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HENRYK RZEWUSKI
  ¹

Sicz Zaporoska
Chociaż uroǳiłem się Litwinem, ziemianinem nowogróǳkim i to mam sobie za za-
szczyt, przy tem² wzdłuż i wszerz, i nie raz poznałem całą Polskę, muszę przyznać, że
Ukraina est na pięknie szą naszą ǳierżawą. Tam ziemia prawie bez pracy obdarza rolnika,
bydło tuczy się bez dozoru, mnóstwo koni i owiec okrywa pastwiska, a śpiewy wieśniaków
i uroda wieśniaczek dowoǳą, ak błogie est ich życie. Słyszałem, że od czasu zaboru, gdy
ogromne ma ątki naszych dawnych panów, rozdrobiły się mięǳy przychodniów różnego
gatunku, którzy częstokroć za kraǳiony grosz ponabywali swo e ǳieǳictwa, namnożyło
się podpanków, a tych nieluǳkość do smutnie szego stanu przyprowaǳiła rolników ta-
mecznych niż gǳie inǳie niewǳięczność roli. Wszystko to być może; ale mówię tylko
o tem co było za moich czasów i na com patrzał.

Pierwszy raz, kiedym poznał Ukrainę, nie była pora po temu zastanawiać się nad
e pięknością. Było to w roku , gdy po przegrane nasze z Podgoryczaninem, ze
szczątkami konfederac i litewskie , szybkim przechodem i ledwo nie co ǳień bĳąc się,
przebiegaliśmy cały ten kra szeroki, żeby czem³ preǳe dostać się na Wołoszczyznę, cze-
gośmy mimo na większych przeszkód dokazali przez waleczność i wytrwałość własną,
a szczęście i przytomność naszego woǳa JO.⁴ księcia Raǳiwiłła wo ewody wileńskiego.
Byłem świadkiem, ak on, ciągle na koniu, zawsze się tam zna dował, gǳie na większe
groziło niebezpieczeństwo, a w na smutnie szych przygodach żadną chmurą nie oziębiał
naszych naǳiei. W moich oczach pod Sawińcami, uż blisko Dniestru, kresu naszych
życzeń, kilka strzałów karabinowych przeszyło mu kurtkę, a kula armatnia, uderzywszy
w ziemię o ǳiesiątek kroków od niego, powtórnym skokiem padła przy samych nogach.
Tę kulę ważącą dwanaście funtów kazał książę podnieść, a późnie podobną te że wagi
z szczerego srebra odlać, i takową ofiarował Na świętsze Pannie boruńskie , gǳie wisiała
przed obrazem, nim w czasie ostatnie rewolucyi Moskale nie zabrali e , zrabowawszy
kościół.

Ale w lat kilka potem miałem lepszą sposobność przypatrzyć się Ukrainie, kiedy po
zawiązaniu się konfederacyi barskie JW. Ogiński, wo ewoda witebski, wysłał pana Azu-
lewicza, Tatara, ale obywatela zacnie uroǳonego, co był późnie pułkownikiem lekkiego
pułku w wo skach Rzeczypospolite , a ze mną sąsiadował aż do śmierci w wiosce swo e
ǳieǳiczne . Otóż z rozporząǳenia eneralności JW. Ogiński wysłał go do Islam Gira a,
chana krymskiego, aby przy nim prowaǳił interesa konfederacyi i do nie się zgłaszał,
o każde rzeczy donosząc. Dla przesyłania wiadomości, które tylko ustnie mogły prze-
choǳić, bo nie było sposobu w papierki się wdawać, wyprawiono z nim nas czterech
młoǳieży, na których spuścić się można było. Pan Azulewicz także nie wiekiem, ale
wziętością nas przewyższał, bo będąc biegłym w ęzykach bisurmańskich, posiadał ufność
woǳów konfederacyi i te ufności nie zawiódł. Było nas czterech emu dodanych: pan
Michał Ratyński, cześnikowicz miński; pan Wo ciech Massalski, regentowicz oszmiań-
ski; pan Mikosza, co dobrze bisurmańszczyzny wyuczywszy się, został późnie tłumaczem
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Rzeczypospolite w Stambule; i a. Każdy z nas osobno musiał echać dla uniknienia⁵
pode rzeń; dopiero mieliśmy złączyć się w Humaniu, gǳie pan Mładanowicz, rządca e-
neralny, miał instrukcy ą od JW. Potockiego, wo ewody kĳowskiego, swo ego pana, aby
nas opatrzył we wszystko, co tylko pan Azulewicz zarekwiru e: i chociaż nas aż z Proszowa
wyprawili, każdy swo ą drogą do Humania szczęśliwie trafił, oprócz pana Massalskiego,
który został męczennikiem za o czyznę i wiarę. Ten natrafiwszy na komendę pana Bra-
nickiego, wówczas łowczego koronnego, co uż się zaprawiał na krwi rodaków, został do
niego przyprowaǳony. Jakiś sługa pana łowczego wydał, iż go wiǳiał w Krakowie przy
dworze JW. Paca, marszałka eneralnego konfederacyi. Zaczął go tedy pan Branicki wy-
badywać: od kogo, gǳie i z czem⁶ eǳie? Bo domyślał się, że z czemś ważnem⁷; kusił go
różnemi⁸ obietnicami, a na koniec katował niemiłosiernie. Ale gdy szlachetny młoǳie-
niec, pamiętny swo e przysięgi, ani łagodnością, ani groźbami, ani datkami, ani mękami
nie dał się zachwiać; oddał go JW. Branicki komenǳie moskiewskie , która ako szpiega
natychmiast go powiesić kazała.

