus Maria! Co to est? — pytał Zagłoba, sto ąc obok Skrzetuskiego z husarią
w przerwie wałowe . — To nie luǳie idą na nas.

— Jakbyś waść wieǳiał, że nie luǳie; nieprzy aciel woły przed sobą żenie⁸⁷⁰, abyśmy
się pierwe strzelbą na nie wysilili.

Stary szlachcic poczerwieniał ak burak, oczy wyszły mu na wierzch, a z ust buchnęło
edno słowo, w którym cała wściekłość, cały przestrach i wszystko, co mógł myśleć w te
chwili, było zawarte:

— Ła daki!…
Woły ak szalone, popęǳane przez ǳikich, półnagich czabańczuków⁸⁷¹ batami i pa-

lącymi się pochodniami, zǳiczałe ze strachu, biegły naprzód z rykiem okropnym, to
zbĳa ąc się w kupę, to pęǳąc, to rozbiega ąc lub zwraca ąc w tył, a pęǳone krzykiem,
parzone ogniem, smagane surowcem⁸⁷², leciały znów ku wałom. Aż Wurcel począł ziać
ogniem i żelazem, wówczas dymy zakryły świat — niebo poczerwieniało — przerażone
bydło rozproszyło się, akby e piorun rozegnał, połowa go padła — a po ich trupach
nieprzy aciel szedł dale .

Na przeǳie, kłuci z tyłu spisami⁸⁷³ i prażeni ogniem z samopałów, biegli eńcy z wo-
rami piasku, którymi fosę mieli zasypywać. Byli to chłopi z okolic Zbaraża, którzy nie
zdołali schronić się do miasta przed nawałą; zarówno młoǳi mężczyźni, ak starcy i nie-

⁸⁶⁷puszkarz (daw.) — artylerzysta a. rusznikarz. [przypis redakcy ny]
⁸⁶⁸litaury (z ukr.) — wielkie bębny, kotły. [przypis redakcy ny]
⁸⁶⁹larum — alarm. [przypis redakcy ny]
⁸⁷⁰żenie (z ukr.) — gna. [przypis redakcy ny]
⁸⁷¹czabańczuk — pasterz stepowy. [przypis redakcy ny]
⁸⁷²surowiec — bicz z surowe skóry. [przypis redakcy ny]
⁸⁷³spisa — roǳa włóczni; Kozacy używali na częście spis krótkich, z ostrymi grotami na obu końcach.

[przypis redakcy ny]
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wiasty. Biegło to wszystko z krzykiem, płaczem i wyciąganiem rąk ku niebu, i wołaniem
o litość.

Włosy stawały na głowie od tego wycia, ale litość zmarła wówczas na ziemi: z edne
strony spisy kozackie pogrążały się w ich plecy, z drugie kule Wurcla miażdżyły nie-
szczęsnych, kartacze rwały ich na sztuki, ryły w nich bruzdy, więc biegli, bluzgali się we
krwi — padali, podnosili się i znów biegli, bo pchała ich fala kozacka, kozacką turecka,
tatarska…

Wnet fosa zapełniła się ciałami, krwią, worami z piaskiem — na koniec zrównała się
i nieprzy aciel z wyciem rzucił się przez nią.

Pułki pchały się edne za drugimi; przy świetle ǳiałowego ognia widać było starszy-
znę, zagania ącą buzdyganami⁸⁷⁴ coraz nowe zastępy na okop. Co na przebrańszy lud rzucił
się na kwatery i wo ska Jeremiego, bo wiǳiał Chmielnicki, iż tam bęǳie opór na więk-
szy. Szły więc: kurzenie⁸⁷⁵ siczowe, za nimi straszliwi pere asławscy z Łobodą, za nimi
Woronczenko wiódł pułk czerkaski, Kułak pułk karwowski, Necza bracławski, Stępka
humański, Mrozowicki korsuński — szli i kalniczanie, i potężny pułk białocerkiewski
piętnaście tysięcy luǳi liczący — a z nim sam Chmielnicki — w ogniu ak szatan czer-
wony, szeroką pierś na kule wystawia ący, z twarzą lwa, okiem orła — w chaosie, dymie,
zamieszaniu, rzezi i zwichrzeniu, w płomieniach na wszystko baczny, wszystkim rząǳący.

Za moło cami⁸⁷⁶ szli ǳicy dońscy Kozacy; dale Czerkasi walczący z bliska nożami,
tuż Tuha -be wiódł wyborowych noha ców; za nimi Subagazi białogroǳkich Tatarów,
tuż Kurdłuk śniadych astrachańców zbro nych w olbrzymie łuki i strzały, z których każda
nieledwie za ǳiryt⁸⁷⁷ u ść mogła. Szli edni za drugimi tak gęsto, że gorący oddech z tyłu
idących oblewał karki przodowym.

Ilu ich padło, nim doszli na koniec do owe fosy ciałami eńców zasypane , któż opo-
wie, któż wyśpiewa! Lecz doszli i przeszli, i poczęli się drzeć na wały. Wówczas rzekłbyś,
że ta noc gwiaźǳista — to noc sądu ostatecznego. ǲiała, nie mogąc tłuc bliższych, rycza-
ły ogniem nieustannym na dalsze szeregi. Granaty, kreśląc łuki ogniste po niebie, leciały
z chichotem piekielnym, czyniąc w ciemności ǳień asny. Piechota niemiecka i pol-
ska łanowa, a obok nie spieszeni dragoni książęcy leli prawie wprost w twarze i piersi
moło ców płomień i ołów.

Pierwsze ich szeregi chciały się cofać i pchane z tyłu, nie mogły. Więc marli na mie -
scu. Krew bluzgała pod stopami następu ących. Wały stały się śliskie, obsuwały się po
nich nogi, ręce, piersi. Oni darli się na nie, spadali i znów się darli, przykryci dymem,
czarni od saǳy, kłuci, rąbani, strzelani, garǳąc ranami i śmiercią. Mie scami walczono
uż na białą broń. Wiǳiałeś luǳi akby nieprzytomnych z wściekłości, z wyszczerzonymi
zębami, z twarzą zalaną krwią… Żywi walczyli na drga ące masie pobitych i kona ących.
Nie było uż słychać komendy, eno krzyk ogólny, straszny, w którym ginęło wszystko:
i grzechot strzelb, i charczenie rannych, i ęki, i syk granatów.

I trwała ta walka olbrzymia a bezpardonowa przez całe goǳiny. Naokół wału urósł
drugi wał trupów — i tamował przystęp szturmu ącym. Siczowych wycięto niemal do
nogi, pułk pere asławski leżał pokotem naokół wału; karwowski, bracławski i humań-
ski były zǳiesiątkowane — ale inne pchały się eszcze, popychane z tyłu przez gwardie
hetmańskie, rumelskich Turków i urumbe skich Tatarów. Jednakże zamieszanie powsta-
wało uż w szeregach napastniczych, gdy tymczasem naokoło łanowe piechoty polskie,
Niemcy i dragonia nie ustąpili dotąd ani pięǳi. Zzia ani, krwią ociekli, porwani sza-
łem bo owym, spotnieli, wpółobłąkani od zapachu krwi, rwali się edni przez drugich ku
nieprzy acielowi tak właśnie, ak rozwścieczeni wilcy drą się ku stadu owiec. W te chwi-
li Chmielnicki natarł powtórnie z niedobitkami pierwszych pułków i z całą nie tkniętą
eszcze potęgą białocerkwian, Tatarów, Turków i Czerkasów.

ǲiała z okopów przestały grzmieć, granaty świecić, tylko broń ręczna zgrzytała przez
całą długość zachodniego wału. Zgiełk wszczął się na nowo. Na koniec i strzelba umilkła.
Ciemności pokryły walczących.

⁸⁷⁴buzdygan (z tur.) — roǳa broni, ozdobna pałka; w XVII w. symbol właǳy oficera. [przypis redakcy ny]
⁸⁷⁵kurzeń — odǳiał kozacki. [przypis redakcy ny]
⁸⁷⁶mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna, zuch; Kozak. [przypis redakcy ny]
⁸⁷⁷ǳiryt — włócznia, ǳida. [przypis redakcy ny]
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I uż żadne oko nie mogło wiǳieć, co się tam ǳie e — eno przewracało się coś
w pomroce akby olbrzymie cielsko potworu rzucane konwuls ami. Nawet z krzyków nie
można było uż poznać, czy brzmi w nich tryumf, czy rozpacz. Chwilami i one milkły,
a wtedy słychać było tylko akby olbrzymi eden ęk rozlega ący się ze wszech stron, spod
ziemi, na ziemi, w powietrzu, wyże i wyże , ak gdyby i dusze odlatywały ęcząc z tego
pobo owiska.

Ale były to krótkie przerwy: po takie chwili wrzaski i wycia oǳywały się z większą
eszcze siłą, coraz chrapliwsze, coraz barǳie nieczłowiecze.

Wtem znów zagrzmiał ogień ręczne strzelby: to oberszter Machnicki z resztą piechoty
przychoǳił w pomoc utruǳonym regimentom. Trąbki na odwrót poczęły grać w tylnych
szeregach moło ców.

Nastała przerwa, pułki kozackie oddaliły się od okopu na sta ę⁸⁷⁸ i stanęły pod osłoną
własnych ǳiał — ale nie minęło i pół goǳiny, gdy Chmielnicki znowu zerwał się i po
raz trzeci gnał ich do szturmu.

Ale wówczas na okopie ukazał się na koniu sam książę Jeremi. Łatwo go było poznać,
bo proporzec i buńczuk⁸⁷⁹ hetmański wiały mu nad głową — a zaś przed nim i za nim
niesiono kilkaǳiesiąt palących się krwawo pochodni. Wnet poczęto bić z ǳiał do niego,
ale niewprawni puszkarze przerzucali kule daleko, aż za Gnieznę, on zaś stał spoko nie
i patrzył w zbliża ące się chmury…

Kozacy zwolnili kroku, akby oczarowani tym widokiem.
— Jarema! Jarema! — poszedł cichy pomruk, niby szum wiatru, przez głębokie sze-

regi.
I sto ąc na okopie wśród krwawych świateł, wydawał im się ten groźny książę akby

olbrzym z baśni ludowe , więc drżenie przebiegło im utruǳone członki, a ręce czyniły
znaki krzyża… On stał ciągle.

Skinął złotą buławą — i wnet złowrogie ptactwo granatów zaszumiało na niebie i wpa-
dło w następu ące szeregi; zastępy zwinęły się ak smok śmiertelnie rażony; okrzyk prze-
rażenia przeleciał z ednego końca ławy na drugi.

— Biegiem! Biegiem! — rozległy się głosy pułkowników kozackich.
Czarna ława ruszyła całym pędem ku wałom, pod którymi mogła znaleźć ochronę

od granatów, ale nie przebiegła eszcze ani połowy drogi, gdy książę, widny ciągle ak na
dłoni, zwrócił się nieco ku zachodowi i znów skinął złotą buławą.

Na ten znak od strony stawu, z przerwy mięǳy ego zwierciadłem a wałem, poczę-
ła się wysuwać azda — i w mgnieniu oka rozlała się na krańcu brzegowym równiny;
przy świetle granatów widać było doskonale olbrzymie chorągwie husarii Skrzetuskiego
i Zaćwilichowskiego, dragonie Kuszla i Wołody owskiego i Tatarów książęcych Roztwo-
rowskiego. Za nimi wysuwały się coraz nowe pułki semenów i Wołochów Bychowca. Nie
tylko Chmielnicki, ale ostatni z ciurów kozackich poznał w edne chwili, że zuchwały
wóǳ postanowił rzucić całą azdę w bok nieprzy acielowi.

Natychmiast w szeregach moło ców zabrzmiały trąbki do odwrotu. „Czoło ku eźǳie!
Czoło ku eźǳie!” — rozległy się przerażone głosy. Jednocześnie zaś Chmielnicki usiło-
wał zmienić ont swych wo sk i azdą od azdy się zasłonić. Ale uż czasu nie było. Zanim
zdołał sprawić szyki, zerwały się książęce chorągwie i biegły akby na skrzydłach z okrzy-
kiem „Bĳ, zabĳ!”, z warkotaniem proporców, z świstem piór i żelaznym chrzęstem zbroi.
Husarie wraziły kopie w ścianę nieprzy aciela i same wpadły za nimi ak orkan, przewa-
la ąc i druzgocąc wszystko po droǳe. Żadna siła luǳka, żaden rozkaz, żaden wóǳ nie
zdołał uż utrzymać pułków pieszych, na które pierwszy impet się zwrócił. ǲiki popłoch
ogarnął wyborową gwardię hetmańską. Białocerkwianie rzucali samopały, piszczele⁸⁸⁰,
spisy⁸⁸¹, kosy, kiścienie⁸⁸², szable i osłania ąc głowy rękoma, gnali w obłęǳie strachu,
z rykiem zwierzęcym, na sto ące w tyle odǳiały Tatarów. Ale Tatarzy przy ęli ich ule-

⁸⁷⁸staja a. stajanie — ednostka odległości, licząca od ok.  do  m. [przypis redakcy ny]
⁸⁷⁹buńczuk — symbol właǳy wo skowe , drzewce, ozdobione końskim włosiem. [przypis redakcy ny]
⁸⁸⁰piszczel a. kĳ — prymitywna ręczna broń palna, używana od XIV w. [przypis redakcy ny]
⁸⁸¹spisa — roǳa włóczni; Kozacy używali na częście spis krótkich, z ostrymi grotami na obu końcach.

[przypis redakcy ny]
⁸⁸²kiścień — roǳa broni, złożone z trzonka i kolczaste kuli na łańcuchu. [przypis redakcy ny]
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wą strzał — więc rzucili się w bok i biegli wzdłuż taboru pod ogniem piechoty i ǳiał
Wurcla, ścieląc się trupem tak gęstym, że rzadko gǳie eden na drugiego nie padał.

Ale tymczasem ǳiki Tuha -be , wspomagany przez Subagaziego i Urum-murzę, ude-
rzył z wściekłością na nawałę husarii. Nie miał on naǳiei e złamać, pragnął ą tylko
choćby na krótko powstrzymać, aby przez ten czas sylistry scy i rumelscy anczarowie⁸⁸³
mogli sformować się w czworoboki, a białocerkiewszczanie ochłonąć z pierwszego po-
płochu. Skoczył więc ak w dym — i sam leciał w pierwszym szeregu nie ak wóǳ, ale ak
prosty Tatar i siekł, zabĳał, narażał się razem z innymi. Krzywe szable noha ców ǳwoniły
po pancerzach i harnaszach, a wycie wo owników głuszyło wszystkie inne głosy. Lecz wy-
trzymać nie mogli. Wyparci z mie sca, naciskani strasznym ciężarem żelaznych eźdźców,
którym nie zwykli stawiać czoła otwarcie, spychani ku anczarom, cięci długimi miecza-
mi, zrzucani z siodeł, kłuci, bici, gnieceni ak adowite robactwo, bronili się ednak z taką
wściekłością, że istotnie pęd husarii wstrzymany został. Tuha -be w ukropie bo owym
rzucał się na kształt niszczącego płomienia, a noha cy szli przy nim, ak wilcy⁸⁸⁴ idą przy
wilczycy.

Jednak ustępowali, coraz gęstszym trupem pada ąc. Już krzyki „Ałła!” grzmiące z pola
zwiastowały, że anczarowie stanęli w ordynku, gdy do wściekłego Tuha -be a przypadł
Skrzetuski i w łeb koncerzem go trzasnął. Lecz widać rycerz wszystkich sił eszcze po
chorobie nie oǳyskał lub może kuta w Damaszku misiurka cięcie wstrzymała, dość że
brzeszczot zwinął się na głowie i uderzywszy płaszczyzną spękał się na drobne kawałki.
Ale oczy Tuha -be a nocą natychmiast się powlokły, zdarł konia i padł na ręce noha -
ców, którzy porwawszy swego woǳa, pierzchli z wrzaskiem okropnym w obie strony, ak
pierzcha mgła zwiana wichrem gwałtownym. Wszystkie azdy książęce znalazły się teraz
wobec anczarów rumelskich i sylistry skich i wobec watah poturczeńców⁸⁸⁵ serbskich,
które razem z anczarami utworzyły eden potężny czworobok i cofały się z wolna ku ta-
borowi, zwrócone ontem ku wrogom, na eżone rurami muszkietów, ostrzami długich
włóczni, ǳirytów, berdyszów⁸⁸⁶ i handżarów⁸⁸⁷.

Chorągwie pancerne, dragońskie i semeńskie pęǳiły ku nim ak wicher, a na sa-
mym przeǳie szła z łoskotem i tętentem husarska Skrzetuskiego. Sam on leciał na oślep
w pierwszym szeregu, a przy nim pan Longinus na swe kobyle inflanckie , ze straszliwym
Zerwikapturem w ręku.

Czerwona wstęga ognia przeleciała z ednego końca czworoboku na drugi — kule
zaświstały w uszach eźdźców, gǳieniegǳie człowiek ęknął, gǳieniegǳie koń się zwa-
lił, linia azdy łamie się, ale oni pęǳą dale ; uż dobiega ą, uż anczary słyszą chrapanie
i zdyszany oddech koni — czworobok zbĳa się eszcze ciaśnie i pochyla mur włóczni,
trzymanych żylastymi rękoma, ku rozszalałym rumakom. Ile ostrz w te chmurze, tyle
śmierci grozi rycerzom.

Wtem akiś husarz-wielkolud dopada w niepowstrzymanym pęǳie do ściany czwo-
roboku; przez chwilę widać kopyta olbrzymiego konia zwieszone w powietrzu; następnie
rycerz i rumak wpada ą w środek ścisku druzgocąc włócznie, przewala ąc luǳi, łamiąc,
miażdżąc, niwecząc.

Jak orzeł spada na stado białych pardew⁸⁸⁸, a one zbite przed nim w lękliwą kupę idą
na łup drapieżnika, który rwie e pazurami i ǳiobem — tak pan Longinus Podbipięta
wpadłszy w środek nieprzy acielskich szyków szalał ze swym Zerwikapturem. I nigdy trąba
powietrzna nie czyni takich spustoszeń w młodym i gęstym lesie, akie on czynił w ścisku
anczarów. Straszny był: postać ego przybrała nieczłowiecze wymiary; kobyła zmieniła się
w akiegoś smoka zie ącego płomień z nozdrzy, a Zerwikaptur troił się w ręku rycerza.
Kislar-Bak, olbrzymi aga⁸⁸⁹, rzucił się na niego i padł przecięty na dwo e. Próżno co tęższe
chłopy wyciągną ręce, zastawią mu się włóczniami — wnet mrą, akby rażeni gromem —

⁸⁸³janczarowie (tur.) — piechota turecka. [przypis redakcy ny]
⁸⁸⁴wilcy — ǳiś popr. forma M. lm: wilki. [przypis redakcy ny]
⁸⁸⁵poturczeniec (daw.) — człowiek, który przy ął wiarę i kulturę turecką. [przypis redakcy ny]
⁸⁸⁶berdysz — szeroki, ciężki topór na barǳo długim drzewcu , używany przez piechotę do kruszenia zbroi.

[przypis redakcy ny]
⁸⁸⁷handżar a. kindżał — nóż, sztylet, używany często do dobĳania rannego przeciwnika. [przypis redakcy ny]
⁸⁸⁸pardwa — ptak średnie wielkości z roǳiny kurowatych, podobny do kuropatwy lub bażanta, w Polsce uż

ǳiś właściwie nie występu e. [przypis redakcy ny]
⁸⁸⁹aga — turecki tytuł wo skowy, oznacza ący dowódcę anczarów. [przypis redakcy ny]
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on zaś tratu e po nich, ciska się w tłum na większy i co machnie — rzekłbyś: kłosy pod
kosą pada ą, robi się pustka, słychać wrzask przestrachu, ęki, grzmot uderzeń, zgrzyt
żelaza o czaszki i chrapanie piekielne kobyły.

— Diw! Diw! — woła ą przerażone głosy.
W te chwili żelazna nawała husarii ze Skrzetuskim na czele runęła bramą otwartą

przez litewskiego rycerza: ściany czworoboku pękły ak ściany walącego się domu i masy
anczarów rzuciły się w ucieczce na wszystkie strony.

Czas też był na to, bo noha cy pod Subagazim wracali uż, ak wilki krwi żądne, do
bitwy, a z drugie strony Chmielnicki, zebrawszy na nowo białocerkwian, szedł z pomocą
anczarom — lecz teraz zmieszało się wszystko. Kozacy, Tatarzy, poturczeńcy, anczaro-
wie uciekali w na większym niełaǳie i popłochu ku taborom, nie da ąc żadnego oporu.
Jazda parła ich, siekąc na oślep. Kto nie zginął w pierwsze stai, ginął w drugie . Pogoń
była tak zacięta, że chorągwie prześcignęły tylne szeregi ucieka ących; żołnierzom ręce
mdlały od cięcia. Tłumy rzucały broń, chorągwie, czapki, a nawet świty. Białe kapuzy
anczarskie pokryły ak śniegiem pole. Cała wyborna milic a Chmielnickiego, piechota,
azda, artyleria, posiłkowe odǳiały tatarskie i tureckie utworzyły edną bezładną masę,
nieprzytomną, obłąkaną, oślepłą z przerażenia. Całe setki uciekały przed ednym towarzy-
szem⁸⁹⁰. Husaria, rozbiwszy piechoty i Tatarów, uczyniła swo e, teraz zaś dragoni i lekkie
chorągwie szły ze sobą w zawody, a na ich czele pan Wołody owski z Kuszlem szerzy-
li wiarę luǳką przechoǳące klęski. Krew pokryła edną kałużą straszliwe pobo owisko
i chlupotała ak woda pod gwałtownymi uderzeniami kopyt końskich, pryska ąc na zbro e
i twarze rycerzy.

Ucieka ące tłumy odetchnęły dopiero wśród wozów swego taboru, gdy trąby odwołały
azdę książęcą.

Rycerstwo wracało ze śpiewaniem i okrzykami radości, licząc po droǳe dymiącymi
szablami trupy nieprzy aciół. Ale któż mógł ednym rzutem oka rozmiary klęski oce-
nić? kto mógł wszystkich policzyć, gdy przy samym okopie leżały ciała edne na drugich
„na chłopa wysoko”? Żołnierze byli akby zaczaǳeni surowymi wyziewami krwi i potu.
Szczęściem, od strony stawów wstał dość silny wiatr i zwiał te zaduchy ku nieprzy aciel-
skim namiotom.

Tak skończyło się pierwsze spotkanie straszliwego „Jaremy” z Chmielnickim.
Ale szturm nie był skończony, bo podczas gdy Wiśniowiecki odpierał ataki wymie-

rzone na prawe skrzydło obozu, Burła na lewym o mało co nie stał się panem oko-
pów. Obszedłszy cicho miasto i zamek na czele zadnieprzańskich wo owników, dotarł do
wschodniego stawu i uderzył potężnie na Firle owe kwatery. Nie mogła wytrzymać ude-
rzenia węgierska piechota tam sto ąca, bo wały przy stawie nie były eszcze dokończone
— i pierwszy chorąży pierzchnął z banderią, za nim zaś cały pośpieszył regiment. Burła
wskoczył do środka, a za nim Zadnieprzańcy runęli ak niewstrzymany potok. Krzyki
zwycięstwa dobiegły aż do przeciwnego krańca obozu! Kozacy, pęǳąc za ucieka ącymi
Węgrami, rozbili mały odǳiał azdy, zagwoźǳili kilka ǳiał i uż docierali do kwater
kasztelana bełskiego, gdy pan Przy emski na czele kilku rot niemieckich nadbiegł z po-
mocą. Przebiwszy ednym pchnięciem chorążego, porwał za chorągiew i rzucił się z nią
na nieprzy aciela, za nim Niemcy zwarli się potężnie z kozactwem. Zawrzała straszliwa
walka ręczna, w które z edne strony zaciekłość i przygniata ąca liczba Burła owych za-
stępów, z drugie męstwo starych lwów z trzyǳiestoletnie wo ny szły ze sobą o lepszą.
Na próżno Burła ciskał się w na gęstsze szeregi walczących na kształt rannego odyńca.
Ani pogarda śmierci, z aką walczyli moło cy, ani ich wytrwałość nie mogła powstrzy-
mać niepohamowanych Niemców, którzy idąc murem naprzód, razili ich tak potężnie,
że wyparli zaraz z mie sca, przyparli do okopów, zǳiesiątkowali i po półgoǳinne walce
wyrzucili precz za wały. Pan Przy emski, zalany krwią, pierwszy zatknął swą chorągiew
na niedokończonym nasypie.

Położenie Burła a było teraz straszne, musiał bowiem cofać się tąż samą drogą, którą
nadszedł, a że Jeremi zgniótł uż właśnie ataku ących prawe skrzydło, mógł więc z łatwo-
ścią odciąć cały Burła owy odǳiał. Przyszedł mu wprawǳie z pomocą Mrozowicki, na
czele korsuńskich konnych moło ców, ale w te chwili ukazała się husaria pana Koniec-

⁸⁹⁰towarzysz — rycerz, szlachcic. [przypis redakcy ny]
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polskiego, do nie przyłączył się wraca ący z ataku na anczarów Skrzetuski i oba odcięli
cofa ącego się dotychczas w porządku Burła a.

Jednym atakiem rozbili go w puch i wtedy to poczęła się rzeź okropna. Kozacy, ma ąc
zamkniętą drogę do taborów, mieli tylko drogę śmierci otwartą. Jedni też, nie prosząc
pardonu⁸⁹¹, bronili się zaciekle gromadkami lub po edynczo, inni próżno wyciągali ręce
ku eźdźcom huczącym ak wicher po bo owisku. Rozpoczęły się gonitwy, przebiega-
nia, po edyncze walki, wyszukiwania nieprzy aciół ukrytych w padlinach i nierówno-
ściach gruntu. Z okopów, aby oświecić pobo owisko, zaczęto rzucać pozapalane maźnice
ze smołą, które leciały ak ogniste meteory z grzywą płomienną. Przy tych czerwonych
blaskach docinano reszty Zadnieprzańców.

Skoczył im eszcze na pomoc i Subagazi, który dnia tego cudów męstwa dokazy-
wał, ale przesławny Marek Sobieski, starosta krasnostawski, osaǳił go na mie scu, ak
lew osaǳa ǳikiego bawołu — więc wiǳiał uż Burła , że znikąd nie ma ratunku. Aleś,
Burła u, sławę swą kozaczą kochał więce niż życie, dlategoś nie szukał ocalenia! Inni
wymykali się w ciemnościach, kryli się po szczelinach, prześlizgiwali się mięǳy kopyta-
mi rumaków, on zaś szukał eszcze wrogów. Tam ściął pana Dąbka i pana Rusieckiego,
i młode lwie pacholę pana Aksaka, tego samego, który pod Konstantynowem nieśmier-
telną okrył się sławą; potem porwał pana Sawickiego, potem dwóch od razu skrzydlatych
husarzy rozciągnął na ziemi roǳące , na koniec wiǳąc ogromnego szlachcica przebie-
ga ącego z rykiem żubrowym pobo owisko zerwał się i szedł ak błyszczący płomień na
niego.

Pan Zagłoba — on to był bowiem — ryknął ze strachu eszcze silnie i zwrócił konia
do ucieczki. Reszta włosów stanęła mu dębem na głowie, ale przytomności nie stracił,
owszem, fortele ak błyskawice przelatywały mu przez głowę, a ednocześnie wrzeszczał
co siły: „Mości panowie! kto w Boga wierzy!…” — i gnał ak wicher ku gęstsze kupie
eźdźców. Burła zaś przebiegał mu od boku akoby po cięciwie łuku. Pan Zagłoba zamknął
oczy, a w głowie szumiało mu: „Zdechnę a i pchły mo e!” — słyszał za sobą prychanie
konia, spostrzegł, że nikt nie iǳie mu z pomocą, że nie uciecze i że żadna inna ręka,
chyba ego własna, nie wyrwie go z Burła owe paszczęki.

Ale w te ostatnie chwili, w te uż prawie agonii, nagle rozpacz ego i przestrach
zmieniły się we wściekłość; ryknął tak strasznie, ak żaden tur nie ryczy, i zwinąwszy
konia na mie scu, zwrócił się na przeciwnika.

— Zagłobę gonisz! — krzyknął naciera ąc z szablą wzniesioną.
W te chwili nowe stado płonących maźnic rzucono z okopów; uczyniło się widno.

Burła spo rzał i zdumiał.
Nie zdumiał usłyszawszy imię, bo go nigdy w życiu nie słyszał; ale poznawszy męża,

którego ako Bohunowego przy aciela ugaszczał niedawno w Jampolu⁸⁹².
Ale właśnie ta nieszczęsna chwila zdumienia zgubiła mężnego woǳa moło ców, bo

nim się opamiętał, ciął go pan Zagłoba przez skroń i ednym zamachem zwalił z konia.
Było to na oku wszystkiego wo ska. Radosnym wrzaskom usarskim odpowieǳiał

okrzyk przerażenia moło ców, którzy wiǳąc śmierć starego lwa czarnomorskiego stracili
resztę ducha i zaniechali wszelkiego oporu. Których nie wyrwał z toni Subagazi, ci zginęli
wszyscy do ednego — bo eńców wcale te straszliwe nocy nie brano.

Subagazi pierzchnął ku taborom, goniony przez starostę krasnostawskiego i lekką
azdę. Szturm na całe linii okopów był odparty — tylko pod taborem kozackim wrzała
eszcze wysłana w pogoń azda.

Okrzyk tryumfu i radości wstrząsnął całym obozem oblężonych, a potężne okrzyki aż
ku niebu się wzbiły. Krwawi żołnierze, okryci potem, pyłem, czarni od prochu, z ociekłymi
twarzami, i brwią eszcze zmarszczoną, z płomieniem eszcze nie zgasłym w oczach, stali
oparci na broni, chwyta ąc piersiami powietrze, gotowi znów zerwać się do bo u, gdyby
tego zaszła potrzeba.

Ale powoli wracała i azda z krwawego żniwa pod taborem; potem z echał na po-
bo owisko sam książę, a za nim regimentarze, pan chorąży, pan Marek Sobieski, pan
Przy emski. Cały ten świetny orszak posuwał się z wolna wzdłuż okopu.

⁸⁹¹prosić pardonu — błagać o litość. [przypis redakcy ny]
⁸⁹²Jampol (w obwoǳie winnickim) — miasto w płd.-zach. części Ukrainy, położone w arze na lewym brzegu

Dniestru (ǳiś przy granicy z Mołdawią), w XVII w. lokalny ośrodek handlowy. [przypis redakcy ny]
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— Niech ży e Jeremi! — wołało wo sko. — Niech ży e o ciec nasz!
A książę bez hełmu kłaniał się głową i buławą na wszystkie strony.
— ǲięku ę waszmościom! ǲięku ę waszmościom! — powtarzał dźwięcznym, do-

nośnym głosem.
Po czym zwrócił się do pana Przy emskiego.
— Ten okop est za duży! — rzekł.
Przy emski skinął głową na znak zgody.
I prze echali woǳe zwycięscy od zachodniego aż do wschodniego stawu, opatru ąc

pobo owisko, szkody, akie nieprzy aciel w wałach porobił, i same wały.
Tymczasem poza orszakiem książęcym uniesieni zapałem żołnierze nieśli wśród okrzy-

ków, na ręku, do obozu pana Zagłobę, ako na większego tryumfatora w dniu ǳisie szym.
Ze dwaǳieścia tęgich rąk podtrzymywało w górze okazałą postać wo ownika, wo ownik
zaś, czerwony, spocony, macha ąc rękoma dla utrzymania równowagi, krzyczał co siły:

— Ha! Zadałem mu pieprzu! Umyślnie udałem ucieczkę, żeby go za sobą wywabić.
Nie bęǳie nam więce psubrat burła ował! Mości panowie! Trzeba było dać przykład
młodszym! Na Boga! ostrożnie, bo mnie uronicie i potłuczecie. Trzyma cieże dobrze,
macie trzymać! Miałem z nim robotę, wierzcie mi! O szelmy! Lada hulta ǳiś szlachcicowi
się nadstawia! Ale ma ą za swo e. Ostrożnie! Puśćcie — do diabła!

— Niech ży e! Niech ży e! — krzyczała szlachta.
— Do księcia z nim! — powtarzali inni.
— Niech ży e! Niech ży e‼!
Tymczasem hetman zaporoski, przypadłszy do swego taboru, ryczał ak ǳiki ranny

zwierz, darł żupan na piersiach i kaleczył sobie twarz. Starszyzna, ocalała z pogromu,
otoczyła go w ponurym milczeniu, nie niosąc ani słowa pociechy, a ego obłęd prawie
pochwycił. Wargi miał spienione, piętami bił w ziemię, obu rękoma szarpał włosy w czu-
prynie.

— Gǳie mo e pułki?… Gǳie moło cy?… — powtarzał chrapliwym głosem. — Co
powie chan, co powie Tuha -be ! Wyda cie mnie Jaremie! Niech mo ą głowę na pal wbĳą!

Starszyzna milczała ponuro.
— Czemu mnie worożychy wiktorię przepowiadały? — ryczał dale hetman. — Ure-

zać szy e wiedźmom!… czemu mnie mówiły, że Jaremę dostanę?
Zwykle, gdy ryk tego lwa wstrząsał taborem, pułkownicy milczeli — ale teraz lew

był zwyciężony i zdeptany, szczęście zdawało się go opuszczać, więc klęska uzuchwaliła
starszyznę.

— Jaremie ne zderżysz⁸⁹³ — mruknął ponuro Stepka.
— Zgubisz nas i siebie! — ozwał się Mrozowicki.
Hetman skoczył ku nim ak tygrys.
— A kto sprawił Żółte Wody⁸⁹⁴? Kto Korsuń⁸⁹⁵? Kto Piławce⁸⁹⁶?
— Ty! — rzekł szorstko Woronczenko — ale tam Wiśniowieckiego nie było.
Chmielnicki porwał się za czuprynę.
— Ja chanowi przyrzekł ǳiś nocleg w zamku! — wył w rozpaczy.
Na to Kułak:
— Co ty chanowi przyrzekał, to two a głowa! Ty e pilnu , by ci z karku nie spadła…

ale do szturmu nas nie pcha , rabów⁸⁹⁷ bożych nie gub! Wałami Lachów otocz, szańce każ
sypać pod puszki⁸⁹⁸ — inacze hore tobi⁸⁹⁹.

— Hore tobi! — powtórzyły ponure głosy.

⁸⁹³Jaremie ne zderżysz (z ukr.) — Jeremiemu nie dasz rady. [przypis redakcy ny]
⁸⁹⁴Żółte Wody — uroczysko i futor kozacki nad rzeką Żółtą w płd. części Ukrainy; ǳiś miasto z kopalniami

rud żelaza i uranu, położone ok.  km na zachód od Dniepropietrowska; bitwa pod Żółtymi Wodami ()
zakończyła się klęską wo sk polskich. [przypis redakcy ny]

⁸⁹⁵Korsuń (ǳiś ukr.: Korsuń-Szewczenkiwskĳ) — miasto na środkowe Ukrainie nad rzeką Roś, w średnio-
wieczu zamek władców kĳowskich, w XVII w. rezydenc a Wiśniowieckich; w bitwie pod Korsuniem ()
Kozacy Chmielnickiego wraz z Tatarami zwyciężyli wo ska polskie. [przypis redakcy ny]

⁸⁹⁶Piławce — wieś w centralne części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Konstantynowa; mie sce klęski
wo sk polskich w starciu z Kozakami i Tatarami (). [przypis redakcy ny]

⁸⁹⁷rab (daw.) — sługa. [przypis redakcy ny]
⁸⁹⁸puszka (daw.) — ǳiało, armata. [przypis redakcy ny]
⁸⁹⁹hore tobi (ukr.) — biada tobie. [przypis redakcy ny]
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— Hore wam! — odrzekł Chmielnicki.
I tak oni rozmawiali groźnie ak grzmoty… Wreszcie Chmielnicki zatoczył się i rzucił

na pęki owczych skór pokrytych dywanami w rogu namiotu.
Pułkownicy stali nad nim ze zwieszonymi głowami i długi czas trwało milczenie. Na

koniec hetman podniósł głowę i zakrzyknął chrapliwie:
— Horyłki⁹⁰⁰!…
— Nie bęǳiesz pił! — warknął Wyhowski. — Chan przyszle⁹⁰¹ po ciebie.
Tymczasem chan sieǳiał o milę drogi od pola bitwy, nie wieǳąc, co się na placu

ǳie e. Noc była spoko na i ciepła, więc sieǳiał przed namiotem wśród mułłów⁹⁰² i agów
— i w oczekiwaniu na nowiny pożywał daktyle ze srebrne misy, obok sto ące , czasem
zaś poglądał na wyiskrzone niebo, mrucząc:

— Mahomet Rosullah…
Wtem na spienionym koniu przypadł zadyszany, okryty krwią Subagazi; zeskoczył

z siodła i zbliżywszy się szybko, począł bić pokłony, czeka ąc na zapytanie.
— Mów! — rzekł chan ustami pełnymi daktylów.
Subagaziemu słowa paliły płomieniem wargi, ale nie śmiał przemówić bez zwykłych

tytułów, rozpoczął więc, bĳąc ciągle czołem, w następu ący sposób:
— Na potężnie szy chanie wszystkich ord, wnuku Mahometa, samoǳielny monar-

cho, panie mądry, panie szczęśliwy, panie drzewa zaleconego od Wschodu do Zachodu,
panie drzewa kwitnącego…

Tu chan skinął ręką i przerwał. Wiǳąc na twarzy Subagaziego krew, a w oczach ból,
żal i rozpacz, wypluł nie do eǳone daktyle na rękę, następnie oddał e ednemu z mułłów,
który przy ął e z oznakami czci naǳwycza ne i zaraz spożywać począł — chan zaś rzekł:

— Mów prędko, Subagazi, i mądrze: azali⁹⁰³ obóz niewiernych wzięty?
— Bóg nie dał!
— Lachy?
— Zwycięscy.
— Chmielnicki?
— Pobity.
— Tuha -be ?
— Ranny.
— Bóg eden! — rzekł chan. — Ilu wiernych poszło do ra u?
Subagazi wzniósł oczy w górę i wskazał krwawą ręką na wyiskrzone niebo.
— Ile tych świateł u stóp Ałłacha — odrzekł uroczyście.
Tłusta twarz chanowa poczerwieniała: gniew chwytał go za piersi.
— Gǳie ten pies — pytał — który mi obiecał, że ǳiś w zamku bęǳiemy spali?

Gǳie ten wąż adowity, którego Bóg zdepcze mo ą nogą? Niech się stawi i zda sprawę ze
swych obmierzłych obietnic.

Kilku murzów ruszyło natychmiast po Chmielnickiego, chan zaś uspoka ał się z wol-
na, na koniec rzekł:

— Bóg eden!
Po czym zwrócił się do Subagaziego.
— Subagazi! — rzekł — krew est na two e twarzy.
— To krew niewiernych — odparł wo ownik.
— Mów, ak ą rozlałeś, i uciesz nasze uszy męstwem wiernych.
Tu Subagazi począł opowiadać obszernie o całe bitwie, wychwala ąc męstwo Tuha -

-be a, Gałgi i Nuradyna; nie zmilczał także i o Chmielnickim, owszem, wysławiał go na
równi z innymi, wolę bożą edynie i wściekłość niewiernych za przyczynę klęski poda ąc.
Jeden szczegół uderzył chana w ego opowiadaniu, mianowicie: że do Tatarów nie strze-
lano wcale z początku bitwy i że azda książęca uderzyła na nich dopiero wtedy, gdy e
zastąpili pole.

— Ałłach!… Nie chcieli ze mną wo ny — rzekł chan — ale teraz za późno…

⁹⁰⁰horyłka (z ukr.) — wódka. [przypis redakcy ny]
⁹⁰¹przyszle — ǳiś popr.: przyśle. [przypis redakcy ny]
⁹⁰²mułła — nauczyciel, znawca prawa islamskiego. [przypis redakcy ny]
⁹⁰³azali (starop.) — czy, czyż. [przypis redakcy ny]
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Tak było w istocie. Książę Jeremi z początku bitwy zabronił strzelać do Tatarów, chcąc
wpoić w żołnierzy przekonanie, że układy z chanem uż rozpoczęte i że ordy pozornie tylko
sta ą po stronie czerni. Późnie dopiero siłą rzeczy przyszło do spotkania i z Tatarami.

Chan kiwał głową, namyśla ąc się w te chwili, czyby eszcze nie lepie było zwrócić
oręż przeciw Chmielnickiemu, gdy nagle sam hetman stanął przed nim. Chmielnicki był
uż spoko ny i zbliżył się z podniesioną głową, śmiało patrząc w oczy chanowe; na twarzy
malowała mu się chytrość i odwaga.

— Zbliż się, zdra co — rzekł chan.
— Zbliża się hetman kozacki i nie zdra ca, ale wierny so usznik, któremuś pomoc nie

tylko w szczęściu, ale i w nieszczęściu obiecał — odrzekł Chmielnicki.
— Idź, nocu w zamku! Idź, wyciągnĳ za łeb Lachów z okopu, akeś mi obiecywał!
— Wielki chanie wszystkich ord! — odrzekł silnym głosem Chmielnicki. — Jesteś

potężny i obok sułtana na potężnie szy na ziemi! Jesteś mądry i silny, ale czy możesz
wypuścić strzałę z łuku aż pod gwiazdy albo zmierzyć głębokość morza?

Chan spo rzał na niego ze zǳiwieniem.
— Nie możesz — mówił coraz silnie Chmielnicki. — Tak i a nie mogłem zmiarko-

wać całe pychy i zuchwalstwa Jaremy! Zali⁹⁰⁴ mogłem podumać, że nie ulęknie się ciebie,
chanie, że nie upokorzy się na twó widok, nie uderzy czołem przed tobą, ale wzniesie
rękę zuchwałą na ciebie samego, przele e krew twoich wo owników i bęǳie ci urągał, po-
tężny monarcho, ak ostatniemu z twoich murzów? Gdybym a tak śmiał myśleć, ciebie
bym znieważył, którego czczę i miłu ę.

— Ałłach! — rzekł chan coraz barǳie zǳiwiony.
— Lecz to ci powiem — mówił dale Chmielnicki z coraz większą pewnością w głosie

i postawie — esteś wielki i potężny; od Wschodu aż do Zachodu narody i monarchowie
bĳą ci czołem i lwem zowią. Jeden Jarema nie pada na twarz przed two ą brodą; więc
eżeli go nie zetrzesz, eżeli karku mu nie ugniesz i po ego grzbiecie nie bęǳiesz na koń
siadał, za nic two a potęga, za nic two a sława, bo powieǳą, że eden kniaź lacki pohańbił
krymskiego carza⁹⁰⁵ i kary nie odebrał — że on większy, że potężnie szy od ciebie…

Nastało głuche milczenie; murzowie, agowie i mułłowie patrzyli ak w słońce w twarz
chana, tamu ąc oddech w piersiach, a on oczy miał zamknięte i myślał.

Chmielnicki wsparł się buławą i czekał śmiało.
— Rzekłeś — przemówił w końcu chan — zegnę kark Jaremy, po ego grzbiecie

na koń będę siadał, aby nie mówiono od Wschodu do Zachodu, że eden pies niewierny
mnie pohańbił.

— Bóg est wielki! — zawołali ednym głosem murzowie.
Chmielnickiemu zaś radość strzeliła z oczu: za edną drogą odwrócił zgubę wiszącą

nad swą głową i sprzymierzeńca wątpliwego w na wiernie szego zmienił.
Ten lew umiał w każde chwili w węża się przeǳierzgnąć⁹⁰⁶.
Oba obozy huczały do późna w noc, ak huczą pszczoły na wyro u, przygrzane słońcem Śmierć, Wo na

wiosennym, a tymczasem na pobo owisku spali snem nieprzebuǳonym i wiecznym ryce-
rze poboǳeni włóczniami, pocięci mieczem, poprzeszywani przez strzały i kule. Księżyc
zeszedł i rozpoczął wędrówkę po tym polu śmierci; więc odbĳał się w kałużach skrze-
płe krwi, wydobywał z pomroki coraz nowe stosy poległych, schoǳił z ednych ciał,
wchoǳił cicho na drugie; przeglądał się w otwartych martwych źrenicach, oświecał si-
ne twarze, szczątki potrzaskane broni, trupy końskie — i promienie ego bladły coraz
barǳie , akby przerażone tym, co wiǳiały. Po polu biegały gǳieniegǳie po edynczo
i gromadkami akieś złowrogie postacie: to czeladź i ciury przyszli obǳierać pobitych,
ak szakale przychoǳą po lwach… Lecz akaś zabobonna bo aźń spęǳiła i ich w końcu
z pobo owiska. Było coś straszliwego, coś ta emniczego zarazem w tym polu pokrytym
trupami, w tym spoko u i nieruchomości żywych niedawno kształtów luǳkich, w te ci-
che zgoǳie, w akie leżeli obok siebie Polacy, Turcy, Tatarzy i Kozacy. Wiatr niekiedy
zaszumiał w zaroślach rosnących na pobo owisku, a żołnierzom czuwa ącym w okopie
wydało się, że to dusze luǳkie kołu ą tak nad ciałami. Jakoż i mówiono, że gdy północ
wybiła w Zbarażu, na całym polu, od okopu aż do taboru, zerwały się z szumem akoby

⁹⁰⁴zali (starop.) — czy. [przypis redakcy ny]
⁹⁰⁵carz (daw.) — władca. [przypis redakcy ny]
⁹⁰⁶przeǳierzgnąć — zmienić. [przypis redakcy ny]
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niezmierne stada ptastwa. Słyszano akieś rozpłakane głosy powietrzne, akieś ogromne
westchnienia, od których włosy wstawały na głowie — i akieś ęki. Ci, co mieli lec esz-
cze w te walce i których uszy otwartsze były na zaziemskie wołania, słyszeli wyraźnie,
ak dusze polskie odlatu ąc wołały: „Przed oczy Two e, Panie, winy nasze składamy!” —
a zaś kozackie ęczały: „Chryste! Chryste, pomyłu ⁹⁰⁷!” — bo ako w bratobó cze wo nie
poległe nie mogły wprost do wiekuiste światłości ulecieć, ale przeznaczone im było lecieć
gǳieś w dal ciemną i razem z wichrem krążyć nad padołem łez, i płakać, i ęczeć po no-
cach, dopóki odpuszczenia wspólnych win i zapomnienia, i zgody u nóg Chrystusowych
nie wyżebrzą!…

Ale wówczas zatwarǳiły się eszcze tym barǳie serca luǳkie i żaden anioł zgody nie
przelatywał nad pobo owiskiem.
 
Naza utrz, zanim słońce rozlało złote blaski na niebie, stanął uż nowy wał ochronny
w polskim obozie. Dawne wały były zbyt obszerne, trudno się było w nich bronić i przy-
choǳić wza em z pomocą, więc książę z panem Przy emskim postanowili zamknąć wo -
ska do ciaśnie szych okopów. Pracowano nad tym gwałtownie całą noc — a husaria na
równi ze wszystkimi pułkami i czelaǳią. Dopiero po trzecie w nocy sen zamknął oczy
utruǳonemu rycerstwu, ale też spali wszyscy, oprócz straży, kamiennym snem, bo i nie-
przy aciel pracował także w nocy, a następnie nie poruszał się długo po wczora sze klęsce.
Spoǳiewano się nawet, że szturm dnia tego wcale nie nastąpi.

Skrzetuski, pan Longinus i Zagłoba, sieǳąc w namiocie, spożywali polewkę piwną,
gęsto okraszoną kostkami sera — i rozmawiali o trudach minione nocy z tym zadowo-
leniem, z akim żołnierze rozmawia ą o świeżym zwycięstwie.

— Mó obycza est kłaść się o wieczornym udo u, a wstawać o rannym, ako czynili
starożytni — mówił pan Zagłoba — ale na wo nie trudno! Śpisz, kiedy możesz, wsta esz,
kiedy cię buǳą. To mnie eno gniewa, że dla takiego tałała stwa musimy się inkomodo-
wać⁹⁰⁸. Ale trudno! Takie czasy! Zapłaciliśmy im też za to wczora . Żeby tak eszcze z parę
razy podobny poczęstunek dostali, odechciałoby się im nas buǳić.

— Nie wiesz waćpan, czy siła⁹⁰⁹ naszych poległo? — pytał Podbipięta.
— I! Niewielu; ak to zawsze bywa, że oblega ących zawsze więce ginie niż oblężo-

nych. Waćpan się na tym nie znasz tak ak a, boś tyle wo ny nie zażywał, ale my, starzy
praktycy, nie potrzebu emy trupa liczyć, bo z same bitwy umiemy wymiarkować.

— Przyuczę się i a przy waćpanach — rzekł ze słodyczą pan Longinus.
— Pewnie, że tak, eżeli tylko dowcip waćpanu dopisze, czego się nie barǳo spo-

ǳiewam.
— Da że waćpan spokó — ozwał się Skrzetuski. — Przecie nie pierwsza to wo na

dla pana Podbipięty, a da Boże na lepszym rycerzom tak stawać, ak on wczora .
— Robiło się, co mogło — odrzekł Litwin — nie tyle, ile by się chciało.
— Owszem! Owszem! wcale nieźle waćpan stawałeś — mówił protekc onalnie Za-

głoba — a że cię inni przewyższyli (tu począł wąs podkręcać do góry), to nie two a wina.
Litwin słuchał ze spuszczonymi oczyma i westchnął, marząc o przodku Stowe ce

i o trzech głowach.
W te chwili skrzydło namiotu uchyliło się i wszedł raźno pan Michał, wesoły ak

szczygieł w pogodny ranek.
— No! Tośmy w kupie! — zawołał pan Zagłoba. — Da cieże mu piwa!
Mały rycerz uścisnął ręce trzem towarzyszom i rzekł:
— Żebyście waćpaństwo wieǳieli, ile kul leży na ma danie, to przechoǳi imaina-

c ę⁹¹⁰! Nie prze ǳiesz, żebyś się nie potknął.
— Wiǳiałem i a to — odrzekł Zagłoba — bom też, wstawszy, przeszedł się kęs

po obozie. Przez dwa lata kury w całym powiecie lwowskim tyle a nie nanoszą. E ,
żeby to tak były a a, dopiero byśmy używali na a ecznicy! A trzeba waćpanom wieǳieć,

⁹⁰⁷pomyłuj (ukr.) — zmiłu się. [przypis redakcy ny]
⁹⁰⁸inkomodować (z łac. incommodum: niedogodność, nieprzy emność) — narażać na niewygody. [przypis

redakcy ny]
⁹⁰⁹siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
⁹¹⁰imainacja (z łac. imaginatio) — wyobraźnia, wyobrażenie. [przypis redakcy ny]
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że a za miskę a ecznicy na większy spec ał oddam. Żołnierska we mnie natura, tak ak
i w was. Z em chętnie co dobrego, byle dużo. Dlatego też i do bitwy skorszy estem od
ǳisie szych młoǳików piecuchów, co to niecułki ulęgałek⁹¹¹ nie z e, żeby się zaraz za
żywot nie trzymał.

— No! Aleś się waćpan wczora z Burła em popisał! — rzekł mały rycerz. — Burła a
tak ściąć — ho! ho! Nie spoǳiewałem się tego po waćpanu. Toż to przecież był rycerz
przesławny na całą Ukrainę i Turecczyznę.

— Co? Ha! — rzekł z zadowoleniem Zagłoba. — Nie pierwszyzna mi to, nie pierw-
szyzna, panie Michale. Wiǳę, szukaliśmy się wszyscy w korcu maku, ale też i dobraliśmy
się we czterech tak, że takie czwórki w całe Rzeczypospolite nie zna ǳiesz. Dalibóg,
z waćpanami i z księciem naszym na czele ruszyłbym samopięt⁹¹², choćby na Stambuł.
Bo uważcie tylko: pan Skrzetuski zabił Burdabuta, a wczora Tuha -be a…

— Tuha -be nie zabit — przerwał porucznik — sam czułem, że mi się ostrze zwinęło;
późnie też zaraz nas rozǳielili.

— Wszystko edno — rzekł Zagłoba — nie przerywa , panie Janie. Pan Michał usiekł
w Warszawie Bohuna, akeśmy ci to mówili…

— Lepie byś waść nie wspominał — rzekł Litwin.
— Co się wymówiło, to się wymówiło — odparł Zagłoba. — Choć wolałbym był nie

wspominać, ale idę dale … otóż pan Podbipięta z Myszykiszek zdusił owego Puł ana, a a
Burła a. Nie zamilczę wszelako waćpaństwu, że oddałbym tamtych wszystkich za ednego
Burła a i że pono na cięższą miałem robotę. Diabeł to był, nie Kozak, co? Żebym tak miał
synów legitime natos⁹¹³, piękne bym im imię zostawił. Ciekawym tylko, co król egomość
i se my na to powieǳą, ak nas nagroǳą, nas, którzy się siarką i saletrą więce niż czym
innym żywimy.

— Był większy od nas wszystkich rycerz — rzekł pan Longinus — a nazwiska ego
nikt nie wie i nie pamięta.

— A to ciekawym, kto taki? Chyba w starożytności? — rzekł urażony Zagłoba.
— Nie w starożytności, ale, brateńku, ten, który króla Gustawa Adolfa pod Trzcianną

razem z koniem obalił i w asyr⁹¹⁴ wziął — rzekł Litwin.
— A a słyszałem, że było to pod Puckiem — wtrącił pan Michał.
— Wszelako król mu się wyrwał i zbiegł — rzekł Skrzetuski.
— Tak est! Wiem a coś o tym — mówił przymyka ąc oko pan Zagłoba — bom

wtedy właśnie pod panem Koniecpolskim, o cem chorążego, służył… wiem a coś o tym!
Modestia⁹¹⁵ to nie pozwala onemu rycerzowi powieǳieć swego nazwiska i dlatego nikt
go nie wie. Chociaż, wierzcie w to, co powiem: Gustaw Adolf wielkim był wo ownikiem,
prawie panu Koniecpolskiemu równym, ale w po edynczym spotkaniu z Burła em cięższa
była robota — a wam to mówię!

— To niby znaczy, żeś to waćpan powalił Gustawa Adolfa? — pytał Wołody owski.
— Albożem ci się pochwalił, panie Michale?… niech tam to uż zostanie w niepamięci

— mam a się z czym i ǳiś pochwalić: co będę dawne czasy wspominał!… Strasznie to
piwsko burczy w żywocie — a im więce w nim sera, tym więce burczy. Wolę winną
polewkę — choć chwała Bogu i za to, co est, bo wkrótce może i tego nie starczy… Ksiąǳ Ksiąǳ, Żołnierz, Jeǳenie
Żabkowski mnie mówił, że ponoś⁹¹⁶ wiwendy skąpo, a on się tym barǳo niepokoi, bo ma
brzuch ak gumno. Setny to bernardyn! Okrutniem go polubił. Więce w nim żołnierza
niż mnicha. Kiedy by kogo w pysk trzasnął, to choć zaraz trumnę zamawia .

— Ale — rzekł mały rycerz — nie mówiłem też waćpaństwu, ak grzecznie poczynał
sobie te nocy ksiąǳ Jaskólski. Usadowił się w onym narożniku, w te srogie wieży po
prawe stronie zamku — i patrzył na bitwę. A trzeba wieǳieć, że on okrutnie z guldynki⁹¹⁷
strzela. Powiada tedy do Żabkowskiego: „Nie będę do Kozaków strzelał, bo zawszeć to

⁹¹¹niecułki ulęgałek — miski ǳikich gruszek. [przypis redakcy ny]
⁹¹²samopięt (starop.) — w pięciu, sam z czterema towarzyszami. [przypis redakcy ny]
⁹¹³legitime natos (łac.) — uroǳonych z legalnego małżeństwa. [przypis redakcy ny]
⁹¹⁴jasyr (z tur.) — niewola. [przypis redakcy ny]
⁹¹⁵modestia (łac.) — skromność. [przypis redakcy ny]
⁹¹⁶ponoś (daw.) — podobno. [przypis redakcy ny]
⁹¹⁷guldynka (starop.) — myśliwska strzelba gwintowana. [przypis redakcy ny]
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chrześcĳanie, choć Bogu dyzgusta⁹¹⁸ czynią; ale do Tatarów (powiada) nie wytrzymam!”
— i ak ął dmuchać, tak ich podobno coś z pół kopy⁹¹⁹ przez całą bitwę popsował⁹²⁰.

— Żeby to wszystko duchowieństwo było takie! — westchnął Zagłoba. — Ale nasz
Muchowiecki to eno ręce ku niebu wznosi, a płacze, że się tyle krwi chrześcĳańskie le e.

— Da waść pokó — rzekł poważnie Skrzetuski. — Ksiąǳ Muchowiecki święty
ksiąǳ i w tym masz na lepszy dowód, że choć on nie starszy od tamtych dwóch, przecie
głowy przed ego zacnością schyla ą.

— Nie tylko a też nie negu ę ego świątobliwości — odparł Zagłoba — ale myślę,
że i samego chana potrafiłby nawrócić. O , mości panowie! Musi się tam ego chańska
mość sierǳić, aż wszy na nim koziołki ze strachu przewraca ą! Jeżeli przy ǳie z nim do
układów, po adę i a z komisarzami. Znamy się z dawna i niegdyś wielce mnie miłował.
Może też sobie przypomni.

— Do układów Janickiego pewnie wybiorą, bo on po tatarsku, tak ak po polsku
mówi — rzekł Skrzetuski.

— I a tak samo, a z murzami znamy się ak łyse konie. Córki mi swo e chcieli w Kry-
mie oddawać, żeby się potomstwa pięknego doczekać, a żem to był młody i paktów kon-
wentów⁹²¹ nie zawierałem ze swo ą niewinnością, ako imć Podbipięta z Myszykiszek,
więcem tam siła⁹²² figlów napłatał.

— Słuchać hadko⁹²³! — rzekł pan Longinus spuszcza ąc oczy.
— A waćpan to ako szpak wyuczony; edno w kółko powtarza. Widać, że boćwin-

kowie⁹²⁴ mowy luǳkie dobrze eszcze nie umie ą.
Dalszy ciąg rozmowy przerwał gwar dochoǳący z zewnątrz namiotu — więc rycerze

wyszli zobaczyć, co się ǳie e. Mnóstwo żołnierzy stało na okopie, spogląda ąc na okolicę,
która w ciągu nocy zmieniła się znacznie i eszcze w oczach się zmieniała. Kozacy również
nie próżnowali od czasu ostatniego szturmu, ale sypali szańce, zaciągali na nie ǳiała tak
długie i donośne, akich nie było w polskim obozie, porozpoczynali poprzeczne, wężowato
idące fosy, aprosze⁹²⁵; z daleka wydawały się te nasypy ak tysiące olbrzymich kretowisk.
Cała pochyła równina była nimi pokryta, świeżo skopana ziemia czerniła się wszęǳie
mięǳy zielonością — i wszędy mrowiło się od pracu ącego ludu. Na pierwszych wałach
migotały także krasne czapki moło ców.

Książę stał także na okopie w towarzystwie starosty krasnostawskiego i pana Przy-
emskiego. Poniże kasztelan bełski poglądał przez perspektywę⁹²⁶ na roboty kozackie
i mówił do podczaszego koronnego:

— Nieprzy aciel rozpoczyna regularne oblężenie. Wiǳę, że trzeba nam bęǳie obrony
w okopie po niechać i do zamku się przenieść.

Dosłyszał te słowa książę Jeremi i rzekł pochyla ąc się z góry ku kasztelanowi:
— Niechże nas Bóg od tego broni, bo dobrowolnie akoby w potrzask byśmy leźli.

Tu nam żyć albo umierać.
— Takie i mo e zdanie, choćbym miał co ǳień ednego Burła a zabĳać — wtrącił

pan Zagłoba. — Protestu ę imieniem całego wo ska przeciw zdaniu aśnie wielmożnego
kasztelana bełskiego.

— To do waści nie należy! — rzekł książę.
— Cicho waść! — szepnął Wołody owski ciągnąc szlachcica za rękaw.
— Wygnieciemy ich w tych zakrywkach ako krety — mówił Zagłoba — a a waszą

książęcą mość proszę, aby mnie pierwszemu pozwolił iść z wycieczką. Zna ą oni mnie uż
dobrze, pozna ą eszcze lepie .

— Z wycieczką?… — rzekł nagle książę i zmarszczył brwi. — Czeka no waść… noce
z wieczora bywa ą ciemne…

⁹¹⁸dyzgust (łac.) — przykrość, niesmak. [przypis redakcy ny]
⁹¹⁹kopa — sześćǳiesiąt. [przypis redakcy ny]
⁹²⁰popsować (daw.) — popsuć, tu: zabić. [przypis redakcy ny]
⁹²¹pakta konwenta (z łac.) — umowa, ugoda, układy. [przypis redakcy ny]
⁹²²siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
⁹²³hadko (z białorus.) — przykro, obrzydliwie. [przypis redakcy ny]
⁹²⁴boćwina a. botwina — liście buraczane; obraźliwe określenie mieszkańców Litwy. [przypis redakcy ny]
⁹²⁵aprosz (z . aproche: pode ście, przybliżenie) — okopy, pozwala ące pode ść bliże do obozu wroga. [przypis

redakcy ny]
⁹²⁶perspektywa (daw.) — luneta. [przypis redakcy ny]
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Tu zwrócił się do starosty krasnostawskiego, do pana Przy emskiego i do regimen-
tarzy.

— Proszę waszmość panów na radę — rzekł.
I zstąpił z okopu, a za nim udała się cała starszyzna.
— Na miłość boską, co waćpan czynisz? — mówił Wołody owski do Zagłoby. — Cóż

to? Służby i dyscypliny nie znasz, że do rozmowy starszych się mieszasz? Książę łaskawy
pan, ale w czasie wo ny nie ma z nim żartów.

— Nic to, panie Michale! — odrzekł Zagłoba. — Pan Koniecpolski, o ciec, srogi był
lew, a na moich radach siła⁹²⁷ polegał i niech mnie ǳiś wilcy z eǳą, eżeli nie dlatego po
dwakroć pogromił Gustawa Adolfa. Umiem a z panami gadać! Albo i teraz! — zauwa-
żyłeś, ak książę obstupuit⁹²⁸, gdym mu wycieczkę doraǳił? Jeżeli Bóg da wiktorię, czy a
bęǳie zasługa — co? — two a?

W te chwili zbliżył się Zaćwilichowski.
— A co? Ry ą! Ry ą ak świnie! — rzekł ukazu ąc na pole.
— Wolałbym, żeby to były świnie — odpowieǳiał Zagłoba — bo kiełbasy by nam

tanio wypadły, a ich padło i dla psów się nie przygoǳi. ǲiś uż musieli żołnierze kopać
studnie w kwaterach pana Firle a, gdyż we wschodnim stawie od trupów wody nie znać.
Nad ranem żółć w psubratach popękała i wszyscy spłynęli. Jak przy ǳie piątek, nie bęǳie
można ryb eść, bo mięsem karmione.

— Prawda est — rzecze Zaćwilichowski — starym żołnierz, a tyle trupa dawnom
nie wiǳiał, chyba pod Chocimiem⁹²⁹ przy szturmach anczarskich⁹³⁰ na nasz obóz.

— Zobaczysz go waszmość eszcze więce — a to waszmości mówię!
— Myślę, że ǳiś wieczorem albo eszcze i przed wieczorem znowu do szturmu ruszą.
— A a powiadam, że do utra zostawią nas w spoko u.
Ledwie pan Zagłoba skończył mówić, gdy na szańcach kozackich wykwitły długie

białe dymy i kule z szumem przeleciały nad okopem.
— Masz waść! — rzekł Zaćwilichowski.
— Ba! Sztuki wo enne nie zna ą! — odparł Zagłoba.
Stary Zaćwilichowski miał ednak słuszność. Chmielnicki rozpoczął regularne oblęże-

nie, poprzecinał wszystkie drogi, wy ścia, od ął paszę, sypał aprosze i szańce, podkopywał
się wężownicami pod obóz, ale szturmów nie poniechał. Postanowił on nie dać spoko-
u oblężonym, nużyć ich, straszyć, trzymać w ustawiczne bezsenności i nękać dopóty,
dopóki broń nie wypadnie z ich rąk zesztywniałych. Więc wieczorem znowu uderzył na
kwatery Wiśniowieckiego z nie lepszym ak poprzedniego dnia skutkiem, tym barǳie
że i moło cy nie szli uż z taką ochotą. Następnego dnia ogień nie ustawał ani na chwi-
lę. Wężownice tak uż były bliskie, że i ręczna strzelba donosiła do wałów; przykrywki
ziemne dymiły ak małe wulkany od rana do wieczora. Nie była to walna bitwa, ale nie-
usta ąca szarpanina. Oblężeni wypadali niekiedy z wałów, a wówczas przychoǳiło do
szabel, cepów, kos i włóczni. Ale zaledwie wygnieciono ednych moło ców, natychmiast
przykrywki napełniały się nowym ludem. Żołnierz przez cały ǳień nie miał ani chwili
odpoczynku, a gdy nadszedł upragniony zachód słońca, rozpoczął się nowy szturm ge-
neralny — o wycieczce nie było co i myśleć.

W nocy  lipca uderzyli dwa ǳielni pułkownicy, Hładki i Nebaba, na kwatery
książęce i ponieśli znów straszną klęskę. Trzy tysiące na ǳielnie szych moło ców legło
na placu — reszta, goniona przez starostę krasnostawskiego, uciekła w na większym po-
płochu do taboru, rzuca ąc broń i rogi z prochem. Również niefortunny koniec spotkał
i Fedoreńka, który korzysta ąc z gęste mgły o mało na świtaniu nie wziął miasta. Odparł
go pan Korf na czele Niemców, a pan starosta krasnostawski i pan chorąży Koniecpolski
wybili prawie do szczętu w ucieczce.

Lecz nic to było wszystko w porównaniu z okropną nawałą, aka dnia  lipca rozpętała
się nad okopem. Uprzednie nocy wysypali Kozacy naprzeciw kwater Wiśniowieckiego

⁹²⁷siła (starop.) — barǳo. [przypis redakcy ny]
⁹²⁸obstupuit (łac.) — zǳiwił się, osłupiał. [przypis redakcy ny]
⁹²⁹Chocim (ukr. Chotyn) — miasto i twierǳa nad Dniestrem, wówczas na granicy z podporządkowaną Tur-

kom Mołdawią, ǳiś w płd.-zach. części Ukrainy; bitwa pod Chocimiem () — taktyczne zwycięstwo wo sk
polsko-litewsko-kozackich nad armią turecką. [przypis redakcy ny]

⁹³⁰janczarowie (tur.) — piechota turecka. [przypis redakcy ny]
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wysoki wał, z którego armaty wielkiego kalibru ziały nieustannym ogniem, gdy zaś ǳień
minął i pierwsze gwiazdy zabłysły na niebie, ǳiesiątki tysięcy luǳi ruszyły do ataku.
Jednocześnie w dali ukazało się kilkaǳiesiąt straszliwych machin, podobnych do wież,
które toczyły się z wolna ku okopowi. Po bokach ich wznosiły się na kształt potwornych
skrzydeł mosty, które przez fosy miano przerzucać — a szczyty dymiły, świeciły i huczały
wystrzałami lekkich ǳiałek, rusznic i samopałów. Szły te wieże mięǳy mrowiem głów
akby olbrzymi pułkownicy — to czerwieniąc się w ogniu armat, to niknąc w dymie
i ciemności. Żołnierze ukazywali e sobie z daleka, szepcąc:

— To hula -horodyny! Nas to Chmielnicki bęǳie mełł w tych wiatrakach.
— Patrzcie, ak się toczą z hukiem, rzekłbyś: grzmoty!
— Z armat do nich! Z armat! — wołali inni.
Jakoż puszkarze książęcy posyłali kulę za kulą, granat za granatem ku straszliwym

machinom, ale że widać e było wówczas tylko, gdy wystrzały rozdarły ciemność, więc
kule mĳały e na częście .

Tymczasem zbita masa kozactwa napływała coraz bliże , ak czarna fala płynąca nocą
z dalekie morskie przestrzeni.

— Uf! — mówił pan Zagłoba sto ąc wraz z azdą przy Skrzetuskim — gorąco mi ak
nigdy w życiu! Noc taka parna, że suche nitki na mnie nie ma. Diabli nadali te machiny!
Sprawże, Boże, żeby się ziemia pod nimi rozstąpiła, bo uż mi kością w gardle sto ą te
ła daki… amen! Ni z eść, ni się wyspać… psi w lepszych kondyc ach⁹³¹ od nas ży ą! Uf!
Jak parno!

Rzeczywiście powietrze było ciężkie i parne, a do tego przesycone wyziewami trupów
gnĳących od kilku dni na całym pobo owisku. Niebo przysłoniło się czarną i niską oponą
chmur. Burza wisiała nad Zbarażem. Żołnierzom pod zbro ami pot oblewał ciało, a piersi
oddychały z wysileniem.

W te chwili bębny poczęły warczeć w ciemnościach.
— Już zaraz uderzą! — rzekł Skrzetuski. — Słyszysz waść? — bębnią.
— Słyszę. Żeby w nich diabli bębnili! Czysta desperac a!
— Koli! Koli⁹³²! — zawrzasły tłumy rzuca ąc się ku okopom.
Bitwa zawrzała na całe długości okopu. Uderzono ednocześnie na Wiśniowieckiego,

na Lanckorońskiego, na Firle a i Ostroroga, aby eden drugiemu nie mógł przychoǳić
z pomocą. Kozactwo, spo one gorzałką, szło eszcze zaciekle niż w czasie poprzednich
szturmów, ale tym ǳielnie szy napotykało opór. Duch bohaterski woǳa ożywiał żołnie-
rzy; groźne piechoty kwarciane złożone z chłopów mazurskich zbiły się tak z kozactwem,
że pomieszały się z nim zupełnie. Walczono tam na kolby, pięści i zęby. Pod razami za-
wziętych Mazurów legło kilkuset na pysznie sze piechoty zaporoskie , ale wnet nowe
tłumy zalały ich zupełnie. Bitwa na całe linii stawała się coraz zażartszą. Rury muszkie-
tów paliły ręce żołnierzy, tchu im brakło, starszyźnie głos zamarł w garǳieli od wrzasków
komendy. Starosta krasnostawski i Skrzetuski wypadli znów z azdą i za eżdżali z boku
Kozaków, tratu ąc całe pułki i pławiąc się we krwi.

Goǳina upływała za goǳiną i szturm nie ustawał, bo straszliwe luki w szeregach ko-
zackich Chmielnicki w ednym mgnieniu oka zapełniał nowymi siłami. Tatarzy dopoma-
gali wrzaskiem, puszcza ąc zarazem chmury strzał na broniących się żołnierzy; niektórzy,
sto ąc w tyle czerni, zaganiali ą do szturmu batami z byczego surowca⁹³³. Wściekłość
walczyła z wściekłością, pierś uderzała o pierś — mąż wiązał się w uścisku śmiertelnym
z mężem…

I tak walczyli, ak walczą rozhukane fale morskie z wyspą skalistą.
Nagle ziemia zatrzęsła się pod nogami wo owników, a całe niebo stanęło w sinym

ogniu, akby uż Bóg nie mógł dłuże patrzyć na okropności luǳkie. Łoskot straszliwy
zgłuszył wrzaski luǳkie i huk armat. To artyleria niebieska rozpoczęła teraz straszliwą
kanonadę. Grzmoty roztaczały się od wschodu na zachód. Zdawało się, że to niebo wraz
z chmurami pękło i wali się na głowy walczących. Chwilami świat cały wyglądał ak e-
den płomień, chwilami ślepło wszystko od ciemności i znów czerwone zygzaki gromów
rozǳierały czarną oponę. Wicher uderzył raz i drugi, zerwał tysiące czapek, proporców,

⁹³¹kondycje (z łac.) — warunki. [przypis redakcy ny]
⁹³²Koli! Koli! (ukr. koły: kłu ) — bĳ, zabĳ! [przypis redakcy ny]
⁹³³surowiec — niewyprawiona skóra. [przypis redakcy ny]
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chorągwi i rozmiótł e w mgnieniu oka po pobo owisku. Pioruny poczęły walić eden
za drugim — potem nastąpił chaos grzmotów, błyskawic, wichru, ognia i ciemności —
niebo się wściekło, ak luǳie.

Niepamiętna burza rozszalała się nad miastem, zamkiem, okopami i taborem. Bitwa
została przerwana. Na koniec upusty niebieskie rozwarły się i nie strugi, ale potoki dżdżu
poczęły lać na ziemię. Fala przysłoniła świat: o krok naprzód nie było nic widać. Trupy
w fosie spłynęły. Pułki kozackie, porzuciwszy szturm, biegły edne za drugimi ku tabo-
rowi, szły na oślep, spotykały się ze sobą i sąǳąc, że to nieprzy aciel e goni, rozpraszały
się w ciemności; za nimi, topiąc się i przewraca ąc, umykały armaty, amunic e, wozy.
Woda porozrywała roboty ziemne kozackie, szumiała w rowach i wężownicach, wciskała
się w nakrywki ziemne, lubo⁹³⁴ ubezpieczono e rowami, i biegła z szumem po równinie,
akby goniąc ucieka ących moło ców.

Deszcz walił coraz większy. Piechoty w okopie umknęły z wałów, szuka ąc pod na-
miotami schronienia, tylko dla azdy starosty krasnostawskiego i Skrzetuskiego nie przy-
choǳił rozkaz odwrotu. Stali więc eden przy drugim akoby w eziorze, strząsa ąc z siebie
wodę. Tymczasem burza poczęła z wolna przechoǳić. Po północy deszcz wreszcie ustał.
Mięǳy przerwami chmur tu i owǳie zabłysły gwiazdy. Upłynęła eszcze goǳina — i wo-
da trochę spadła. Wówczas przed chorągwią Skrzetuskiego ukazał się niespoǳianie sam
książę.

— Mości panowie — spytał — a ładownice wam nie zamokły?
— Suche, mości książę! — odpowieǳiał Skrzetuski.
— To dobrze! Zsiąść mi z koni, ruszyć przez wodę ku onym beluardom, podsypać e

prochem i zapalić. A cicho mi iść! Pan starosta krasnostawski pó ǳie z wami.
— Według rozkazu! — odpowieǳiał Skrzetuski.
Wtem książę do rzał mokrego pana Zagłobę.
— Waść się prosiłeś na wycieczkę — rusza że teraz! — rzekł.
— Masz, diable, kubrak! — mruknął pan Zagłoba. — Tego eszcze brakowało!
W pół goǳiny potem dwa odǳiały rycerzy po dwieście pięćǳiesiąt luǳi, broǳąc

po pas w woǳie, biegły z szablami w ręku ku owym straszliwym „hula -horodynom”
kozackim, sto ącym o pół sta a od okopu. Jeden odǳiał wiódł „lew nad lwy”, pan starosta
krasnostawski, Marek Sobieski, który ani chciał słyszeć o pozostaniu w okopie, drugi —
Skrzetuski. Czeladź niosła za rycerzami maźnice ze smołą, suche pochodnie i prochy,
a oni szli cicho ak wilcy skrada ący się ciemną nocą ku owczarni.

Mały rycerz przyłączył się na ochotnika do Skrzetuskiego, bo kochał pan Michał takie
wyprawy nad życie — dreptał więc teraz po woǳie ma ąc radość w sercu, a szablę w dłoni;
obok postępował pan Podbipięta z gołym Zerwikapturem, widny mięǳy wszystkimi, bo
o dwie głowy od na wyższych wyższy; a mięǳy nimi nadążał sapiąc pan Zagłoba i mruczał
z nieukontentowaniem, przedrzeźnia ąc słowa książęce:

— „Chciało ci się wycieczki — rusza teraz!” Dobrze! Psu by się nie chciało iść na
wesele przez taką wodę. Jeżelim doraǳał wycieczkę w taki czas, to niech nigdy w życiu nic
prócz wody nie pĳę! Ja nie kaczka, a mó brzuch nie czółno. Zawsze miałem abominac ę⁹³⁵
do wody, a cóż dopiero do takie , w które chłopska padlina moknie…

— Cicho waść! — rzekł pan Michał.
— Waść sam cicho! Nie większyś od kiełbia⁹³⁶ i umiesz pływać, to ci łatwo. Powiem

nawet, że niewǳięcznie to ze strony księcia, żeby mi eszcze po zabiciu Burła a nie dać
spoko u. Dość uż Zagłoba zrobił, niech eno każdy tyle zrobi, a Zagłobie da cie spokó ,
bo pięknie bęǳiecie wyglądali, ak go nie stanie! Na Boga! Jeżeli wpadnę w aką ǳiurę,
wyciągnĳcieże mnie, waćpanowie, za uszy, bo się zaraz zale ę.

— Cicho waść! — rzekł Skrzetuski. — Kozacy tam sieǳą, w tych ziemnych zakryw-
kach, eszcze cię usłyszą.

— Gǳie? Co waćpan gadasz?
— A tam, w onych kopcach pod darnią.
— Tego eszcze brakowało! Niechże to asne pioruny zatrzasną!

⁹³⁴lubo (daw.) — chociaż. [przypis redakcy ny]
⁹³⁵abominacja (z łac.) — wstręt, odraza. [przypis redakcy ny]
⁹³⁶kiełb — mała ryba z roǳiny karpiowatych. [przypis redakcy ny]
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Resztę słów stłumił pan Michał położywszy Zagłobie dłoń na ustach, bo zakrywki
były uż ledwie o pięćǳiesiąt kroków odległe. Szli wprawǳie cicho rycerze, ale woda
chlupotała im pod nogami; szczęściem deszcz znowu zaczął padać i szum ego głuszył
stąpania.

Straży przy zakrywkach nie było. Któż bowiem spoǳiewałby się wycieczki po szturmie
i po takie burzy, która akby eziorem rozǳieliła walczących.

Pan Michał z panem Longinem skoczyli naprzód i pierwsi doszli do kopca. Mały
rycerz puścił szablę na sznurek, złożył dłonie do ust i począł wołać:

— He , ludy⁹³⁷!
— A szczo⁹³⁸? — ozwały się ze środka głosy moło ców, widocznie przekonanych, że

to ktoś od taborów kozackich przychoǳi.
— Sława Bohu! — odrzekł Wołody owski — a puśćcie no!
— A to nie wiesz, ak we ść?
— Wiem uż! — odrzekł Wołody owski i zmacawszy we ście skoczył do środka.
Pan Longinus z kilku innymi runął za nim.
W te chwili wnętrze pokrywki zabrzmiało przeraźliwym wyciem luǳkim — edno-

cześnie rycerstwo, wydawszy okrzyk, rzuciło się ku innym kopcom. W ciemności rozległy
się ęki, szczęk żelaza, gǳieniegǳie przebiegały akieś ciemne postacie, inne padały na
ziemię, czasem huknął wystrzał — ale wszystko razem nie trwało dłuże ak kwadrans.
Moło cy, zaskoczeni po na większe części w śnie głębokim, nie bronili się nawet —
i wygnieciono ich wszystkich, zanim zdołali za broń chwycić.

— Do hula -grodów! Do hula -grodów! — rozległ się głos starosty krasnostawskiego.
Rycerstwo rzuciło się ku wieżom.
— Palić od środka, bo z wierzchu mokre! — zagrzmiał Skrzetuski.
Ale rozkaz niełatwy był do wykonania. W wieżach budowanych z bierwion sosnowych

nie było ani drzwi, ani żadnego otworu. Strzelcy kozaccy wchoǳili na nie po drabinach,
ǳiała zaś, ponieważ mogły się mieścić tylko mnie sze, wciągano na powrozach. Rycerze
biegali więc czas akiś naokoło, próżno siekąc szablami belki lub szarpiąc rękoma za węgły.

Na szczęście czeladź miała siekiery; poczęto rąbać. Starosta krasnostawski kazał też
podkładać puszki z prochem umyślnie na ten cel przygotowane. Pozapalano maźnice ze
smołą, ak również pochodnie — i płomień począł lizać mokre, lecz przesiąknięte żywicą
bierwiona.

Zanim ednakże za ęły się bierwiona, zanim prochy wybuchły, pan Longinus schylił
się i podniósł ogromny głaz wydobyty z ziemi przez Kozaków.

Czterech na tęższych z ludu mocarzy nie ruszyłoby go z mie sca, lecz on kołysał nim
w potężnych rękach — i tylko przy świetle maźnic widać było, że krew wystąpiła mu na
twarz. Rycerze oniemieli z poǳiwu.

— To Herkules! Niechże go kule bĳą! — wołali wznosząc ręce do góry.
Tymczasem pan Longinus zbliżył się do nie podpalone eszcze beluardy, przechylił

się w tył i puścił kamień w sam środek ściany.
Obecni aż pochylili głowy, tak głaz huczał. Pękły od ciosu zaraz spo enia; rozległ się

trzask, wieża roztwarła się ak złamane podwo e i runęła z łoskotem.
Stos drzewa polano smołą i podpalono w edne chwili.
Po nie akim czasie kilkaǳiesiąt olbrzymich płomieni oświeciło całą równinę. Deszcz

padał ciągle, ale ogień przemógł go — i „paliły się te beluardy z poǳiwem obu wo sk,
ako że w ǳień tak mokry”.

Skoczyli na pomoc z kozackiego taboru Stępka, Kułak i Mrozowicki, każdy na czele
kilku tysięcy moło ców, i próbowali gasić — próżno! Słupy ognia i czerwonego dymu
strzelały coraz potężnie ku niebu, odbĳa ąc się w eziorkach i kałużach, których burza
naczyniła na pobo owisku.

Tymczasem rycerze wracali w ściśniętych szeregach do okopu, gǳie z daleka uż wi-
tano ich radosnymi okrzykami.

Nagle Skrzetuski obe rzał się naokoło, rzucił okiem w głąb szeregu i krzyknął grzmią-
cym głosem:

⁹³⁷ludy (ukr.) — luǳie. [przypis redakcy ny]
⁹³⁸szczo (ukr.) — co. [przypis redakcy ny]
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— Stó !
Pana Longina i małego rycerza nie było mięǳy wraca ącymi.
Widocznie, uniesieni zapałem, zbyt długo zabawili się przy ostatnie beluarǳie, a mo-

że odnaleźli gǳie zata onych eszcze moło ców, dość, iż widocznie nie spostrzegli odwro-
tu.

— Naprzód! — skomenderował Skrzetuski.
Starosta krasnostawski, idąc na drugim końcu szeregu, nie rozumiał, co zaszło, i biegł

pytać — gdy w te że chwili oba pożądani rycerze ukazali się, akby spod ziemi wyrośli,
na pół drogi mięǳy beluardami a rycerstwem.

Pan Longinus z błyszczącym Zerwikapturem w ręku stąpał olbrzymimi krokami,
a przy nim biegł kłusem pan Michał. Oba głowy mieli zwrócone ku goniącym ich na
kształt zgrai psów moło com.

Przy czerwone łunie pożaru widać było całą gonitwę doskonale. Rzekłbyś: olbrzymia
łosza⁹³⁹ uchoǳi przed gromadą strzelców ze swoim małym, gotowa w każde chwili rzucić
się na napastników.

— Zginą! Na miłosierǳie boskie, pręǳe ! — krzyczał rozǳiera ącym głosem pan
Zagłoba — ustrzelą ich z łuków albo z piszczeli⁹⁴⁰! Na rany Chrystusa, pręǳe !

I nie bacząc na to, że nowa bitwa może się za chwilę zawiązać, leciał z szablą w ręku
razem ze Skrzetuskim i innymi na pomoc, utykał, przewracał się, podnosił, sapał, krzyczał,
trząsł się cały i gnał resztkami nóg i tchu.

Jednakże moło cy nie strzelali, bo samopały zamokły, a cięciwy łuków rozmiękły —
więc nacierali eno coraz bliże . Kilkunastu ich wysforowało się naprzód i uż, uż mieli
dobiec, ale wówczas oba rycerze zwrócili się ku nim ak odyńce i wydawszy krzyk okropny
wznieśli szable do góry. Kozacy stanęli w mie scu. Pan Longinus ze swym olbrzymim
mieczem wydawał im się akąś nadprzyroǳoną istotą.