Islam Gira był zapalonym przy acielem Polaków i ciągle nalegał na Portę, żeby wo nę
wypowieǳiała Moskwie. Miał on wielkie zaufanie u sułtana i świeżo był na nim wymógł,
że przekupionych członków Dywanu, którzy w roku  rzeczywiście nas zgubili, poczę-
stowano stryczkiem edwabnym. Teraz także, kiedy pan Azulewicz do niego był wysłany,
popierał on, ak mógł, przez swoich stronników w Stambule JW. Potockiego, podcza-
szego litewskiego, który się bieǳił a bieǳił, aby sułtana nakłonić do wo ny, i tak i dopiął
swo ego, na przekorę całemu Dywanowi, co mu ciągle szył buty, bo zasiada ący w nim
niewiele byli lepsi od tamtych, co gardłem opłacili swo ą zaprzeda ność. Dopiął zaś pan
podczaszy swego takim sposobem. Sułtan był barǳo pobożny w muzułmańskie wierze
i rad by chciał cały świat nakłonić do swo ego Mahometa. Otóż JW. Potocki, wyczerpaw-
szy wszelkie środki, takowego na koniec się chwyta. Że posiadał doskonale ęzyk turecki
i miewał prywatne posłuchania u sułtana, determinu e się iść do niego; straż puszcza go
ak zwykle; stanąwszy więc przed sułtanem, pada mu do nóg i mówi: „Sułtanie! — (czy
ak tam u nich we zwycza u) — wybaw nas od niewoli moskiewskie , a cały mó na-
ród przy mie wiarę two ego proroka. Masz mnie w ręku; przysięgam ci, że w dniu tym,
w którym się dowiem, żeś Moskali z nasze ziemi wypęǳił, publicznie dam się obrzezać”.
Sułtan ucałował go serdecznie, czego z wielkim wezyrem nawet nie robił, i natychmiast
wo nę wypowieǳiał; bo uż tu szło wyraźnie o honor Mahometa. A co to była za miłość
o czyzny, dać się potępić za nią! Trzeba bowiem wieǳieć, że pan podczaszy był barǳo
żarliwym katolikiem, powieǳiałbym żarliwym do zbytku, gdyby mógł być w tem zby-
tek; nikt z nas nie był lepie od niego przekonany, że tylko w naszym kościele można
zostać zbawionym, i co czeka tego, kto się poturcza. To kiedy późnie JW. a przewie-
lebny Krasiński, biskup kamieniecki, eden z woǳów nasze konfederacyi, którego brat
roǳony, pan podkomorzy Różański, był marszałkiem eneralnym w Koronie, ak JW.
Pac na Litwie, wymówił mu po przy acielsku, że za daleko się posunął: „Bóg mi est
świadkiem, księże biskupie — odpowieǳiał podczaszy litewski — że nie dla rozpusty
ani z niedowiarstwa byłem gotów opuścić prawǳiwą wiarę, ale edynie dla wyratowa-
nia biedne o czyzny. Tuszę też sobie, żeby mnie za to miłosierǳie boskie nie ominęło;
a gdyby inacze się stało, to w piekle sam diabeł szanować by mnie musiał”. Na te sło-
wa świętobliwy biskup, co był razem na gorliwszym obywatelem, nic nie odpowieǳiał,
tylko westchnął i łzy mu się puściły.