I ako dwa bure wilki zbyt napierane przez ogary odwrócą się i błysną białymi kłami,
a psiarnia, skomląc z dala, nie śmie się na nie rzucić, tak i oni odwracali się po kilkakroć
i za każdym razem biegnący na przeǳie stawali na mie scu. Raz tylko puścił się ku nim
eden, widocznie śmielsze natury, z kosą w ręku; ale pan Michał skoczył ak żbik ku
niemu i ukąsił go na śmierć. Reszta czekała na innych, którzy nadchoǳili biegiem gęstą
ławą.

Lecz i szereg rycerzy był coraz bliższy, a pan Zagłoba leciał z szablą nad głową, krzycząc
nieluǳkim głosem:

— Bĳ! Mordu !
Wtem huknęło z okopów i granat, chychocząc ak puszczyk, zakreślił czerwony łuk

na niebie i upadł w ściśniętą ławicę; za nim drugi, trzeci, ǳiesiąty. Zdawało się, że bitwa
rozpoczyna się na nowo.

Kozakom aż do oblężenia Zbaraża nie znane były tego roǳa u pociski i po trzeźwemu
bali się ich na więce , wiǳąc w nich czary „Jaremy” — więc ławica wstrzymała się w ed-
ne chwili, potem pękła na dwo e, a razem pękły i granaty roznosząc postrach, śmierć
i zniszczenie.

— Spasa tes⁹⁴¹! Spasa tes! — rozległy się przerażone głosy.
I pierzchło wszystko, a tymczasem pan Longinus i mały rycerz wpadli w zbawczy

szereg husarzy.
Zagłoba rzucał się to ednemu, to drugiemu na szy ę, całował ich po policzkach

i oczach. Radość dławiła go, a on ą tłumił, nie chcąc miękkiego serca okazać — i wołał:
— Ha, skurczybyki! Nie powiem, żebym was miłował, ale się o was bałem! Boda was

byli usiekli! Tak to służbę znacie, że na tyłach zosta ecie! Warto by was końmi po ma danie
za nogi powlec! Pierwszy powiem księciu, by wam poenam⁹⁴² obmyślił… Chodźmy teraz
spać… Chwała Bogu i za to! Szczęście tych psubratów, że przed granatami uciekli, bo
byłbym ich naszatkował ak kapusty. Wolę się bić niż patrzyć spoko nie, ak zna omi
giną. Musimy ǳisia podpić! Chwała Bogu i za to! Już myślałem, że wam obum requiem⁹⁴³

⁹³⁹łosza — samica łosia, klempa. [przypis redakcy ny]
⁹⁴⁰piszczel a. kĳ — prymitywna ręczna broń palna, używana od XIV w. [przypis redakcy ny]
⁹⁴¹spasajtes (z ukr.) — ratu cie się. [przypis redakcy ny]
⁹⁴²poena, poenae (łac.) — kara, tu B. lp poenam: karę. [przypis redakcy ny]
⁹⁴³requiem (łac.) — odpoczynek; wieczny odpoczynek, modlitwa za zmarłych. [przypis redakcy ny]
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utro zaśpiewamy. Ale żału ę, że spotkania nie było, bo mnie ręka okrutnie świerzbi, choć
w nakrywkach dałem im bobu z cebulą.
 
Jednakże znowu wypadło zatoczyć nowe wały i u ąć obozu, aby udaremnić wykonane uż
prace ziemne kozackie i uszczuplonym siłom ułatwić obronę. Kopano tedy po szturmie
całą noc. Zaczem Kozacy nie próżnowali także. Podszedłszy cicho ciemne nocy z wtorku
na środę, rzucili naokoło obozu drugi wał, wiele wyższy. Stąd na zorzy, ozwawszy się
wszyscy głosem, poczęli zaraz strzelać i całe cztery dni i cztery noce strzelali. Czyniono
sobie wza em wiele szkód, albowiem z obu stron na lepsi strzelcy szli w zawody.

Od czasu do czasu zrywały się masy kozactwa i czerni do szturmu, ale nie dochoǳiły
do wałów, tylko strzelanina stawała się coraz gorętszą. Nieprzy aciel, ma ąc potężne siły,
zmieniał walczące odǳiały prowaǳąc edne na spoczynek, drugie do bo u. Ale w obozie
nie było żołnierza do zastępstwa: edni i ci sami luǳie musieli strzelać, zrywać się co
chwila do obrony pod groźbą szturmów, grzebać zabitych, kopać studnie i podsypywać
wyże wały, aby lepszą dawały zasłonę. Sypiano, a racze drzemano u wałów wśród ognia
i kul lecących tak gęsto, że każdego ranka można e było zmiatać bezpiecznie z ma danu.
Przez cztery dni nikt nie zrzucił z siebie oǳieży, która mokła na deszczu, schła na słońcu,
paliła w ǳień, ziębiła w nocy — przez cztery dni nikt nie miał w ustach nic ciepłego. Pito
gorzałkę, domieszywa ąc do nie prochu dla większe tęgości, gryziono suchary i rwano
zębami wyschłe węǳone mięsiwo, a wszystko wśród dymu, wystrzałów, świstu kul i huku
armat.

I „nic to było wziąć po łbie albo po boku”. Żołnierz obwiązywał brudną szmatą krwawy
łeb i bił się dale . ǲiwni to byli luǳie: w podartych koletach⁹⁴⁴ i zarǳewiałych zbro ach,
z potrzaskanymi rusznicami w ręku, z czerwonymi od bezsenności oczyma, a wiecznie
czu ni, zawsze ochoczy, ǳień czy noc, deszcz czy pogoda, zawsze gotowi do bo u.

Żołnierz rozkochał się w swym woǳu, w niebezpieczeństwach, w szturmach, w ra-
nach i śmierci. Jakaś egzaltac a bohaterska ogarnęła dusze; serca stały się harde, umysły
„zatwarǳiły się”. Okropność stała się dla nich rozkoszą. Rozmaite chorągwie prześcigały
się wza em w służbie, w wytrwałości na głód, bezsenność, pracę, w męstwie i zaciekło-
ści. Przyszło do tego, że trudno było żołnierzy utrzymać na wałach, bo nie poprzesta ąc
na obronie darli się do nieprzy aciela ak rozwścieczeni z głodu wilcy do owczarni. We
wszystkich pułkach panowała akaś ǳika wesołość. Kto by wspomniał o poddaniu, roze-
rwano by go w mgnieniu oka na sztuki. „Tu umierać chcemy!” — powtarzały wszystkie
usta.

Każdy rozkaz woǳa spełniano z błyskawiczną szybkością. Raz zdarzyło się, iż książę
przy ob eźǳie wieczornych⁹⁴⁵ wałów, dosłyszawszy, że ogień chorągwi kwarciane imienia
Leszczyńskich słabnie, przy echał przed żołnierzy i spytał:

— A czemu to nie strzelacie?
— Prochy nam wyszły — posłaliśmy na zamek po nowe.
— Tam macie bliże ! — rzekł książę ukazu ąc na szańce nieprzy aciela.
Zaledwie skończył, gdy cała chorągiew skoczyła z wałów, rzuciła się biegiem ku nie-

przy acielowi i wpadła ak orkan na szańce. Wybito Kozaków ośnikami, drągami, kolbami
muszkietów, zagwożdżono cztery ǳiała i po upływie pół goǳiny żołnierze, zǳiesiątko-
wani, ale zwycięscy, wrócili ze znacznym zapasem prochu w beczułkach i rogach myśliw-
skich.

ǲień upływał za dniem. Aprosze⁹⁴⁶ kozackie coraz ciaśnie szym pierścieniem obe -
mowały okop i wpierały się weń ak kliny w drzewo. Strzelano uż z tak bliska, że nie
licząc szturmów, ǳiesięciu luǳi spod każde chorągwi padało ǳiennie; księża nie mogli
dochoǳić z sakramentami. Oblężeni zasłaniali się wozami, namiotami, skórami, rozwie-
szoną oǳieżą; w nocy chowano zabitych, gǳie który legł, ale żywi bili się tym zacięcie
na mogiłach wczora szych towarzyszów⁹⁴⁷. Chmielnicki szafował krwią swych luǳi bez

⁹⁴⁴kolet (z . collet: kołnierz) — stró wo skowy ze skóry łosia lub wołu. [przypis redakcy ny]
⁹⁴⁵wieczornych — tak zam.: wieczornym. [przypis redakcy ny]
⁹⁴⁶aprosz (z . aproche: pode ście, przybliżenie) — okopy, pozwala ące pode ść bliże do obozu wroga. [przypis

redakcy ny]
⁹⁴⁷towarzyszów — ǳiś popr. forma D. lm: towarzyszy. [przypis redakcy ny]
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miary, ale każdy szturm nowe tylko, coraz większe przynosił mu w zysku straty. Sam on
był zdumiony oporem; liczył eno na to, że czas zwątli serca i siły oblężonych — akoż
czas płynął, ale oni coraz większą okazywali pogardę śmierci.

Woǳowie dawali przykład żołnierzom. Książę Jeremi sypiał na gołe ziemi u wału;
pił gorzałkę i adł węǳone końskie mięso, cierpiąc trudy i zmiany pogody „nad pański
swó stan”. Chorąży koronny Koniecpolski i starosta krasnostawski osobiście wiedli pułki
na wycieczki; w czasie szturmów stawali bez zbroi w na gęstszym graǳie kul. Nawet ci
woǳe, którym — ak Ostrorogowi — brakło wo ennego doświadczenia i na których
żołnierz nauczył się patrzeć bez ufności, teraz pod ręką Jeremiego zdawali się w innych
zmieniać luǳi. Stary Firle i Lanckoroński sypiali również u wałów, a pan Przy emski
w ǳień ustawiał ǳiała, w nocy rył pod ziemią ak kret, kopiąc pod kozackimi mina-
mi kontrminy, wysaǳa ąc aprosze lub otwiera ąc drogi poǳiemne, którymi żołnierze
dostawali się ak duchy śmierci mięǳy uśpione kozactwo.

Na koniec Chmielnicki postanowił spróbować układów, ma ąc tę myśl uboczną, że
przez ten czas podstępem bęǳie mógł czegoś dokonać. Pod wieczór  lipca poczęli Ko-
zacy wołać z szańców na żołnierzy, aby zaprzestali strzelać. Wysłany Zaporożec ozna mił,
iż hetman życzy sobie wiǳieć starego Zaćwilichowskiego. Po krótkie naraǳie regimen-
tarze zgoǳili się na propozyc ę i starzec wy echał z okopu.

Z dala wiǳiało rycerstwo, ak mu czapkowano w szańcach kozackich, gdyż Zaćwi-
lichowski przez krótki czas swego komisarstwa zdołał sobie z ednać szacunek ǳikiego
Zaporoża — i sam Chmielnicki go szanował. Strzelanina wtedy ustała. Kozacy aprosza-
mi zbliżali się do samego wału; rycerstwo schoǳiło ku nim. Obie strony miały się na
ostrożności, ale nie było nic nieprzy aznego w tych spotkaniach. Szlachta wyże ceni-
ła zawsze Kozaków od pospolite czerni, a teraz ceniąc ich męstwo i uporność w bo u,
rozmawiała z nimi na równe stopie ak kawalerowie z kawalerami; Kozacy z poǳiwem
patrzyli z bliska na to niedostępne lwie gniazdo, które wstrzymało całą ich i chanową po-
tęgę. Więc poczęli się zbliżać, gwarzyć a narzekać, że tyle krwi chrześcĳańskie się le e;
pod koniec częstowano się tabaką i gorzałką.

— E , panowie łycari⁹⁴⁸! — mówili starzy Zaporożcy — żeby wy tak zawsze stawali,
nie byłoby Żółtych Wód⁹⁴⁹ i Korsunia⁹⁵⁰, i Piławiec⁹⁵¹. Czorty wy chyba nie luǳie. Takich
my eszcze na świecie nie wiǳieli.

— Przy dźcie utro i po utrze, zawsze nas takich zna ǳiecie.
— No, tak i przy ǳiemy, a tymczasem sława Bogu za oddech. Siła⁹⁵² się krwi chrze-

ścĳańskie le e. Ale i tak was głód zmoże.
— Pręǳe przy ǳie król niż głód; dopierośmy gęby obtarli po smaczne strawie.
— A zbraknie nam wiwendy⁹⁵³, to w waszych taborach poszukamy — mówił biorąc

się w boki Zagłoba.
— Da Bóg, żeby bat’ko⁹⁵⁴ Zaćwilichowski wskórał co u naszego hetmana, bo ak nie

wskóra, to wieczór do szturmu pó ǳiemy.
— Nam też uż tęskno.
— Chan wam obiecał, że wszyscy bęǳiecie kęsim.
— A nasz książę obiecał chanowi, że go za brodę do ogona swemu koniowi przywiąże.
— Czarownik on, ale ne zderżyt⁹⁵⁵.
— Lepie by wy z naszym kniaziem na pogan poszli, niż przeciw zwierzchności rękę

podnosili.
— Z waszym kniaziem… Hm! dobrze by było.

⁹⁴⁸łycari (ukr.) — rycerze. [przypis redakcy ny]
⁹⁴⁹Żółte Wody — uroczysko i futor kozacki nad rzeką Żółtą w płd. części Ukrainy; ǳiś miasto z kopalniami

rud żelaza i uranu, położone ok.  km na zachód od Dniepropietrowska; bitwa pod Żółtymi Wodami ()
zakończyła się klęską wo sk polskich. [przypis redakcy ny]

⁹⁵⁰Korsuń (ǳiś ukr.: Korsuń-Szewczenkiwskĳ) — miasto na środkowe Ukrainie nad rzeką Roś, w średnio-
wieczu zamek władców kĳowskich, w XVII w. rezydenc a Wiśniowieckich; w bitwie pod Korsuniem ()
Kozacy Chmielnickiego wraz z Tatarami zwyciężyli wo ska polskie. [przypis redakcy ny]

⁹⁵¹Piławce — wieś w centralne części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Konstantynowa; mie sce klęski
wo sk polskich w starciu z Kozakami i Tatarami (). [przypis redakcy ny]

⁹⁵²siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
⁹⁵³wiwenda (z łac., daw.) — pokarm, prowiant. [przypis redakcy ny]
⁹⁵⁴bat’ko (ukr.) — o ciec. [przypis redakcy ny]
⁹⁵⁵ne zderżyt (z ukr.) — nie da rady. [przypis redakcy ny]
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— A to czemu się buntu ecie? Przy ǳie król, bó cie się króla. Kniaź Jarema także był
wam ak o ciec…

— Taki on o ciec, ak śmierć matka. Dżuma tylu dobrych moło ców⁹⁵⁶ nie wybiła.
— Gorszy on bęǳie: eszcze wy go nie poznali.
— My i nie chcemy go znać. Starzy u nas mówią, że który Kozak ego na oczy do rzy,

temu uż śmierć pisana.
— Bęǳie tak i z Chmielnickim.
— Boh zna et, szczo budet⁹⁵⁷. To pewno, że im dwom nie żyć na świecie, na białym.

Nasz bat’ko też mówi, że gdyby wy emu tylko Jaremę wydali, to by was zdrowych puścił
i królowi by się z nami wszystkimi pokłonił.

Tu żołnierze poczęli sapać, marszczyć brwi i zgrzytać.
— Zamilczeć, bo się do szabel weźmiem.
— Serdytes⁹⁵⁸, Lachy! — mówili Kozacy — ale bęǳie wam kęsim.
I tak tam oni rozmawiali, czasem przy aźnie, a czasem z groźbami, które mimo ich

woli oǳywały się ak grzmoty. Po południu przy echał z powrotem do obozu pan Zaćwi-
lichowski. Układów nie było, a zawieszenie broni nie doszło do skutku. Stawiał Chmiel-
nicki potworne żądania, aby wydano mu księcia i chorążego Koniecpolskiego. W końcu
wyliczał krzywdy wo sk zaporoskich i ął namawiać pana Zaćwilichowskiego, by z nim
na zawsze pozostał. Na to spłonął stary rycerz, zerwał się i od echał. Wieczorem nastą-
pił szturm krwawo odparty. Cały obóz przez dwie goǳiny był w ogniu. Kozaków nie
tylko odrzucono od wałów, ale piechoty zdobyły pierwsze szańce, porozkopywały strzel-
nice, zakrywki i spaliły znów czternaście hula -grodów. Chmielnicki zaprzysiągł te nocy
chanowi, że nie odstąpi, dopóki eden żywy człowiek pozostanie w okopie.

Naza utrz o zorzy nowa strzelanina, wkopywanie się w wały — i całoǳienna bitwa na
cepy, kosy, ośniki, szable, kamienie i bryły ziemi. Przy azne uczucia wczora sze i ubole-
wanie nad przelewaniem krwi chrześcĳańskie ustąpiły większe eszcze zaciętości. Deszcz
popadywał od rana. Tegoż dnia wydano żołnierzom po pół rac i, na co mruczał mocno
pan Zagłoba, ale w ogóle puste brzuchy zdwoiły eszcze zaciekłość rycerstwa. Przysięgano
sobie wza em paść eden na drugim, a nie poddać się do ostatniego tchnienia. Wieczór
przyniósł nowe szturmy Kozaków poprzebieranych za Turków, króce wszelako trwa ące.
Nastała noc pełna hałasów i krzyków, „wielce swarliwa”. Strzelanie nie ustawało ani na
chwilę. Wyzywano się wza emnie; bito się kupami i po edynczo. Wychoǳił na harc pan
Longinus, ale nikt przeciw niemu nie chciał stanąć — strzelano tylko doń z daleka. Na-
tomiast wielką sławą okrył się pan Stępowski i pan Wołody owski, który w po edynczym
spotkaniu usiekł sławnego zagończyka Dudara.

Wychoǳił na koniec i pan Zagłoba, ale tylko na szermierkę ęzykową. „Po zabiciu
Burła a (mówił) nie mogę się z lada chmyzem pospolitować‼” Natomiast w walce na
ęzyki nie znalazł równego sobie mięǳy kozactwem — i do desperac i ich przyprowaǳał,
gdy okryty dobrze darniną, wołał akoby spod ziemi stentorowym⁹⁵⁹ głosem:

— Siedźcie tu, chamy, pod Zbarażem⁹⁶⁰, a tam wo sko litewskie iǳie w dół Dnie-
prem. Żonom waszym i mołodyciom⁹⁶¹ się pokłonią. Na przyszłą wiosnę siła⁹⁶² małych
boćwinków⁹⁶³ po chałupach zna ǳiecie, eśli chałupy zna ǳiecie.

Była to prawda: wo sko litewskie szło istotnie pod Raǳiwiłłem w dół Dniepru, paląc
i niszcząc, ziemię i wodę zostawu ąc. Wieǳieli to Kozacy, więc wpadali we wściekłość
i w odpowieǳi posyłali panu Zagłobie grad kul, akoby kto gruszki sypał. Ale pan Zagłoba
pilnował dobrze głowy za darniną i krzyczał znowu:

— Chybiliście, pieskie dusze, a am Burła a nie chybił. Sam tu! Na po edynkę ze
mną! Znacie mnie! Na tu, na! chamy, strzela cie, póki macie folgę, bo na esień bęǳiecie
Tatarzęta w Krymie iskać⁹⁶⁴ albo groble na Dnieprze sypać. Bywa cie! bywa cie! Grosz za

⁹⁵⁶mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna, zuch; Kozak. [przypis redakcy ny]
⁹⁵⁷Boh znajet, szczo budet (z ukr.) — Bóg wie, co bęǳie. [przypis redakcy ny]
⁹⁵⁸serdytes (z ukr.) — gniewa cie się, złośćcie się. [przypis redakcy ny]
⁹⁵⁹Stentor — herold w Iliaǳie, słynny z donośnego głosu. [przypis redakcy ny]
⁹⁶⁰Zbaraż — miasto w zach. części Ukrainy, ok.  km na płn. wschód od Tarnopola. [przypis redakcy ny]
⁹⁶¹mołodycia (daw. ukr.) — ǳiewczyna. [przypis redakcy ny]
⁹⁶²siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
⁹⁶³boćwina a. botwina — liście buraczane; obraźliwe określenie mieszkańców Litwy. [przypis redakcy ny]
⁹⁶⁴iskać — obszukiwać, uwalniać od pcheł i innych pasożytów. [przypis redakcy ny]
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głowę waszego Chmiela! Da mu który ode mnie w pysk — od Zagłoby! słyszycie? A co,
gno ki? mało to uż waszego ścierwa na polu leży? Zdechłymi psami was czuć! Kazała
wam się zaraza kłaniać! A do wideł, do pługów, ła daki, do dumbasów⁹⁶⁵! Wiśnie i sól
pod wodę wozić, nie nam tu wstręty czynić!

Natrząsali się też i Kozacy z „panów, których trzech na eden suchar wypada”, pyta-
li, czemu to czynszu i ǳiesięciny nie każą oni panowie poddanym wypłacać, ale przecie
Zagłoba bywał w sporach górą. I tak brzmiały te rozmowy, przerywane przekleństwa-
mi i ǳikimi wybuchami śmiechu, po całych nocach, wśród strzałów i większych lub
mnie szych walk. Wy eżdżał potem pan Janicki układać się z chanem, który mu znowu
powtarzał, że wszyscy będą kęsim, aż zniecierpliwiony poseł odpowieǳiał: „Już nam daw-
no to obiecu ecie, a nic nam dotąd! Kto po nasze głowy przy ǳie, ten i swo ą przyniesie!”
Wymagał chan, żeby książę Jeremi z echał się z ego wezyrem w polu, ale była to prosta
zdrada, którą wykryto — i układy ostatecznie zostały zerwane. Przez cały ich czas zresztą
nie było przestanku w walce. Wieczór szturmy, w ǳień strzelanina z armat, z organków,
z samopałów i „piszczeli⁹⁶⁶” — wypadanie z wałów, szarpanina, mieszanie się chorągwi
— szalone ataki azdy, klęski i rozlew krwi coraz większy.

Żołnierzy podtrzymywała akaś ǳika żąǳa walki, krwi i niebezpieczeństw. Szli do
bitwy ze śpiewaniem, ak na wesele. Tak się uż zresztą wzwyczaili do huku i hałasów, że
te odǳiały, które komenderowano do spoczynku, spały wśród ognia i pada ących gęsto
kul nieprzebuǳonym snem. Żywności było coraz mnie , bo regimentarze nie opatrzyli
dostatecznie obozu przed przybyciem księcia. Nastała wielka drożyzna, ale kto miał pie-
niąǳe i kupował gorzałkę lub chleb, ten ǳielił się wesoło z innymi. Wszyscy zaś nie dbali
o utro, wieǳąc, że edna z dwóch rzeczy ich nie minie: odsiecz ze strony królewskie
albo śmierć! Na obie byli równie gotowi — a na barǳie gotowi na bitwę. Niesłychanym
w historii przykładem ǳiesiątki potykały się przeciw tysiącom z takim uporem, z taką
zaciekłością, że każdy szturm był nową klęską kozacką. Prócz tego nie było dnia, żeby po
kilkakroć nie wypadali z obozu i nie napadali nieprzy aciela w ego własnych szańcach.
Wieczorami, gdy Chmielnicki myślał, że uż znużenie powinno było obalić na wytrwal-
szych, i cicho gotował szturmy, naraz wesołe śpiewy dolatywały ego uszu. Wtedy ude-
rzał się dłonią po udach z wielkiego zǳiwienia i naprawdę myślał, że Jeremi est chyba
czarownikiem możnie szym od tych wszystkich, którzy byli w kozackim taborze. Więc
wściekał się i zrywał do bo u, i wylewał morza krwi, bo i to spostrzegł, że ego gwiazda
przy gwieźǳie straszliwego kniazia blednąc zaczyna.

W obozie kozackim śpiewano pieśni o Jaremie lub cichym głosem opowiadano sobie Sława
o nim rzeczy, od których włosy wstawały na głowie moło com. Mówiono, że czasem
z awia się nocą na okopie i rośnie w oczach, aż głową wyże wież zbaraskich sięga; że
oczy ma wtedy akby dwa miesiące, a miecz w ego ręku est ako ta gwiazda złowroga,
którą Bóg czasem luǳiom na pohybel na niebo wysyła. Mówiono także, że gdy krzyknie,
polegli w bo u rycerze wsta ą z chrzęstem zbroi i szyku ą się wraz z żywymi w szeregi.
Jeremi był na wszystkich ustach: śpiewali o nim i didy-lirnicy⁹⁶⁷, rozmawiali i starzy
Zaporożcy, i czerń⁹⁶⁸ ciemna, i Tatarzy. A w tych rozmowach, w te nienawiści, w tym
zabobonnym przestrachu tkwiła akby akaś ǳika miłość, którą ten lud stepowy ukochał
swego krwawego niszczyciela. Tak est! Chmielnicki bladł przy nim nie tylko w oczach
chana i Tatarów, ale nawet w oczach własnego ludu — i wiǳiał, że musi Zbaraż zdobyć
albo urok ego rozwie e się ak pomroka przed zorzą poranną, musi zdeptać tego lwa albo
sam zginie.

Zaś lew nie tylko się bronił, ale każdego dnia sam wypadał, coraz straszliwszy, z ko-
myszy. Nie pomagały podstępy, zdrady ani otwarta przemoc. Tymczasem czerń i Kozacy
poczynali szemrać. I im ciężko było sieǳieć w dymie, ogniu, w graǳie kul, w trupim
zapachu, na deszczu, upałach i w obliczu śmierci. Zresztą nie trudów bali się ǳielni mo-
ło cy, nie niewywczasów, nie szturmów i ognia, i krwi, i śmierci — oni się bali „Jaremy”.

⁹⁶⁵dumbas — łódź rzeczna, prom. [przypis redakcy ny]
⁹⁶⁶piszczel a. kĳ — prymitywna ręczna broń palna, używana od XIV w. [przypis redakcy ny]
⁹⁶⁷did (ukr.) — ǳiad. [przypis redakcy ny]
⁹⁶⁸czerń — chłopstwo. [przypis redakcy ny]

  Ogniem i mieczem, tom drugi 



 
Wielu prostych rycerzy okryło się nieśmiertelną sławą w tym pamiętnym okopie zbara-
skim, lecz lutnia bęǳie sławiła w pierwszym rzęǳie pana Longina Podbipiętę dla ego
tak wielkich przewag, że chyba ego skromność mogła we ść z nimi w paragon. Noc to
była posępna, ciemna i wilgotna; żołnierz, znużony czuwaniem u wałów, drzemał oparty
na broni. Po nowych ǳiesięciu dniach strzelaniny i szturmów pierwszy to raz nastała
cisza i spokó . Z bliskich, bo zaledwie o trzyǳieści kroków sto ących szańców kozackich
nie słychać było wywoływań, klątew i zwykłych hałasów. Zdawało się, że nieprzy aciel
chcąc znużyć, sam się znużył nareszcie. Gǳieniegǳie tylko błyszczało tam mdłe świa-
tełko ognia ukrywanego pod darniną: z ednego mie sca dochoǳił słodki, przyciszony
głos liry, na które grał akiś Kozak; daleko w koszu tatarskim konie rżały, a na wałach
rozlegały się od czasu do czasu głosy straży.

Chorągwie pancerne książęce były te nocy na piesze służbie w obozie, więc pan
Skrzetuski, pan Podbipięta, mały rycerz i pan Zagłoba na okopie, szepcąc ze sobą z cicha,
w przerwach rozmowy wsłuchiwali się w szum deszczu pada ącego w fosę. Skrzetuski
mówił:

— ǲiwny mi est ten spokó . Uszy tak przywykły do huku i hałasu, że cisza w nich
ǳwoni. Aby się tylko aka zdrada in hoc silentio⁹⁶⁹ nie ukrywała.

— Od czasu ak estem na pół rac i, wszystko mi edno! — mruczał posępnie Za-
głoba. — Trzech rzeczy potrzebu e mo a odwaga, a to: eść dobrze, pić dobrze i wyspać
się. Na lepszy rzemień, nie smarowany, zeschnie i popęka. Cóż dopiero, eżeli w dodat-
ku moknie ak konopie w woǳie? Deszcz nas moczy, a Kozacy międlą, akże się z nas
paźǳierze nie ma ą sypać? Miłe kondyc e: bułka uż florena kosztu e, a kwaterka gorzał-
ki pięć. Te śmierǳące wody pies by w gębę nie chciał wziąć, bo uż i studnie trupem
nasiąknęły, a mnie się tak pić chce, ak i moim butom, które tak pyski pootwierały —
ak ryby.

— Ale waścine buty i wodę pĳą nie przebreǳa ąc — rzekł pan Wołody owski.
— Milczałbyś, panie Michale. Nie większyś od sikory, to się ziarnkiem prosa poży-

wisz, a z naparstka napĳesz. Ale a Bogu ǳięku ę, że nie estem taki misterny i że mnie
nie kura z piasku zadnią nogą wygrzebała, ale niewiasta uroǳiła; dlatego potrzebu ę eść
i pić ako człowiek, nie ak chrabąszcz, a żem od południa nic prócz śliny w gębie nie
miał, dlatego mi i two e żarty nie w smak.

Tu pan Zagłoba począł sapać gniewnie, a pan Michał wziął się za bok i tak mówił:
— Mam a tu na uǳie manierzynę⁹⁷⁰, com ą ǳiś Kozakowi wydarł, ale kiedy mnie

kura z piasku wygrzebała, to uż myślę, że i gorzałka tak nikczemne persony nie bęǳie
waści smaczna. W two e ręce, Janie! — rzekł zwraca ąc się do Skrzetuskiego.

— Da , bo zimno! — rzekł Skrzetuski.
— Pĳ do pana Longina.
— Przechera z ciebie, panie Michale — rzekł Zagłoba — aleś chłop setny i to masz

do siebie, że sobie ode miesz, a drugiemu oddasz. Niechby się święciły te kury, co by
takich żołnierzów ak ty z piasku wygrzebywały — ale ich na świecie podobno nie masz
i nie o tobie myślałem.

— To weź waćpan od pana Podbipięty; nie chcę cię krzywǳić — rzekł pan Michał.
— Co waćpan robisz?… zostawże i mnie! — wołał z przestrachem Zagłoba spogląda ąc

na pĳącego Litwina. — Czego tak głowę zaǳierasz? Boda ci tak uż została! Za długie
masz kiszki, niełatwo e nale esz. Le e ak w spróchniałą sosnę! Żeby cię usiekli!

— Ledwiem co przechylił — rzekł pan Longinus odda ąc manierkę.
Pan Zagłoba przechylił lepie i wypił do reszty; po czym parsknął i tak mówił:
— Cała to pociecha, że eżeli się kiedy skończy nasza mizeria⁹⁷¹, a Bóg pozwoli zdrowo

wynieść głowy z tych terminów, to sobie we wszystkim wynagroǳimy. Jużci nam akoweś
chleby obmyślą. Ksiąǳ Żabkowski umie dobrze z eść, ale go w kozi róg zapęǳę.

⁹⁶⁹in hoc silentio (łac.) — w takie ciszy. [przypis redakcy ny]
⁹⁷⁰manierzyna — manierka, buteleczka blaszana na alkohol. [przypis redakcy ny]
⁹⁷¹mizeria (z łac.) — nęǳa, bieda. [przypis redakcy ny]
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— A co to za verba veritatis⁹⁷² usłyszeliście ǳiś z księǳem Żabkowskim od Mucho-
wieckiego? — pytał pan Michał.

— Cicho! — rzekł Skrzetuski — ktoś tu się z ma danu zbliża.
Umilkli, wtem akaś ciemna postać stanęła koło nich i przyciszony głos spytał:
— A czuwacie?
— Czuwamy, mości książę — rzekł prostu ąc się Skrzetuski.
— Pilno dawać baczność. Źle wróży ten spokó .
I książę przeszedł dale , patrząc, czy gǳie sen nie przemógł utruǳonych żołnierzy.

Pan Longinus ręce złożył
— Co to za wóǳ! Co to za wo ennik!
— Mnie on od nas spoczywa — rzekł Skrzetuski. — Tak całe wały sam co noc

obchoǳi, aż het, do drugiego stawu.
— Da że mu Boże zdrowie!
— Amen…
Nastało milczenie. Wszyscy wpatrywali się wytężonymi oczyma w ciemność, ale nic

nie było widać — szańce kozackie były spoko ne. Ostatnie światła na nich pogasły.
— Można by ich ze ść ak susłów we śnie! — mruknął Wołody owski.
— Kto wie? — odrzekł Skrzetuski.
— Sen mnie tak morzy — mówił Zagłoba — że aż mi oczy pod wierzch głowy

ucieka ą, a spać nie wolno. Ciekawym, kiedy bęǳie wolno? Czy strzela ą, czy nie strzela ą,
ty stó pod bronią i kiwa się od fatygi, ak Żyd na szabasie. Psia służba! Sam nie wiem,
co mnie tak rozbiera: czy gorzałka, czy ranna irytac a za ów impet, któreśmy niesłusznie
oba z księǳem Żabkowskim wytrzymać musieli?

— Jakże to było? — pytał pan Longinus. — Zacząłeś waćpan mówić i nie skończyłeś.
— To teraz opowiem: może się akoś ze snu wybĳemy! Poszliśmy rano z księǳem

Żabkowskim na zamek w te myśli, żeby to co do przegryzienia znaleźć. Choǳimy, cho-
ǳimy, zaglądamy wszęǳie — nie ma nic, wracamy źli. Aż na podwórzu spotykamy mi- Religia, Konflikt
nistra kalwińskiego⁹⁷³, któren kapitana Szenberka na śmierć gotował, tego, co go wczora
postrzelili pod chorągwią pana Firle ową. Ja mu tedy mówię: „Bęǳiesz się tu, szołdro,
włóczył i dyzgusta⁹⁷⁴ Bogu czynił? — eszcze niebłogosławieństwo na nas ściągniesz!”
A on, widać dufa ąc w protekc ę pana bełskiego, rzecze: „Taka dobra nasza wiara, ak
i wasza, albo i lepsza!” Jak to powieǳiał, ażeśmy skamienieli ze zgrozy. Ale a nic! Myślę
sobie: est ksiąǳ Żabkowski, niechże bęǳie dysputa. A mó ksiąǳ Żabkowski aż parska
i zaraz z argumentami: zmacał go pod żebro, on zaś nic na tę pierwszą rac ę nie odrzekł,
bo ak się wziął toczyć, tak aż o ścianę się oparł. Wtem nadszedł książę z księǳem Mu-
chowieckim i na nas: że to hałasy i swary wszczynamy! Że to nie czas, nie mie sce i nie
argumenta! Zmyli nam głowy ak żakom — a boda czy słusznie, bo utinam sim falsus
vates⁹⁷⁵, ale te ministry pana Firle a ściągną eszcze na nas akie nieszczęście…

— A ówże kapitan Szenberk nie rewokował⁹⁷⁶? — pytał pan Michał.
— Gǳie tam! umarł w bezecności, ak i żył.
— Że też to luǳie wolą się i zbawienia wyrzec ak swego uporu! — westchnął pan

Longinus.
— Bóg nas od przemocy i od czarów kozackich broni — mówił dale Zagłoba — a oni Czary, Zabobony

Go eszcze obraża ą. Czy waściom wiadomo, że wczora z tego tam ot szańca kłębkami nici
na ma dan strzelano? Żołnierze powiadali, że zaraz w tym mie scu, gǳie kłębki padały,
ziemia akoby trądem się pokryła…

— Wiadoma rzecz, że przy Chmielnickim czarni za rękoda nych służą — rzekł że-
gna ąc się Litwin.

— Czarownice sam wiǳiałem — dodał Skrzetuski — i powiem waszmościom…
Dalsze słowa przerwał pan Wołody owski, który ścisnął nagle ramię Skrzetuskiego

i szepnął:
— Cicho no!…

⁹⁷²verba veritatis (łac.) — słowa prawdy. [przypis redakcy ny]
⁹⁷³minister kalwiński — pastor, duchowny protestancki, wyznawca doktryny Kalwina. [przypis redakcy ny]
⁹⁷⁴dyzgust (łac.) — przykrość, niesmak. [przypis redakcy ny]
⁹⁷⁵utinam sim falsus vates (łac.) — obym był fałszywym prorokiem; obym się mylił. [przypis redakcy ny]
⁹⁷⁶rewokować (łac. revoco: odwołu ę) — nawrócić się. [przypis redakcy ny]
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Po czym skoczył nad sam brzeg okopu i słuchał pilnie.
— Nic nie słyszę — rzekł Zagłoba.
— Ts!… deszcz zagłusza! — odpowieǳiał Skrzetuski.
Pan Michał począł kiwać ręką, aby mu nie przeszkaǳano, i czas eszcze akiś słuchał

pilno, na koniec zbliżył się do towarzyszów⁹⁷⁷.
— Idą — szepnął.
— Da znać księciu! Poszedł ku kwaterom Ostroroga — odszepnął Skrzetuski — my

zaś pobieżymy ostrzec żołnierzy.
I zaraz z mie sca puścili się wzdłuż okopu, zatrzymu ąc się co chwila i szepcąc wszędy

po droǳe czuwa ącym żołnierzom:
— Idą! idą!…
Słowa przeleciały akoby cichą błyskawicą z ust do ust. Po kwadransie przy echał

książę, uż na koniu, i wydał rozkazy oficerom. Ponieważ nieprzy aciel chciał widocznie
zaskoczyć obóz w śnie i nieczu ności, więc książę polecił utrzymać go w błęǳie. Żołnie-
rze mieli się zachować ak na cisze i dopuścić szturmu ących aż na same wały, po czym
dopiero gdy wystrzał z ǳiała da znak, uderzyć na nich niespoǳianie.

Żołnierz był w gotowości, więc tylko rury muszkietów pochyliły się bez szelestu i za-
padło głuche milczenie. Skrzetuski, pan Longinus i pan Wołody owski dyszeli obok sie-
bie, a i pan Zagłoba został z nimi, bo wieǳiał z doświadczenia, że na więce kul pada na
środek ma danu — a na wale, przy takich trzech szablach, na bezpiecznie .

Usadowił się tylko trochę z tyłu rycerzy, aby pierwszy impet na niego nie przyszedł.
Nieco z boku przykląkł pan Podbipięta z Zerwikapturem w ręku, a Wołody owski przy-
cupnął tuż przy Skrzetuskim i szepnął mu w same ucho:

— Idą na pewno…
— Krok pod miarę.
— To nie czerń ani Tatarzy.
— Piechota zaporoska.
— Albo anczary⁹⁷⁸; oni dobrze maszeru ą. Z konia można by ich więce naciąć!
— ǲiś za ciemno na azdę.
— Słyszysz teraz?
— Ts! ts!…
Obóz zdawał się być pogrążony w na głębszym śnie. Nigǳie żadnego ruchu, nigǳie

światła — wszędy na głębsze milczenie przerywane tylko szelestem drobnego, akby sia-
nego przez sito dżdżu. Z wolna ednak w tym szeleście powstawał drugi; cichy, ale ła-
twie szy do ułowienia uchem, bo miarowy i coraz bliższy, coraz wyraźnie szy; na koniec
o kilkanaście kroków od fosy po awiła się akaś wydłużona zbita masa, o tyle wiǳialna,
o ile czarnie sza od ciemności — i zatrzymała się w mie scu.

Żołnierze utaili dech w piersiach, tylko mały rycerz szczypał w udo Skrzetuskiego,
akby chcąc mu w ten sposób swo e zadowolenie okazać.

Tymczasem napastnicy zbliżyli się do fosy i poczęli w nią spuszczać drabiny, następnie
zleźli po nich sami i przechylili e ku wałowi.

Wał milczał ciągle, akby na nim i za nim wszystko wymarło — i cisza nastała śmier-
telna.

Tu i owǳie mimo całe ostrożności wstępu ących szczeble zaczęły skrzypieć i trzesz-
czeć…

„Daǳą wam bobu!” — myślał Zagłoba.
Wołody owski przestał szczypać Skrzetuskiego, a pan Longinus ścisnął ręko eść Ze-

rwikaptura i wytężył oczy, bo był na bliże wału i spoǳiewał się pierwszy uderzyć.
Wtem trzy pary rąk po awiły się u krawęǳi i chwyciły się e silnie, a za nimi poczęły

się z wolna i ostrożnie podnosić trzy szpice od misiurek⁹⁷⁹… wyże i wyże …
„To Turcy!” — pomyślał pan Longinus.
W te chwili rozległ się straszliwy huk kilku tysięcy muszkietów; zrobiło się widno ak

w ǳień. Nim światło zgasło, pan Longinus zamachnął się i ciął okropnie, aż powietrze
zawyło pod ostrzem.

⁹⁷⁷towarzyszów — ǳiś popr. forma D. lm: towarzyszy. [przypis redakcy ny]
⁹⁷⁸janczary — piechota turecka; ǳiś popr. forma M. lm: anczarzy a. anczarowie. [przypis redakcy ny]
⁹⁷⁹misiurka— hełm z osłoną karku, wykonaną z plecionki kolcze (z kółek metalowych). [przypis redakcy ny]
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Trzy ciała spadły w fosę, trzy głowy w misiurkach potoczyły się pod kolana klęczącego Przysięga, Zwycięstwo
rycerza.

Wówczas, choć piekło zawrzało na ziemi, niebo otworzyło się nad panem Longinem,
skrzydła urosły mu u ramion, chóry anielskie rozśpiewały mu się w piersi i był akoby
wniebowzięty, i walczył ak we śnie, i cięcia ego miecza były akby modlitwą ǳiękczynną.

A wszyscy dawno zmarli Podbipiętowie, począwszy od przodka Stowe ki, uradowali
się w niebie — że taki był z Zerwikapturów-Podbipiętów ży ący ostatni.

Szturm ten, w którym ze strony nieprzy aciela posiłkowe hufce Turków rumelskich,
sylistry skich i gwardia chanowa anczarów brały przeważny uǳiał, krwawie od innych
został odparty i ściągnął straszliwą burzę na głowę Chmielnickiego. Zaręczał on bowiem
poprzednio, że Polacy mnie zaciekle z Turkami będą walczyli i byle mu tych rot pozwo-
lono, obóz zdobęǳie. Musiał więc teraz łagoǳić chana i rozwścieczonych murzów oraz
podarkami ich zniewalać. Chanowi pozwolił ǳiesięć tysięcy talarów, zaś Tuha -be owi,
Korz-Aǳe, Subagaziemu, Nuradynowi i Gałǳe po dwa. Tymczasem w obozie czeladź
wyciągała trupy z fosy, w czym nie przeszkaǳano e strzelaniem z szańców. Żołnierze
spoczywali aż do rana, bo było to uż pewne, że szturm się nie powtórzy. Spali tedy wszy-
scy snem nieprzebuǳonym prócz chorągwi strażowych i prócz pana Longina Podbipięty,
który noc całą krzyżem na mieczu leżał ǳięku ąc Bogu, iż mu pozwolił ślub spełnić i ta-
ką wielką chwałą się okryć, że imię ego przechoǳiło z ust do ust w obozie i w mieście.
Naza utrz wezwał go do siebie książę-wo ewoda i chwalił wielce, a żołnierze przychoǳili
tłumami przez cały ǳień winszować i oglądać trzy głowy, które czeladź przyniosła mu
przed namiot, a które uż czerniały na powietrzu. Było tedy poǳiwu i zazdrości niema-
ło, a niektórzy wierzyć oczom nie chcieli, bo tak były równo ścięte wraz ze stalowymi
czepcami od misiurek, akby kto nożycami odkroił.

— Straszliwy z waści sartor⁹⁸⁰! — mówiła szlachta. — Wieǳieliśmy o tobie, żeś
dobry kawaler, ale takiego ciosu mogliby i starożytni pozazdrościć, bo i na grzecznie szy
kat lepie nie potrafi.

— Wiatr tak czapek nie zde mie, ako te głowy są zd ęte! — mówili inni.
I wszyscy ściskali dłonie pana Longina, a on stał ze spuszczonymi oczyma, promienny,

słodki — zawstyǳony ako panna przed ślubem i mówił, akby się tłumacząc:
— Ustawili się dobrze.
Próbowano następnie miecza, ale że to był krzyżacki dwuręczny koncerz⁹⁸¹, nikt nie

mógł nim swobodnie poruszać nie wy mu ąc nawet księǳa Żabkowskiego, choć on pod-
kowę ak trzcinę przełamywał.

Koło namiotu robiło się coraz gwarnie , a pan Zagłoba, Skrzetuski i Wołody owski
czynili honory przybywa ącym, częstu ąc ich opowiadaniem, bo nie było czym innym,
ako że ostatnich uż prawie sucharów dogryzano w obozie, a mięsa innego ak węǳo-
ne koniny dawno nie stawało. Ale przecie duch starczył za adło i napitek. Pod koniec,
gdy inni zaczęli się uż rozchoǳić, nadszedł pan Marek Sobieski, starosta krasnostawski,
ze swoim porucznikiem Stępowskim. Pan Longinus wybiegł na ego spotkanie, on zaś
powitał go wǳięcznie i rzekł:

— To u waszmości ǳiś święto!
— Pewnie, że święto — odparł Zagłoba — bo nasz przy aciel ślub spełnił.
— Chwała Panu Bogu! — odparł starosta. — To uż niedługo, braciszku, powitamy

was kosmatą ręką⁹⁸². A macieże co upatrzonego?
Pan Podbipięta zmieszał się naǳwycza nie i zaczerwienił aż do uszu, a starosta mówił

dale :
— Po konfuz i⁹⁸³ miarku ę, że tak est. Święty to wasz obowiązek pamiętać, aby taki

ród nie zaginął. Da Boże, żeby się na kamieniu roǳili podobni żołnierze, ak waszmo-
ściowie we czterech esteście.

To rzekłszy począł ściskać ręce pana Longina, Skrzetuskiego, Zagłoby i małego ry-
cerza, a oni uradowali się w sercach, że z takich ust pochwałę słyszą, bo pan starosta
krasnostawski był zwierciadłem męstwa, honoru i wszystkich cnót rycerskich. Był to

⁹⁸⁰sartor (łac.) — krawiec. [przypis redakcy ny]
⁹⁸¹koncerz — długi na - cm, ciężki miecz. [przypis redakcy ny]
⁹⁸²witać kosmatą ręką (daw.) — winszować, gratulować z okaz i ślubu. [przypis redakcy ny]
⁹⁸³konfuzja (z łac.) — zmieszanie, zawstyǳenie. [przypis redakcy ny]
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wcielony Mars⁹⁸⁴; zlały się na niego wszystkie dary boże w obfitości, gdyż naǳwycza ną
pięknością nawet młodszego brata Jana, późnie szego króla, przewyższał; fortuną i mie-
niem na pierwszym wyrównywał, a ego zdolności wo enne sam wielki Jeremi pod nie-
biosa wynosił. Naǳwycza na też byłaby to gwiazda na niebie Rzeczypospolite , lecz ze
zrząǳenia bożego blask e wziął w siebie młodszy Jan, a ona zgasła przedwcześnie w dniu
klęski⁹⁸⁵.

Atoli rycerze nasi uradowali się wielce pochwałą bohatera, ten zaś wcale na nie nie
poprzestał i tak dale mówił:

— Siła⁹⁸⁶ a o waszmościach od samego księcia wo ewody słyszałem, który nad innych
was miłu e. Nie ǳiwię się też, że mu służycie, nie ogląda ąc się na promoc e, które by
w królewskich chorągwiach łatwie przy ść mogły.

Na to odrzekł Skrzetuski:
— Wszyscy my w królewskie właśnie usarskie chorągwi esteśmy pod znak zapisani

z wy ątkiem pana Zagłoby, któren, ako wolentarz⁹⁸⁷, z wroǳone rezoluc i sta e. A że
pod księciem wo ewodą służymy, to w pierwszym rzęǳie z miłości dla ego osoby, a po
wtóre, chcieliśmy wo ny ak na więce zażywać.

— Jeżeliście taką mieli chęć, to słusznie czynicie. Pewnie by pan Podbipięta pod
niczy ą chorągwią tak łatwo swoich głów nie znalazł — odrzekł starosta. — Ale co do
wo ny, to w tych czasach wszyscy e mamy do syta.

— Więce niźli czego innego — odparł Zagłoba. — Przychoǳili tu do nas od rana
z pochwałami, ale żeby nas kto na przekąskę i łyk gorzałki poprosił, ten by nas na wǳięcz-
nie uczęstował.

To powieǳiawszy pan Zagłoba pilno patrzył w oczy staroście krasnostawskiemu i mru-
gał niespoko nie. Starosta zaś uśmiechnął się i rzekł:

— Od wczora szego południa nic w gębę nie wziąłem, ale łyk gorzałki może się w a-
kim sepeciku⁹⁸⁸ zna ǳie. Służę waszmościom.

Lecz Skrzetuski, pan Longinus i mały rycerz poczęli się opierać i gromić pana Za-
głobę, który się wykręcał, ak mógł, i tłumaczył, ak umiał.

— Nie przymawiałem się — mówił — bo ambic a mo a w tym, że wolę swo e od-
dać, byle cuǳego nie ruszać, ale gdy tak zacna persona prosi, toż grubianitas⁹⁸⁹ byłaby
odmawiać.

— Już też pó dźcie! — mówił starosta. — I mnie miło w dobre kompanii posieǳieć,
a póki nie strzela ą, mamy czas. Na adło was nie proszę, bo i o koninę uż trudno, a co
nam konia na ma danie ubĳą, to sto rąk po niego się wyciąga, wszelako gorzałki est ze
dwie flasze, których dla siebie samego pewnie nie będę chował.

Tamci eszcze się opierali i nie chcieli, ale gdy barǳo nastawał, poszli, a przodem
pobiegł pan Stępowski i tak się uwinął, że kilka sucharów i kilka kawałków koniny znalazło
się do przegryzienia po wódce. Pan Zagłoba zaraz nabrał lepsze myśli i mówił:

— Da Bóg, że ak król egomość nas wyzwoli z tego oblężenia, to się zaraz pospolitemu Jeǳenie, Patriota, O czyzna
ruszeniu do wozów dobierzemy. O , siła⁹⁹⁰ oni spec ałów zawsze ze sobą wożą i brzucha
każdy lepie strzeże niż Rzeczypospolite . Wolę z nimi eść ak wo ować, ale że to pod
okiem królewskim, to może będą nieźle stawali.

Starosta spoważniał.
— Jakośmy sobie zaprzysięgli — rzekł — że eden na drugim padnie, a nie poddamy

się, tak się i stanie. Musimy być na to gotowi, że coraz cięższe czasy przy dą. Żywności uż
prawie nie ma, a co gorze , to i prochy się kończą. Innym a bym tego nie mówił, ale wasz-
mościom można. Niedługo eno zaciekłość w sercach i szable w ręku nam pozostaną —
i gotowość na śmierć, więce nic. Da , Boże, króla ak na pręǳe , bo to ostatnia naǳie a.
Wo enny to pan! Pewnie by fatygi i zdrowia, i gardła nie żałował, byle nas wyzwolić —
ale za małe ma siły i musi czekać, a waszmościowie wiecie, ak pospolite ruszenie powoli

⁹⁸⁴Mars (mit. rzym.) — bóg wo ny. [przypis redakcy ny]
⁹⁸⁵zgasła w dniu klęski — Sobieski, Marek herbu Janina (–), starszy brat Jana III Sobieskiego, po

bitwie pod Batohem () dostał się do niewoli i został ścięty na rozkaz Chmielnickiego. [przypis redakcy ny]
⁹⁸⁶siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
⁹⁸⁷wolentarz (z łac.) — ochotnik, wolontariusz. [przypis redakcy ny]
⁹⁸⁸sepet (daw., z tur.) — skrzynka na kosztowności. [przypis redakcy ny]
⁹⁸⁹grubianitas (żart., na wzór łac.) — grubiaństwo, nieuprze mość. [przypis redakcy ny]
⁹⁹⁰siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
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się ściąga. I zresztą skąd król egomość ma wieǳieć, w akich my tu kondyc ach⁹⁹¹ się
bronimy i że uż okruchów do adamy?

— My uż siebie ofiarowali — rzekł Skrzetuski.
— A żeby tak dać znać? — pytał Zagłoba.
— Żeby się znalazł kto taki cnotliwy — rzekł starosta — kto by się przekraść pod ął,

ten by nieśmiertelną sławę za życia pozyskał, ten by był zbawcą całego wo ska i od o czyzny
klęskę by odwrócił. Choćby i pospolite ruszenie eszcze w całości nie stanęło, to może
sama bliskość króla zdołałaby bunt rozproszyć. Ale kto pó ǳie? Kto się pode mie, gdy
Chmielnicki tak poobsaǳał wszystkie drogi i wy ścia, że mysz się nie przeciśnie z okopu?
Jawna i oczywista to śmierć taka impreza!

— A od czego fortele? — rzekł Zagłoba. — I eden uż mi do głowy przychoǳi.
— Jaki? aki? — pytał starosta.
— A owo co ǳień bierzemy po garści eńców. Żeby tak którego przekupić? Niechby

udał, że od nas uciekł, a potem ruszył do króla.
— Muszę o tym z księciem pomówić — rzekł starosta.
Pan Longinus zamyślił się głęboko, aż czoło pokryło mu się bruzdami, i cały czas

sieǳiał milczący. Nagle podniósł głowę i rzekł ze zwykłą sobie słodyczą:
— Ja się pode mę przekraść przez Kozaków…
Rycerze usłyszawszy te słowa porwali się zdumieni z mie sc, pan Zagłoba usta otwo-

rzył, Wołody owski począł ruszać wąsikami raz po razu, Skrzetuski przybladł, a starosta
krasnostawski uderzył się po aksamicie i zakrzyknął:

— Waćpan pod ąłbyś się tego dokonać?
— Czyś waść rozważył, co mówisz? — rzekł Skrzetuski.
— Dawno rozważyłem — rzekł Litwin — bo uż to nie od ǳiś mięǳy rycerstwem

mówią, że trzeba dać znać królowi egomości o naszym położeniu. A a, słysząc to, my-
ślałem sobie w duchu: niechby mnie Bóg na wyższy pozwolił ślub mó spełnić, zaraz bym
poszedł. Ja, lichy człek, co a znaczę? Co mnie bęǳie za szkoda, chociaż usieką po droǳe?

— Ależ usieką bez pochyby! — zawołał Zagłoba. — Słyszałeś waść, co pan starosta
mówił, że to śmierć oczywista?

— Tak i co z tego, brateńku? — rzekł pan Longinus. — Jak Bóg zechce, to prze-
prowaǳi, a nie, to w niebie nagroǳi.

— Ale pierwe cię pochwycą, mękami zmorzą i śmierć okrutną zadaǳą. Człeku, czyś
rozum stracił? — mówił Zagłoba.

— A taki pó dę, brateńku — odparł ze słodyczą Litwin.
— Ptak by nie przeleciał, bo z łuku by go ustrzelili. Okopali nas naokoło ako aźwca⁹⁹²

w amie.
— A taki pó dę — powtórzył Litwin. — Ja Bogu wǳięczność winien, że mnie ślub

spełnić pozwolił.
— No, wiǳicie go! Patrzcie się na niego! — wołał zdesperowany Zagłoba. — To

lepie każ sobie od razu głowę uciąć i z armaty na tabor wystrzelić, bo w ten tylko sposób
mógłbyś się mięǳy nimi przecisnąć.

— Już pozwólcie, dobroǳie e! — rzekł Litwin składa ąc ręce.
— O nie! nie pó ǳiesz sam, bo i a pó dę z tobą — rzekł Skrzetuski.
— I a z wami! — dodał Wołody owski uderza ąc się po szabelce.
— A niechże was kule bĳą! — zawołał porwawszy się za głowę Zagłoba — niechże

was kule bĳą z waszym „i a!”, „i a‼”, z waszą determinac ą! Mało im eszcze krwi, mało
zaguby, mało kul! Nie dość im tego, co się tu ǳie e: chcą pewnie szy e pokręcić! Idźcieże
do kaduka i da cie mnie spokó ! Boda was usiekli…

To rzekłszy począł się kręcić po namiocie ak błędny.
— Bóg mnie karze — wołał — żem się z wichrami wdawał zamiast żyć w zacne

kompanii statecznych luǳi. Dobrze mi tak!
Przez chwilę choǳił eszcze po namiocie gorączkowym krokiem; na koniec zatrzymał

się przed Skrzetuskim, założył ręce w tył i patrząc mu w oczy, począł sapać groźnie.
— Com a waćpanom takiego uczynił, że mnie prześladu ecie?

⁹⁹¹kondycje (z łac.) — warunki. [przypis redakcy ny]
⁹⁹²jaźwiec — borsuk. [przypis redakcy ny]
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— Uchowa że nas Boże! — odrzekł rycerz. — Jak to?
— Bo że pan Podbipięta takowe rzeczy wymyśla, nie ǳiwię się! Zawsze miał dowcip

w pięści, a od czasu ak ściął na większych trzech kpów mięǳy Turkami, sam czwartym
został…

— Słuchać hadko⁹⁹³ — przerwał Litwin.
— I emu się nie ǳiwię — mówił dale Zagłoba wskazu ąc na Wołody owskiego. —

On Kozakowi za cholewę wskoczy albo mu się ha dawerów⁹⁹⁴ ak rzep psiego ogona uczepi
i na pręǳe z nas wszystkich się przedostanie. Ich obydwóch Duch Święty nie oświecił
— ale że waćpan zamiast ich od szaleństwa powściągnąć, eszcze im bodźca doda esz, że
sam iǳiesz, że wszystkich nas czterech na pewną śmierć i męki chcesz wydać — to uż…
ostatnia rzecz! Tfu, do licha, nie spoǳiewałem się tego po oficy erze, którego sam książę
za statecznego kawalera uważał.

— Jak to czterech? — rzekł zǳiwiony Skrzetuski. — Chciałżebyś i waćpan?…
— Tak est! — krzyczał bĳąc się pięściami po piersi Zagłoba — pó dę i a. Jeżeli który

z was się ruszy albo wszyscy w kupie — pó dę i a. Niech mo a krew spadnie na wasze
głowy! Będę miał na drugi raz naukę, z kim się wdawać.

— A boda że waści! — rzekł Skrzetuski.
Trze rycerze poczęli go brać w ramiona, ale on naprawdę się gniewał i sapał, i odpychał

ich łokciami, mówiąc:
— Idźcie do kaduka! Nie potrzeba mi waszych udaszowskich pocałunków!
Wtem na wałach ozwały się strzały armatnie i muszkietowe. Zagłoba zatrzymał się

i rzekł:
— Macie! Macie! Idźcie!
— To zwykła strzelanina — zauważył Skrzetuski.
— Zwykła strzelanina — rzekł przedrzeźnia ąc szlachcic. — Ano, to proszę! Mało im

tego. Połowa wo ska od te zwykłe strzelaniny stopniała, a oni uż na nią nosem kręcą.
— Bądź waćpan dobre myśli — rzekł pan Podbipięta.
— Milczałbyś, boćwino⁹⁹⁵! — huknął Zagłoba — boś na winnie szy. Waćpan to wy-

myślił tę imprezę, która eśli nie est głupia, to a głupi!
— A taki pó dę, brateńku — odrzekł pan Longinus.
— Pó ǳiesz, pó ǳiesz! i wiem dlaczego! Waćpan się za bohatera nie podawa , bo cię

zna ą. Czystość masz na zbyciu i pilno ci ą z okopu wynieść. Na gorszyś mięǳy rycer-
stwem nie na lepszy, po prostu gamratka z waszmości, która cnotą handlu e! Tfu! obraza
boska! Otóż to!… Nie do króla ci pilno, ale rad byś rżał po wsiach ak koń na błoni. Oto
rycerz, patrzcie się, co niewinność ma na przedaż! Zgorszenie, czyste zgorszenie, ak mnie
Bóg miły!

— Słuchać hadko! — wołał zatyka ąc uszy pan Longinus.
— Da cie pokó swarom! — rzekł poważnie Skrzetuski. — Lepie o sprawie myślmy!
— Na Boga! — rzekł starosta krasnostawski, któren dotychczas ze zdumieniem słu-

chał słów pana Zagłoby — wielka to est rzecz, ale bez księcia nie możemy nic stanowić.
Tu nie ma się co spierać. Waćpanowie w służbie esteście i ordynansów⁹⁹⁶ słuchać musicie.
Książę musi być u siebie. Pó dźmyż do niego, co on na ochotę waszmościów powie.

— To, co i a! — rzekł Zagłoba i naǳie a wypogoǳiła mu oblicze. — Pó dźmy co
pręǳe .

Wyszli i szli przez ma dan, na który kule uż padały z szańców kozackich. Wo ska były
u wałów, które z dala wyglądały ak budy armarczne, tyle na nich nawieszano stare pstre
oǳieży, kożuchów, tyle nastawiano wozów, szczątków namiotów i wszelkiego roǳa u
rzeczy mogących stanowić zasłonę od strzałów, które czasem po całych tygodniach nie
ustawały we dnie i w nocy. Jakoż i teraz nad owymi porozwieszanymi łachmanami ciągnę-
ła się długa, błękitnawa smuga dymu, a przed nimi widać było leżące szeregi czerwonych
i żółtych żołnierzy pracu ących ciężko przeciw na bliższym szańcom nieprzy acielskim.
Sam ma dan wyglądał ak edno rumowisko; równina, podarta rydlami lub stratowana

⁹⁹³hadko (z białorus.) — przykro, obrzydliwie. [przypis redakcy ny]
⁹⁹⁴hajdawery — szerokie, bufiaste spodnie, typowy element stro u polskie szlachty w XVII w.; szarawary.

[przypis redakcy ny]
⁹⁹⁵boćwina a. botwina — liście buraczane; obraźliwe określenie mieszkańców Litwy. [przypis redakcy ny]
⁹⁹⁶ordynans (z łac.) — rozkaz. [przypis redakcy ny]
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przez konie, nie zieleniła się ani ednym źdźbłem trawy. Gǳieniegǳie sterczały kopce
wydobyte świeżo przy kopaniu stuǳien i mogił ziemi, gǳieniegǳie leżały szczątki po-
trzaskanych wozów, armat, beczek lub stosy obgryzionych i zbielałych na słońcu kości.
Trupa końskiego nie do rzałeś nigǳie, bo każdy zabierano natychmiast na żywność dla
żołnierzy, natomiast wszędy widać było gromady żelaznych, po większe części zruǳia-
łych uż od rǳy kul armatnich, którymi coǳiennie zasypywano ten szmat ziemi. Ciężka
wo na i głód widne były na każdym kroku. Idąc, spotykali rycerze nasi większe i mnie -
sze kupy żołnierzy, to odnoszące rannych i zabitych, to śpieszące ku wałom z pomocą
zbyt struǳonym towarzyszom — a wszystkie twarze sczerniałe, zapadłe, zarośnięte —
a srogie oczy rozpalone, oǳież wypłowiała, podarta, na głowach często szmaty brudne
zamiast czapek i hełmów, broń połamana. I mimo woli przychoǳiło na myśl pytanie: co
się stanie z tą garścią dotychczasowych zwycięzców, gdy eszcze upłynie tyǳień, dwa…

— Patrzcie, waszmościowie — mówił starosta — czas, czas dać znać królowi.
— Nęǳa uż szczerzy zęby ak pies — odpowieǳiał mały rycerz.
— A co bęǳie, gdy konie z emy? — pytał Skrzetuski.
Tak rozmawia ąc doszli do namiotów książęcych sto ących z prawe strony wału, przed

którymi widać było kilkunastu eźdźców służbowych, przeznaczonych do rozwożenia roz-
kazów po obozie. Konie ich, karmione śrutowanym i węǳonym mięsem końskim, a stąd
trawione ustawicznym ogniem, rzucały się w szalonych podskokach, nie chcąc żadną mia-
rą ustać na mie scu. Tak uż było z końmi wszystkie azdy, która gdy szła teraz na nie-
przy aciela, zdawało się, że to stado gryfów lub hipocentaurów⁹⁹⁷ saǳi przez pola, więce
pęǳąc powietrzem niż ziemią.

— Czy est książę w namiocie? — spytał starosta ednego z eźdźców.
— Jest z panem Przy emskim — odpowieǳiał pocztowy⁹⁹⁸.
Starosta wszedł pierwszy, nie ozna mu ąc się; cztere zaś rycerze zatrzymali się przed

namiotem.
Ale po chwili płótno uchyliło się i pan Przy emski wysaǳił głowę:
— Książę chce wiǳieć pilno waszmościów — rzekł.
Pan Zagłoba wszedł do namiotu z dobrą myślą, miał bowiem naǳie ę, że książę nie

bęǳie chciał na lepszych swych rycerzy na pewną zgubę narażać, omylił się ednak, bo
eszcze nie zdążyli mu się pokłonić, gdy rzekł:

— Powiadał mi pan starosta o gotowości wasze wy ścia z obozu, a a dobre chęci
wasze przy mu ę. O czyźnie nie można nadto ofiarować…

— Przyszliśmy eno o pozwolenie pytać — odrzekł Skrzetuski — gdyż wasza książęca
mość esteś szafarzem⁹⁹⁹ krwi nasze .

— Więc to we czterech chcecie wy ść?
— Wasza książęca mość! — rzekł Zagłoba. — Oni to chcą wy ść, a a nie; Bóg mi

świadek, nie przyszedłem się tu chwalić ani swych zasług przypominać i eżeli o nich
wspomnę, to eno dlatego, żeby nie było supozyc i¹⁰⁰⁰, że mnie tchórz oblatu e. Wielcy to
są kawalerowie pan Skrzetuski, Wołody owski i pan Podbipięta z Myszykiszek, ale i Burła ,
któren legł z me ręki (że o innych przewagach zamilczę), także był wielki żołnierz, wart
Burdabuta, Bohuna i trzech głów anczarskich — mniemam przeto, że w ǳiele rycerskim
nie estem gorszy od innych. Jednakże co innego est męstwo, a co innego szaleństwo.
Skrzydeł nie mamy, a ziemią się nie przedostaniem — to pewno.

— Więc waść nie iǳiesz? — pytał książę.
— Powieǳiałem, że iść nie chcę, ale nie powieǳiałem, że nie idę. Kiedy mnie raz Przy aźń

Bóg pokarał ich kompanią, to uż do śmierci muszę w nie wytrwać. Jeżeli nam bęǳie
ciasno, szabla Zagłoby przyda się eszcze, nie wiem tylko, na co by się przydała śmierć nas
czterech, i ufam, że wasza książęca mość zechce ą od nas odwrócić, nie da ąc pozwolenia
na szalone przedsięwzięcie.

— Dobry z waści kompan — odpowieǳiał książę — i zacnie to z two e strony, że
przy aciół opuszczać nie chcesz, aleś się w swo e ufności we mnie pomylił, bo a ofiarę
waszą przy mu ę.

⁹⁹⁷hipocentaur (mit., z gr.) — istota mityczna, pół człowiek, pół koń; centaur. [przypis redakcy ny]
⁹⁹⁸pocztowy — członek pocztu, sługa. [przypis redakcy ny]
⁹⁹⁹szafarz — zarządca, rozporząǳa ący. [przypis redakcy ny]

¹⁰⁰⁰supozycja (z łac.) — przypuszczenie, domysł. [przypis redakcy ny]
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— Zdechł pies! — mruknął Zagłoba i ręce opadły mu zupełnie.
W te chwili kasztelan bełski Firle wszedł do namiotu.
— Mości książę — rzekł — luǳie moi złapali Kozaka, któren powiada, że na ǳisie szą

noc szturm się gotu e.
— Miałem i a uż wiadomość — odpowieǳiał książę. — Wszystko w pogotowiu;

niech tylko z sypaniem tych nowych wałów śpieszą.
— Już prawie skończone.
— To dobrze! — rzekł książę. — Do wieczora się przeniesiemy.
Po czym zwrócił się do czterech rycerzy:
— Po szturmie, eżeli noc bęǳie ciemna, na lepsza pora do wy ścia.
— Jak to? — rzekł kasztelan bełski — mości książę, gotu esz wycieczkę?
— Wycieczka swo ą drogą pó ǳie… — rzekł książę — a sam poprowaǳę; ale teraz

mówimy o czym innym. Ichmościowie pode mu ą się przekraść przez nieprzy aciela i dać
znać królowi o naszym położeniu.

Kasztelan zdumiał, oczy otworzył i spoglądał kole no na rycerzy.
Książę uśmiechnął się z zadowoleniem. Miał tę próżność, że lubił, by poǳiwiano ego

żołnierzy.
— Na Boga! — rzekł kasztelan — więc są eszcze takie serca na świecie?… Na Boga!…

nie będę a waszmościów od tego hazardu odwoǳił…
Pan Zagłoba zaczerwienił się ze złości, ale uż nic nie rzekł, sapał tylko ak niedźwiedź,

książę zaś zamyślił się przez chwilę i w następu ące ozwał się słowa:
— Nie chcę a ednak na darmo krwią waszmościów szafować i na to się nie zgaǳam,

abyście wszyscy cztere razem wychoǳili. Pó ǳie naprzód eden; eśli go zabĳą, to się tym
pochwalić nie omieszka ą, ako się uż raz pochwalili śmiercią tego mego sługi, którego
aż pode Lwowem schwytali. Jeżeli tedy pierwszego zabĳą, pó ǳie drugi, potem w razie
potrzeby trzeci i czwarty. Ale być może, że pierwszy prze ǳie szczęśliwie — w takim razie
nie chcę innych na próżną śmierć narażać.

— Mości książę… — przerwał Skrzetuski.
— Taka mo a wola i rozkaz — rzekł z naciskiem Jeremi. — By zaś was pogoǳić,

oświadczam, że ten wyruszy pierwszy, który się pierwszy ofiarował.
— To a! — rzekł pan Longinus z promienną twarzą.
— ǲiś wieczór po szturmie, eżeli noc bęǳie ciemna — dodał książę. — Listów

żadnych do króla nie dam; co waść wiǳisz, to opowiesz. Weźmiesz eno sygnet na znak.
Podbipięta przy ął sygnet i pokłonił się księciu, ten zaś wziął go obu rękoma za skronie

i trzymał czas akiś, a potem ucałował po kilkakroć w głowę i rzekł wzruszonym głosem:
— Tak mi bliski esteś serca, ak brat… Niech cię prowaǳi i przeprowaǳi Bóg za-

stępów i nasza Królowa Anielska, żołnierzu boży! Amen!
— Amen! — powtórzyli starosta krasnostawski, pan Przy emski i kasztelan bełski.
Książę miał łzy w oczach — bo to był prawǳiwy o ciec dla rycerstwa — inni płakali,

a ciałem pana Podbipięty wstrząsał dreszcz zapału i płomień choǳił mu po kościach,
i radowała się do głębi ta dusza czysta, pokorna a bohaterska naǳie ą bliskie ofiary.

— Historia o waszmości pisać bęǳie! — wykrzyknął kasztelan bełski.
— Non nobis, non nobis, sed nomini Tuo, Domine, da gloriam¹⁰⁰¹ — rzekł książę.
Rycerze wyszli z namiotu.
— Tfu, coś mnie za grzdykę¹⁰⁰² ułapiło i trzyma, a w gębie tak mi gorzko ak po pio-

łunie — mówił Zagłoba. — A tamci ciągle strzela ą — żeby was pioruny wystrzelały! —
rzekł ukazu ąc na dymiące szańce kozackie. — O , ciężko żyć na świecie! Panie Longinie,
czy to uż koniecznie waćpan wy ǳiesz?… Nie ma uż rady! Niechże cię anieli ustrzegą…
Żeby to zaraza to chamstwo wydusiła!

— Muszę waszmościów pożegnać — rzekł pan Longinus.
— Jak to? Gǳie iǳiesz? — pytał Zagłoba.
— Do księǳa Muchowieckiego, do spowieǳi, braciaszku. Trzeba grzeszną duszę

oczyścić.

¹⁰⁰¹Non nobis, non nobis, sed nomini Tuo, Domine, da gloriam (łac.) — nie nam, nie nam, ale imieniu Twemu,
Panie, da chwałę. [przypis redakcy ny]

¹⁰⁰²grzdyka — grdyka, gardło. [przypis redakcy ny]
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To rzekłszy pan Longinus poszedł spiesznie ku zamkowi, oni zaś zwrócili się ku wa-
łom. Skrzetuski i Wołody owski byli ak struci i milczeli, pan Zagłoba zaś mówił:

— Ciągle mnie coś za grzdykę trzyma. Nie spoǳiewałem się, że mi bęǳie taki żal,
ale na cnotliwszy to człowiek na świecie! — Niech mi kto zaprzeczy, to mu dam w pysk.
O Boże! Boże! myślałem, że kasztelan bełski bęǳie hamował, a on eszcze bębenka pod-
bĳał. Kaduk przyniósł tego heretyka! „Historia (mówi) o waszmości pisać bęǳie!” Niech
o nim samym pisze, ale nie na skórze pana Longina! A czemu to on sam nie wy ǳie? Po
sześć ma palców u nóg, ako kalwin¹⁰⁰³, to mu i choǳić łatwie . Mówię waszmościom, że
coraz gorze na świecie i pewnie prawda, co ksiąǳ Żabkowski proroku e, że koniec świa-
ta bliski. Posiedźmy trochę u wałów, a późnie pó ǳiemy do zamku, żeby się naszego
przy aciela kompanią przyna mnie do wieczora nacieszyć.

Ale pan Podbipięta po spowieǳi i komunii cały czas spęǳił na modlitwie; z awił się
dopiero wieczorem na szturm, który był ednym z na okropnie szych, bo Kozacy uderzyli
właśnie wówczas, gdy wo ska, ǳiała i wozy przenosiły się do nowo usypanych wałów. Przez
chwilę zdawało się, że szczupłe siły polskie ulegną nawale dwustu tysięcy nieprzy aciół.
Chorągwie polskie tak dalece pomieszały się z nieprzy acielskimi, że swoi swoich odróżnić
nie mogli — i trzy razy tak wiązali się ze sobą. Chmielnicki wytężył wszystkie siły, bo
mu i chan, i właśni pułkownicy zapowieǳieli, że to ma być ostatni szturm i że odtąd
głodem tylko będą nękać oblężonych. Ale po trzech goǳinach wszystkie ataki zostały
odparte z tak strasznymi stratami, że były późnie wieści, akoby do czterǳiestu tysięcy
nieprzy aciół miało paść w te bitwie. To pewna, że po bitwie rzucono cały stos chorągwi
pod nogi księcia — i że istotnie był to wielki szturm ostatni, po którym nadeszły eszcze
cięższe czasy wkopywania się w wały, porywania wozów, bezprzestanne strzelaniny, nęǳy
i głodu.

Niestruǳony Jeremi natychmiast po szturmie poprowaǳił upada ących ze znużenia
żołnierzy na wycieczkę, która zakończyła się nową klęską nieprzy aciół — po czym dopiero
cisza ukoiła tabor i obóz.

Noc była ciepła, ale chmurna. Cztery czarne postacie posuwały się cicho i ostrożnie
ku wschodniemu krańcowi wałów. Byli to: pan Longinus, Zagłoba, Skrzetuski i Woło-
dy owski.

— Pistolety dobrze osłoń — szeptał Skrzetuski — żeby proch nie zwilgotniał. Dwie
chorągwie będą stały w pogotowiu całą noc. Jeżeli dasz ognia, skoczymy na ratunek.

— Ciemno, choć oko wykol! — szepnął Zagłoba.
— To lepie — rzekł pan Longinus.
— Cicho no! — przerwał Wołody owski — coś słyszę.
— To akiś kona ący chrapie — nic to…
— Byleś się do dębiny dostał…
— O Boże! Boże! — westchnął Zagłoba trzęsąc się ak w febrze.
— Za trzy goǳiny bęǳie dniało.
— To uż czas! — rzekł Longinus.
— Czas! czas! — powtórzył Skrzetuski stłumionym głosem. — Idź z Bogiem.
— Z Bogiem! z Bogiem!
— Bądźcie, bracia, zdrowi, a przebaczcie, eżelim któremu w czym zawinił.
— Tyś zawinił? O Boże! — zawołał Zagłoba rzuca ąc mu się w ramiona.
Po kolei brali go Skrzetuski i Wołody owski. Nadeszła chwila, że tłumione łkanie

wstrząsnęło te rycerskie piersi. Jeden tylko pan Longinus był spoko ny, choć wzruszony.
— Bądźcie zdrowi! — powtórzył raz eszcze.
I zbliżywszy się do brzegu wału zsunął się w fosę, po chwili zaczerniał na drugim e

brzegu, raz eszcze dał znak pożegnania towarzyszom — i znikł w ciemności.
Mięǳy drogą do Załościc a gościńcem z Wiśniowca rosła dąbrowa, przerywana wą-

skimi, w poprzek idącymi łąkami, a łącząca się z borem starym, gęstym i ogromnym,
przechoǳącym aż hen, za Załościce — tam to postanowił dostać się pan Podbipięta.

Droga to była wielce niebezpieczna, bo żeby dostać się do dębiny, trzeba było prze-
choǳić wzdłuż całego boku kozackiego taboru, ale pan Longinus wybrał ą umyślnie,
bo właśnie koło taboru przez całą noc kręciło się na więce luǳi i straże na mnie dawały

¹⁰⁰³kalwin — protestant, wyznawca doktryny Kalwina. [przypis redakcy ny]
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baczenia na przechoǳących. Zresztą wszystkie inne drogi, ary, zarośla i ścieżki poob-
saǳane były strażami, które ob eżdżali ustawicznie esaułowie¹⁰⁰⁴, setnicy, pułkownicy,
a nawet i sam Chmielnicki. O droǳe przez łąki i wzdłuż Gniezny nie było co i marzyć,
bo tam koniuchowie tatarscy czuwali od zmierzchu do świtania przy koniach.

Noc była ciepła, chmurna i tak ciemna, że o ǳiesięć kroków nie do rzałeś nie tylko
człowieka, ale nawet i drzewa. Była to okoliczność dla pana Longina pomyślna, lubo
z drugie strony i sam musiał iść barǳo wolno, ostrożnie, aby nie wpaść w któren z dołów
lub rowów pokrywa ących na całe przestrzeni pobo owisko skopane polskimi i kozackimi
rękoma.

W ten sposób dotarł do drugich wałów polskich, które właśnie przed wieczorem
opuszczono — i przeprawiwszy się przez fosę, puścił się chyłkiem ku szańcom i apro-
szom¹⁰⁰⁵ kozackim. Stanął i słuchał: szańce były puste. Wycieczka Jeremiego, dokonana
po szturmie, wyparła z nich moło ców¹⁰⁰⁶, którzy albo polegli, albo schronili się do ta-
boru. Mnóstwo ciał leżało na skłonach i szczytach tych nasypów. Pan Longinus potykał
się co chwila o trupy, przestępował przez nie i szedł naprzód. Od czasu do czasu słaby
akiś ęk albo westchnienie zwiastowały, że niektórzy z leżących ży ą eszcze.

Za wałami obszerna przestrzeń ciągnąca się aż do pierwszego okopu sypanego eszcze
przez regimentarzy również była pokryta trupami. Dołów i rowów było tu eszcze więce ,
zaś co kilkaǳiesiąt kroków stały owe zakrywki ziemne podobne w ciemności do stogów.
Lecz i zakrywki były puste. Wszędy panowało na głębsze milczenie, nigǳie ani ogniska,
ani człowieka — nikogo na całym dawnym ma danie prócz poległych.

Pan Longinus rozpoczął modlitwę za dusze zmarłe i szedł dale . Szmer polskiego
obozu, który go gonił aż do drugich wałów, cichł coraz barǳie , topniał w oddaleniu, aż
na koniec umilkł zupełnie. Pan Longinus stanął i obe rzał się po raz ostatni.

Nic uż prawie nie mógł do rzeć, bo w obozie nie było świateł; edno tylko okienko
w zamku migotało słabo, ako gwiazdka, którą chmury to odkry ą, to przesłonią, lub ak
robaczek święto ański, co świeci i gaśnie na przemian.

„Bracia moi, zali was zobaczę eszcze w życiu?” — pomyślał pan Longinus. Tęsknota, Zwątpienie
I tęsknota przygniotła go akby olbrzymi kamień. Zaledwie mógł oddychać. Tam gǳie

drży owe światełko błędne, tam są swoi, tam są serca bratnie: książę Jeremi, Skrzetuski,
Wołody owski, Zagłoba, ksiąǳ Muchowiecki — tam go kocha ą i raǳi by go obronić
— a tu noc, pustka, ciemność, trupy pod nogami, korowody dusz — w dali zaś tabor
krwiożerczy zaklętych, niemiłosiernych wrogów.

Kamień tęsknoty stał się tak ciężki, że za ciężki nawet na barki tego olbrzyma. Dusza
poczęła się w nim wahać.

Nadleciał doń w ciemności blady niepokó i począł szeptać mu do ucha: „Nie prze -
ǳiesz, to niepodobieństwo! wróć się, eszcze czas! Wypal z pistoletu, a cała chorągiew
runie na twó ratunek. — Przez te tabory, przez tę ǳicz nie prze ǳie nikt.”

Ów obóz, ogłoǳony, zasypywany coǳiennie kulami, pełen śmierci i trupiego zapa-
chu, wydał się w te chwili panu Longinowi cichą, bezpieczną przystanią.

Tam przy aciele nie mieliby mu za złe, gdyby wrócił. Powie im, że rzecz przechoǳi
luǳkie siły — a oni sami uż nie pó dą ani nikogo nie wyślą — i będą czekać dale bożego
i królewskiego zmiłowania.

A eśli Skrzetuski wy ǳie i zginie?
„W imię O ca i Syna, i Ducha Świętego!… To są pokusy szatańskie — pomyślał pan

Longinus. — Na śmierć gotowym, a nic gorszego mnie nie spotka. To szatan straszy
słabą duszę pustkowiem, trupami, ciemnością, bo on ze wszystkiego korzysta.”

Miałżeby rycerz sromotą się okryć, sławę postradać, imię zhańbić — wo ska nie zba-
wić, korony niebieskie się zrzec? Nigdy!

I ruszył dale , wyciąga ąc przed siebie ręce.
Wtem szmer go znowu doszedł, ale uż nie z obozu polskiego, eno z przeciwne stro-

ny; niewyraźny eszcze, ale akiś głęboki i groźny, ak pomruk niedźwieǳia, oǳywa ący

¹⁰⁰⁴esauł — oficer kozacki. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁰⁵aprosz (z . aproche: pode ście, przybliżenie) — okopy, pozwala ące pode ść bliże do obozu wroga. [przypis

redakcy ny]
¹⁰⁰⁶mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna, zuch; Kozak. [przypis redakcy ny]
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się nagle w ciemnym lesie. Lecz niepokó opuścił uż duszę pana Longina, tęsknota prze-
stała ciężyć i zmieniła się w słodką tylko pamięć o bliskich; na koniec, akby odpowiada ąc
groźbie dolatu ące od strony taboru, powtórzył sobie w duszy raz eszcze:

— A taki pó dę.
Po pewnym czasie znalazł się na owym pobo owisku, na którym w dniu pierwszego

szturmu azda książęca rozbiła Kozaków i anczarów. Droga tu uż była równie sza, mnie
rowów, dołów, nakrywek i nic prawie ciał, bo co w dawnie szych walkach poległo, to
Kozacy uż uprzątnęli. Było tu również nieco aśnie , gdyż rozmaite przeszkody nie zasła-
niały przestrzeni. Grunt spadał pochyło ku południowi, ale pan Longinus skręcił zaraz
w bok, pragnąc się prześliznąć mięǳy zachodnim stawem a taborem.

Szedł teraz szybko, bez przeszkód i uż zdawało mu się, że dosięga linii taboru, gdy
nowe akieś odgłosy zwróciły ego uwagę.

Zatrzymał się natychmiast i po kwadransie oczekiwania usłyszał zbliża ący się tupot
i parskanie koni.

„Straże kozackie!” — pomyślał.
Wtem i głosy luǳkie doszły ego uszu, więc rzucił się co duchu w bok i zmacawszy

nogami pierwszą nierówność gruntu padł na ziemię i wyciągnął się bez ruchu, trzyma ąc
w edne ręce pistolet, w drugie miecz.

Tymczasem eźdźcy zbliżyli się eszcze barǳie i na koniec zrównali się z nim zupełnie.
Było tak ciemno, że nie mógł ich porachować, ale słyszał każde słowo rozmowy.

— Im ciężko, ale i nam ciężko — mówił senny akiś głos. — A ile to dobrych mo-
ło ców ziemię gryzie!