Gdyśmy się połączyli w Humaniu, a opłakawszy przygodę naszego nieodżałowanego
kolegi, którego krew woła o pomstę na zmoskwiciałym szlachcicu, co długim szeregiem
zbrodni wyszedł na na możnie szego w naroǳie pana, o duszy nieboszczyka nie zapo-
mnieliśmy. Pan Władanowicz⁹ sprawił mu porządne egzekwie w kościele oo. bazylianów,
na których nawet pan Azulewicz modlił się, choć był mahometańskiego obrządku. Ukła-
daliśmy potem dalszą podróż. Trzeba było nam udać się naprzód do Siczy Zaporoskie .

⁵uniknienie — ǳiś: uniknięcie. [przypis edytorski]
⁶czem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: czym. [przypis edytorski]
⁷ważnem — daw. forma N. i Msc. przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: ważnym. [przypis edytorski]
⁸różnemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: różnymi. [przypis

edytorski]
⁹Władanowicz — w innym wydaniu: Roguszewski. [przypis edytorski]
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Semen Kozyra¹⁰, koszowy zaporoski, co zostawał w ścisłych stosunkach z konfederacy ą
barską, skończył był dopiero życie, akeśmy się o tem¹¹ dowieǳieli w Humaniu, i nad-
choǳiły wybory na ego następcę. Ta strata była dla nas bolesną, bo on nam był przyrzekł
przyłączyć się do nas z wo skiem, którego więce trzyǳiestu tysięcy mógł zebrać. Tym
sposobem konfederacy a wzmocniłaby się na Ukrainie, które większa część była wła-
snością panów bądź nami dowoǳących, bądź przyna mnie nam przychylnych, a przy
tem wo ska tureckie i Tatarów krymskich ak by weszły, niezawodnie cała Ruś zostałaby
oswoboǳoną. Szło nam o to, aby nowy koszowy był nam przy azny, a mieliśmy po sobie
Dżumdżuryka, pisarza Siczy, który tem mocnie nam pomagał, że był podobno rodowi-
tym szlachcicem polskim. On to skłonił ku nam Semena Kozyrę, bo miał być człowie-
kiem oczytanym, barǳo przebiegłym i wielką miał wziętość w całem¹² Zaporożu. Byłby
sam teraz wyniesiony na stopień koszowego, co by dla nas było barǳo pomyślnie, ale że
wedle ich praw koszowy nie powinien był umieć ni czytać, ni pisać, więc musiał poprze-
stać na pisarii, która była drugim stopniem dosto eństwa. Pan Władanowicz wyprawił
nas do Siczy z gorzałką swo ego skarbu ako niby należących do ekonomii humańskie .
Z batogami w ręku, idąc przy podwodach wołowych, raz tylko byliśmy zatrzymani przez
Dońców, ale za okazaniem świadectwa ekonomii puścili nas natychmiast. Dodał nam
był pan Władanowicz kilku doświadczonych Kozaków humańskich, co uż nieraz gościli
w Siczy, a my dawaliśmy się im powodować tem chętnie , żeśmy wiǳieli ich szczerze
przywiązanymi do wspólne nasze o czyzny. Przybywszy do Kahorlika, miasteczka do
włości humańskie należącego, gǳie właśnie kończyła się Rzeczpospolita, trafiliśmy na
czas armarku. Lubo¹³ miasteczko składało się tylko z wielkie karczmy skarbowe nad
samą Siniuchą i z kilku domostw żydowskich, z echały się na armark tłumy Tatarów,
Kozaków, chłopów i Żydów dla kupna lub przedaży koni, bydła, ło u, ryby suszone ,
smoły i innych tamecznych towarów. My z podwodami stanąwszy przy karczmie, a woły
na paszę puściwszy, weszliśmy do izby szynkowe i zastaliśmy w nie mieszaninę różnych
narodów. Wieśniaczki ukraińskie uderzyły nas wykwintnością swoich ubiorów. Widać
było, że bogatszy kra niż Litwa nasza. Na każdym prawie żupanie galony błyszczały, a co
tam było korali! Na edne szyi czasem na kilka tysięcy. Kiedyśmy weszli, wszyscy wtedy
słuchali z na większą uwagą ślepego ba arza, co gra ąc na lirze, śpiewał im różne wypadki,
bądź z Pisma Świętego, bądź z ǳie ów ukraińskich. Jedna pieśń ego opowiadała dokład-
nie na drobnie sze okoliczności porwania księżniczki Ostrogskie przez kniazia Dymitra
Sanguszkę. Uważałem, że na więce za mowało Ukraińców, kiedy wyliczał dobra Knia-
zia Dymitra, szlachtę i Kozaków ego dworu, ako też dobra księżny Ostrogskie i sług
e płci obo e , wszystkich nazywa ąc po imieniu. To ak wymieni akie imię, co e nosi
który z parobków lub która z ǳiewek przytomnych¹⁴, zaraz powsta e śmiech i palcami
pokazu ą tego, kto wymieniony. My ubrani ak chłopy ukraińskie nie zwracaliśmy na
siebie oczu. Pan Azulewicz siadł mięǳy Tatarami i zabierał z nimi zna omość i przy aźń,
co mu nie było trudno, gdyż mówił po tatarsku ak rodowitym ęzykiem; pan Mikosza
za adał kaszę aglaną, którą mu do izby Sa ducha przyniosła; a pan Michał Ratyński był
tylko ǳiewkami za ęty i barǳo się do edne zalecał, czem¹⁵ mnie niemało naasował.
Żaden z nas nie umiał tłumaczyć się ęzykiem stosownym do przybranego stro u; aleśmy
przyna mnie milczeli, a pan Michał ciągle z litewska coś plótł piękne ǳiewczynie i mógł
tem nas wszystkich w niebezpieczeństwo wprowaǳić, bośmy mogli natrafić eszcze na
moskiewską komendę; dopiero byłaby bieda! Nic wszakże nie mogło pana Michała ode-
rwać od Ukrainki, która choć czasem naśmiewała się z ego mowy, okazywała ednak, iż
mu rada. Ja, lubo¹⁶ nie starszy od niego, tylko śpiewem ba arza byłem za ęty. Z tego śpie-
wu dowieǳiałem się, że Artur Jełowicki, ǳieǳic czternastu wsi, był marszałkiem dworu
księżny Ostrogskie , że na czele e luǳi nadwornych tak się był wstawił pod Suczawą
przeciw Wołochom, że mu król Zygmunt ofiarował chorąstwo nadworne litewskie; ale
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on nie przy ął tego zaszczytu z powodu, iżby księżna Ostrogska bez niego swemu dwo-
rowi rady nie dała; on zaś wzrósłszy na usługach u kniazia Ilii, miał sobie za obowiązek
nie opuszczać ego wdowy, a według Ewangielii dwóm panom służyć nie można. Jakoż
dopiero po ego śmierci kniaź Dymitr na echał zamek ostrogski. Dowieǳiałem się tak-
że, że kniaź Czetwertyński, ǳieǳic Kita grodu, który Kniaziom Dymitrowi i Wasilowi
towarzyszył w tym na eźǳie, był synem Ostafie a, co swoim kosztem utrzymywał pułk
Kozaków dla Rzeczypospolite i wielce się e zasłużył. Barǳo mu się chciało kasztelanii
bracławskie , którą miał uż sobie obiecaną od króla; ale panowie rada nie dopuszcza-
li spełnić te obietnicy, żąda ąc, aby wprzódy na wiarę rzymską przeszedł i dał dobry
przykład inne szlachcie ruskie . Gdy więc będąc syzmatykiem¹⁷ twardym i mówić sobie
o tem¹⁸ nie pozwalał, a z powodu niedotrzymania słowa był nieco roz ątrzony. Patry archa
moskiewski dowieǳiawszy się o tem, wyprawił do niego akiegoś ihumena z propozy-
cy ą, aby do cara przylgnął, za co nie kasztelanem, ale kniaziem uǳielnym bracławskim
zostanie, i bęǳie miał porę pomścić się nad Rzecząpospolitą, która krzywdą odpłaca ego
zasługi; a on mu na to odpowieǳiał: „Skaży tomu, kto tebe prysław, szczo kniaź Jewstafij
Czetwertynskĳ didycz Kitajgorodu, a połkownyk korola i Riczypospolitoj Polskoj tobi skazaw,
szczo maty persze pobje, a potim pomyłuje, a matczycha persze pomyłuje, a potim pobje¹⁹”.
I z tem go odprawił. Jak skończył ba arz śpiewać, a czapkę nadstawił, piętaki w nią padały,
że aż się przepełniła.