— Hospody¹⁰⁰⁷! — rzekł drugi głos. — Mówią, że korol niedaleko… co z nami
bęǳie?

— Chan rozgniewał się na naszego bat’ka¹⁰⁰⁸, a Tatary grożą, że nas w łyka wezmą,
eżeli nie bęǳie kogo.

— I na pastwiskach się z naszymi bĳą. Bat’ko zakazał choǳić do kosza¹⁰⁰⁹, bo kto
tam pó ǳie, przepadnie.

— Mówią, że mięǳy bazarnikami są przebrane Lachy. Boda te wo ny nie bywało!
— Gorze nam teraz niż przedtem.
— Korol niedaleko z lacką¹⁰¹⁰ potęgą — to na gorze !
— He , na Siczy ty by teraz spał, a tu tłucz się po ciemku ak siromacha¹⁰¹¹.
— Muszą tu się i siromachy włóczyć, bo konie chrapią.
Głosy oddalały się stopniowo — i na koniec umilkły. Pan Longinus podniósł się

i szedł dale .
Deszcz, tak drobny ak mgła, począł mżyć. Zrobiło się eszcze ciemnie .
Po lewe stronie pana Longina zabłysło w odległości dwóch stai¹⁰¹² małe światełko,

potem drugie i trzecie, ǳiesiąte. Teraz był uż pewny, że zna du e się na linii taboru.
Światła były rzadkie i mdłe — widać, spali tam uż wszyscy i tylko gǳieniegǳie może

pito lub gotowano strawę na utro.
— Bogu ǳięki, że po szturmie i wycieczce idę — rzekł do siebie pan Longinus. —

Znużeni muszą być śmiertelnie.
Zaledwie to pomyślał, gdy z dala usłyszał znów tupot koński — echała druga straż.
Ale grunt w tym mie scu więce był popękany, więc i schronić się było łatwie . Straż

przeszła tak blisko, że omal nie na echała na pana Longina. Szczęściem konie, przywykłe
przechoǳić koło leżących ciał, nie zestraszyły się. Pan Longinus poszedł dale .

Na przestrzeni tysiąca kroków trafił na dwa eszcze patrole. Widocznym było, że cały
krąg ob ęty taborem strzeżony był ak źrenica oka. Pan Longinus cieszył się tylko w duchu,
że nie napotyka pieszych placówek, które stawiano zwykle przed taborami, aby podawały
wiadomości konnym strażom.

¹⁰⁰⁷Hospody (ukr.) — Panie Boże. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁰⁸bat’ko (ukr.) — o ciec. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁰⁹kosz — obóz. [przypis redakcy ny]
¹⁰¹⁰lacki (z daw. ukr.) — polski. [przypis redakcy ny]
¹⁰¹¹siromacha (z daw. ukr.) — wilk samotnik. [przypis redakcy ny]
¹⁰¹²staja a. stajanie — ednostka długości, licząca od  do  m. [przypis redakcy ny]

  Ogniem i mieczem, tom drugi 



Ale radość ego niedługo trwała. Zaledwie uszedł znowu sta ę drogi, gdy akaś czarna
postać zama aczyła przed nim nie dale ak na ǳiesięć kroków. Pan Longinus, akkolwiek
nieustraszony, poczuł akby lekki dreszcz w krzyżach. Cofać się i obchoǳić było za późno.
Postać poruszyła się, widocznie go dostrzegła.

Nastąpiła chwila wahania się, krótka ak mgnienie oka. Nagle ozwał się przyciszony
głos:

— Wasyl, to ty?
— Ja — odrzekł cicho pan Longinus.
— A gorzałkę masz?
— Mam.
— Dawa .
Pan Longinus zbliżył się.
— A co ty taki wysoki? — powtórzył tenże sam głos tonem przestrachu.
Coś zakotłowało się w ciemności. Krótki, zduszony w te same chwili wykrzyk:

„Hosp…!”, wyrwał się z ust strażnika — potem dał się słyszeć akby trzask łamanych
kości, ciche chrapanie i edna postać upadła ciężko na ziemię.

Pan Longinus szedł dale .
Ale nie szedł po te same linii, była to bowiem widocznie linia placówek — więc skie-

rował się eszcze bliże ku taborowi, pragnąc prze ść mięǳy plecami widet¹⁰¹³ i szeregiem
wozów. Jeżeli nie było drugiego łańcucha straży, mógł pan Longinus na te przestrzeni
napotkać tylko tych, którzy wychoǳili z taboru na zmianę. Konne odǳiały straży nie
miały tu co robić.

Po chwili pokazało się, że drugiego łańcucha placówek nie było. Za to tabor nie był
dale ak dwa strzelenia z łuku — i ǳiwna rzecz, zdawał się być coraz bliże , akkolwiek
pan Longinus starał się iść równolegle do szeregów wozów.

Pokazało się również, że nie wszyscy spali w taborze. Przy tle ących tu i owǳie ogni-
skach widać było sieǳące postacie. W ednym mie scu ognisko było większe, tak nawet
wielkie, że prawie dosięgało blaskiem pana Longina, tak że rycerz znów musiał się cofnąć
ku placówkom, aby nie przechoǳić przez pas światła. Z daleka rozpoznał pan Longin
wiszące w pobliżu ognia, na słupach podobnych do krzyżów, woły, z których rzeźnicy
zǳierali skóry. Spore kupki luǳi przypatrywały się czynności. Niektórzy przygrywali
z cicha rzeźnikom na piszczałkach. Była to ta część obozu, którą za mowali czabańczy-
cy¹⁰¹⁴. Dalsze szeregi wozów otaczała ciemność.

Lecz ściana taboru oświecona mdłymi światłami ognisk znów była akby bliże pana
Longina. Z początku miał ą tylko po prawe ręce. Nagle spostrzegł, że ma ą i przed sobą.

Wówczas stanął i namyślał się, co począć. Był otoczony. Tabor, kosz tatarski i obozy
czerni okalały akby pierścieniem cały Zbaraż. W środku tego pierścienia stały placówki
i krążyły straże, aby nikt nie mógł się przedostać.

Położenie pana Longina było straszne. Miał teraz do wyboru albo przemknąć się mię-
ǳy wozami, albo szukać innego wy ścia mięǳy kozactwem a koszem. Inacze musiałby
się błąkać aż do świtu po owym kolisku — chybaby się chciał cofać znów do Zbaraża,
ale nawet i w takim razie mógł wpaść w ręce straży. Rozumiał ednak, że uż sama na-
tura gruntu nie pozwala na to, aby wóz stał przy wozie. Musiały w szeregach ich być
przerwy, i znaczne, bo zresztą takie przerwy konieczne były dla komunikac i, dla wolne
drogi potrzebne eźǳie. Pan Longinus postanowił szukać podobnego prze ścia i w tym
celu zbliżył się eszcze barǳie do wozów. Blaski płonących tu i owǳie ognisk mogły go
zdraǳić, ale z drugie strony były mu pożyteczne, bo bez nich nie wiǳiałby ani wozów,
ani drogi mięǳy nimi.

Jakoż po kwadransie poszukiwań znalazł przecie drogę i poznał ą łatwo, bo wyglądała
akby czarny pas mięǳy wozami. Nie było w nim ognisk, nie mogło być i Kozaków,
gdyż tamtędy musiała przechoǳić azda. Pan Longinus położył się na brzuchu i począł się
czołgać do owe czarne czeluści ak wąż do amy.

Upłynął kwadrans, pół goǳiny, on czołgał się ciągle, modląc się ednocześnie —
w obronę z ciałem i duszą mocom niebieskim się odda ąc. Pomyślał, że może los całego

¹⁰¹³wideta — posterunek straży. [przypis redakcy ny]
¹⁰¹⁴czabańczyk — pasterz stepowy. [przypis redakcy ny]
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Zbaraża zależy w te chwili od tego, czy on się teraz przez ową garǳiel przedostanie, więc
modlił się nie tylko za siebie — ale i za tych, którzy w te chwili na okopie modlili się za
niego.

Po obu stronach wszystko było spoko ne. Człek się nie ruszył, koń żaden nie zachrapał,
pies żaden nie zaszczekał — i pan Longinus przeszedł. Czerniały teraz przed nim chrusty
i gąszcze, za którymi rosła dębina, za dębiną bór aż hen, do Toporowa, za borem król,
zbawienie i sława, i zasługa przed Bogiem i ludźmi. Czymże było ścięcie trzech głów
wobec tego czynu, do którego coś więce prócz żelazne ręki trzeba było posiadać.

Pan Longinus sam czuł tę różnicę — ale nie wezbrało pychą to czyste serce, tylko ak
serce ǳiecka rozpłynęło się w łzy wǳięczności.

Potem podniósł się i szedł dale . Placówek z tamte strony wozów uż nie było albo
rzadkie, do uniknięcia łatwie sze. Tymczasem począł padać większy deszcz i szeleścił po
zaroślach, i głuszył ego kroki. Pan Longinus rozpuścił teraz swo e długie nogi i szedł ak
olbrzym, depcząc krze — co stąpi krok, to akby kto inny pięć. Wozy coraz dale , dębina
coraz bliże — i zbawienie coraz bliże .

Oto uż i dęby! Noc pod nimi tak czarna ak w poǳiemiu. Ale to i lepie . Wstał
lekki wiatr, więc dęby szumią z lekka, rzekłbyś — mruczą pacierz: „Boże wielki, Boże
dobrotliwy, uchrońże tego rycerza, bo to sługa Twó i wierny syn te ziemi, na które my
wzrosły Tobie na chwałę!”

Już od okopu polskiego ǳieli z półtore mili pana Longina. Pot zlewa mu czoło, bo
powietrze stało się akieś parne; coś niby zbiera się na burzę, ale on iǳie, ani dba o burzę,
bo mu w sercu anieli śpiewa ą. Dębina rzednie. Pewnie to bęǳie pierwsza łąka. Dęby
zaszumiały mocnie , akby chciały rzec: „Zaczeka , bezpiecznie ci było wśród nas” — ale
rycerz nie ma czasu i wstępu e na odkrytą łąkę. Jeden tylko stoi na nie dąb w środku, ale
potężnie szy od innych. Pan Longinus zmierza do tego dębu.

Nagle, gdy uż est o kilkanaście kroków, spod rozłożystych gałęzi olbrzyma wysuwa
się ze dwaǳieścia czarnych postaci, które zbliża ą się w wilczych skokach do rycerza.

— Kto ty? kto ty?
Język ich niezrozumiały, nakrycia głowy akieś spiczaste — to Tatarzy, to koniucho-

wie, którzy się tu przed deszczem schronili.
W te chwili czerwona błyskawica rozświeciła łąkę, dąb, ǳikie postacie Tatarów i ol-

brzymiego szlachcica. Krzyk straszliwy wstrząsnął powietrzem i walka zawrzała w edne
chwili.

Tatarstwo rzuciło się na pana Longina ak wilcy na elenia i chwyciło go żylastymi
rękoma, lecz on wstrząsnął się tylko i wszyscy napastnicy opadli tak z niego, ak do rzały
owoc opada z drzewa. Po czym straszliwy Zerwikaptur zazgrzytał w pochwie — i wnet
rozległy się ęki, wycia, wołania na ratunek, świst miecza, charkotanie pobitych, rżenie
przerażonych koni, szczęk łamanych szabel tatarskich. Cicha łąka zabrzmiała wszystkimi
ǳikimi głosami, akie tylko mieszczą się w luǳkich garǳielach.

Tatarzy rzucili się eszcze raz i drugi kupą na rycerza, ale on uż oparł się plecami
o dąb, a od przodu nakrył się wichrem miecza — i ciął straszliwie. Trupy zaczerniły mu
się pod nogami — inni cofnęli się, zd ęci paniczną trwogą.

— Diw! diw! — rozległy się ǳikie wycia.
Lecz wycia te nie zostały bez echa. Nie upłynęło pół goǳiny i cała łąka zamrowiła

się pieszymi i ezdnymi. Biegli Kozacy i Tatarzy z kosami, z drągami, z łukami — ze
szczapami palącego się łuczywa. Gorączkowe pytania poczęły się krzyżować i przelatywać
z ust do ust:

— Co to est, co się stało?
— Diw! — odpowiadali koniuchowie.
— Diw! — powtarzały tłumy.
— Lach! Diw! Ubĳ!
— Żywcem bierz! Żywcem!
Pan Longinus wypalił po dwakroć z pistoletów, ale wystrzałów tych nie mogli uż

dosłyszeć towarzysze w polskim okopie.
Tymczasem tłum zbliżał się do niego półkolem, on zaś stał w cieniu — olbrzymi,

oparty o drzewo — i czekał z mieczem w ręku.
Tłum zbliżał się coraz barǳie . Na koniec zagrzmiał głos komendy:
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— Bierz go!
Co żyło, rzuciło się naprzód. Krzyki umilkły. Ci, którzy nie mogli się docisnąć, świecili

ataku ącym. Wir luǳki kłębił się i przewracał pod drzewem — ęki tylko wydobywały się
z tego wiru i przez długi czas nie można było nic rozpoznać. Nareszcie krzyk przestrachu
wyrwał się z piersi ataku ących. Tłum pierzchnął w edne chwili.

Pod drzewem został pan Longinus, a pod ego nogami kupa ciał drga ących eszcze
w agonii.

— Sznurów, sznurów! — zabrzmiał akiś głos.
Wnet ezdni kopnęli się po sznury i przywieźli e w mgnieniu oka. Wówczas po kilku-

nastu tęgich chłopów chwyciło za dwa końce długiego powroza, stara ąc się przykrępować
pana Longina do drzewa.

Ale pan Longin ciął mieczem — i chłopi z obu stron padli na ziemię. Z tym samym
skutkiem próbowali następnie Tatarzy.

Wiǳąc, że zbyt wielki tłum przeszkaǳa sobie wza em, poszło raz eszcze kilkunastu
na śmielszych noha ców chcąc koniecznie uchwycić żywcem wielkoluda, ale on podarł
ich, ak odyniec rozǳiera za adłe kondle¹⁰¹⁵. Dąb, zrośnięty z dwóch potężnych drzew,
osłaniał środkową wklęsłością rycerza — z przodu zaś, kto się zbliżył na długość miecza,
marł nie wydawszy nawet krzyku. Nadluǳka siła pana Podbipięty zdawała się wzrastać
eszcze z każdą chwilą.

Wiǳąc to rozwścieczona orda spęǳiła Kozaków i naokół rozległy się ǳikie wołania:
— Uk! uk!…
Wówczas na widok łuków i strzał wysypywanych z kołczanów pod nogi poznał i pan Śmierć bohaterska, Religia,

Wierzenia, Matka BoskaPodbipięta, że zbliża się goǳina śmierci, i rozpoczął litanię do Na świętsze Panny.
Uczyniło się cicho. Tłumy zatrzymały dech, oczeku ąc, co się stanie.
Pierwsza strzała świstnęła, gdy pan Longinus mówił: „Matko Odkupiciela!” — i ob-

tarła mu skroń.
Druga strzała świstnęła, gdy pan Longinus mówił: „Panno wsławiona!” — i utkwiła

mu w ramieniu.
Słowa litanii zmieszały się ze świstem strzał.
I gdy pan Longinus powieǳiał: „Gwiazdo zaranna!” — uż strzały tkwiły mu w ra-

mionach, w boku, w nogach… Krew ze skroni zalewała mu oczy i wiǳiał uż — ak przez
mgłę — łąkę, Tatarów, nie słyszał uż świstu strzał. Czuł, że słabnie, że nogi chwie ą się
pod nim, głowa opada mu na piersi… na koniec ukląkł.

Potem, na wpół uż z ękiem, powieǳiał pan Longinus: „Królowo Anielska!” — i to
były ego ostatnie słowa na ziemi.

Aniołowie niebiescy wzięli ego duszę i położyli ą ako perłę asną u nóg „Królowe
Anielskie ”.
 
Pan Wołody owski i Zagłoba stali następnego rana na wałach mięǳy żołnierstwem, spo-
gląda ąc pilno ku taborowi, od którego strony zbliżały się masy chłopstwa. Skrzetuski był
na raǳie u księcia, oni zaś, korzysta ąc z chwili spoko u, rozmawiali o dniu wczora szym
i o tym ruchu w taborze nieprzy acielskim.

— Nic nam to dobrego nie wróży — rzekł Zagłoba ukazu ąc na czarne masy, idące
na kształt olbrzymie chmury. — Pewno do szturmu znów ruszą, a tu uż ręce nie chcą
choǳić w stawach.

— Gǳieby tam zaś miał być szturm przy dniu asnym, o te porze! — rzekł mały
rycerz. — Nie uczynią nic więce , eno za mą nasz wczora szy wał i znów wkopywać się
będą do nowego i strzelać przy tym od rana do wieczora.

— Można by ich dobrze z armat przepłoszyć.
Wołody owski zniżył głos.
— Prochów skąpo — rzekł. — Przy takim ekspensie¹⁰¹⁶ podobno uż i na sześć dni

nie starczy. Ale w tym czasie pewnie król nadciągnie.

¹⁰¹⁵kondel (daw.) — kundel, pies. [przypis redakcy ny]
¹⁰¹⁶ekspens (z łac.) — wydatek. [przypis redakcy ny]
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— Niechże się uż ǳie e, co chce. Aby nasz pan Longin, niebożątko, przedostał się
szczęśliwie! Przez całą noc spać nie mogłem, tylko o nim myślałem, a com się zdrzemnął,
tom go w opres i wiǳiał, i taki mnie żal brał, że az poty na mnie biły. Na lepszy to
człowiek, akiego w Rzeczypospolite możesz znaleźć, z latarnią przez trzy roki i sześć
nieǳiel choǳąc.

— A czemuś to waćpan zawsze z niego dworował?
— Bo gęba we mnie paskudnie sza od serca. Ale uż mi go, panie Michale, nie za-

krwawia wspomnieniem, gdy i tak wyrzuty sobie czynię, a broń Boże akiego przypadku
na pana Longina, to bym do śmierci chyba nie miał spoko u.

— Już też tak dalece się waćpan nie gryź. Nie miał on nigdy do waści żadnego ran-
koru¹⁰¹⁷ i słyszałem, ak sam mówił: „Gęba hadka¹⁰¹⁸, serce złote!”

— Da że mu Boże zdrowie, przy acielowi zacnemu! Nigdy on po luǳku nie umiał
mówić, ale setnie takowe niedostatki wielkimi cnotami nagraǳał. Co myślisz, panie Mi-
chale? zali przeszedł szczęśliwie?

— Noc była ciemna, a chłopi po klęsce straszliwie fatigati¹⁰¹⁹. U nas dobrych straży
nie było, a cóż dopiero u nich!

— To chwała Bogu! Zalecałem też panu Longinowi, żeby się o naszą niebogę knia-
ziównę pilno dopytywał, eżeli gǳie e nie wiǳieli, bo tak myślę, że Rzęǳian musiał się
do wo sk królewskich przedostawać. Pan Longinus pewnie na odpoczynek nie pó ǳie,
tylko z królem tu przyciągnie. W takim razie mielibyśmy niedługo o nie wiadomość.

— Ufam a w dowcip tego pachołka, że ą tam akoś ocalił. Już bym nie zaznał uciechy,
żeby ą zguba spotkała. Krótkom ą znał, ale w to wierzę, że gdybym siostrę miał, to by
mi nie była milsza.

— Dla ciebie siostra, a dla mnie córuchna. Od tych trosków chyba mi broda do
reszty zbiele e, a serce od żalu pęknie. Co kogo pokochasz — raz, dwa, trzy — i uż go
nie ma, a ty siedź, troska się, martw, gryź, rozmyśla , ma ąc w dodatku brzuch pusty
i ǳiury w czapczynie, przez które ak przez złą strzechę woda na łysinę leci. Psom teraz
w Rzeczypospolite lepie niż szlachcie, a nam czterem to uż ze wszystkich na gorze .
Czas by uż chyba do lepszego świata się wybrać, panie Michale, albo co?

— Nieraz myślałem, czyby nie lepie powieǳieć Skrzetuskiemu o wszystkim, ale to
mnie wstrzymu e, że sam on nigdy o nie ednym słowem nie wspomniał, a bywało, ak
kto wymówi, to się tylko wzdrygnie, akby go co w sercu ukłuło.

— Gada że mu, rozǳiera rany w ogniu te wo ny przyschłe, a ą tam może uż aki
Tatarzyn przez Perekop¹⁰²⁰ za warkocz prowaǳi. Świece arzące mi w oczach sta ą, gdy
sobie taki termin pomyślę. Czas uż umierać, nie może być inacze , bo na świecie męka
tylko i nic więce . Żeby choć pan Longinus przemknął się szczęśliwie!

— Musi on mieć większe w niebie łaski niż inni, bo cnotliwy. Ale patrz no waćpan,
co tam hulta stwo robi!…

— Taki ǳiś blask od słońca, że nic nie wiǳę.
— Wał nasz wczora szy rozkopu ą.
— A mówiłem, że bęǳie szturm. Chodźmy stąd, panie Michale, dość uż tego stania.
— Nie dlatego to oni kopią, żeby koniecznie do szturmu iść, ale muszą mieć otwartą

drogę do odwrotu i przy tym pewno będą tamtędy machiny wprowaǳać, w których
strzelcy sieǳą. Patrz no waść, aż łopaty warczą; uż na akie czterǳieści kroków zarównali.

— Teraz wiǳę, ale okrutny ǳiś blask.
Pan Zagłoba nakrył oczy ręką i patrzył. W te chwili przez rozkopany w wale wycinek

rzuciła się rzeka czerni i rozlała w mgnieniu oka po puste mięǳy wałami przestrzeni. Jed-
ni zaczęli zaraz strzelać; inni ry ąc ziemię łopatami, poczęli wznosić nowy nasyp i szańce,
które trzecim z kolei pierścieniem miały zamknąć polski obóz.

— Oho! — zawołał Wołody owski — nie mówiłem?… Już i machiny wtacza ą!
— No, to szturm bęǳie ako żywo. Chodźmy stąd — rzekł Zagłoba.
— Nie, to inne beluardy! — odpowieǳiał mały rycerz.

¹⁰¹⁷rankor (daw.) — gniew, uraza. [przypis redakcy ny]
¹⁰¹⁸hadki (z białorus.) — wstrętny, przykry, obrzydliwy. [przypis redakcy ny]
¹⁰¹⁹fatigati (łac.) — zmęczeni. [przypis redakcy ny]
¹⁰²⁰Perekop — przesmyk, prowaǳący na Półwysep Krymski, i osada, broniąca we ścia na półwysep. [przypis

redakcy ny]

  Ogniem i mieczem, tom drugi 



I istotnie machiny, które ukazały się w otworze, inacze były budowane od zwykłych
hula -grodów; ściany ich bowiem składały się z zestosowanych skoblami drabin pokry-
tych oǳieżą i skórami, spoza których na celnie si strzelcy, sieǳący od połowy wysokości
machiny aż do e szczytu, razili nieprzy aciela.

— Pó dźmy, niech ich tam psy pozagryza ą! — powtórzył Zagłoba.
— Czeka waść — odpowieǳiał Wołody owski.
I począł liczyć maszyny, w miarę ak coraz nowe ukazywały się w otworze.
— Raz, dwa, trzy… ma ą ich widać zapas niemały… cztery, pięć, sześć… idą coraz

wyższe… siedm, ośm… każdego psa zabĳą z tych machin na naszym ma danie, bo tam
być muszą strzelcy exquisitissimi¹⁰²¹ — ǳiewięć, ǳiesięć — widać każdą ak na dłoni, bo
słońce na nie pada — edenaście…

Nagle pan Michał urwał rachubę.
— Co to est? — spytał ǳiwnym głosem.
— Gǳie?
— Tam, na te na wyższe … człowiek wisi!
Zagłoba wytężył wzrok; istotnie na na wyższe machinie słońce oświeciło nagi trup

luǳki kołyszący się na powrozie, zgodnie z ruchem beluardy, na kształt olbrzymiego
wahadła.

— Prawda — rzekł Zagłoba.
Wtem Wołody owski pobladł ak płótno i krzyknął przeraźliwym głosem:
— Boże wszechmogący!… to Podbipięta!
Szmer powstał na wałach, akoby wiatr przeleciał po liściach drzew. Zagłoba przechylił

głowę, zatknął dłońmi oczy i powtarzał zsiniałymi wargami, ęcząc:
— Jezus Maria! Jezus Maria!…
Wtem szmer zmienił się w szum zmieszanych słów, a potem w huk akby wzburzone

fali. Poznało wo sko sto ące na wałach, że na tym haniebnym sznurze wisi towarzysz ich
niedoli, rycerz bez skazy — poznali wszyscy, że to pan Longinus Podbipięta, i gniew
straszny począł podnosić włosy na głowach żołnierzy.

Zagłoba oderwał wreszcie dłonie od powiek; strach było na niego spo rzeć: na ustach
miał pianę, twarz siną, oczy wyszły mu na wierzch.

— Krwi! krwi! — ryknął tak strasznym głosem, że aż dreszcz przeszedł blisko sto ą-
cych.

I skoczył w fosę. Za nim rzucił się, kto był żyw na wałach. Żadna siła, nawet roz-
kazy książęce nie zdołałyby powstrzymać tego wybuchu wściekłości. Z fosy wydobywali
się edni po ramionach drugich, chwytali się rękoma i zębami za brzeg rowu — a kto
wyskoczył, biegł na oślep, nie bacząc, czy inni biegną za nim. Beluardy zadymiły ak smo-
larnie i wstrząsły się od huku wystrzałów, ale nic to nie pomogło. Zagłoba leciał pierwszy,
z szablą nad głową, straszny, wściekły, podobny do rozhukanego buha a. Dopieroż Koza-
cy skoczyli także z cepami, z kosami na napastników i rzekłbyś: dwie ściany uderzyły o się
z łoskotem. Lecz syte brytany nie mogą bronić się długo głodnym i wściekłym wilkom.
Wsparci z mie sca, cięci szablami, darci zębami, bici i gnieceni, Kozacy nie wytrzymali
furii — i wnet zaczęli się mieszać, a potem pierzchać ku otworowi. Pan Zagłoba szalał;
rzucał się w na większy tłum ak lwica, które zabrano lwięta; rzęził, chrapał, ciął, mordo-
wał, deptał! Pustka czyniła się przed nim, a przy nim szedł, ak drugi płomień niszczący,
Wołody owski podobny do rannego rysia.

Strzelców ukrytych w beluardach wycięto w pień, resztę goniono aż za otwór w wale.
Po czym żołnierze weszli na beluardę i odczepiwszy pana Longina, ostrożnie spuścili go
na ziemię.

Zagłoba runął na ego ciało…
Wołody owski również serce miał rozdarte i zalewał się łzami na widok martwego

przy aciela. Łatwo było poznać, aką pan Longinus zginął śmiercią, bo całe ciało było
pokryte cętkami od ran przez groty zadanych. Twarzy tylko nie popsuły mu strzały prócz
edne , która zostawiła długą rysę na skroni. Kilka kropel czerwone krwi zakrzepło mu
na policzku, oczy miał zamknięte, a w bladym obliczu uśmiech pogodny, i gdyby nie
bladość błękitna oblicza, gdyby nie chłód śmierci w rysach — zdawać by się mogło,

¹⁰²¹exquisitissimi (łac.) — wyborni, na wyszukańsi, na lepsi. [przypis redakcy ny]
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że pan Longinus śpi spoko nie. Wzięli go wreszcie towarzysze i ponieśli na barkach do
okopu, a stamtąd do kaplicy zamkowe .

Do wieczora zbito trumnę i pogrzeb odbył się nocą na cmentarzu zbaraskim. Stanę-
ło wszystkie duchowieństwo ze Zbaraża prócz księǳa Żabkowskiego, który w ostatnim
szturmie w krzyże postrzelon bliskim był śmierci; przyszedł książę, zdawszy dowóǳtwo
staroście krasnostawskiemu, i regimentarze, i pan chorąży koronny, i chorąży nowo-
groǳki, i pan Przy emski, i Skrzetuski, i Wołody owski, i Zagłoba, i towarzystwo cho-
rągwi, w które nieboszczyk służył. Ustawiono trumnę nad świeżo wykopanym dołem
— i ceremonia się rozpoczęła.

Noc była cicha, gwiaźǳista; pochodnie paliły się równym płomieniem, rzuca ąc blask
na żółte deski świeżo zbite trumny, na postać księǳa i surowe twarze sto ących wokoło
rycerzy.

Dymy z kaǳielnicy wznosiły się spoko nie, roznosząc zapach mirry i ałowcu; ciszę
przerywało tylko tłumione szlochanie pana Zagłoby, głębokie westchnienia potężnych
piersi rycerskich i daleki grzmot wystrzałów na wałach.

Lecz ksiąǳ Muchowiecki wzniósł rękę na znak, iż poczyna mówić, więc rycerze od-
dech wstrzymali, on zaś milczał eszcze chwilę, potem utkwił oczy w gwiaźǳistych wy-
sokościach i tak wreszcie mówić począł:

— Co to tam za stukanie słyszę po nocy w niebieskie podwo e? — pyta sęǳiwy Pogrzeb
klucznik Chrystusowy, ze smacznego snu się zrywa ąc.

— Otwórz, święty Pietrze, otwórz! am Podbipięta.
— Lecz akież to uczynki, akaż to szarża, akie to zasługi ośmiela ą cię, mości Pod-

bipięto, tak zacnego furtiana inkomodować¹⁰²²? Jakimże to prawem chcesz we ść tam,
dokąd ni uroǳenie, chociażby tak zacne ak two e, ni senatorska godność, ni urzędy
koronne, ni ma estatu nawet purpury eszcze same przez się wolnego wstępu nie da ą?
Dokąd nie gościńcem szerokim, w poszóstne karecie, z ha dukami się eǳie, ale stromą,
ciernistą drogą cnoty wspinać się trzeba?

— Ach! otwórz, święty Pietrze, otwórz co pręǳe , bo właśnie taką stromą ścieżyną
szedł komiliton¹⁰²³ i drogi towarzysz nasz, pan Podbipięta — aż wreszcie przyszedł do
ciebie ako gołąb po długim locie utruǳon, przyszedł nagi ako Łazarz, przyszedł ako
święty Sebastian strzałami pogańskimi podarty, ak Hiob biedny, ako ǳieweczka, która
męża nie zaznała, czysty, ako baranek pokorny, cierpliwy i cichy — bez zmazy grzechowe
z ofiarą krwi dla ziemskie o czyzny radośnie przelane .

Puść go, święty Pietrze, bo eżeli ego nie puścisz — kogoż puścisz w tych czasach
zepsucia i bezbożności?

Puśćże go, święty kluczniku! puść tego baranka; niecha się pasie na niebieskie łące,
niech szczypie trawę, bo głodny przyszedł ze Zbaraża…

W taki to sposób rozpoczął mowę ksiąǳ Muchowiecki, a następnie tak wymownie
odmalował cały żywot pana Longina, iż każdy lichym się sobie wydał wobec te ciche
trumny rycerza bez skazy, który na mnie szych skromnością, na większych cnotą prze-
nosił. Bili się tedy w piersi wszyscy i coraz większa ogarniała ich żałość, i coraz aśnie wi-
ǳieli, aki to paroksyzm o czyznę, aka niepowetowana strata Zbaraż dotknęła. A ksiąǳ
unosił się i gdy wreszcie począł opowiadać wy ście i śmierć męczeńską pana Longina,
wtedy uż całkiem o retoryce i cytatach zapomniał, a gdy począł żegnać martwe zwłoki
imieniem duchowieństwa, woǳów i wo ska, sam się rozpłakał i mówił szlocha ąc ak
Zagłoba:

— Żegna nam, bracie, żegna , towarzyszu! Nie do ziemskiego króla, lecz do niebie-
skiego, do pewnie sze instanc i odniosłeś nasze ęki, nasz głód, naszą mizerię¹⁰²⁴ i opres ę
— pewnie tam eszcze ratunek nam wy ednasz, ale sam nie wrócisz więce , więc płacze-
my, więc łzami trumnę twą polewamy, bośmy cię kochali, bracie na milszy!

Płakali za zacnym księǳem wszyscy: i książę, i regimentarze, i wo sko, a na barǳie
przy aciele zmarłego. Lecz gdy ksiąǳ zaintonował po raz pierwszy: Requiem aeternam

¹⁰²²inkomodować (z łac.) — niepokoić, pozbawiać wygody, sprawiać kłopot. [przypis redakcy ny]
¹⁰²³komiliton — towarzysz broni. [przypis redakcy ny]
¹⁰²⁴mizeria (z łac.) — bieda, nęǳa. [przypis redakcy ny]
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dona ei, Domine¹⁰²⁵! — uczynił się ryk powszechny, choć to wszystko byli luǳie zahar-
towani na śmierć i coǳienną praktyką od dawna do nie przywykli.

W chwili gdy trumnę położono na sznurach, pana Zagłobę trudno było od nie ode-
rwać, akby mu brat albo o ciec umarł. Lecz wreszcie odciągnęli go Skrzetuski z Wołody-
owskim. Książę zbliżył się i wziął garść ziemi; ksiąǳ począł mówić: „Anima eius¹⁰²⁶” —
zahurkotały sznury — ziemia poczęła się sypać, sypano ą rękoma, hełmami… i wkrót-
ce nad zwłokami pana Longina Podbipięty urósł wysoki kopiec, który oświeciło białe,
smutne światło miesiąca.

*

Trze przy aciele wracali z miasta na ma dan, z którego ustawicznie dochoǳił odgłos
strzałów. Szli w milczeniu, gdyż żaden z nich nie chciał pierwszego słowa przemówić —
lecz inne gromadki rycerstwa gwarzyły mięǳy sobą o nieboszczyku, sławiąc go zgodnie.

— Pogrzeb miał tak foremny — mówił akiś oficer przechoǳąc obok Skrzetuskiego
— że i panu pisarzowi Sierakowskiemu lepszego nie sprawili.

— Bo też nań zasłużył — odpowieǳiał drugi oficer. — Kto by to inny pod ął się
przedrzeć do króla?

— A a słyszałem — dodał trzeci — że mięǳy wiśniowiecczykami było kilku ochot-
ników, ale po tak strasznym przykłaǳie pewnie uż wszystkich ochota odeszła.

— Bo też to i niepodobna. Wąż się nie prześliźnie.
— Jako żywo! czyste by to było szaleństwo!
Oficerowie przeszli. Nastała znów chwila milczenia. Nagle Wołody owski rzekł:
— Słyszałeś, Janie?
— Słyszałem — odpowieǳiał Skrzetuski. — Mo a ǳiś kole .
— Janie! — rzekł poważnie Wołody owski — znasz mnie od dawna i wiesz, że się

przed hazardem nierad cofam; ale co innego hazard, a co innego proste samobó stwo.
— I tyż to mówisz, Michale?
— Ja, bom ci przy aciel.
— I am ci przy aciel: da że mnie kawalerski parol, że nie pó ǳiesz trzeci, eżeli a

zginę.
— O! nie może być! — zakrzyknął Wołody owski.
— A wiǳisz, Michale! Jakże to możesz ode mnie wymagać tego, czego byś sam nie

uczynił? Niechże się ǳie e wola boża!
— To pozwól mi iść razem.
— Książę zabrania, nie a — a tyś żołnierz i słuchać musisz.
Pan Michał zamilkł, bo istotnie żołnierz to był przede wszystkim, więc począł tylko

wąsikami ruszać gwałtownie przy księżycu, na koniec rzekł:
— Noc barǳo widna — nie idź ǳisia .
— Wolałbym, żeby była ciemnie sza — odrzekł Skrzetuski — ale zwłoka niepodob-

na. Pogoda, ako wiǳisz, uczyniła się na długo, a tu prochy się kończą, żywność się
kończy. Żołnierze uż na ma danie kopią korzonków szuka ąc — innym ǳiąsła gnĳą od
paskuǳtwa, które eǳą. ǲiś pó dę, zaraz; użem się z księciem pożegnał.

— To wiǳę, żeś po prostu desperat.
Skrzetuski uśmiechnął się smutno.
— Boda że cię, Michale. Pewnie, że w rozkoszach nie opływam, ale dobrowolnie

śmierci nie będę szukał, boć to i grzech, a zresztą nie o to choǳi, żeby zginąć, eno o to,
żeby wy ść i do ść do króla, i obóz zbawić.

Wołody owskiego porwała nagle taka chęć powieǳieć Skrzetuskiemu wszystko o knia-
ziównie, że prawie uż usta otwierał; ale pomyślał sobie: „Od nowiny w głowie mu się
pomiesza i tym łacnie go schwyta ą” — więc ugryzł się w ęzyk i zmilczał, a natomiast
spytał:

— Którędy pó ǳiesz?

¹⁰²⁵Requiem aeternam dona ei, Domine (łac.) — wieczny odpoczynek da mu, Panie; słowa modlitwy za zmar-
łych. [przypis redakcy ny]

¹⁰²⁶Anima eius (łac.) — dusza ego; słowa modlitwy za zmarłych. [przypis redakcy ny]
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— Mówiłem księciu, że pó dę przez staw, a późnie rzeką, póki się daleko za tabor
nie przedostanę. Książę powieǳiał, że to lepsza droga niż inne.

— Nie ma, ak wiǳę, rady — odrzekł Wołody owski. — Raz człeku śmierć prze-
znaczona, a lepsza na polu chwały niż na łożu. Bóg cię prowadź! Bóg cię prowadź, Janie!
Jeżeli nie zobaczymy się na tym świecie, to na tamtym, a a ci serca pewnie dochowam.

— Jako i a tobie. Bóg ci zapłać za wszystko dobre. A słucha , Michale, eżeli zginę,
oni mnie może nie sprezentu ą¹⁰²⁷ ako pana Longina, bo zbyt srogą naukę dostali, ale się
pewnie i tak akowymś sposobem pochwalą; niechże w takim razie stary Zaćwilichowski
po eǳie do Chmielnickiego po mo e ciało, bo nie chciałbym, aby mnie psi po ich taborze
włóczyli.

— Bądź pewien — odrzekł Wołody owski.
Pan Zagłoba, który z początku na wpół przytomnie rozmowy słuchał, zrozumiał

wreszcie, o co iǳie, ale nie znalazł w sobie uż dość siły, aby wstrzymywać lub odmawiać,
tylko począł ęczeć głucho:

— Wczora tamten, ǳiś ten… Boże! Boże! Boże!…
— Ufa waćpan — rzekł Wołody owski.
— Panie Janie!… — zaczął Zagłoba.
I nie mógł nic więce powieǳieć, eno siwą, strapioną głowę wsparł na piersi rycerza

i tak tulił się do niego ak niedołężne ǳiecko.
W goǳinę późnie Skrzetuski pogrążył się w wody zachodniego stawu.
Noc była barǳo widna i środek stawu wyglądał ak srebrna tarcza, ale Skrzetuski

zniknął natychmiast z oczu, brzeg bowiem porośnięty był gęsto sitowiem, trzciną i bu-
cianem; dale pomięǳy rzadszą trzciną rosły w obfitości grążele, rdest wodny i roślęże.
Cała ta mieszanina szerokich i wąskich liści, oślizłych łodyg, wężowatych skrętów, chwy-
ta ąc za nogi i wpół ciała, utrudniała niezmiernie posuwanie się naprzód, ale ukrywała
przyna mnie rycerza przed oczyma straży. O przepłynięciu przez asną środkową szybę
nie było co i myśleć, bo każdy czarniawy przedmiot byłby na nie spostrzeżony z łatwo-
ścią. Skrzetuski więc postanowił okrążyć brzegiem cały staw aż do bagienka leżącego po
drugie stronie, przez które wpływała do stawu rzeka. Prawdopodobnie stały tam straże
kozackie albo tatarskie, ale za to rósł cały las trzcin, którego brzegi były tylko wycięte na
szałasy dla czerni. Dostawszy się raz do bagienka, można się było posuwać wśród trzcin
nawet we dnie, chybaby topielisko okazało się zbyt głębokie. Lecz i ta droga była straszna.
Pod tą śpiącą wodą, nie głębszą z brzegu nad stopę, taiło się głębokie na łokieć i więce
błoto. Za każdym krokiem Skrzetuskiego na powierzchnię wód wydostawało się mnó-
stwo baniek, których bulgotanie doskonale można było słyszeć wśród ciszy. Prócz tego
mimo całe powolności ego ruchów tworzyły się koła fal biegnące coraz dale od środka
aż na nie zarośniętą przestrzeń, na które łamało się w nich światło księżyca. W czasie
deszczu byłby po prostu Skrzetuski przepłynął staw i na dale w pół goǳiny dotarł do ba-
gienka, ale na niebie nie było ani edne chmurki. Całe potoki zielonawego światła lały się
na staw, zmienia ąc liście grążel w srebrne tarcze, a pióra trzcin w srebrne kity. Wiatr nie
wiał; na szczęście grzechot wystrzałów głuszył bulgotanie baniek wodnych, co spostrze-
głszy Skrzetuski poruszał się tylko wówczas, gdy salwy w okopach i szańcach stawały się
żywsze. Lecz owa cicha, pogodna noc sprawiła edną więce trudność. Oto ro e komarów
podnosiły się z trzcin i utworzywszy kłąb nad głową rycerza, siadały mu na twarzy, oczach,
kłu ąc dotkliwie, brzęcząc i śpiewa ąc nad ego uszyma żałosne swe nieszpory. Skrzetuski,
wybiera ąc tę drogę, nie łuǳił się co do e trudności, ale nie przewiǳiał wszystkiego. Nie
przewiǳiał mianowicie e strachów. Wszelka głębina wód, choćby na lepie znanych, ma
w nocy coś ta emniczego i przeraża ącego zarazem — i mimo woli napęǳa pytanie: co
tam est na dnie? — A ten staw zbaraski był po prostu okropny. Woda zdawała się być
w nim gęstsza od zwykłe wody — i wydawała zaduch trupi. Bo też gniły w nie setki
Kozaków i Tatarów. Obie strony wyciągały wprawǳie trupów, ale iluż ich mogło być
ukrytych wśród trzcin, rdestu i gęste uszycy? Skrzetuskiego obe mował chłód fali, a pot
oblewał mu czoło. Co bęǳie, gdy akieś obślizgłe ramiona uchwycą go nagle albo gdy
akie zielonawe oczy spo rzą na niego spod bucianów? Długie łodygi grzybienia obe mo-
wały go za kolana, a emu włosy powstawały na głowie, że to uż może nurek topielec

¹⁰²⁷sprezentować — wystawić na pokaz. [przypis redakcy ny]
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obe mu e go, aby nie puścić więce . „Jezus Maria!… Jezus Maria!” — szeptał bez ustan-
ku, posuwa ąc się naprzód. Chwilami podnosił oczy w górę i na widok księżyca, gwiazd
i spoko u niebieskiego doznawał pewne ulgi. „Jest Bóg!” — powtarzał sobie półgłosem,
tak aby się sam mógł dosłyszeć. Czasem spoglądał na brzeg i zdawało mu się, że z akiegoś
potępionego, zaziemskiego świata błota, czarnych głębin, bladych świateł księżycowych,
duchów i trupów, i nocy spogląda na bożą zwykłą ziemię — i tęsknota porywała go taka,
że zaraz chciał z owe matni trzcin wychoǳić.

Lecz posuwał się ciągle brzegiem i oddalił się uż tak od obozu, że na te boże ziemi
dostrzegł o kilkaǳiesiąt kroków od brzegu sto ącego na koniu Tatara — więc zatrzymał
się i spoglądał na tę postać, która, miarku ąc z e ednosta nych ruchów ku szyi końskie ,
zdawała się być uśpioną.

Był to ǳiwny widok. Tatar kiwał się ciągle, akby kłaniał się w milczeniu Skrzetu-
skiemu, a ten oczu z niego nie spuszczał. Było w tym coś strasznego, lecz Skrzetuski
odetchnął z satysfakc ą, bo wobec tego rzeczywistego stracha pierzchły stokroć do znie-
sienia cięższe: uro one. Świat duchów odleciał gǳieś i rycerzowi wróciła od razu zimna
krew; do głowy poczęły się cisnąć takie tylko pytania, ak: śpi czy nie śpi, mam iść dale
czy czekać?

Wreszcie poszedł dale , posuwa ąc się eszcze cisze , eszcze ostrożnie niż na początku
podróży. Był uż na pół drogi do bagienka i rzeki, gdy zerwał się pierwszy powiew lek-
kiego wiatru. Zakołysały się wnet trzciny i wydały, trąca ąc edna o drugą, szelest mocny,
a Skrzetuski uradował się, bo mimo całe ostrożności, mimo iż czasem po kilka minut nad
postawieniem stopy tracił, mimowolny ruch, potknięcie się, plusk — mogły go zdraǳić.
Teraz szedł śmiele wśród głośnego rozhoworu¹⁰²⁸ trzcin, którym zaszumiał cały staw —
i wszystko zagadało dokoła, woda nawet na brzegach poczęła bełkotać rozkołysaną falą.

Lecz ten ruch rozbuǳił widocznie nie tylko zarośla brzegowe, bo naraz akiś czar-
niawy przedmiot po awił się przed Skrzetuskim i począł chybotać się ku niemu, ak gdy-
by rozmachu ąc się do skoku. Skrzetuski omal w pierwsze chwili nie krzyknął; strach
i obrzyǳenie zatamowały mu ednak głos w piersiach, a ednocześnie straszliwy zaduch
uchwycił go za gardło.

Ale po chwili, gdy pierwsza myśl, że to może być topielec umyślnie zastępu ący drogę,
przeszła, pozostało tylko obrzyǳenie — i rycerz ruszył dale . Rozhowor trzcin trwał ciągle
i wzmagał się coraz barǳie . Przez ich kołyszące się kiście do rzał Skrzetuski drugą i trzecią
placówkę tatarską. Minął e, minął i czwartą. „Już z pół stawu musiałem okrążyć” —
pomyślał i podniósł się trochę z trzcin, aby rozpoznać, w którym mie scu się zna du e;
wtem coś go trąciło w nogi, obe rzał się i u rzał tuż obok swych kolan twarz luǳką.

„To uż drugi” — pomyślał.
Tym razem nie przeraził się, bo ten drugi trup leżał na wznak i nie miał w swe

bezwładności pozorów życia i ruchu. Skrzetuski przyśpieszył tylko kroku, by nie dostać
zawrotu głowy. Trzciny zaczynały być coraz gęstsze, co z edne strony dawało bezpieczne
ukrycie, z drugie ednak utrudniało niezmiernie pochód. Upłynęło eszcze pół goǳi-
ny, późnie goǳina, on szedł ciągle, ale coraz więce był struǳony. Woda w niektórych
mie scach była tak płytka, że nie dochoǳiła mu do goleni, gǳie inǳie za to zapadał
niemal po pas. Męczyło go też niezmiernie powolne wyciąganie nóg z błota. Pot zalewał
mu czoło, a ednocześnie od czasu do czasu przechoǳiły po nim dreszcze od stóp do
głowy.

„Co to est? — myślał ze strachem w sercu — czy mnie delirium¹⁰²⁹ nie chwyta?
Bagienka akoś nie ma; nuż nie rozpoznam mie sca wśród trzcin i ominę.”

Było to straszne niebezpieczeństwo, bo w ten sposób mógłby krążyć całą noc naokoło
stawu i z rana znaleźć się w tym samym mie scu, z którego wyszedł, lub wpaść na innym
w ręce kozackie.

„Złą drogę obrałem — myślał upada ąc w duchu — przez stawy nie można, wrócę się
i utro pó dę ak pan Longinus; do utra mógłbym odpocząć.”

Lecz szedł naprzód, bo poznawał, że obiecu ąc sobie wrócić i ruszyć po odpoczynku,
sam siebie oszuku e; przychoǳiło mu także do głowy, że idąc tak wolno i zatrzymu ąc się

¹⁰²⁸rozhowor (ukr.) — rozmowa. [przypis redakcy ny]
¹⁰²⁹delirium (łac.) — szaleństwo, ma aczenie. [przypis redakcy ny]
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co chwila, nie mógł eszcze do ść do bagienka. Jednakże myśl o odpoczynku opanowy-
wała go coraz silnie . Chwilami miał chęć położyć się gǳie na płytszym błocie, by choć
odetchnąć. Bił się tak z własnymi myślami, a ednocześnie modlił się. Dreszcze prze-
choǳiły go coraz częście , coraz słabie wyciągał nogi z błota. Widok straży tatarskich
otrzeźwiał go, ale czuł, że i głowa męczy mu się równie ak ciało — i że nadlatu e nań
gorączka.

Upłynęło znów pół goǳiny — bagienko nie ukazywało się eszcze.
Natomiast ciała utopionych trafiały się coraz częście . Noc, strach, trupy, szum trzcin,

trud i bezsenność zmąciły mu myśli. Poczęły nań nadlatywać wiz e. Oto Helena est w Ku-
daku¹⁰³⁰, a on płynie z Rzęǳianem na dumbasie z biegiem Dnieprowym. Trzciny szumią
— on słyszy pieśń: „E to ne pili pilili!… ne tumany ustawały¹⁰³¹.” Ksiąǳ Muchowiecki
czeka ze stułą, a pan Krzysztof Groǳicki o ca zastąpi… ǲiewczyna tam co ǳień patrzy
na rzekę z murów — rychło patrzyć, ak w ręce zaklaszcze i krzyknie: „Jeǳie! eǳie!”

— Jegomość! — mówi Rzęǳian ciągnąc go za rękaw — panna stoi…
Skrzetuski buǳi się. To splątane trzciny zatrzymały go po droǳe. Wiz a ulatu e.

Przytomność wraca. Teraz nie czu e uż takiego zmęczenia, bo mu gorączka sił doda e.
He , czy to eszcze nie bagienko?
Ale naokół trzciny takie same, akby z mie sca nie ruszył. Przy rzece powinna być

woda otwarta, więc to eszcze nie bagienko.
Rycerz iǳie dale , ale myśl wraca z nieubłaganym uporem do lube wiz i. Próżno

Skrzetuski się broni, próżno poczyna mówić: „O gospoǳe uwielbiona”, próżno stara się
zachować całą przytomność — znowu nadpływa Dniepr, dumbasy, cza ki — Kudak, Sicz
— tylko tym razem wiz a bezładnie sza, mnóstwo w nie osób: obok Heleny i książę,
i Chmielnicki, i ataman koszowy, i pan Longinus, i Zagłoba, i Bohun, i Wołody owski
— wszyscy przybrani odświętnie na ego ślub, ale gǳie ma być ten ślub? Są w akimś
mie scu nieznanym, ni to Łubnie¹⁰³², ni Rozłogi, ni Sicz, ni Kudak… wody akieś, po
nich ciała pływa ą…

Skrzetuski buǳi się po raz drugi, a racze buǳi go mocny szelest dochoǳący ze
strony, w którą iǳie — więc zatrzymu e się i słucha.

Szelest zbliża się, słychać akieś chrobotanie i plusk — to czółno.
Widać e uż przez trzciny. Sieǳi w nim dwóch moło ców¹⁰³³ — eden popycha wio-

słem, drugi trzyma w ręku długą tyczkę, świecącą z dala ak srebro, i rozgarnia nią wodne
zarośla.

Skrzetuski osunął się aż po szy ę w wodę, tak że głowa tylko wystawała mu ponad
sitowie, i patrzył.

„Jest-li to zwykła straż, czyli są uż na tropie?” — pomyślał.
Ale wnet doszedł po spoko nych i niedbałych ruchach moło ców, że to musi być

zwycza na straż. Czółen na stawie musiało być więce niż edno — i gdyby Kozacy byli na
tropie, pewno by zgromaǳiło się kilkanaście łódek i kupa luǳi.

Tymczasem prze echali mimo — szum trzcin głuszył słowa; Skrzetuski złowił uchem
tylko następu ący urywek rozmowy:

— Czort by ich pobraw, i cei smerdiaczoi wody kazały pylnowaty¹⁰³⁴!
I czółno zasunęło się za kępy trzcin — tylko sto acy na przeǳie Kozak uderzał ciągle

miarowym ruchem tyczką w zarośla wodne, akby chciał ryby straszyć.
Skrzetuski ruszył dale .
Po nie akim czasie znów u rzał placówkę tatarską sto ącą tuż nad brzegiem. Światło

księżyca padało wprost na twarz noha ca, podobną do psie mordy. Ale Skrzetuski mnie

¹⁰³⁰Kudak (nazwa z tur.) — twierǳa nad brzegiem Dniepru, zbudowana w  r. z inic atywy hetmana
Stanisława Koniecpolskiego, nazywana „kluczem do Zaporoża”, ǳiś w granicach miasta Dniepropietrowska.
[przypis redakcy ny]

¹⁰³¹Ej to ne pili pilili!… ne tumany ustawały (z ukr.) — e , to nie pyły pyliły, nie mgły wstawały. [przypis
redakcy ny]

¹⁰³²Łubnie — miasto na Połtawszczyźnie, na śr.-wsch. Ukrainie, rezydenc a książąt Wiśniowieckich. [przypis
redakcy ny]

¹⁰³³mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna, zuch; Kozak. [przypis redakcy ny]
¹⁰³⁴Czort by ich pobraw, i cei smerdiaczoi wody kazały pylnowaty (z ukr.) — czart by ich wziął, i te śmierǳące

wody kazali pilnować. [przypis redakcy ny]
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się uż obawiał tych straży niż utraty przytomności. Natężył więc całą wolę, by sobie a-
sno zdawać sprawę, gǳie est i dokąd iǳie. Ale ta walka powiększyła tylko ego znużenie
i wnet dostrzegł, że mu się dwoi i troi w oczach, że chwilami wyda e mu się staw obozo-
wym ma danem, a kępy trzcin namiotami. Wówczas chciał wołać na Wołody owskiego,
by szedł z nim razem, ale tyle miał eszcze przytomności, iż się wstrzymał.

— Nie krzycz! nie krzycz! — powtarzał sobie — to zguba.
Lecz owa walka z samym sobą coraz była dlań trudnie sza. Wyszedł ze Zbaraża znękany

głodem i straszną bezsennością, od które umierali tam uż żołnierze. Ta podróż nocna,
zimna kąpiel, trupi oddech wody, błąǳenie po błotach, szarpanina wśród korzeni roślin
osłabiły go do reszty. Dołączyło się i rozdrażnienie strachu, i ból od ukąszeń komarów,
które pokłuły mu tak twarz, że cała była krwią oblana — więc czuł, że eżeli prędko nie
do ǳie do bagienka, to albo wy ǳie na brzeg, by go pręǳe spotkało, co ma spotkać,
lub padnie wśród tych trzcin i utopi się.

Owe bagienko i u ście rzeki wydało mu się portem zbawienia, choć po prawǳie za-
czynały się tam nowe trudności i niebezpieczeństwa.

Bronił się gorączce i szedł, coraz mnie zachowu ąc ostrożności. Szczęściem trzcina
szumiała ciągle. W e szumie słyszał Skrzetuski głosy luǳkie, rozmowy; zdawało mu się,
że to o nim tak rozprawia ten staw. Do ǳie-li do bagienka czy nie do ǳie? Wylezie czy
nie wylezie? Komary śpiewały nad nim cienkimi głosami coraz żałośnie . Woda stawała się
głębsza — wkrótce doszła mu do pasa, a potem do piersi. Więc pomyślał, że eśli płynąć
przy ǳie, to się w te zbite tkaninie zaplącze i utonie.

I znowu porwała go niepowstrzymana, nieprzeparta chęć wezwania Wołody owskiego
i uż ręce złożył koło ust, by zakrzyknąć: „Michale! Michale!”

Na szczęście, akaś miłosierna trzcina uderzyła go zroszoną mokrą kiścią w twarz.
Oprzytomniał — i u rzał przed sobą, ale nieco ku prawe stronie, mdłe światełko.

Teraz patrzył uż ciągle w to światło i czas akiś szedł wytrwale ku niemu.
Nagle zatrzymał się spostrzegłszy pas czyste wody, lecące w poprzek. Odetchnął. Była

to rzeka, a po obu e stronach bagienko.
„To uż przestanę krążyć brzegiem i zapuszczę się w ten klin” — pomyślał.
Z obu stron klinu ciągnęły się dwie smugi trzcin — rycerz zapuścił się tą, do które

doszedł. Po chwili poznał, że est na dobre droǳe. Obe rzał się: staw był uż za nim, a on
postępował teraz wzdłuż wąskie taśmy, która nie mogła być czym innym, ak rzeką.

Woda też tu była zimnie sza.
Lecz po nie akim czasie owładnęło nim straszne znużenie. Nogi trzęsły mu się, a przed

oczyma wstawał akoby tuman czarny. „Nie może być inacze , tylko do dę do brzegu
i położę się — myślał — nie pó dę dale , odpocznę.”

Wtem upadł na kolana i rękoma zmacał kępę suchą, porośniętą mchami. Była to
akoby wysepka wśród sitowia.

Siadł na nie i począł obcierać rękoma zakrwawioną twarz i przy tym oddychać mocno.
Po chwili do ego nozdrzy doszedł zapach dymu. Odwróciwszy się ku brzegowi do rzał

o sto kroków od brzegu ogień, a naokoło niego kupkę luǳi.
Był zupełnie na wprost tego ognia i w chwilach gdy wiatr rozginał trzciny, mógł wi-

ǳieć wszystko doskonale. Od pierwszego rzutu oka poznał koniuchów tatarskich, którzy
sieǳieli przy ognisku i edli.

Wówczas odezwał się w nim straszny głód. Ostatniego rana z adł kawałek koniny,
którym nie nasyciłoby się i dwumiesięczne szczenię wilcze; od tego czasu nie miał nic
w ustach.

Więc począł zrywać rosnące obok krągłe łodygi grążeli i wysysał e chciwie. Gasił nimi
zarówno głód, ak i pragnienie, bo i pragnienie go trawiło.

Przy tym ciągle wpatrywał się w ognisko, które bladło coraz barǳie i mdlało. Luǳie
przy nim przesłaniali się akby mgłą i zdawali się oddalać.

„Aha! sen mnie morzy! Tu usnę, na te kępie” — pomyślał rycerz.
Lecz przy ognisku uczynił się ruch. Koniuchowie wstali. Wkrótce do uszu Skrze-

tuskiego doszły wołania: „Łosz! łosz!” Odpowieǳiało im krótkie rżenie. Ognisko opu-
stoszało i przygasło. Po chwili eszcze rycerz usłyszał gwizdanie i głuchy tupot kopyt po
wilgotne łące.
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Skrzetuski nie mógł zrozumieć, czemu to koniuchowie od eżdża ą. Wtem spostrzegł,
że kiście trzcin i tarcze grzybienia są akieś bladawe — woda świeci się inacze ak od
księżyca, a powietrze przesłania się lekką mgłą.

Obe rzał się — dniało.
Cała noc zeszła mu na okrążaniu stawu, nim doszedł do rzeki i bagienka.
Był zaledwie na początku drogi. Teraz musiał iść rzeką i przedostać się przez tabory

za dnia.
Powietrze nasycało się coraz więce światłem brzasku. Na wschoǳie niebo przybrało

barwę bladego seledynu.
Skrzetuski spuścił się na nowo z kępy w bagno i dotarłszy po krótkie przerwie do

brzegu, wysaǳił głowę z trzcin.
W odległości pięciuset może kroków widać było edną placówkę tatarską, zresztą łąka

była pusta, tylko ognisko świeciło opodal na suchym mie scu dogasa ącym żarem; rycerz
postanowił czołgnąć się ku niemu wśród wysokich traw przerośniętych eszcze tu i owǳie
sitowiem.

Doczołgawszy się, szukał pilnie, czy nie zna ǳie akichś resztek żywności. Jakoż znalazł
świeżo obgryzione kości baranie ze szczątkami żył, tłuszczu oraz kilka sztuk pieczone
rzepy porzuconych w ciepłym popiele — ął więc eść z żarłocznością ǳikiego zwierza
i adł, póki nie spostrzegł, że placówki porozstawiane na droǳe, którą przebył, wraca ąc
tą samą łąką ku taborowi, zbliża ą się ku niemu.

Wówczas rozpoczął odwrót i po kilku minutach znikł w ścianie trzcin. Odnalazłszy
swą kępę położył się na nie bez szelestu. Straże tymczasem prze echały. Skrzetuski wziął
się natychmiast do kości, które zabrał ze sobą, a które poczęły teraz trzaskać w ego po-
tężnych szczękach ak w wilczych. Ogryzł tłuszcz i żyły, wyssał szpik, zżuł masę kostną
— zaspokoił pierwszy głód. Takie poranne uczty nie miał od dawna w Zbarażu.

Uczuł się zaraz silnie szym. Pokrzepiło go zarówno pożywienie, ak i wsta ący ǳień.
Robiło się coraz widnie ; wschodnia strona nieba z zielonawe stawała się różowa i złota;
chłód poranny dokuczał wprawǳie mocno rycerzowi, ale pocieszała go myśl, że wkrótce
słońce rozgrze e ego struǳone ciało. Roze rzał się dokładnie, gǳie est. Kępa była dosyć
duża, trochę krótka, bo okrągława, ale za to tak szeroka, że dwóch luǳi mogło się na nie
z łatwością położyć. Trzciny otaczały ą naokół akby murem, zakrywa ąc zupełnie przed
luǳkimi oczyma.

„Nie zna dą mnie tu — myślał Skrzetuski — chybaby za rybami chcieli po trzcinach
choǳić, a ryb nie ma, bo od zgnilizny pozdychały. Tu sobie wypocznę i rozmyślę, co dale
czynić.”

I począł myśleć, czy ma iść dale rzeką, czy nie, na koniec postanowił iść, eżeli wstanie
wiatr i bęǳie trzciny kołysał; w przeciwnym razie ruch i szelest mogłyby go zdraǳić,
zwłaszcza że przy ǳie mu prawdopodobnie przechoǳić blisko taboru.

— ǲięki ci, Boże, żem żyw dotąd! — szepnął z cicha.
I wzniósł oczy ku niebu, następnie myślą uleciał do polskich okopów. Zamek widać

było z owe kępy doskonale, zwłaszcza że ozłociły go pierwsze promienie wschoǳącego
słońca. Może tam z wieży spogląda kto na stawy i trzciny przez perspektywę, a uż tam
Wołody owski i Zagłoba pewno cały ǳień będą wypatrywać z wałów, czy go nie u rzą
wiszącego na akie beluarǳie.

„Otóż nie u rzą!” — pomyślał Skrzetuski i pierś napełniła mu się błogim uczuciem
ocalenia.

— Nie u rzą, nie u rzą! — powtórzył kilkakrotnie. — Mało zrobiłem drogi, ale trzeba
ą było zrobić. Bóg mi pomoże i dale .

Tu zobaczył się uż oczyma imaginac i za taborami — w lasach, za którymi sto ą
wo ska królewskie: pospolite ruszenie z całego kra u, husarie, piechoty, regimenty cu-
ǳoziemskie — ziemia aż ęczy pod ciężarem luǳi, koni i armat, a mięǳy tym mrowiem
sam król egomość…

Potem u rzał bitwę niezmierną, rozbite tabory — księcia z całą azdą lecącego po
stosach trupów, powitanie się wo sk…

Oczy bolące i popuchłe przymykały mu się pod nadmiarem światła, a głowa chyliła
się pod nadmiarem myśli. Poczynała go ogarniać akaś błoga niemoc, wreszcie wyciągnął
się całą swą długością i usnął.
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Trzciny szumiały. Słońce wytoczyło się wysoko na niebo i ogrzewało gorącym spo -
rzeniem rycerza, suszyło na nim ubiór — on spał twardo, bez ruchu. Kto by go spostrzegł
tak leżącego na kępie z okrwawioną twarzą, ten by sąǳił, że to leży trup, który wyrzu-
ciła woda. Mĳały goǳiny — on spał ciągle. Słońce dobiegło zenitu i poczęło schoǳić
na drugą stronę nieba — on spał eszcze. Rozbuǳił go dopiero kwik przeraźliwy koni
gryzących się na łące i głośne wołania koniuchów smaga ących batami tabunne ogiery.

Przetarł oczy; spo rzał, przypomniał sobie, gǳie est. Spo rzał w górę: na czerwona-
wym od niedogasłych blasków zachodu niebie migotały gwiazdy — przespał cały ǳień.

Skrzetuski nie czuł się wypoczętym ani silnie szym; owszem, bolały go wszystkie
kości. Lecz pomyślał, że właśnie nowy trud przywróci mu rześkość ciała — i spuściwszy
nogi w wodę, bezzwłocznie ruszył w dalszą drogę.

Szedł teraz tuż przy trzcinach czystą wodą, by szelestem nie zwrócić uwagi pasących
na brzegach koniuchów. Ostatnie blaski zgasły i było dość ciemno, bo księżyc eszcze się
nie ukazał spoza lasów. Woda była tak głęboka, że Skrzetuski tracił mie scami grunt pod
nogami i musiał płynąć, co przychoǳiło mu ciężko, bo był w ubraniu i płynął pod bieg,
który — akkolwiek leniwy — pchał go ednak nazad ku stawom. Ale za to na bystrze sze
oczy tatarskie nie mogły dostrzec te głowy posuwa ące się wzdłuż ciemne ściany trzcin.

Posuwał się więc dość śmiało, chwilami płynąc, a po większe części broǳąc po pas
i po pachy, aż wreszcie dotarł do mie sca, z którego oczy ego u rzały po obu stronach
rzeki tysiące i tysiące świateł.

„To tabory — pomyślał — teraz Boże dopomóż!”
I słuchał.
Gwar zmieszanych głosów dochoǳił do ego uszu. Tak, były to tabory. Po lewym

brzegu rzeki, idąc z e biegiem, stał obóz kozacki ze swoimi tysiącami wozów, namiotów,
po prawym kosz tatarski — oba gwarne, hałaśliwe, pełne luǳkiego rozhoworu, ǳikich
dźwięków bębnów i piszczałek, ryku bydła, wielbłądów, rżenia koni, okrzyków. Rzeka
przeǳielała e, stanowiąc zarazem przeszkodę dla kłótni i zabó stw, bo Tatarzy nie mogli
spoko nie stać obok Kozaków. Była też w tym mie scu szersza, a może rozkopano ą
umyślnie. Ale z edne strony wozy, z drugie trzcinowe szałasy dochoǳiły, miarku ąc po
ogniach, o kilkaǳiesiąt kroków od brzegów — nad samą zaś wodą stały zapewne straże.

Trzcina i sitowia rzedły — widocznie naprzeciw obozowisk były szczyrkowate brzegi.
Skrzetuski posunął się eszcze kilkaǳiesiąt kroków — i zatrzymał się. Jakaś potęga i groza
szły ku niemu od tych mrowisk luǳkich.

W te chwili wydało mu się, że cała czu ność i zaciekłość tych tysięcy istot luǳkich
zwrócona est ku niemu, i czuł wobec nich zupełną niemoc, zupełną bezbronność. Był
sam eden.

„Nikt tędy nie prze ǳie!” — pomyślał.
Lecz posunął się eszcze naprzód, bo ciągnęła go akaś niepohamowana, bolesna cie-

kawość. Chciał bliże spo rzeć na tę straszliwą potęgę.
Nagle stanął. Las trzcin kończył się akby nożem ucięty. Może też i wycięto e na

szałasy. Dale czysta fala czerwieniła się krwawo od przegląda ących się w nie ognisk.
Dwa wielkie i asne płomienie paliły się tuż nad brzegami. Przy ednym stał Tatar na

koniu, przy drugim moło ec z długą spisą¹⁰³⁵ w ręku. Oba patrzyli na siebie i na wodę.
W dali widać było innych, tak samo sto ących na straży i patrzących.

Blaski płomieni rzucały akoby ognisty most przez rzekę. Pod brzegami widać było
szeregi małych łódek używanych do straży na stawie i rzece.

— Niepodobieństwo! — mruknął Skrzetuski.
I nagle chwyciła go rozpacz. Ani iść naprzód, ani się wracać! Oto doba ubiegała, ak

tłukł się po błotach i ba orach, oddychał zgniłym powietrzem i mókł w woǳie na to
tylko, by dotarłszy do tych właśnie taborów, przez które prze ść się pod ął, poznać, że to
est niepodobieństwem.

Lecz i powrót był niepodobieństwem: rycerz wieǳiał, że może zna ǳie dość sił, by
wlec się naprzód — nie zna ǳie, by się cofać. W rozpaczy ego była zarazem głucha

¹⁰³⁵spisa — roǳa włóczni; Kozacy używali na częście spis krótkich, z ostrymi grotami na obu końcach.
[przypis redakcy ny]
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wściekłość; w pierwsze chwili chciał wy ść z wody, zdławić straż, potem rzucić się na
tłumy i zginąć.

Wiatr znowu zaszumiał ǳiwnym szeptem po trzcinach, przynosząc zarazem głos
ǳwonów ze Zbaraża. Skrzetuski począł modlić się żarliwie i bił się w piersi, i wzywał
ratunku niebios z siłą i rozpaczliwą wiarą tonącego; on modlił się, a kosz i tabor huczały
złowrogo, akby w odpowieǳi na modlitwę — czarne i czerwone od ognia postacie snuły
się ak stada czartów po piekle; straże stały nieruchome — rzeka płynęła krwawą wodą.

— Ognie pogaszą, gdy noc głucha nastanie — rzekł sobie Skrzetuski i czekał.
Upłynęła edna goǳina i druga. Gwar zmnie szał się, ogniska istotnie poczęły z wolna

przygasać — prócz dwóch strażniczych, które płonęły coraz silnie .
Straże zmieniały się i widocznym było, że tak będą stać aż do rana.
Skrzetuskiemu przeszło przez myśl, że może zdoła łatwie w ǳień się prześlizgnąć —

lecz wnet rozstał się z tą myślą. W ǳień brano wodę, po ono bydło, kąpano się — rzeka
musiała być pełna luǳi.

Nagle wzrok Skrzetuskiego padł na czółna. Po obu brzegach stało ich po kilkaǳiesiąt
w szeregu, a ze strony tatarskie sitowia dochoǳiły aż do pierwszych.

Skrzetuski zanurzył się po szy ę w wodę i począł posuwać się z wolna ku nim ma ąc
oczy utkwione ak w tęczę w tatarskiego strażnika.

Po upływie pół goǳiny był tuż, tuż pierwsze łódki. Plan ego był prosty. Zadarte
tyły czółen wznosiły się nad wodę tworząc nad nią roǳa sklepienia, przez które głowa
luǳka mogła się z łatwością przecisnąć. Jeżeli wszystkie czółna stały bokiem do boku
tuż obok siebie, strażnik tatarski nie mógł zobaczyć przesuwa ące się pod nimi głowy;
więce niebezpieczny był kozacki, ale i ten mógł nie do rzeć, bo pod czółnami mimo
przeciwległego ognia panował mrok.

Zresztą nie było inne drogi.
Skrzetuski nie wahał się dłuże i wkrótce znalazł się pod tyłami czółen.
Lazł na czworakach, a racze czołgał się, bo woda była płytka. Był tak blisko sto ącego

na brzegu Tatara, że słyszał parskanie ego konia. Zatrzymał się przez chwilę i słuchał.
Czółna na szczęście były zestosowane bokami. Oczy miał teraz utkwione w kozackiego
strażnika, którego wiǳiał ak na dłoni. Ale ten patrzył w kosz tatarski. Rycerz minął
z piętnaście czółen, gdy nagle usłyszał tuż nad brzegiem kroki i głosy luǳkie. Przyczaił
się natychmiast i słuchał. W podróżach do Krymu nauczył się po tatarsku, i teraz dreszcz
przebiegł go po całym ciele, gdy usłyszał słowa rozkazu:

— Siadać i echać!
Skrzetuskiemu zrobiło się gorąco, chociaż był w woǳie. Jeżeli adący siądą w to czół-

no, pod którym w te chwili się ukrywa, to zginął; eżeli siądą w które ze sto ących na
przeǳie, to także zginął; bo pozostanie puste oświecone mie sce.

Każda sekunda wydała mu się goǳiną. Wtem kroki zadudniły w deski, Tatarzy siedli
w czwarte lub piąte czółno tuż za nim, zepchnęli e i poczęli płynąć w kierunku stawu.

Lecz czynność ta zwróciła na czółna oczy kozackiego strażnika. Skrzetuski przez akie
pół goǳiny ani drgnął. Dopiero gdy straż zmieniono, począł posuwać się dale .

W ten sposób dotarł do końca czółen. Za ostatnim zaczynały się znów sitowia, a dale
trzciny. Dostawszy się do nich rycerz, zzia any, spotniały, padł na kolana i ǳiękował Bogu
całym sercem.

Posuwał się teraz nieco śmiele , korzysta ąc ze wszystkich powiewów, które napeł-
niały szumem brzegi. Od czasu do czasu oglądał się za siebie. Ognie strażnicze zaczęły
się oddalać, przesłaniać, migotać, słabnąć. Smugi trzcin i sitowia stawały się coraz czar-
nie sze, gęstsze i szersze, bo brzegi były bagnistsze. Straże nie mogły stać blisko — gwar
obozowiska słabnął. Jakaś nadluǳka siła skrzepiła członki rycerza. Darł się przez trzciny,
kępy, zapadał w błota, topił się, płynął i podnosił się znowu. Nie śmiał eszcze wy ść na
brzeg — ale prawie czuł się uż ocalony. Sam nie umiał sobie zdać sprawy, ak długo tak
szedł, brnął, ale gdy znów obe rzał się — ognie strażnicze wydawały się akby punkciki
świecące w dali. Po kilkuset krokach znikły zupełnie. Księżyc zeszedł; naokoło była ci-
sza. Wtem szum się ozwał większy i poważnie szy niż szum trzcin. Skrzetuski omal nie
krzyknął z radości: las był z obu stron rzeki.
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Wówczas skierował się ku brzegom i wychynął z trzcin. Bór sosnowy zaczynał się tuż
za sitowiem i trzcinami. Zapach żywicy doszedł do ego nozdrzy. Gǳieniegǳie w czar-
nych głębiach świeciły ak srebro paprocie.

Rycerz po raz drugi upadł na kolana i ziemię całował w modlitwie.
Był ocalony.
Potem zagłębił się w ciemność leśną, pyta ąc samego siebie: dokąd ma iść? Gǳie go

zaprowaǳą te lasy? Gǳie est król i wo sko?
Droga nie była skończona, nie była łatwa ani bezpieczna, ale gdy pomyślał, że wydostał

się ze Zbaraża, że przekradł się przez straże, błota i tabory, i półmilionowe blisko zastępy
nieprzy aciół — wtedy wydawało mu się, że wszystkie niebezpieczeństwa przeminęły, że
ten bór to gościniec asny, który poprowaǳi go wprost do królewskiego ma estatu.

I szedł ten nęǳarz zgłodniały, zziębnięty, mokry, uwalany we własne krwi, w czerwo-
ne ruǳie i czarnym błocie — z radością w sercu, z naǳie ą, że wkrótce inacze , potężnie
wróci do Zbaraża.

„Już nie zostaniecie w głoǳie i bez naǳiei — myślał o druhach w Zbarażu — bo
króla sprowaǳę!”

I cieszyło się to serce rycerskie bliskim ratunkiem dla księcia, dla regimentarzy,
dla wo ska, dla Wołody owskiego i Zagłoby, i wszystkich tych bohaterów zamkniętych
w zbaraskim okopie.

Głębie leśne otwierały się przed nim i osłaniały go cieniem.
 
We dworze toporowskim¹⁰³⁶, w bawialne komnacie, sieǳiało wieczorem trzech panów
zamkniętych na ta emne rozmowie. Kilka świec arzących paliło się na stole pokrytym
kartami przedstawia ącymi okolicę, obok nich leżał wysoki kapelusz z czarnym piórem,
perspektywa¹⁰³⁷, szpada z perłową ręko eścią, na którą narzucona była koronkowa chust-
ka, i para łosiowych rękawiczek. Za stołem, w wysokim poręczastym krześle, sieǳiał
człowiek ma ący lat około czterǳiestu, dość drobny i szczupły, ale silnie zbudowany.
Twarz miał śniadą, żółtawą, zmęczoną, czarne oczy i takąż szweǳką perukę z długimi
lokami spada ącymi na plecy i ramiona. Rzadki czarny wąs, zaczesany przy końcach ku
górze, zdobił ego górną wargę, dolna zaś wraz z brodą wystawała silnie naprzód, nada ąc
całe fiz onomii charakterystyczny rys lwie odwagi, dumy i uporu. Nie była to twarz pięk-
na, ale wysoce niepospolita. Wyraz zmysłowy, oznacza ący skłonność do uciech, łączył
się w nie w ǳiwny sposób z pewną senną martwotą i chłodem. Oczy były akby przy-
gasłe, ale odgadywałeś łatwo, że w chwili uniesienia, wesołości lub gniewu mogły rzucać
błyskawice, które nie każdy wzrok zdołałby wytrzymać. Jednocześnie zaś malowała się
w nich dobroć i łagodność.

Czarny ubiór, złożony z atłasowego kaana i koronkowe kryzy, spod które wyglądał
złoty łańcuch, podnosił dystynkc ę te niezwykłe postaci. W ogóle mimo smutku i trosk
widocznych w licu i postawie, było w nie coś ma estatycznego. Jakoż był to sam król, Jan
Kazimierz Waza¹⁰³⁸, niespełna od roku następca po bracie Władysławie.

Nieco za nim, w półcieniu, sieǳiał Hieronim Raǳie owski, starosta łomżyński, czło-
wiek niski, gruby, rumiany, z tłustą i bezczelną twarzą dworaka, a naprzeciwko, za stołem,
trzeci pan, wsparty na łokciu, patrzył w karty przedstawia ące okolice, podnosząc od czasu
do czasu wzrok na króla.

Oblicze ego miało w sobie mnie ma estatu, ale prawie więce eszcze urzędowe god-
ności niż królewskie. Była to poorana troskami i myślą, chłodna i rozumna twarz męża
stanu, które surowość nie psuła naǳwycza ne piękności. Oczy miał błękitne, przenikli-
we, cerę mimo wieku delikatną; polski wspaniały stró , szweǳka strzyżona broda i wy-
soki chochoł nad czołem dodawały eszcze ego regularnym, akby z kamienia wykutym
rysom senatorskie powagi.

¹⁰³⁶Toporów — wówczas miasto, ǳiś wieś w zach. części Ukrainy, ok.  km na płn. wschód od Lwowa.
[przypis redakcy ny]

¹⁰³⁷perspektywa (daw.) — luneta. [przypis redakcy ny]
¹⁰³⁸Jan II Kazimierz Waza (–) — król Polski w latach –, syn króla Zygmunta III Wazy

(–). [przypis redakcy ny]
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Był to Jerzy Ossoliński, kanclerz koronny i książę Rzymskiego Państwa, mówca i dy-
plomata poǳiwiany przez dwory europe skie, sławny przeciwnik Jeremiego Wiśniowiec-
kiego.

Naǳwycza ne ego zdolności wcześnie zwróciły nań uwagę poprzednich panowań
i wcześnie wyniosły go do na wyższych urzędów, na mocy których sterował całą nawą
państwową — w obecne chwili bliską ostatecznego rozbicia.

A ednak kanclerz był akby stworzony na sternika takie nawy. Pracowity, wytrwały,
rozumny, patrzący w dalszą przyszłość, obrachowywu ący na długie lata, wiódłby każde
inne państwo, z wy ątkiem Rzeczypospolite , do bezpieczne przystani pewną i spoko ną
ręką; każdemu innemu zapewniłby siłę wewnętrzną i długie lata potęgi… gdyby tylko był
samowładnym ministrem takiego na przykład monarchy, ak król ancuski lub hiszpań-
ski.

Wychowany poza granicami kra u, wpatrzony w obce wzory, mimo całe wroǳone
bystrości i rozumu, mimo długoletnie praktyki nie mógł przywyknąć do bezsilności rządu
w Rzeczypospolite i nie nauczył się z nią przez całe życie rachować, chociaż to była skała,
o którą rozbiły się wszystkie ego plany, zamiary, usiłowania — choć z e przyczyny teraz
uż wiǳiał w przyszłości przepaść i ruinę, a późnie umierał z rozpaczą w sercu.

Był to genialny teoretyk, który nie umiał być genialnym praktykiem — i wpadł
w koło błędne bez wy ścia. Wpatrzony w akąś myśl, ma ącą wydać owoce w przyszłości,
szedł ku nie z uporem fanatyka, nie bacząc, że ta myśl, w teorii zbawienna, może wobec
istnie ącego stanu rzeczy wydać w praktyce straszliwe klęski.

Chcąc wzmocnić rząd i państwo, rozpętał straszliwy żywioł kozacki, nie przewiǳiaw-
szy, że burza zwróci się nie tylko przeciw szlachcie, magnackim latyfundiom, nadużyciom,
swawoli szlacheckie , ale przeciw na rǳennie szym interesom samego państwa.

Wstał ze stepów Chmielnicki i urósł w olbrzyma. Na Rzeczpospolitą zwaliły się klę-
ski: Żółtych Wód¹⁰³⁹, Korsunia¹⁰⁴⁰, Piławiec¹⁰⁴¹. Na pierwszym kroku tenże Chmielnicki
połączył się z wrogą krymską potęgą. Grom padał za gromem — pozostawała tylko wo -
na i wo na. Straszliwy żywioł należało przede wszystkim zgnieść, by móc w przyszłości
z niego korzystać — a kanclerz zapatrzony w swą myśl, eszcze paktował i zwłóczył —
i wierzył eszcze — nawet Chmielnickiemu!

Siła rzeczy zdruzgotała ego teorie; z każdym dniem okazywało się aśnie , że skutki
usiłowań kanclerskich są oczekiwanym wprost przeciwne — aż wreszcie przyszedł Zbaraż
i stwierǳił to na dowodnie .

Kanclerz upadał pod brzemieniem zgryzot, goryczy i nienawiści powszechne .
Więc czynił tak, ak czynią w dniach niepowoǳeń i klęsk luǳie, u których wiara

w siebie est silnie sza nad wszelkie klęski: szukał winnych.
Winną była cała Rzeczpospolita i wszystkie stany, e przeszłość i ustró państwowy,

ale kto z obawy, by skała leżąca na skłonie góry nie runęła w przepaść, pragnie ą wtoczyć
na wierzch, a nie policzy się z siłami, ten przyśpieszy tylko e upadek. Kanclerz uczynił
więce i gorze , bo do pomocy wezwał rwący, straszliwy potok kozaczy; nie bacząc, że pęd
ego może tylko podmulić i powyrywać grunt, na którym skała spoczywa.

Więc gdy on szukał winnych — wza em i na niego zwracały się wszystkie oczy ako
na sprawcę wo ny, klęsk i nieszczęść.

Ale król wierzył w niego eszcze i wierzył tym barǳie , że głos powszechny, nie
oszczęǳa ąc powagi ma estatu — obwiniał i ego samego na równi z kanclerzem.

Sieǳieli więc w Toporowie strapieni i smutni, nie wieǳąc dobrze, co im począć
należy, bo przy królu było tylko dwaǳieścia pięć tysięcy wo ska. Wici rozesłano za późno
i zaledwie część pospolitego ruszenia ściągnęła do tego czasu. Kto był przyczyną te zwłoki
i czy nie była ona ednym więce błędem uparte polityki kanclerza — ta emnica zaginęła

¹⁰³⁹Żółte Wody — uroczysko i futor kozacki nad rzeką Żółtą w płd. części Ukrainy; ǳiś miasto z kopalniami
rud żelaza i uranu, położone ok.  km na zachód od Dniepropietrowska; bitwa pod Żółtymi Wodami ()
zakończyła się klęską wo sk polskich. [przypis redakcy ny]

¹⁰⁴⁰Korsuń (ǳiś ukr.: Korsuń-Szewczenkiwskĳ) — miasto na środkowe Ukrainie nad rzeką Roś, w średnio-
wieczu zamek władców kĳowskich, w XVII w. rezydenc a Wiśniowieckich; w bitwie pod Korsuniem ()
Kozacy Chmielnickiego wraz z Tatarami zwyciężyli wo ska polskie. [przypis redakcy ny]

¹⁰⁴¹Piławce — wieś w centralne części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Konstantynowa; mie sce klęski
wo sk polskich w starciu z Kozakami i Tatarami (). [przypis redakcy ny]
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mięǳy królem i ministrem — dość, że w te chwili czuli się oba bezbronni wobec potęgi
Chmielnickiego.