Potem młoǳież wzięła się do pląsów: pierwszy raz wiǳiałem ak kozaka tańcu ą.
Osobliwie eden młoǳian prześliczne urody, z niewypowieǳianą zgrabnością tańczył
prysiudy, ak oni nazywa ą, przy same ziemi robił, do góry skakał i znowu spadał, hołub-
ce bĳąc; a to wszystko gra ąc na bandurce, po naszemu teorbanie, i śpiewa ąc ukraińskie
miłosne piosenki. ǲiewki ledwo go oczami nie z adły. Ale co nas uderzało na więce , to
kilku Kozaków, których stró przepychem znacznie się różnił od wszystkich innych. Mie-
li szarawary granatowe z galonem złotym szerokim, półkontusze pąsowe z wiszącemi²⁰
wylotami, żupaniki z białego atłasu, pasy edwabne z ęzlami złotemi²¹ i czapki wysokie
z siwego baranka, na wierzchu których wisiał akoby worek pąsowy z kutasem złotym.
Od kobiet widocznie stronili i usuwali się skwapliwie, kiedy przypadkiem która się do
nich przybliżyła; ale wszystkich mężczyzn zna omych i niezna omych gorzałką i miodem
traktowali, obowiązywali do picia, i sami tęgo pili. Żyd arendarz wiadrami na ich roz-
kaz trunki nosił; a co przyniesie wiadro, natychmiast uż próżne. I nas także częstowali
z prostą, ale uprze mą grzecznością, tak, żeśmy nie mogli im odmówić spełnienia pa-
ry szklanek miodu. Tu mnie wzięła taka ciekawość, że lubom postanowił sobie ust nie
otwierać, zapytałem Żyda, co to są za luǳie tak bogato ubrani. A on mnie: „Co to wy
cuǳe, że nie znacie zaporoskich Kozaków? Oni w ǳiesięć podwód²² z rybą choǳili do
Humania i rybę przedali; ale że dowieǳieli się, że ich koszowy pomarł, nie mieli czasu
tam zarobku swego przepić, bo spieszą nowego wybierać. Teraz z próżnemi²³ furami na
Kahorlik wraca ąc do Siczy, tu wozy i woły poprzedawali; to mo e szczęście! Wszystko
przepĳą u mnie i goli do siebie powrócą. Te bogate żupany oni w Humaniu sobie pospra-
wiali, bo na Siczy nie goǳi się im tak się stroić. Nim słonko za ǳie, to wy ich zobaczycie
tak, ak choǳą u siebie”. Odpowiedź Żyda eszcze więce zaostrzyła mo ą ciekawość i nie-
cierpliwie wyglądałem wieczora, gdyż dopiero przed samym zachodem słońca mieliśmy
dale ruszać dla nieznośnego w ǳień upału. Ale nie miałem potrzeby tak długo czekać:
ledwo parę goǳin upłynęło, zaczął Żyd ich rachować i zabrał im wszystkie pieniąǳe, że