Co ważnie sza eszcze: nie mieli dokładnych o nim wieści. W obozie królewskim
nie wieǳiano dotąd, czy chan z całą potęgą zna du e się przy Chmielnickim, czy też
towarzyszy tylko Kozakom Tuha -be z kilkoma tysiącami ordy. Było to pytanie tak ważne,
ak śmierć lub życie. Z samym Chmielnickim mógłby w ostateczności król popróbować
szczęścia, choć i buntowniczy hetman ǳiesięć razy większą siłą rozporząǳał. Urok imienia
królewskiego znaczył dla Kozaków wiele — więce może niż tłumy pospolitego ruszenia
niesforne i nie wyćwiczone szlachty — ale eżeli i chan był obecny, mierzyć się z taką
przemocą było niepodobieństwem.

Tymczasem były na rozmaitsze o tym wieści, a nikt nic nie wieǳiał dokładnie. Prze-
zorny Chmielnicki skupił się, nie wypuścił ani ednego odǳiału moło ców¹⁰⁴², ani zago-
nika Tatarów umyślnie, aby król nie mógł dostać ęzyka. Buntowniczy hetman inny miał
zamiar — oto zamknąć częścią swych sił kona ący uż Zbaraż, a samemu z awić się nie-
spoǳianie z całą potęgą tatarską i kozacką przed królem — otoczyć go wraz z wo skiem
i wydać w ręce chana.

Więc nie bez powodu chmura okryła teraz twarz królewską, bo nie masz większe dla
ma estatu boleści ak poczucie niemocy. Jan Kazimierz wsparł się bezwładnie o grzbiet
krzesła, rękę rzucił na stół i rzekł, ukazu ąc na karty:

— Na nic to, na nic! Języków mi dostańcie.
— Niczego i a więce sobie nie życzę — odparł Ossoliński.
— Czy pod azdy wróciły?
— Wróciły, ale nic nie przywiozły.
— Ani ednego eńca?
— Tylko chłopów okolicznych, którzy nic nie wieǳą.
— A pan Pełka wrócił? To przecie sławny zagończyk.
— Miłościwy królu! — ozwał się zza krzesła starosta łomżyński — pan Pełka nie

wrócił i nie wróci, bo poległ.
Nastała chwila milczenia. Król utkwił posępny wzrok w płonące świece i począł bębnić

palcami po stole.
— Nie macieże żadne rady? — rzekł wreszcie.
— Czekać! — rzekł poważnie kanclerz.
Czoło Jana Kazimierza pokryło się zmarszczkami.
— Czekać? — powtórzył. — A tam Wiśniowiecki i regimentarze zgorze ą pod Zba-

rażem!
— Jeszcze czas akiś wytrzyma ą — rzekł niedbale Raǳie owski.
— Milczałbyś, mości starosto, gdy nie masz nic dobrego do powieǳenia.
— Właśnie, miłościwy panie, że mam radę.
— Jaką?
— Posłać kogo niby dla układów z Chmielnickim pod Zbaraż. Poseł przekona się,

czy chan est własną osobą, i z powrotem powie.
— Nie może być — rzekł król. — Teraz, gdyśmy Chmielnickiego za buntownika

ogłosili i cenę nałożyli na ego głowę, i buławę nad Zaporożem Zabuskiemu oddali, nie
przystoi nasze powaǳe wchoǳić z Chmielnickim w rokowania.

— To do chana wysłać — odrzekł starosta.
Król zwrócił pyta ący wzrok na kanclerza, który podniósł nań swe błękitne, surowe

źrenice i po chwili namysłu ozwał się:
— Rada byłaby dobra, ale Chmielnicki bez żadne wątpliwości posła zatrzyma —

i dlatego na nic by się to nie przydało.
Jan Kazimierz machnął ręką.
— Wiǳimy — rzekł z wolna — że nie macie żadnego sposobu — tedy a wam mó

powiem. Oto każę trąbić wsiadanego i ruszę z całym wo skiem pod Zbaraż. Niechże się
ǳie e wola boża! Tam się dowiemy, czy chan est, czy go nie ma.

Kanclerz znał niczym nie powstrzymaną odwagę króla i nic wątpił, że to uczynić
gotów. Z drugie strony, wieǳiał z doświadczenia, iż gdy król coś zamierzy i zatnie się

¹⁰⁴²mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna, zuch; Kozak. [przypis redakcy ny]
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w przedsięwzięciu, tedy żadne odmowy nie pomaga ą. Więc nie sprzeciwił się od razu,
pochwalił nawet myśl, ale odraǳał pośpiech: przekładał królowi, że można to uczynić
utro lub po utrze — a tymczasem mogą nade ść pomyślne nowiny. Każdy ǳień bęǳie
powiększał rozprężenie mięǳy czernią, znękaną klęskami pod Zbarażem i wieścią o zbli-
żaniu się królewskim. Bunt może stopnieć od promieni ma estatu ak śnieg od promieni
słonecznych — ale trzeba mu dać czas. Król zaś nosi w sobie ocalenie całe Rzeczypospo-
lite i pod odpowieǳialnością wobec Boga i potomności nie powinien się narażać, tym
barǳie że w razie nieszczęścia wo ska zbaraskie byłyby właśnie zgubione bez ratunku.
Kanclerz mówił długo i wymownie — rzekłbyś: popis to akiś krasomówczy. Aż wreszcie
króla przekonał, ale zarazem i zmęczył. Jan Kazimierz wsparł się znowu o grzbiet krzesła
mrucząc z niecierpliwością:

— Róbcie, co chcecie, bylem miał ęzyka na utro.
I znów nastała chwila milczenia. W oknie stanął ogromny złoty księżyc, ale w kom-

nacie pociemniało, bo grzyby urosły na knotach świec.
— Która goǳina? — pytał król.
— Północ blisko — odrzekł Raǳie owski,
— Nie będę spał te nocy. Obóz ob adę, a wy edźcie ze mną. Gǳie Ubald i Arci-

szewski?
— W obozie. Pó dę rzec, by konie podano — odpowieǳiał starosta.
I zbliżył się ku drzwiom. Wtem w sieni uczynił się akiś ruch; słychać było przez chwilę

żywą rozmowę, odgłos pospiesznych kroków; wreszcie drzwi otworzyły się na rozcież
i wpadł zdyszany Tyzenhauz, rękoda ny dworzanin królewski.

— Miłościwy królu! — zawołał — towarzysz¹⁰⁴³ ze Zbaraża!
Król zerwał się z krzesła, kanclerz powstał również i obydwom wyrwał się z ust okrzyk:
— Nie może być‼
— Tak est! Stoi w sieniach.
— Dawa go sam¹⁰⁴⁴! — zawołał król klasnąwszy w dłonie. — Niech umorzy asunek.

Dawa go sam, na Matkę Na świętszą!
Tyzenhauz zniknął w drzwiach i po chwili zamiast niego z awiła się w nich akaś

wysoka, nie znana postać.
— Bliże , mości panie! — wołał król — bliże ! Raǳi cię wiǳimy!
Towarzysz przysunął się aż do stołu i na ego widok król, kanclerz i starosta łomżyński

cofnęli się w zdumieniu. Przed nimi stał akiś straszny człowiek, a racze widmo: łachmany
podarte na strzępki zaledwie okrywały ego wychudłe ciało; twarz miał siną, umazaną
błotem i krwią; oczy płonące gorączkowym światłem, czarna, rozczochrana broda spadała
mu na piersi, zapach trupi rozchoǳił się od niego naokoło, a nogi tak drżały pod nim,
że musiał się o stół wesprzeć.

Król i dwa panowie patrzyli na niego szeroko otwartymi oczyma. W te chwili drzwi
otworzyły się i weszła hurma dygnitarzy wo skowych i cywilnych: generałowie Ubald, Ar-
ciszewski, podkanclerzy litewski Sapieha, starosta rzeczycki, pan sandomierski. Wszyscy
stanąwszy za królem patrzyli na przybysza — król zaś rzekł:

— Ktoś ty?
Nęǳarz otworzył usta, chciał mówić, ale skurcz chwycił go za szczękę, broda zaczęła

mu drgać i zdołał wyszeptać tylko:
— Ze… Zbaraża!
— Wina mu da cie! — rzekł akiś głos.
Podano w mgnieniu oka napełniony kubek — przybysz wypił go z wysileniem. Przez

ten czas kanclerz zrzucił z siebie delię¹⁰⁴⁵ i okrył nią ego ramiona.
— Możesz teraz mówić? — pytał po nie akim czasie król.
— Mogę — odpowieǳiał pewnie szym głosem rycerz.
— Ktoś est?
— Jan Skrzetuski… porucznik husarski…
— W czy e służbie?
— Wo ewody ruskiego.

¹⁰⁴³towarzysz — rycerz, szlachcic. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁴⁴sam (starop.) — tuta . [przypis redakcy ny]
¹⁰⁴⁵delia — roǳa płaszcza. [przypis redakcy ny]
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Szmer rozszedł się po sali.
— Co słychać u was? co słychać? — pytał gorączkowo król.
— Nęǳa… głód… edna mogiła…
Król zasłonił oczy.
— Jezusie Nazareński! Jezusie Nazareński! — mówił cichym głosem.
Po chwili znów spytał:
— Długo się możecie trzymać?
— Prochów brak. Nieprzy aciel w wałach…
— Siła¹⁰⁴⁶ go?
— Chmielnicki… Chan ze wszystkimi ordami.
— Chan est?
— Tak…
Nastało głuche milczenie. Obecni spoglądali po sobie — niepewność odmalowała się

na wszystkich twarzach.
— Jakżeście mogli wytrzymać? — spytał kanclerz z akcentem wątpliwości.
Na te słowa Skrzetuski podniósł głowę, akby nowa wstąpiła weń siła; błyskawica

dumy przebiegła mu przez twarz i odrzekł nadspoǳiewanie silnym głosem:
— Dwaǳieścia szturmów odpartych, szesnaście bitew w polu wygranych, siedm-

ǳiesiąt pięć wycieczek…
I znowu nastało milczenie.
Wtem król wyprostował się, wstrząsnął peruką ak lew grzywą, na żółtawą twarz wy-

stąpiły mu rumieńce, a oczy płomieniały.
— Na Boga! — krzyknął — dosyć mi tych rad, tego stania, te zwłoki! Jest chan czy

go nie ma… przyszło pospolite ruszenie czy nie przyszło, na Boga! Dosyć mi tego! ǲiś
eszcze ruszamy pod Zbaraż!

— Pod Zbaraż! pod Zbaraż! — powtórzyło kilkanaście silnych głosów.
Twarz przybysza roz aśniła się ak zorza.
— Miłościwy królu i panie — rzekł. — Przy tobie żyć i umierać!…
Na te słowa szlachetne serce królewskie zmiękło ak wosk i nie zważa ąc na wstrętną

postać rycerza pan ścisnął mu głowę rękoma i rzekł:
— Milszyś mi niżeli inni w atłasach. Na Matkę Na świętszą, mnie szych starostwami

nagraǳa ą — akoż nie bęǳie to bez nagrody, coś uczynił… Nie przecz! dłużnikiem ci
estem!

A inni zaraz poczęli wykrzykiwać za królem:
— Nie było eszcze większego rycerza!
— Ten est i mięǳy zbaraskimi na przednie szy!
— Nieśmiertelnąś chwałę pozyskał!
— Jakżeś to się przez Kozaków i Tatarów przedarł?…
— W błotach się ukrywałem, w trzcinach, lasami szedłem… błąǳiłem… nie adłem.
— Jeść mu da cie! — krzyknął król.
— Jeść! — powtórzyli inni.
— Okryć go!
— Niech ci utro konia i szaty daǳą — rzekł znowu król. — Na niczym ci zbywać

nie bęǳie.
Wszyscy prześcigali się za przykładem króla w pochwałach dla rycerza. Wnet poczęto

go znowu zarzucać pytaniami, na które z na większą trudnością odpowiadał, bo osłabie-
nie ogarniało go coraz większe i ledwie uż na wpół był przytomny. Wtem przyniesiono
posiłek, a zarazem wszedł ksiąǳ Cieciszowski, kaznoǳie a królewski.

Rozstąpili mu się dygnitarze, bo był to ksiąǳ wielce uczony, poważmy i słowo ego
prawie więce eszcze znaczyło u króla niż kanclerskie, a z ambony wypowiadał, bywało,
takie rzeczy, których i na se mie nie barǳo kto śmiał poruszyć. Otoczono go tedy i poczę-
to rozpowiadać, że oto przyszedł towarzysz ze Zbaraża, że tam książę, lubo¹⁰⁴⁷ w głoǳie
i mizerii, gromi eszcze chana, który est obecny własną osobą, i Chmielnickiego, który

¹⁰⁴⁶siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁴⁷lubo (daw.) — chociaż. [przypis redakcy ny]
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przez cały zeszły rok tylu luǳi nie utracił, ilu pod Zbarażem — na koniec, że król chce
ruszać na odsiecz, choćby mu z całym wo skiem zgorzeć przyszło.

Ksiąǳ słuchał w milczeniu porusza ąc wargami i spogląda ąc co chwila na wynęǳ-
niałego rycerza, który adł przez ten czas, bo mu król nie kazał zważać na swą obecność
i sam go eszcze pilnował, a odczasu do czasu przepĳał do niego z małego srebrnego
kusztyczka¹⁰⁴⁸.

— A akże się zowie ów towarzysz? — spytał wreszcie ksiąǳ.
— Skrzetuski.
— Czy nie Jan?
— Tak est.
— Porucznik księcia wo ewody ruskiego?
— Tak est.
Ksiąǳ wzniósł pomarszczoną twarz w górę i znów modlić się począł, a potem rzekł:
— Chwalmy imię Pana, bo niezbadane są drogi, którymi człowieka do szczęśliwości

i spoko u prowaǳi. Amen. Ja tego towarzysza znam.
Skrzetuski dosłyszał i mimo woli zwrócił oczy na twarz księǳa, ale twarz, postać i głos

obce mu były zupełnie.
— Więc waszmość to eden z całego wo ska pod ąłeś się prze ść przez obozy nieprzy-

acielskie? — spytał go ksiąǳ.
— Poszedł przede mną towarzysz zacny, ale zginął — odpowieǳiał Skrzetuski.
— Tym większa two a zasługa, żeś się potem iść ważył. Miarku ę po two e nęǳy, że

straszna to musiała być droga. Bóg we rzał na twą ofiarę, na twą cnotę, na two ą młodość
i przeprowaǳił cię.

Nagle ksiąǳ zwrócił się do Jana Kazimierza.
— Miłościwy królu — rzekł — więc to nieodmienne postanowienie wasze królew-

skie mości iść na ratunek księciu wo ewoǳie ruskiemu?
— Modlitwom waszym, o cze — odpowieǳiał król — poruczam o czyznę, wo sko

i siebie, bo wiem, że straszna to impreza, ale uż nie mogę pozwolić, aby książę wo ewoda
zgorzał w tym nieszczęsnym okopie z takim rycerstwem, ak owo ten towarzysz, który tu
est przed nami.

— Bóg spuści wiktorię! — zawołało kilkanaście głosów.
Ksiąǳ wzniósł ręce do góry i nastała cisza w sali.
— Benedico vos, in nomine Patris et Filii, et Spiritus sancti¹⁰⁴⁹.
— Amen! — rzekł król.
— Amen! — powtórzyły wszystkie głosy.
Spokó rozlał się po stroskane dotychczas twarzy Jana Kazimierza i tylko oczy ego

rzucały blask niezwykły. Mięǳy zgromaǳonymi rozległ się szmer rozmowy o bliskie
wyprawie, bo wielu eszcze wątpiło, by król mógł wyruszyć natychmiast, on zaś wziął ze
stołu szpadę i skinął na Tyzenhauza, by mu ą przypiął

— Kiedy wasza królewska mość chcesz ruszyć? — pytał kanclerz.
— Bóg zdarzył noc pogodną — odparł król — konie się nie pogrze ą. Mości strażniku

obozowy — dodał zwraca ąc się ku dygnitarzom — każ otrąbić wsiadanego.
Strażnik ruszył natychmiast z komnaty. Kanclerz Ossoliński ozwał się z cichą uwagą,

że nie wszyscy gotowi i że wozy nie będą mogły ruszyć przede dniem, ale król odparł
natychmiast:

— Komu wozy milsze od o czyzny i ma estatu, to niech zostanie.
Sala poczęła się wypróżniać. Każdy śpieszył do swe chorągwi, by ą „na nogi postawić”

i do pochodu sprawić. Zostali w komnacie tylko król, kanclerz, ksiąǳ i pan Skrzetuski
z Tyzenhauzem.

— Miłościwy panie — rzekł ksiąǳ — czegoście się mieli dowieǳieć od tego towa-
rzysza, toście się uż dowieǳieli. Trzeba mu też dać folgę, bo się ledwie trzyma na nogach.
Pozwólże mnie wasza królewska mość wziąć go do mo e kwatery i przenocować.

¹⁰⁴⁸kusztyk a. kulawka — kieliszek bez nóżki, z którego trzeba wypić od razu całą zawartość. [przypis redak-
cy ny]

¹⁰⁴⁹Benedico vos, in nomine Patris et Filii, et Spiritus sancti (łac.) — błogosławię wam, w imię O ca i Syna,
i Ducha świętego. [przypis redakcy ny]
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— Dobrze, o cze — odrzekł król. — Słuszne to są żądania. Niech go Tyzenhauz
i kto drugi odprowaǳi, bo sam uż pewnie nie za ǳie. Idź, idź, towarzyszu miły, nikt tu
lepie od ciebie na spoczynek nie zarobił. A pamięta , żem ci dłużnikiem. O sobie wprzód
zapomnę nim o tobie!

Tyzenhauz chwycił Skrzetuskiego pod ramię i wyszli. W sieniach spotkali staro-
stę rzeczyckiego, który podparł z drugie strony chwie ącego się rycerza; przodem szedł
ksiąǳ, przed nim zaś pacholik z latarnią. Ale pacholik niepotrzebnie świecił, bo noc była
widna, cicha, ciepła. Wielki złoty księżyc płynął ak korab¹⁰⁵⁰ nad Toporowem. Z ma -
danu obozowego dochoǳiły gwar luǳki, skrzypienie wozów i odgłosy trąb gra ących
pobudkę. Z dala przed kościołem oświeconym blaskiem miesiąca widać uż było groma-
dy żołnierzy konnych i pieszych. We wsi konie rżały. Ze skrzypieniem wozów łączył się
dźwięk łańcuchów i głuchy hurkot armat — gwar wzmagał się coraz barǳie .

— Rusza ą uż! — rzekł ksiąǳ.
— Pod Zbaraż… na ratunek… — wyszeptał Skrzetuski.
I nie wiadomo, czy z radości, czy z trudów przebytych, czy dla obo ga razem zesłabł

tak, że Tyzenhauz i starosta rzeczycki prawie go wlec musieli.
Tymczasem, kieru ąc się ku plebanii, weszli mięǳy żołnierzy sto ących przed kościo-

łem. Były to chorągwie sapieżyńskie i piechota Arciszewskiego. Nie sprawieni eszcze do
pochodu, stali żołnierze bezładnie, tłocząc się mie scami i zagraǳa ąc prze ście.

— Z drogi! z drogi! — wołał ksiąǳ.
— A kto tam szuka drogi?
— Towarzysz ze Zbaraża.
— Czołem mu! czołem! — wołały liczne głosy.
I rozstępowali się zaraz, ale inni tłoczyli się eszcze barǳie , chcąc wiǳieć bohatera.

I patrzyli zdumieni na tę nęǳę, na tę twarz straszną, oświeconą blaskiem księżyca —
i szeptali do siebie zdumieni:

— Ze Zbaraża, ze Zbaraża…
Z na większym trudem doprowaǳił ksiąǳ Skrzetuskiego do plebanii. Tam go wy-

kąpanego, obmytego z błota i krwi, kazał złożyć na łóżku mie scowego plebana, a sam
wyszedł natychmiast do wo sk, które ruszały w pochód.

Skrzetuski był na wpół przytomny, ale gorączka nie pozwalała mu usnąć zaraz. Nie
wieǳiał uż ednak, gǳie est i co się stało. Słyszał tylko gwar, tętent, skrzypienie wozów,
grzmiący pochód piechoty, krzyki żołnierzy, odgłos trąb — i wszystko zlało się w ego
uszach w eden ogromny szum… „Wo sko iǳie” — mruknął sam do siebie… Tymczasem
szum ów począł się oddalać, słabieć, niknąć, topnieć… aż wreszcie cisza ob ęła Toporów.

Wówczas zdawało się Skrzetuskiemu, że razem z łożem leci w akąś przepaść bez dna.
 
Spał dni kilka, a i po przebuǳeniu nie opuszczała go eszcze zła gorączka — i długo esz-
cze ma aczył, gadał o Zbarażu, o księciu, o staroście krasnostawskim, rozmawiał z panem
Michałem i z Zagłobą, krzyczał: „Nie tędy!”, na pana Longina Podbipiętę — o kniaziów-
nie tylko ani razu nie wspomniał. Widać było, że ta siła niezmierna, przez którą zamknął
w sobie raz na zawsze pamięć o nie , nie opuszcza go nawet w osłabieniu i chorobie.
Natomiast zdawało mu się, że wiǳi nad sobą pucołowatą twarz Rzęǳiana, zupełnie ak
wiǳiał ą wówczas, kiedy to książę po konstantynowskie bitwie wysłał go z chorągwiami
pod Zasław, by tam wyścinał kupy swawolne¹⁰⁵¹, a Rzęǳian z awił się niespoǳiewanie
na noclegu. I ta twarz wprowaǳała zamęt do ego myśli, bo mu się ma aczyło, że czas
stanął w swym biegu i że nic się od owe pory nie zmieniło. Oto est znowu nad Cho-
morem i śpi w chacie, a zbuǳiwszy się ruszy do Tarnopola¹⁰⁵² odprowaǳić chorągwie…
Krzywonos¹⁰⁵³, pogromion pod Konstantynowem, uciekł do Chmielnickiego… Rzęǳian
nad echał z Huszczy i sieǳi nad nim… Skrzetuski chciałby przemówić, chciałby wydać

¹⁰⁵⁰korab (daw.) — okręt, statek. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁵¹kupy swawolne — odǳiały nieprzy acielskie, które odłączyły się od swo e armii. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁵²Tarnopol — miasto w zach. części Ukrainy, ok.  km na wschód od Lwowa. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁵³Krzywonos, Maksym (ukr. Krywonis, zm. ) — eden z przywódców powstania Chmielnickiego, brał

uǳiał w bitwach pod Korsuniem i pod Piławcami, zdobył Bar, Krzemieniec i Połonne oraz Wysoki Zamek we
Lwowie, gǳie zmarł kilka dni po bitwie. [przypis redakcy ny]

  Ogniem i mieczem, tom drugi 



polecenie pacholikowi, by kazał konie kulbaczyć¹⁰⁵⁴ — ale nie może… I znowu przy-
choǳi mu do głowy, że nie est nad Chomorem i że przecie od tego czasu było wzięcie
Baru¹⁰⁵⁵ — tu pan Skrzetuski zacina się w bólu i nieszczęsna ego głowa znowu pogrąża
się w ciemności. Nic uż nie wie, nic nie wiǳi — lecz po chwili z te nocy, z tego chaosu
wyłania się Zbaraż… oblężenie… Więc nie est nad Chomorem? A ednak Rzęǳian sieǳi
nad nim, pochyla się ku niemu. Przez serca wycięte w okiennicach wpada do izby wiązka
asnego światła i oświeca doskonale twarz pachołka pełną troskliwości i współczucia…

— Rzęǳian! — woła nagle pan Skrzetuski.
— O mó egomość! że też uż egomość mnie poznał! — wykrzyku e pachołek i przy-

pada do nóg pańskich. — Myślałem, że uż egomość nigdy się nie rozbuǳi…
Nastała chwila milczenia — słychać było tylko szlochanie pachołka, który wciąż ści-

skał nogi pańskie.
— Gǳiem est? — pyta pan Skrzetuski.
— W Toporowie… Jegomość ze Zbaraża do króla egomości przyszedł… Chwała Bo-

gu! chwała Bogu!
— A król gǳie est?
— Poszedł z wo skiem na ratunek księciu wo ewoǳie.
Nastała znowu chwila milczenia. Łzy radości spływały ciągle po twarzy Rzęǳiana,

który po chwili zaczął powtarzać wzruszonym głosem:
— Że też a egomościne ciało eszcze oglądam…
Potem wstał i otworzył okiennicę, a z nią i okno.
Poranne świeże powietrze wpadło do izby, a z nim i asne światło ǳienne. Z tym

światłem wróciła Skrzetuskiemu cała przytomność…
Rzęǳian usiadł w nogach łóżka…
— Tom a ze Zbaraża wyszedł? — pytał rycerz.
— Tak est, mó egomość… Nikt tego dokazać nie mógł, czego egomość dokazał,

i z egomościne przyczyny król na ratunek poszedł.
— Pan Podbipięta przede mną próbował, ale zginął…
— O dla Boga! Pan Podbipięta zginął? Taki ho ny pan i cnotliwy!… Aż mi dech

zaparło… Zali oni takiemu mocarzowi mogli dać rady…
— A pan Wołody owski i pan Zagłoba?
— Zdrowi byli, akem wychoǳił.
— To chwała Bogu. Wielcy to egomości przy aciele… Jeno mi ksiąǳ mówić zaka-

zał…
Rzęǳian umilkł i przez czas akiś pracował głową. Zamyślenie odbiło się wyraźnie na

ego pucołowatym obliczu. Po chwili ozwał się:
— Jegomość?
— A czego?
— A co też się z fortuną pana Podbipięty stanie? Podobno tam wsiów i wszelkie

dobroci bez liku… Zali przy aciołom czego nie zapisał, bo ak słyszałem, nie miał roǳiny?
Skrzetuski nie odpowieǳiał nic, więc Rzęǳian poznał, że mu nie w smak pytanie,

i tak znów mówić począł:
— Ale chwalić Boga, że pan Zagłoba i pan Wołody owski zdrowi; myślałem, że ich

Tatarzy ogarnęli… Siła¹⁰⁵⁶ my biedy razem przeszli… eno mi ksiąǳ mówić zakazał… E ,
mó egomość, myślałem, że uż ich nigdy nie zobaczę, bo nas orda tak przycisnęła, że
rady nĳakie nie było.

— Toś ty był z panem Wołody owskim i panem Zagłobą? Nic mi o tym nie wspo-
minali.

— Bo i oni nie wieǳieli, czym ocalał, czym zginął…
— A gǳie to was orda tak przycisnęła?

¹⁰⁵⁴kulbaczyć — siodłać. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁵⁵Bar — miasto i twierǳa w środkowo-zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Rów, ok.  km na płn.

wschód od Kamieńca Podolskiego,  km na zachód od Winnicy. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁵⁶siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
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— A za Płoskirowem¹⁰⁵⁷, w droǳe do Zbaraża. Bo my, mó egomość, daleko, aż za
Jampol¹⁰⁵⁸, eźǳili… eno ksiąǳ Cieciszowski mówić zakazał…

Nastała chwila ciszy.
— Niechże wam Bóg zapłaci za wasze chęci i trudy — rzekł Skrzetuski — bo uż

wiem, po coście tam eźǳili. Byłem i a tam przed wami… na próżno…
— E , mó egomość, żeby nie ten ksiąǳ… Ale to tak powiada: a muszę z królem

egomością pod Zbraż echać, a ty (powiada do mnie) pana pilnu , eno mu nie mów nic,
bo dusza z niego wy ǳie.

Skrzetuski tak dalece rozstał się od dawna z wszelką naǳie ą, że i te słowa Rzęǳiana
nie wykrzesały w nim na mnie sze e iskierki… Czas akiś leżał nieruchomie, a wreszcie
począł pytać:

— Skądżeś ty tu się wziął przy księǳu Cieciszowskim i przy wo sku?
— Mnie pani kasztelanowa sandomierska, pani Witowska, wysłała z Zamościa z ozna -

mieniem do pana kasztelana, że się w Toporowie z nim połączy… Mężna to est pani, mó
egomość, i chce koniecznie przy wo sku być, byle się z panem kasztelanem nie rozłączać…
Więc a do Toporowa przy echałem na ǳień przed egomością. Pani sandomierskie ry-
chło patrzyć… powinna by uż być… ale cóż, kiedy on znowu z królem od echał!…

— Nie rozumiem, akżeś ty mógł być w Zamościu, kiedyś z panem Wołody owskim
i panem Zagłobą za Jampol eźǳił. Czemuś to do Zbaraża z nimi nie przy echał?

— Bo wiǳi egomość, ak nas orda wsparła, tak uż nie było żadne rady; więc oni się
we dwóch całemu czumbułowi¹⁰⁵⁹ zastawili, a a uciekłem i nie oparłem się aż w Zamościu.

— Szczęście, że nie zginęli — rzekł Skrzetuski — ale myślałem, żeś lepszy pachołek.
Zali goǳiło ci się opuszczać ich w takie opres i?

— E , mó egomość, żeby to my byli sami, we trzech, pewno bym a ich nie opuścił,
bo mi się serce kra ało, aleśmy we czworo byli… więc oni rzucili się na ordę, a mnie sami
kazali… ratować… Żebym to a był pewny, że egomości radość nie zabĳe… bo to my za
Jampolem… znaleźli… ale że ksiąǳ…

Skrzetuski począł patrzyć na pachołka i mrugać oczyma ak człowiek, który buǳi
się ze snu — nagle, rzekłbyś, zerwało się coś w nim, bo pobladł strasznie, siadł na łożu
i krzyknął grzmiącym głosem:

— Kto z tobą był?
— Jegomość! he , egomość! — wołał pachołek przerażony zmianą, aka zaszła w twa-

rzy rycerza.
— Kto z tobą był? — krzyczał Skrzetuski i chwyciwszy za ramiona Rzęǳiana trząść

nim począł i sam trząsł się ak w febrze, i gniótł pachołka w żelaznych rękach.
— To uż powiem! — wołał Rzęǳian. — Niech ksiąǳ robi, co chce: panna z nami

była, a teraz est przy pani Witowskie .
Skrzetuski zesztywniał, zamknął oczy i głowa ego opadła ciężko na poduszki.
— Rety! — wołał Rzęǳian. — Pewno egomość ostatnią parę puścił! Rety, com a

uczynił!… lepie mi było milczeć. O dla Boga! egomość na droższy, niech no egomość
przemówi… Dla Boga! słusznie ksiąǳ zakazywał… egomość! he , egomość!…

— Nic to! — ozwał się wreszcie Skrzetuski. — Gǳie ona est?
— Chwała Bogu, że egomość odżył… Lepie uż nic nie powiem. Jest z panią kasz-

telanową sandomierską… rychło ich tu patrzyć… Chwała Bogu!… niech no uż egomość
nie umiera… rychło ich tu patrzyć… my do Zamościa uciekli… i tam ksiąǳ oddał pannę
pani Witowskie … dla przysto ności… że to w wo sku swawolnicy bywa ą… Bohun ą
uszanował, ale o przygodę nietrudno… Siła¹⁰⁶⁰ a miałem kłopotów, tylko żem to żoł-
nierzom mówił: „Księcia Jeremiego krewna!…”, więc szanowali… Wydałem też na drogę
niemało…

¹⁰⁵⁷Płoskirów (ǳiś: Chmielnicki) — miasto w zach. części Ukrainy, położone nad rzeką Boh, w połowie drogi
mięǳy Tarnopolem a Winnicą, ok.  km na północ od Jarmoliniec. [przypis redakcy ny]

¹⁰⁵⁸Jampol (w obwoǳie winnickim) — miasto w płd.-zach. części Ukrainy, położone w arze na lewym brzegu
Dniestru (ǳiś przy granicy z Mołdawią), w XVII w. lokalny ośrodek handlowy. [przypis redakcy ny]

¹⁰⁵⁹czambuł (z tur.) — zagon, odǳiał tatarski. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁶⁰siła (starop.) — dużo, wiele. [przypis redakcy ny]
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Skrzetuski znowu leżał nieruchomie, ale oczy miał otwarte, do pułapu wzniesione
i twarz barǳo poważną — widać modlił się. Gdy skończył, zerwał się, siadł na łożu
i rzekł:

— Szaty mi da — i każ konie kulbaczyć¹⁰⁶¹!
— A gǳie to egomość chce echać?
— Szaty pręǳe da !
— Jakby egomość wieǳiał, że wszelakiego ochędóstwa est dosyć, bo i król przed

od azdem nadawał, i różni panowie nadawali. I trzy koniki barǳo foremne w sta ni.
Żebym to choć ednego takiego miał!… ale lepie eszcze egomości poleżeć i wypocząć,
bo siły w egomości żadne nie ma.

— Nic mi nie est. Na konia mogę siadać. Na Boga żywego, pośpiesz się!
— Wiem a to, że egomościne ciało z żelaza — niechże i tak bęǳie. Tylko mnie e-

gomość przed księǳem Cieciszowskim obroni… Oto szaty tu leżą… lepszych i u bławat-
ników ormiańskich nie dostanie… Niech się egomość ubiera, a a powiem, iżby polewki
winne przynieśli, bom też uż sobie kazał księżemu słuǳe uwarzyć.

To rzekłszy Rzęǳian zakrzątnął się koło strawy, a Skrzetuski począł spiesznie przy-
wǳiewać szaty zostawione w darze przez króla i panów. Tylko raz w raz chwytał pachoł-
ka w ramiona i cisnął go do wezbrane piersi, a zaś pachołek opowiadał mu wszystko ab
ovo¹⁰⁶², ako Bohuna, posieczonego przez pana Michała, ale uż podleczonego, we Włoda-
wie spotkał i ako się od niego o kniaziównie wywieǳiał i piernacz¹⁰⁶³ uzyskał. Jak potem
poszli z panem Michałem i panem Zagłobą do waładynieckich arów i ubiwszy wiedźmę
i Czeremisa, kniaziównę uwieźli, a wreszcie ak wielkie spotykały ich niebezpieczeństwa,
gdy przed wo skami Burła a uciekali.

— Burła a pan Zagłoba usiekł — wtrącił gorączkowo Skrzetuski.
— Bitny to est mąż — odpowieǳiał Rzęǳian — eszczem też takiego nie wiǳiał,

bo to eden bywa mężny, drugi mowny, trzeci ant, a w panu Zagłobie wszystko w kupie
sieǳi. Ale na gorze to uż nam było, mó egomość, w tych lasach za Płoskirowem, gdy
nas orda wsparła. Pan Michał z panem Zagłobą zostali, by ich na siebie ściągnąć i pogoń
wstrzymać, a zaś rzuciłem się w bok ku Konstantynowu, Zbaraż omĳa ąc, bo uż takem
myślał, że zabiwszy pana małego i pana Zagłobę, będą właśnie ku Zbarażowi za nami
gnali. Jakoż nie wiem, akim tam sposobem Bóg w miłosierǳiu swoim wyratował pana
małego i pana Zagłobę… Myślałem, że ich usieką. My tymczasem umykali z panną mięǳy
Chmielnickim, który od Konstantynowa ciągnął, a Zbarażem, pod który Tatarzy poszli.

— Nie poszli oni tam zaraz, bo ich pan Kuszel wyparł. Ale mów pręǳe !
— Żebym a to był wieǳiał, alem nie wieǳiał, więceśmy przeciskali się z panną

mięǳy Tatary i Kozaki ak wąwozem. Szczęściem kra był pusty, tak że nigǳieśmy żywego
człeka nie spotkali, ni we wsiach, ni w miasteczkach, bo wszystko pouciekało, gǳie kto
mógł, przed Tatarami. Ale dusza mi na ramieniu sieǳiała ze strachu, żeby to mnie nie
ogarnęli, czegom też w końcu nie uniknął.

Skrzetuski przestał się ubierać i spytał:
— Jak to?
— A tak, mó egomość; wpadłem na pod azd kozacki Dońca, brata one Horpyny,

u które panna w arze sieǳiała. Szczęściem znałem go dobrze, bo mnie przy Bohunie
widywał. Pokłoniłem mu się od siostry, pokazałem piernacz Bohunów i opowieǳiałem
wszystko: ako mnie Bohun po pannę posłał i ako mnie czeka za Włodawą. A on, że
to był Bohunowi przy acielem i wieǳiał o tym, że siostra panny strzeże, więc uwierzył.
Myślałem, że puści i eszcze opatrzy na drogę; ale on powiada tak: „Tam (powiada) po-
spolite ruszenie się zbiera, eszcze wpadniesz w ręce Lachom; zostań, powiada, ze mną,
po eǳiemy do Chmielnickiego; w obozie bęǳie ǳiewczynie na bezpiecznie , bo e tam
sam Chmielnicki bęǳie dla Bohuna strzegł.” Jak mi to powieǳiał, ażem zmartwiał, bo
co tu na to odrzec? Mówię tedy, że Bohun na nią czeka i że szy a mo a w tym, żebym ą
zaraz odwiózł. A on na to: „To damy znać Bohunowi — a ty nie edź, bo tam Lachy.” Za-
cząłem się spierać, on też się spierał ze mną, aż wreszcie rzecze: „ǲiwno mi to, że się tak

¹⁰⁶¹kulbaczyć — siodłać. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁶²ab ovo (łac.: od a a) — od początku. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁶³piernacz — buława pułkownikowska kozacka, pełniąca także funkc ę listu żelaznego, przepustki. [przypis

redakcy ny]

  Ogniem i mieczem, tom drugi 



boisz mięǳy Kozaków iść — e ! czyś nie zdra ca!” Dopiero zobaczyłem, że nie ma inne
rady, ak nocą umykać, bo uż zaczął mnie pode rzewać. Siódme poty na mnie biły, mó
egomość. Jużem tedy wszystko gotował do drogi, gdy pan Pełka od wo sk królewskich
w nocy nadszedł.

— Pan Pełka? — rzekł wstrzymu ąc dech Skrzetuski.
— A akże, mó egomość. Sławny to był zagończyk pan Pełka, któren niedawno

poległ — Panie, świeć nad ego duszą! — Nie wiem, czy by kto lepie potrafił od niego
pod azd prowaǳić i pod potęgą nieprzy acielską się uwĳać — chyba eden pan Wołody-
owski. Owóż przyszedł pan Pełka, pod azd Dońcowy starł, że i noga nie uszła, a samego
Dońca wziął do niewoli. Parę nieǳiel temu, ak go na pal wołami nawlekli — dobrze
mu tak! Ale i z panem Pełką miałem biedy niemało, bo to był człek okrutnie na cnotę
zawzięty… Panie, świeć nad ego duszą! Jużem się bał, aby panna, uszedłszy krzywdy od
Kozaków, nie doznała gorsze od swoich… Dopierom powieǳiał panu Pełce, że to księcia
naszego pana krewna. A on, trzeba egomości wieǳieć, że ak naszego księcia, bywało,
wspomniał, to czapkę zde mował i na służbę się do niego zawsze wybierał… Więc zaraz
zaczął pannę szanować i aż het, do Zamościa, do króla nas odprowaǳił, a tam ksiąǳ Cie-
ciszowski (barǳo to święty ksiąǳ, mó egomość) w opiekę nas wziął i pani kasztelanowe
Witowskie pannę oddał.

Skrzetuski odetchnął głęboko, po czym rzucił się na szy ę Rzęǳiana.
— Przy acielem mi bęǳiesz, bratem, nie sługą — rzekł — ale teraz uż edźmy. Kiedy

pani kasztelanowa miała tu stanąć?
— W tyǳień po mnie — a uż ǳiesięć dni est… a ośm egomość bez przytomności

leżał.
— Jedźmy! edźmy! — powtórzył Skrzetuski — bo mnie radość rozerwie.
Lecz nim skończył, dał się słyszeć tętent na podwórzu i okna zaćmiły się nagle końmi

i ludźmi. Przez szyby do rzał pan Skrzetuski naprzód starego księǳa Cieciszowskiego,
a przy nim wychuǳone twarze pana Zagłoby, Wołody owskiego, Kuszla i innych zna-
omych wśród czerwonych dragonów książęcych. Rozległ się wesoły okrzyk, a po chwili
hurma rycerzy z księǳem na czele wpadła do izby.

— Pokó zawarty pod Zborowem, oblężenie zd ęte! — wołał ksiąǳ.
Lecz Skrzetuski domyślił się zaraz tego na sam widok towarzyszów¹⁰⁶⁴ zbaraskich,

a teraz był uż w ob ęciach Zagłoby i Wołody owskiego, którzy odbierali go sobie wza-
emnie.

— Powieǳieli nam, żeś żyw — krzyczał Zagłoba — ale tym większa radość, że cię tak
rychło i w zdrowiu oglądamy! Umyślnieśmy tu po ciebie przy echali… Janie! ani wiesz,
akąś się sławą okrył i aka cię nagroda czeka!

— Król nagroǳił — rzekł ksiąǳ — ale król królów więce obmyślił.
— Wiem uż — odparł Skrzetuski. — Niech was Bóg nagroǳi! Rzęǳian wszystko

mi wyznał.
— I radość cię nie zadusiła? to i lepie ! Vivat Skrzetuski! vivat kniaziówna! — krzyczał

Zagłoba. — A co, Janie! nie pisnęliśmy ci o nie ani słowa, bośmy nie wieǳieli, czy żywa.
Ale pachołek gracko z nią umykał. O vulpes astuta¹⁰⁶⁵! książę czeka na was obo e… Ha!
aż pod Jahorlik¹⁰⁶⁶ eźǳiliśmy po nią. Zabiłem monstrum piekielne, które e strzegło.
Uciekało przed wami tych dwunastu chłopczysków, ale teraz ich dogonicie i przegonicie.
Będę miał wnuki, mości panowie! Rzęǳian, mów, zali wielkich przeszkód nie doznałeś?
Imaginu sobie, że całą ordę wstrzymaliśmy we dwóch z panem Michałem! Pierwszym się
rzucił na cały czambuł¹⁰⁶⁷! W wykroty się przed nami chowali — nic nie pomogło! Pan
Michał też dobrze stawał… Gǳie mo a córuchna? Da cie mi mo ą córuchnę!

— Niech ci Bóg szczęści, Janie! niech ci Bóg szczęści! — mówił mały rycerz biorąc
ponownie w ramiona Skrzetuskiego.