¹⁷syzmatykiem — ǳiś: schizmatykiem. [przypis edytorski]
¹⁸tem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tym. [przypis edytorski]
¹⁹Skaży tomu, kto tebe prysław, szczo kniaź Jewstafij Czetwertynskĳ didycz Kitajgorodu, a połkownyk korola

i Riczypospolitoj Polskoj tobi skazaw, szczo maty persze pobje, a potim pomyłuje, a matczycha persze pomyłuje,
a potim pobje (daw. gw. ukr.) — Powieǳ temu, kto cię przysłał, że kniaź Eustachy Czetwertyński, ǳieǳic
Kita gorodu, a pułkownik króla i Rzeczpospolite Polskie , powieǳiał ci, że matka na pierw zbĳe, a potem
ukocha, a macocha na pierw ukocha, a potem zbĳe. [przypis edytorski]

²⁰wiszącemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników i imiesłowów przym. r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.:
wiszącymi. [przypis edytorski]

²¹złotemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: złotymi. [przypis
edytorski]

²²podwoda — tu: wóz do przewożenia towarów. [przypis edytorski]
²³próżnemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: próżnymi. [przypis

edytorski]
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każdemu po kilka piątaków tylko się zostało. Naówczas kazali podać sobie kadkę²⁴ napeł-
nioną ǳiegciem: i eden po drugim w piękne swo e oǳieży w nią właził, i zanurzywszy
się po szy ę, wyłaził z kaǳi, rozbierał się i cały ubiór, akby garǳąc marnościami świa-
ta, na ulicę rzucał, razem z czapką równie powalaną, aby to wszystko zabrał kto zechce.
Potem wǳiawszy koszule w ło u zmaczane i siermięgi brudne, w których wy echali byli
z Siczy, wzięli w ręce batogi i wyszli dobrze p ani²⁵, nikomu nie mówiąc bywaj zdrów.
Pan Michał Ratyński pomimo moich nalegań, żeby się wyspał przed całonocną pieszą
podróżą, nie mógł się wyrwać ze swoich zalotów; nawet się puścił w pląsy z parobka-
mi i ǳiewkami, czem²⁶ barǳo nas rozśmieszył, osobliwie ak poszedł w prysiudy. Ale
pan Azulewicz, pan Mikosza, Kozacy humańscy i a, namościwszy sobie w sieni ho nie
słomy mięte , porządnego użyliśmy wczasu²⁷ aż do goǳiny przeznaczone na wyruszenie
w dalszy pochód.

Dwa dni eszcześmy szli²⁸ gołym stepem: ani pagórka ani drzewka nigǳie nie było Pustynia
widać; tylko ogromna przestrzeń podobna do spoko nego morza, rozciągała się przed
nami. Gǳieniegǳie sterczały mogiły oddalone edna od drugie w pewnym wyrachowa-
nym porządku; mogiły te służą Kozakom do stawienia czatów i do poznania drogi w czasie
zimowych zamieci. Często także spotykaliśmy błąka ące się, wpół zǳiczałe trzody, które
zimą i latem pasą się pod gołem²⁹ niebem. Tak bezludną przestrzeń przebywszy, stanę-
liśmy w Garǳie nad Bohem, gǳie się zaczynały posiadłości siczowych Kozaków. Tam
mięǳy skałami były porobione azy, czyli tamy do łowienia ryb, i tam zastaliśmy assau-
łę³⁰, przy którym w niebytności pułkownika będącego w Siczy na wyborach zostawało
dowóǳtwo pułku korsuńskiego, sto ącego w Garǳie na straży. Gdy nasi Kozacy zamel-
dowali nas assaule, przy ął on cały nasz orszak uprze mie i dodał nam dla konwo u ednego
towarzysza siczowego z buzdyganem³¹ żelaznym, wielkim, na eżonym kolcami. Dowie-
ǳieliśmy się od naszych Kozaków, że widok tego buzdyganu est dostateczną zasłoną od
wszelkie przykrości, mimo zwycza ną skłonność Zaporożców do rozbo u; i lubo prze-
choǳąc przez ich zimowliki³², bęǳiemy często nawieǳani od towarzyszów i ich czelaǳi,
a każdy bęǳie pił gorzałkę z podwód, ile mu się podoba, ekonomia humańska na tem³³
nic nie straci, bo byle kufę, choć próżną, przywieźć do Siczy, koszowy za świadectwem
konwo u ącego towarzysza, iż wypróżnioną została po droǳe przez Zaporożców, zapłaci
za nią ak gdyby była pełna. Ale że Zaporoże ǳieli się na  pułków, z których każ-
dy nosi nazwisko akiegoś miasteczka ukraińskiego, eżeliby przypadkiem konwo owane
podwody aką szkodę poniosły, pułk, w którego obwoǳie to by się stało, całkowitą szkodę
winien est wynagroǳić. Zaporożcy pierwe barǳo często rabowali Humańszczyznę, ale
pan Ortyński, rządca tameczny, który umarł podczaszym bracławskim, ubezpieczywszy
Humań wokoło fosą głęboką i ostrokołami, a wyćwiczywszy milicy ę nadworną JW. Po-
tockiego, wo ewody kĳowskiego, nie tylko że ich odpierał i raz tyle nabił, że aż pięć mogił
na przedmieściu Humania na ich ciałach usypał, ale nawet samą Sicz napadł, zimowliki
palił, trzody, stada zabierał, a Zaporożców wziętych żywcem w dyby zabĳał i w Hu-
maniu do ciężkich robót zmuszał. Gdy się to kilkakrotnie zdarzyło, Bundur Mamałyg,
co był natenczas koszowym, zawarł z ekonomią humańską i smilańską wieczny traktat,
przysiągłszy, że uż odtąd Zaporożcy rabunków w Polszcze popełniać nie będą, byleby
za świadectwem właǳy swo e mieli wolność przybywać dla handlu do Humania, Smiły
i innych ǳierżaw domów Potockich i Lubomirskich; nawza em zaś poddani tych włości
opatrzeni w świadectwa offic alistów³⁴, będą mogli bezpiecznie udawać się do Siczy, adać
przez Gardę. Jeśli aki Zaporożec przeciw temu traktatowi wykroczył i choć na mnie sze
kraǳieży dopuścił się, bądź we włościach pomienionych, bądź na podwodach buzdyga-

²⁴kadka — mała kadź. [przypis edytorski]
²⁵pjany — ǳiś: pĳany. [przypis edytorski]
²⁶czem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: czym. [przypis edytorski]
²⁷wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
²⁸jeszcześmy szli — eszcze szliśmy. [przypis edytorski]
²⁹gołem — daw. forma N. i Msc. przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: gołym. [przypis edytorski]
³⁰assauła — oficer kozacki, drugi rangą po atamanie. [przypis edytorski]
³¹buzdygan — buława. [przypis edytorski]
³²zimowliki — zimowe mieszkania Kozaków. [przypis edytorski]
³³tem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tym. [przypis edytorski]
³⁴officjalista — ǳiś: ofic alista; rządca dworski. [przypis edytorski]
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nem konwo owanych, koszowy karał go śmiercią po osąǳeniu sprawy przez sęǳiego
Siczy, a napisaniu dekretu przez pisarza. Śmierć była zadawana następnym³⁵ sposobem.
Winnego przywiązywano u słupa, stawiono obok niego kadź gorzałki, a przy nie kła-
ǳiono stos kĳów: każdy Kozak, przechoǳąc koło niego, gorzałki się napił i kĳem go
uderzył, i póty pili i bili, póki mu życia nie odebrali. Takową śmierć niedawno poniósł
Tymosz Podku ko, sołowe ³⁶, ataman i poeta zaporoski, którego pieśni w obu Ukrainach
śpiewa ą: a to z powodu, że gdy koszowy Semen Kozyra (ten sam co dopiero stał się dla
nas nieodżałowaną stratą), przy mu ąc u stołu swo ego oficerów moskiewskich przybyłych
w interessach carowe , ak u nich we zwycza u było, przy końcu obiadu kazał sołowe owi
grać na bandurze i śpiewać, on, chcąc się gościom przymilić, ułożył naprędce piosnkę,
w które mięǳy innemi³⁷ rzeczami było: że Lachy uboǳy, bo choć sami żonki ma ą, dla
ich popów żonek nie wystarcza; Zaporożcy eszcze ubożsi, bo choć popom da ą żonki,
sami bez nich obchoǳić się muszą; a Moskale na bogatsi, bo ma ą żonki i dla siebie i dla
swoich popów. Otóż po odprawieniu oficerów, koszowy oddał pod sąd Tymosza Podku -
kę sołowe a, że ważył się przyganiać ustawom siczowym, i ako przekonany o tę zbrodnię
był kĳmi ubity, pomimo że i względy u koszowego i wielką miłość miał w całem³⁸ Zapo-
rożu. Tak wielkie est u nich uszanowanie dla swoich praw. Rzeczywiście oprócz popów
nikt tam nie mógł mieć żony. Popów tych (na częście z rozstrzyżonych³⁹ w Moskwie za
hulta stwo) było wszystkiego czterǳiestu, to est po ednemu na każdy pułk, i niektórzy
z nich tylko byli żonaci, zresztą⁴⁰ żadne kobiety nie było w całe Siczy i żadne nie wolno
było nogą na e posiadłości stanąć. Ludność zaporoska utrzymywała się to przy mowa-
niem zbiegów z Polski, z Moskwy i z innych kra ów, to hodowaniem chłopczyków za
granicą Siczy kraǳionych, których Kozacy przysposabiali za synów i ǳieǳiców swego
ma ątku. Jeżeli Kozak umierał, nie zostawu ąc przysposobionych synów, natenczas ego
ma ątek na dwie części był ǳielony; połowę brał koszowy, a druga połowa dostawała się
cerkwi pułku, z którego był nieboszczyk. Tym sposobem cerkwie ich przychoǳiły do
znacznego bogactwa. Koszowy oprócz tego miał wielką wyspę na Dnieprze, gǳie w kil-
ku wsiach osaǳeni chłopi żonaci czynsz mu płacili i wyszynk gorzałki do niego należał.
Często Kozacy synów tych chłopów przysposabiali. Koszowy i urzędnicy, których tylko
było dwóch: pisarz i sęǳia, ubogiem⁴¹ oǳieniem swo em⁴² nie różnili się od prostych
Kozaków, a ich skromne mieszkania oǳnaczały się tylko obszernością sadów. ǲiesięcina
pszczelna składała dochód pisarza i sęǳiego. Każden pułkownik pobierał małą akąś opła-
tę od koni, bydła i owiec na utrzymanie w każdem⁴³ kureniu⁴⁴ Kozaków, co chleb piekli,
eść warzyli i gorzałkę szafowali dla wszystkich, bądź re estrowych towarzyszy, bądź ich
czelaǳi, komu się podobało w kureniu hulać.