¹⁰⁶⁴towarzyszów — ǳiś popr. forma D. lm: towarzyszy. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁶⁵vulpes astuta (łac.) — chytry lis. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁶⁶Jahorlik — miasteczko i stanica wo skowa u u ścia rzeki Jahorlik do Dniestru, ok.  km na płd. od

Bracławia, wówczas przy granicy z Mołdawią i Turc ą, ǳiś na terenie Mołdawii. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁶⁷czambuł (z tur. czapuł: zagon) — odǳiał tatarski, dokonu ący na azdów w głębi terytorium przeciwnika,

w celu odwrócenia ego uwagi od ǳiałań sił głównych. [przypis redakcy ny]
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— Niech wam Bóg zapłaci za wszystko, coście dla mnie uczynili. Słów mi nie sta e.
Życiem, krwią wam nie nagroǳę! — odpowieǳiał Skrzetuski.

— Mnie sza z tym! — wołał Zagłoba. — Pokó zawarty! Kiepski pokó , mości pano-
wie, ale trudno. Dobrze, żeśmy ten zapowietrzony Zbaraż opuścili. Bęǳie teraz spokó ,
mości panowie. Nasza to praca i mo a, bo gdyby Burła żył dotąd, na nic by się układy
nie zdały. Na weselisko po eǳiem. Dale , Janie! Trzyma się ostro! Ani się domyślasz,
aki książę pan ma dla cię prezent ślubny! Kiedy inǳie ci powiem, a taraz, gǳie mo-
a córuchna, u kaduka? Dawa cie tu mo ą córuchnę! Już e Bohun nie porwie: pierwe
musiałby łyka porwać! Gǳie mo a córuchna na milsza?

— Właśniem na koń siadał, by echać naprzeciw pani sandomierskie — rzekł Skrze-
tuski. — Jedźmy, edźmy, bo rozum stracę.

— Ha da, mości panowie! Jedźmy z nim razem. Czasu nie tracić! Ha da!
— Pani sandomierska nie musi być daleko — rzekł ksiąǳ.
— Jazda! — dodał pan Michał.
Ale Skrzetuski uż był za drzwiami i skoczył na konia tak lekko, akby nie dopiero co

z łoża boleści powstawał. Rzęǳian trzymał się ego boku, bo wolał z księǳem sam na sam
nie zostawać. Pan Michał i Zagłoba przyłączyli się do nich — i echali co koń wyskoczy
na czele gromady, a cała gromada szlachty i czerwonych dragonów leciała toporowiecką
drogą na kształt kraśnych płatków maku, które wiatr niesie.

— Ha da! — krzyczał Zagłoba bĳąc piętami konia.
I tak lecieli z ǳiesięć sta ań, aż na skręcie gościńca u rzeli tuż przed sobą szereg wo-

zów i kolasek otoczony przez kilkuǳiesięciu pa uków¹⁰⁶⁸; kilku z nich wiǳąc naprzeciw
zbro nych luǳi ruszyło zaraz z kopyta pytać, co by byli za edni?

— Swoi! Od królewskiego wo ska! — krzyknął pan Zagłoba.
— A to kto eǳie?
— Pani kasztelanowa sandomierska! — brzmiała odpowiedź.
Skrzetuskiego tak przybiło wzruszenie, iż sam, nie wieǳąc, co czyni, zsunął się z konia

i stanął, chwie ąc się, na boku gościńca. Czapkę zd ął, a po skroniach spływał mu pot
obfity; i drżał ten rycerz — przed szczęściem — na całym ciele. Pan Michał zeskoczył
również z kulbaki¹⁰⁶⁹ i chwycił w ramiona osłabłego rycerza.

Za nimi stanęli wszyscy na boku gościńca z poodkrywanymi głowami, a tymczasem
szereg wozów i kolasek nadciągnął i począł przechoǳić mimo. Z panią Witowską echało
kilkanaście różnych pań, które patrzyły ze zǳiwieniem na rycerzy nie rozumie ąc, co ma
znaczyć ta żołnierska proces a przy gościńcu.

Aż wreszcie w środku orszaku ukazała się kolaska ozdobnie sza od innych; oczy rycerzy
u rzały przez e otwarte okna poważne oblicze sęǳiwe damy, a obok nie słodką i śliczną
twarz Kurcewiczówny.

— Córuchna! — wrzasnął Zagłoba rzuca ąc się na oślep ku karecie — córuchna!
Skrzetuski est z nami… Córuchna!

W orszaku poczęto wołać: „Stó ! stó !” — uczynił się ruch i zamieszanie; tymczasem
Kuszel z Wołody owskim prowaǳili, a racze wlekli Skrzetuskiego do karety, on zaś osłabł
zupełnie i ciążył im coraz barǳie . Głowa zwisła mu na piersi i nie mógł uż iść, i opadł
na kolana przy stopniach kolaski.

Lecz w chwilę późnie silne a słodkie ramiona Kurcewiczówny podtrzymywały osłabłą
i wynęǳniałą głowę rycerza.

Zagłoba zaś wiǳąc zdumienie pani sandomierskie wołał:
— To Skrzetuski, bohater ze Zbaraża! On to się przedarł przez nieprzy aciół, on ocalił

wo ska, księcia, całą Rzeczpospolitą! Niech im Bóg błogosławi i niech ży ą!
— Niech ży ą! vivant! vivant! — wołała szlachta.
— Niech ży ą! — powtórzyli książęcy dragoni, aż grzmot rozległ się po toporowiec-

kich polach.
— Do Tarnopola! do księcia! na wesele! — wykrzykiwał Zagłoba. — A co, córuchna?

skończona two a niedola!… a dla Bohuna kat i miecz!

¹⁰⁶⁸pajuków — zbro ny służący, loka . [przypis redakcy ny]
¹⁰⁶⁹kulbaka — wysokie siodło. [przypis redakcy ny]
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Ksiąǳ Cieciszowski oczy miał podniesione do nieba, a usta ego powtarzały cudne
słowa natchnionego kaznoǳiei:

— „Sie ba była w płakaniu, a żniwo w weselu…”
Usaǳono Skrzetuskiego w karecie obok kniaziówny — i orszak ruszył dale . ǲień

był cudny, pogodny, dąbrowy i pola pławiły się w świetle słonecznym. Nisko po ugo-
rach i wyże nad ugorami, i eszcze wyże w błękitnym powietrzu płynęły uż tu i owǳie
srebrne nitki pa ęczyny, które późnie szą esienią akoby śniegiem pokrywa ą tamte sze
pola. I spokó był wielki naokoło, eno konie parskały raźno w orszaku.

— Panie Michale — mówił Zagłoba trąca ąc strzemieniem w strzemię Wołody ow-
skiego — coś mnie znowu ułapiło za grzdykę i trzyma, ak to wówczas, kiedy pan Pod-
bipięta — wieczny mu odpoczynek! — wychoǳił ze Zbaraża: ale gdy pomyślę, że się
tych dwo e wreszcie znalazło, to tak mi lekko na sercu, akbym kwartę petercymentu¹⁰⁷⁰
duszkiem wypił! Jeśli i ciebie małżeńska przygoda nie spotka, to na starość bęǳiem ich
ǳieci hodować. Każdy do czego inszego się roǳi, panie Michale, a my dwa lepsi chyba
do wo ny niż do żeniaczki.

Mały rycerz nie odpowieǳiał nic, eno począł wąsikami mocnie niż zwykle ruszać.
Jechali do Toporowa, a stamtąd do Tarnopola, gǳie się mieli z księciem Jeremim

połączyć i razem z ego chorągwiami do Lwowa na wesele ruszyć. Przez drogę opowiadał
Zagłoba pani sandomierskie , co się w ostatnich czasach stało. Dowieǳiała się więc, że
król po nie rozstrzygnięte , mordercze bitwie pod Zborowem zawarł układ z chanem,
niezbyt pomyślny, ale zapewnia ący przyna mnie spokó na czas akiś Rzeczypospolite .
Chmielnicki na mocy układu pozostał nadal hetmanem i miał prawo z niezmiernych
tłumów czerni wybrać sobie czterǳieści tysięcy regestrowych, za które ustępstwo za-
przysiągł wierność i posłuszeństwo królowi i stanom.

— Niechybna to est rzecz — mówił Zagłoba — że z Chmielnickim znowu przy ǳie
do wo ny, ale eśli tylko buława naszego księcia nie minie, inacze to wszystko pó ǳie…

— Powieǳże waćpan Skrzetuskiemu na ważnie szą rzecz — rzekł zatacza ąc bliże
koniem mały rycerz.

— Prawda — rzekł Zagłoba. — Chciałem zaraz od tego zacząć, aleśmy tchu dotąd
złapać nie mogli. Nic nie wiesz, Janie, co się po twoim wy ściu stało: że Bohun est
u księcia w niewoli.

Skrzetuski i Kurcewiczówna zdumieli na tę niespoǳiewaną wiadomość do tego stop-
nia, że słowa wyrzec nie mogli — tylko ona ręce otworzyła — i nastała chwila milczenia,
po czym dopiero Skrzetuski spytał:

— Jak to? Jakim sposobem?
— Palec w tym boży — odpowieǳiał Zagłoba — nic innego, eno palec boży. Układ

uż był zawarty i wychoǳiliśmy właśnie z tego zapowietrzonego Zbaraża, a książę wybiegł
z azdą na lewe skrzydło pilnować, by orda na wo sko nie napadła… że to oni często
układów nie dotrzymu ą… Wtem nagle wataha z trzystu koni rzuciła się na całą azdę
książęcą.

— Jeden Bohun mógł taką rzecz uczynić! — zawołał Skrzetuski.
— On też to był. Ale nie na zbaraskich żołnierzów¹⁰⁷¹ Kozakom się porywać! Pan

Michał wnet otoczył ich i wysiekł do nogi, a Bohun, dwa razy przez niego cięty, poszedł
w łyka. Nie ma on szczęścia do pana Michała i sam się uż musiał o tym przekonać, gdyż
właśnie do trzech razy próbował. Ale on też nie czego innego, eno śmierci szukał.

— Pokazało się — dorzucił pan Wołody owski — że chciał Bohun zdążyć koniecz-
nie spod Waładynki do Zbaraża, wszelako, że to droga długa, więc nie zdążył, i gdy się
dowieǳiał, że uż pokó zawarty, rozum mu się od wściekłości pomieszał i na nic uż nie
zważał.

— Kto mieczem wo u e, od miecza ginie, bo taka to uż est fortuny odmienność
— rzekł Zagłoba. — To est szalony Kozak i tym szaleńszy, że desperat. Okrutna wrzawa
podniosła się z ego powodu mięǳy nami i mięǳy hulta stwem. Myśleliśmy, że do wo ny
na nowo przy ǳie, bo książę pierwszy zakrzyknął, że układy złamali. Chmielnicki chciał,
było, Bohuna ratować, ale chan się na niego zawziął, że to powiada: „Mo e słowo i mo ą

¹⁰⁷⁰petercyment (daw.) — wino hiszpańskie. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁷¹żołnierzów — ǳiś popr. forma D. lm: żołnierzy. [przypis redakcy ny]
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przysięgę na hańbę podał.” I Chmielnickiemu chan wo ną zagroził, a do naszego księcia
przysłał czausa¹⁰⁷² z ozna mieniem, że Bohun est prywatny zbó — i z prośbą, żeby książę
sprawy z tego nie czynił, a z Bohunem postąpił ak ze zbó em. Podobno też i o to choǳiło
chanowi, żeby Tatarzy asyr mogli spoko nie odprowaǳić, którego tyle nabrali, że za dwa
hufnale¹⁰⁷³ chłopa bęǳie można w Stambule kupić.

— Cóż książę uczynił z Bohunem? — pytał niespoko nie Skrzetuski.
— Kazał, było, książę zaraz palik dla niego zastrugać, ale się potem rozmyślił i tak

powiada: „Skrzetuskiemu go daru ę, niechże z nim czyni, co chce.” Teraz w Tarnopolu
Kozaczysko w poǳiemiu sieǳi; cyrulik mu łeb opatru e. Mó Boże, ileż to razy dusza
uż powinna była z niego uciec! Żadnemu wilkowi psi tak skóry nie natarmosili, ako my
emu. Sam pan Michał trzy razy go pokąsał. Ale twarda to sztuka, choć i prawdę rzekłszy,
człek nieszczęsny. Niech mu tam kat świeci! Nie mam a uż do niego rankoru¹⁰⁷⁴, po-
mimo iż okrutnie na mnie nastawał, a niewinnie, bo i pĳałem z nim, pospolitowałem się
ak z równym, póki na cię, córuchno, ręki nie podniósł. Mogłem go też pchnąć w Roz-
łogach… Ale to uż z dawna wiem, że nie masz żadne wǳięczności na świecie i mało kto
dobrym za dobre płaci. Niech go tam!…

Tu pan Zagłoba począł kiwać głową…
— A ty co z nim uczynisz, Janie? — spytał. — Żołnierze mówią, że forysia¹⁰⁷⁵ z niego

zrobisz, bo chłop pokaźny, ale nie chce mi się wierzyć, żebyś tak właśnie postąpił.
— Z pewnością tego nie uczynię — odrzekł Skrzetuski. — Wielkie to est fantaz i

żołnierz, a że nieszczęsny, tym barǳie go żadną chłopską funkc ą nie pohańbię.
— Niech mu Bóg wszystko odpuści — rzekła kniaziówna.
— Amen! — dodał Zagłoba. — Prosi on śmierci ako matki, by go zabrała… i pewnie

byłby ą znalazł, gdyby się był pod Zbaraż nie spóźnił.
Zamilkli wszyscy, nad ǳiwnymi zmianami fortuny rozmyśla ąc, aż w oddaleniu uka-

zała się Grabowa, w które zatrzymali się na pierwszy popas. Zastali tam huk żołnierzy
wraca ących ze Zborowa. Przy echał i pan kasztelan sandomierski, Witowski, który szedł
z pułkiem na spotkanie żony, i pan starosta krasnostawski, i pan Przy emski — i moc
szlachty z pospolitego ruszenia, które tędy droga do domostw wypadała. Dwór w Gra-
bowe był spalony, również ak i wszystkie inne budynki, ale że ǳień był cudny, cichy
i ciepły, więc nie szuka ąc dachu nad głową, wszyscy rozłożyli się w dąbrowie pod gołym
niebem. Przywieziono też i znaczne zapasy adła i napitków, więc czeladź zaraz wzięła się
żywo do przyrząǳania wieczerzy. Pan sandomierski kazał rozbić kilkanaście namiotów
w dąbrowie dla niewiast i dygnitarzy — i stanął akby obóz prawǳiwy. Rycerstwo ku-
piło¹⁰⁷⁶ się przed namiotami, chcąc się na kniaziównę i Skrzetuskiego napatrzyć. Inni
rozmawiali o minione wo nie; ci, co nie byli pod Zbarażem, eno pod Zborowem, wy-
pytywali żołnierzy książęcych o szczegóły oblężenia — i gwarno było, i wesoło, zwłaszcza
że Bóg zdarzył ǳień tak piękny.

Woǳił więc re pan Zagłoba mięǳy szlachtą, opowiada ąc po raz tysiączny, ak to
Burła a zabił, a Rzęǳian mięǳy czelaǳią, która ucztę przygotowywała. Wszelako upa-
trzył zręczny pachołek stosowną chwilę i odciągnąwszy Skrzetuskiego kęs na stronę, schy-
lił mu się do nóg pokornie.

— Mó egomość — rzekł — chciałbym i a o łaskę egomości prosić.
— Trudno by mi było odmówić ci czegokolwiek — odpowieǳiał pan Skrzetuski —

gdyż przez ciebie wszystko, co na lepsze, się stało.
— Zaraz a też myślałem — rzekł pachołek — że mi egomość akowąś nagrodę

obmyśli.
— Mów: czego chcesz?
Pucołowata twarz Rzęǳiana pociemniała, a z oczu strzeliła mu nienawiść i zawziętość.
— Jedne łaski proszę, niczego więce nie chcę — rzekł — niechże mi egomość

Bohuna daru e.
— Bohuna? — rzekł ze zǳiwieniem pan Skrzetuski. — Cóż ty chcesz z nim uczynić?

¹⁰⁷²czaus — urzędnik, wysłannik. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁷³hufnal — gwóźdź. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁷⁴rankor (daw.) — uraza, gniew. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁷⁵foryś — konny pachołek, pomocnik stangreta. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁷⁶kupić się (daw.) — zbierać się, gromaǳić się (por. skupić się). [przypis redakcy ny]
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— Już a, mó egomość, pomyślę, żeby mo e nie przepadło i żeby mu z lichwą zapłacić
za to, że mnie w Czehrynie¹⁰⁷⁷ pohańbił. Wiem, że egomość każe go pewnikiem zgłaǳić
— niechże a mu pierwe zapłacę!

Brwi Skrzetuskiego ściągnęły się.
— Nie może to być! — rzekł stanowczo.
— O dla Boga! wolałbym był zginąć! — zawołał żałośnie Rzęǳian. — Na tożem

wyżył, by hańba do mnie przyrosła!
— Żąda , czego chcesz — rzekł Skrzetuski — niczego ci nie odmówię, ale to nie

może być. We dź w siebie, zapyta o ców, eśli nie grzesznie bęǳie dotrzymać takowe
obietnicy niżeli e poniechać. Do boskie karzące ręki ty swo e nie przykłada , aby się
zaś i tobie nie dostało. Zawstydź się, Rzęǳian. Ten człek i tak Boga o śmierć prosi, a przy
tym ranny i w łykach. Czymże mu chcesz być? katem? Bęǳiesz-li związanego hańbił albo
rannego dobĳał? Zaliś Tatar czy rezun¹⁰⁷⁸ kozacki? Pókim żyw, na to nie pozwolę, i nie
wspomina mi o tym.

W głosie pana Jana było tyle siły i woli, że pachołek od razu stracił wszelką naǳie ę,
więc tylko rzekł płaczliwym głosem:

— Jak on zdrów, to on i dwóm takim ak a dałby rady, a ak chory, to mi się mścić
nie przystoi — kiedyż a mu za swo e zapłacę?

— Zemstę zostaw Bogu — rzekł Skrzetuski.
Pachołek usta otworzył, chciał eszcze coś mówić, o coś się pytać, ale pan Jan odwrócił

się i poszedł ku namiotom, przed którymi liczne zebrało się towarzystwo. W środku sie-
ǳiała pani Witowska, a obok nie kniaziówna, naokół zaś rycerze. Przed nimi nieco pan
Zagłoba, sto ąc bez czapki, opowiadał tym, którzy byli tylko pod Zborowem, oblężenie
Zbaraża. Słuchali go wszyscy dech w piersiach tamu ąc; twarze mieniły się od wzruszenia
i ci, co tam nie byli, z żalem myśleli o tym, że nie byli. Pan Jan siadł koło kniaziówny
i wziąwszy e rękę, do ust przycisnął, a potem wsparli się o siebie ramionami i sieǳieli
cicho. Słońce schoǳiło uż z nieba i z wolna czynił się wieczór. Skrzetuski zasłuchał się
także — akby czegoś nowego dla siebie słucha ąc. Pan Zagłoba obcierał czuprynę —
i głos ego rozbrzmiewał coraz silnie … Rycerzom świeża pamięć lub imaginac a przywo-
ǳiła przed oczy te krwawe ǳie e: więc wiǳieli okop akoby morzem otoczony i wściekłe
szturmy; słyszeli wrzaski i wycia, i huk armat i samopałów, wiǳieli kniazia w srebr-
nych blachach na okopie — wśród gradu kul… Potem nęǳę, głód, owe noce czerwone,
w których śmierć krążyła ak złowrogi, wielki ptak nad okopem… wy ście pana Podbi-
pięty, Skrzetuskiego… I słuchali wszyscy, czasem oczy wznosząc do góry lub za głownie
szabel chwyta ąc, a pan Zagłoba tak kończył:

— Jedna to teraz mogiła, eden kopiec olbrzymi, a że pod nim nie leży sława Rze-
czypospolite i kwiat rycerstwa, i książę wo ewoda, i a, i my wszyscy, których lwami
zbaraskimi sami Kozacy nazywa ą — on to sprawił!

To rzekłszy pan Zagłoba wskazał Skrzetuskiego.
— Jako żywo, tak est! — wykrzyknęli Marek Sobieski i pan Przy emski.
— Sława mu! cześć, ǳiękowanie! — poczęły wołać silne głosy rycerskie. — Vivat

Skrzetuski! Vivat młoda para! Niech ży e bohater! — wołano coraz silnie .
Uniesienie ogarnęło wszystkich zebranych. Jedni biegli po kielichy, druǳy rzucali

czapki w górę. Żołnierze poczęli dźwięczeć szablami — i wkrótce uczynił się eden ogólny
gromki okrzyk:

— Sława! sława! niech ży e! niech ży e!
Skrzetuski ak prawǳiwy rycerz chrześcĳański spuścił pokornie głowę — ale knia-

ziówna wstała, strząsnęła warkocze, rumieńce biły e na twarz, a z oczu strzelała duma,
bo ten rycerz miał być e mężem, a sława męża pada na żonę ak światło słońca na ziemię.

*

¹⁰⁷⁷Czehryn a. Czehryń (ukr. Czyhyryn) — miasto na środkowe Ukrainie, położone nad Taśminą, dopływem
środkowego Dniepru, edna z na dale wysuniętych twierǳ Rzeczypospolite . [przypis redakcy ny]

¹⁰⁷⁸rezun (ukr.) — siepacz, zabĳaka. [przypis redakcy ny]
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Późną uż nocą roz echali się zgromaǳeni w dwie strony. Państwo Witowscy, pan
Przy emski i starosta krasnostawski pociągnęli z pułkami w stronę Toporowa, a Skrzetuski
z kniaziówną i chorągwią Wołody owskiego do Tarnopola. Noc była tak pogodna ak
i ǳień. Ro e gwiazd świeciły na niebie. Księżyc zeszedł i oświecił pokryte pa ęczyną pola.
Żołnierze poczęli śpiewać; potem wstały białe opary z łąk i uczyniły z okolicy akby edno
olbrzymie ezioro oświecone blaskiem księżyca.

W taką to noc wychoǳił niegdyś Skrzetuski ze Zbaraża i w taką noc teraz czuł bicie
serca Kurcewiczówny przy swoim.

Lecz tragedia ǳie owa nie zakończyła się ani pod Zbarażem, ani pod Zborowem, a nawet
nie zakończył się tam e akt pierwszy. W dwa lata późnie zerwała się znów cała Kozaczy-
zna do bo u z Rzecząpospolitą. Wstał Chmielnicki silnie szy niż kiedykolwiek, a z nim
szedł chan wszystkich ord — i ciż sami woǳe, którzy uż pod Zbarażem stawali: więc
ǳiki Tuha -be i Urum-murza, i Artim-Gire , i Nuradyn, i Gałga, i Amurat, i Subaga-
zi. Słupy pożarów, ęki luǳkie szły przed nimi — tysiące wo owników pokrywały pola,
napełniały lasy, pół miliona ust wydawało okrzyki wo enne — i zdawało się luǳiom, że
przyszedł ostatni kres na Rzeczpospolitą.

Lecz i Rzeczpospolita przebuǳiła się uż z odrętwienia, zerwała z dawną polityką
kanclerza, z układami, z paktowaniem. Już było wiadomo, że tylko miecz dłuższy spokó
zapewnić może, więc gdy król ruszył przeciw nieprzy acielskie powoǳi, szło z nim sto
tysięcy wo ska i szlachty prócz mrowia ciurów i czelaǳi.

Nikogo nie brakło z osób wchoǳących do ninie szego opowiadania. Był książę Jere-
mi Wiśniowieckiz całą swą dywiz ą, w które po staremu służyli Skrzetuski i Wołody ow-
ski z wolentarzem¹⁰⁷⁹ Zagłobą; byli oba hetmani, Potocki i Kalinowski, czasu tego uż
z niewoli tatarskie wykupieni. Był i pułkownik Stefan Czarniecki, późnie szy szweǳkie-
go króla Karola Gustawa pogromca, i pan Przy emski, który wszystką armatą dowoǳił,
i generał Ubald, i pan Arciszewski, i pan starosta krasnostawski, i brat ego starosta awo-
rowski, późnie szy król Jan III, i Ludwik Weyher wo ewoda pomorski, i Jakub wo ewoda
malborski, i chorąży Koniecpolski, i książę Dominik Zasławski¹⁰⁸⁰, i biskupi, i dygnitarze
koronni, i senatorowie — cała Rzeczpospolita z naczelnym swym woǳem, królem.

Na polach Beresteczka spotkały się wreszcie owe krociowe zastępy i tam to stoczono
edną z na większych bitew w ǳie ach świata, które odgłosem brzmiała cała ówczesna
Europa.

Trwała ona trzy dni. Przez pierwsze dwa ważyły się losy — w trzecim przyszło do
walnego bo u, który przeważył zwycięstwo. Rozpoczął ów bó książę Jeremi. ǲień ów
pierwszego spotkania był dniem tryumfu dla polityki straszliwego „Jaremy” — emu więc
pierwszemu przyszło na nieprzy aciela uderzyć.

I wiǳiano go na czele całego lewego skrzydła, ak bez zbroi, z gołą głową, gnał ak
wicher po polu na olbrzymie zastępy złożone ze wszystkich konnych moło ców¹⁰⁸¹ za-
poroskich, ze wszystkich Tatarów krymskich, noha skich, białogroǳkich, z Turków sy-
listry skich i rumelskich, z Urumbałów, anczarów, Serbów, Wołochów, Perierów i in-
nych ǳikich wo owników zebranych od Uralu, Morza Kaspĳskiego i błot Meockich aż
do Duna u.

I ak rzeka ginie z oczu w spienionych nurtach morskich, tak zginęły z oczu pułki
książęce w tym morzu nieprzy aciół. Chmura kurzawy wstała na równinie niby rozszalała
trąba powietrzna i zakryła walczących…

Patrzyło na ten nadluǳki bó całe wo sko — i król, a podkanclerzy Leszczyński
wzniósł drzewo Krzyża Świętego i błogosławił nim ginących.

Tymczasem z drugiego boku zachoǳił wo sku królewskiemu cały tabor kozacki li-
czący dwieście tysięcy luǳi, na eżony armatami, zie ący ogniem, na kształt smoka wy-
suwa ącego powoli z lasów olbrzymie swe kłęby.

¹⁰⁷⁹wolentarz — ochotnik, wolontariusz. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁸⁰Zasławski-Ostrogski, Władysław Dominik (–) — książę, koniuszy wielki koronny i starosta łucki,

eden z na bogatszych magnatów Korony. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁸¹mołojec (ukr.) — młody, ǳielny mężczyzna; zuch; Kozak. [przypis redakcy ny]
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Lecz nim wysunął cały ich ogrom — z owe kurzawy, w które zginęły pułki Wiśnio-
wieckiego, poczęli wypadać eźdźcy, potem ich ǳiesiątki, potem setki, potem tysiące,
potem ǳiesiątki tysięcy — i pęǳić ku wzgórzom, na których stał chan, otoczony przez
wyborowe swe gwardie.

ǲikie tłumy uciekały w szalonym popłochu i bezłaǳie — pułki polskie gnały za
nimi.

Tysiące moło ców i Tatarów zasłały pobo owisko, a mięǳy nimi leżał, rozcięty kon-
cerzem na dwo e, zakamieniały wróg Lachów, a wierny Kozaków so usznik, ǳiki i mężny
Tuha -be .

Straszliwy książę tryumfował.
Lecz król spostrzegł okiem woǳa tryumf książęcy i postanowił zgnieść ordy, nim

tabor kozacki nadciągnie.
Ruszyły wszystkie wo ska, huknęły wszystkie ǳiała, roznosząc śmierć i zamieszanie;

wnet brat chanowy, wspaniały Amurat, padł uderzony kulą w piersi. Zawrzasły boleśnie
ordy. Przerażony i ranny z samego początku bitwy chan spo rzał na pole. Z dala, wśród
ǳiał i ognia, szedł pan Przy emski i sam król z ra tarią, a z boków huczała ziemia pod
ciężarem biegnące do bo u azdy.

Wówczas zadrżał Islam-Gire — i nie dotrzymał pola, i pierzchnął, a za nim pierzch-
nęły bezładnie wszystkie ordy i Wołosza, i Urumbałowie, i konni moło cy zaporoscy,
i Turcy sylistry scy, i poturczeńcy, ak chmura pierzcha przed wichrem.

Ucieka ących dopęǳił zrozpaczony Chmielnicki, chcąc błagać chana, aby do bitwy
powrócił — lecz chan ryknął na ego widok z gniewu, wreszcie kazał go Tatarom uchwy-
cić, przywiązać do konia i porwał ze sobą.

Teraz pozostał tylko tabor kozacki.
Dowódca taboru, pułkownik kropiweński ǲieǳiała, nie wieǳiał, co się stało z Chmiel-

nickim, lecz wiǳąc klęskę i haniebną ucieczkę wszystkich ord — wstrzymał pochód
i cofnąwszy się z taborem, usadowił się w bagnistych widłach Pleszowy.

Tymczasem burza zerwała się na niebie i lunęły niezmierne potoki deszczu. „Bóg zie-
mię obmywał po sprawiedliwe bitwie.”

Dżdże trwały kilka dni i kilka dni odpoczywały królewskie wo ska, zmęczone po-
przednimi bitwami — przez ten czas tabor opasywał się wałami i zmienił się w olbrzymią
ruchomą fortecę.

Z powrotem pogody rozpoczęło się oblężenie — na ǳiwnie sze, akie kiedykolwiek
w życiu wiǳiano.

Sto tysięcy królewskiego wo ska obiegło dwukroćstotysięczną armię ǲieǳiały.
Królowi brakło armat, żywności, amunic i — ǲieǳiała miał nieprzebrane zasoby

prochów, wszelkich zapasów, a oprócz tego siedmǳiesiąt cięższych i lże szych armat.
Ale na czele królewskich wo sk stał król — Kozakom brakło Chmielnickiego.
Wo ska królewskie były ożywione świeżym zwycięstwem — Kozacy zwątpili o sobie.
Minęło kilka dni — naǳie a powrotu Chmielnickiego i chana znikła.
Wówczas rozpoczęły się rokowania.
Przyszli do króla pułkownicy kozaccy i bili mu czołem, prosząc zmiłowania, obcho-

ǳili namioty senatorów, czepiali się sukien, przyrzeka ąc choćby spod ziemi wydostać
Chmielnickiego i oddać go królowi.

Serce Jana Kazimierza nie było obce litości — chciał puścić do domów czerń i wo sko,
byle wydano mu wszystką starszyznę, którą postanowił zatrzymać aż do chwili wydania
Chmielnickiego.

Lecz taki właśnie układ nie był po myśli starszyźnie, która za ogrom swych występków
nie spoǳiewała się przebaczenia.

Więc w czasie układów trwały bitwy, rozpaczliwe wycieczki i coǳiennie lała się obficie
krew polska i kozacka.

Moło cy w ǳień walczyli z odwagą i zaciekłością rozpaczy, lecz nocą chmary ich całe
wieszały się pod obozem królewskim, wy ąc ponuro o miłosierǳie.

ǲieǳiała skłaniał się do układów i sam chciał ponieść w ofierze głowę swą królowi,
byle wykupić wo sko i lud.

Jednakże rozruchy powstały w kozackim obozie. Jedni chcieli się poddawać, inni
bronić do śmierci, wszyscy zaś przemyśliwali, ak by się wymknąć z taboru.
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Ale na odważnie szym wydawało się to niepodobieństwem.
Tabor otoczony był widłami rzeki i olbrzymimi bagnami. Bronić się w nim można było

całe lata, ale do odwrotu edna tylko droga stała otworem — przez wo ska królewskie.
O te droǳe nikt nie myślał w taborze.
Układy przerywane bitwami wlokły się leniwo; rozruchy w tłumach kozackich sta-

wały się coraz częstsze. W ednym z takich rozruchów zrzucono z dowóǳtwa ǲieǳiałę
i obrano nowego woǳa.

Nazwisko ego wlało nową odwagę w upadłe dusze kozacze — i odbiwszy się gromkim
echem w obozie królewskim, rozbuǳiło w kilku sercach rycerskich zatarte wspomnienia
przebytych bólów i nieszczęść.

Nowy wóǳ zwał się Bohun.
Już poprzednio wysokie on za mował stanowisko mięǳy kozactwem w raǳie i bo u.

Głos powszechny ukazywał na niego ako na następcę Chmielnickiego, którego w nie-
nawiści do Lachów eszcze przewyższał.

Bohun pierwszy z kozackich pułkowników stanął wraz z Tatarami pod Berestecz-
kiem na czele pięćǳiesięciu tysięcy luǳi. Brał uǳiał w trzechdniowe bitwie eźdźców
— i pogromiony wraz z chanem i ordami przez Jeremiego, zdołał wyprowaǳić z pogro-
mu większą część swych sił i znaleźć schronienie w taborze. Teraz po ǲieǳiale partia
nieprze ednanych oddała mu naczelne dowóǳtwo ufa ąc, że on eden potrafi uratować
tabor i wo sko.

I istotnie młody wóǳ ani chciał słyszeć o układach — pragnął bitwy i krwi przelewu,
choćby i w te krwi sam miał utonąć.

Lecz wkrótce przekonał się, że z tymi zastępami nie można było uż myśleć o prze ściu
zbro ną ręką po trupach królewskiego wo ska — więc chwycił się innego sposobu.

Historia zachowała pamięć tych bezprzykładnych usiłowań, które współczesnym wy-
dawały się godnymi olbrzyma, które mogły były ocalić wo sko i czerń.

Bohun postanowił prze ść przez bezdenne bagna Pleszowe , a racze zbudować przez
te bagna taki most, by po nim mogli prze ść wszyscy oblężeni.

Więc lasy całe poczęły padać pod siekierami Kozaków i tonąć w błotach; rzucano
w nie wozy, namioty, kożuchy, świty¹⁰⁸² — i most przedłużał się z dniem każdym.

Zdawało się, że dla tego woǳa nie masz nic niepodobnego.
Król zwłóczył szturm, nie chcąc przelewu krwi, lecz wiǳąc te olbrzymie roboty po-

znał, iż nie ma inne rady, i kazał otrąbić w wo sku, by się na wieczór gotowano do
ostateczne rozprawy.

Nikt nie wieǳiał o tym zamiarze w taborze kozackim — most przedłużał się eszcze
całą noc poprzednią; rankiem zaś Bohun wy echał na czele starszyzny obe rzeć roboty.

Było to w ponieǳiałek, siódmego lipca  roku. Ranek dnia tego wstał blady, akby
przerażony, zorze na wschoǳie były krwawe, słońce wzeszło rude, chorobliwe, krwawy
akiś orihlask oświecał wody i lasy.

Z obozu polskiego wyganiano konie na paszę; tabor kozacki szumiał głosami rozbu-
ǳonych luǳi. Porozpalano ogniska i gotowano strawę poranną. Wszyscy wiǳieli od azd
Bohuna, ego orszaku i idące za nim azdy, z pomocą które wóǳ chciał spęǳić wo ewodę
bracławskiego¹⁰⁸³ za mu ącego tyły taboru i psu ącego z armat roboty kozackie.

Czerń patrzyła na od azd spoko nie, a nawet z otuchą w sercu. Tysiące oczu odpro-
waǳało młodego wo ownika i tysiące ust mówiło za nim:

— Boże cię błogosław, sokole!
Wóǳ, orszak i azda oddala ąc się z wolna od taboru doszli do brzegu lasu, mignęli

eszcze raz w porannym słońcu i poczęli się zasuwać za chaszcze.
Wtem akiś straszny, przeraźliwy głos zakrzyknął, a racze zawył przy bramie taboru:
— Lude, spasa tes¹⁰⁸⁴!
— Starszyzna ucieka! — krzyknęło naraz kilkanaście głosów.

¹⁰⁸²świta — płaszcz, kurtka. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁸³Kisiel, Adam herbu Kisiel (–) — wo ewoda bracławski i kĳowski, pan na Brusiłowie i Huszczy,

ostatni prawosławny senator Rzeczypospolite , negoc ował z Kozakami podczas powstań Pawluka i Chmielnic-
kiego. [przypis redakcy ny]

¹⁰⁸⁴Lude, spasajtes (z ukr.) — luǳie, ratu cie się. [przypis redakcy ny]
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— Starszyzna ucieka! — powtórzyły setki i tysiące luǳi. Szmer poszedł przez tłumy,
ak kiedy wicher uderzy w bór — i naraz krzyk okropny, nieluǳki wyrwał się z dwu-
kroćstotysięczne garǳieli:

— Spasa tes! spasa tes! Lachy! Starszyzna ucieka!
Masy luǳkie wezbrały naraz na kształt rozszalałego potoku. Zdeptano ogniska, po-

przewracano wozy, namioty, rozerwano ostrokoły; ściskano się, duszono. Straszliwa pa-
nika poraziła obłędem wszystkie umysły. Góry ciał zatamowały wnet drogę — więc dep-
tano po trupach wśród ryku, zgiełku, wrzasku, ęków. Tłumy wylały się z ma danu, wpa-
dały na pomost, spychały się w bagna, tonący chwytali się w konwulsy ne uściski i wy ąc
do nieba o miłosierǳie, zapadali się w chłodne, ruchome błota. Na pomoście wszczęła
się bitwa i rzeź o mie sca. Wody Pleszowe zapełniły się i zatkały ciałami. Nemezis¹⁰⁸⁵
ǳie owa spłacała straszliwie za Piławce¹⁰⁸⁶ Beresteczkiem.

Wrzaski okropne doszły do uszu młodego woǳa i wnet zrozumiał, co się stało. Lecz
na próżno zawrócił w te chwili do taboru, na próżno leciał naprzeciw tłumom ze wznie-
sionymi do nieba rękami. Głos ego zginął w ryku tysiąców — straszliwa rzeka ucieka-
ących porwała go wraz z koniem, orszakiem i całą azdą i niosła na zatracenie.

Wo ska koronne zdumiały się na widok tego ruchu, który zrazu wielu za akiś atak
rozpaczliwy poczytało — lecz oczom trudno było nie wierzyć.

W kilka chwil późnie , gdy zǳiwienie przeszło, wszystkie chorągwie nie czeka ąc na-
wet rozkazów ruszyły na nieprzy aciela, a w przeǳie szła ak wicher chorągiew dragońska,
na które czele leciał mały pułkownik z szablą nad głową.

I nastał ǳień gniewu, klęski i sądu… Kto nie był zduszon lub się nie utopił, szedł pod
miecz. Spłynęły krwią rzeki tak, że nie rozpoznałeś, czy krew, czy woda w nich płynie.
Obłąkane tłumy eszcze bezładnie zaczęły się dusić i spychać w wodę, i topić… Mord na-
pełnił te okropne lasy i zapanował w nich tym straszliwie , że potężne watahy poczęły się
bronić z wściekłością. Toczyły się bitwy na błotach, w knie ach, na polu. Wo ewoda bra-
cławski przeciął odwrót ucieka ącym. Próżno król rozkazywał powstrzymywać żołnierzy.
Litość zgasła i rzeź trwała aż do nocy, rzeź taka, akie na starsi nie pamiętali wo ownicy
i na które wspomnienie włosy stawały im późnie na głowach.

Gdy wreszcie ciemności okryły ziemię, sami zwycięzcy byli przerażeni swym ǳiełem.
Nie śpiewano Te Deum¹⁰⁸⁷ i nie łzy radości, lecz łzy żalu i smutku płynęły z dosto nych
oczu królewskich.

Tak rozegrał się akt pierwszy dramatu, którego autorem był Chmielnicki.
Lecz Bohun nie złożył wraz z innymi głowy w tym dniu straszliwym. Jedni mówili,

że spostrzegłszy klęskę, pierwszy ratował się ucieczką; inni, że ocalił go pewien rycerz
zna omy. Prawdy nikt nie mógł dociec.

To tylko pewne, że w następnych wo nach częstokroć wypływało ego nazwisko mię-
ǳy nazwiskami na słynnie szych woǳów kozackich. Postrzał z akie ś mściwe ręki dosię-
gnął go w kilka lat późnie , lecz i wówczas nie przyszedł na niego kres ostatni. Po śmierci
księcia Wiśniowieckiego, który z trudów wo ennych umarł, gdy państwo łubniańskie¹⁰⁸⁸
odpadło od ciała Rzeczypospolite , Bohun zawładnął większą częścią ego obszarów. Mó-
wiono, że w końcu i Chmielnickiego nie chciał nad sobą uznawać. Sam Chmielnicki,
złamany, przeklinany przez własny lud, szukał protekc i postronnych, dumny zaś Bohun
odrzucał wszelką opiekę i gotów był szablą swobody swe kozacze bronić.

Mówiono także, że uśmiech nie postał nigdy na ustach tego szczególnego człowieka.
Żył nie w Łubniach, ale w wiosce, którą z popiołów odbudował i która zwała się Rozłogi.
Tam też podobno umarł.

Wo ny domowe przeżyły go i ciągnęły się eszcze długo. Przyszła potem zaraza i Szwe-
ǳi. Tatarzy stale prawie gościli na Ukrainie, zagarnia ąc tłumy ludu w niewolę. Opu-
stoszała Rzeczpospolita, opustoszała Ukraina. Wilcy wyli na zgliszczach dawnych miast

¹⁰⁸⁵Nemezis (mit. gr.) — bogini zemsty. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁸⁶Piławce — wieś w centralne części Ukrainy, ok.  km na płd. wschód od Konstantynowa; mie sce klęski

wo sk polskich w starciu z Kozakami i Tatarami (). [przypis redakcy ny]
¹⁰⁸⁷Te Deum ludamus (łac.) — Ciebie Boga wysławiamy; początkowe słowa uroczystego hymnu ǳiękczynnego.

[przypis redakcy ny]
¹⁰⁸⁸państwo łubniańskie — posiadłości książęce, okolica Łubniów; Łubnie — miasto na Połtawszczyźnie, na

śr.-wsch. Ukrainie, rezydenc a książąt Wiśniowieckich. [przypis redakcy ny]
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i kwitnące niegdyś kra e były akby wielki grobowiec. Nienawiść wrosła w serca i zatruła
krew pobratymczą — i żadne usta długo nie mówiły: „Chwała na wysokościach Bogu,
a na ziemi pokó luǳiom dobre woli.”

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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