Tak rozmawialiśmy z Kozakami humańskimi o ustawach i obycza ach tego osobliw-
szego narodu, przechoǳąc pięknym kra em, co był ego siedliskiem. Bo uż nie goły step,
ale gǳieniegǳie okazywały się ga e, a ary zieleniały olszyną i wierzbiną, smutno było
tylko, że śladu rolnictwa nie widać; żadne pracy nie chciał znosić Zaporożec, rolnictwem
się brzyǳił, a nawet sadem rzadko który się bawił: próżniactwo było ich edyną pocie-
chą. Przybyliśmy do miasta Siczy. Że pułków było czterǳieści, a każdy pułk miał swo ą
karczmę drewnianą i długą, te czterǳieści karczem składały rynek i to było całe miasto,
doliczywszy tylko cerkiew i chałupy protopopa⁴⁵, koszowego, pisarza i sęǳiego; chału-

³⁵następny — ǳiś: następu ący. [przypis edytorski]
³⁶sołowej (ukr.) — słowik; przen. śpiewak. [przypis edytorski]
³⁷innemi — daw. forma N. i Msc. lm r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: innymi. [przypis edytorski]
³⁸całem — daw. forma N. i Msc. przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: całym. [przypis edytorski]
³⁹rozstrzyżony — pozbawiony święceń. [przypis edytorski]
⁴⁰zresztą — tu: poza tym. [przypis edytorski]
⁴¹ubogiem — daw. forma N. i Msc. przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: ubogim. [przypis edytorski]
⁴²swojem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: swoim. [przypis edytorski]
⁴³każdem — daw. forma N. i Msc. przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: każdym. [przypis edytorski]
⁴⁴kureń — ednostka organizacy na Kozaków zaporoskich: odǳiał Kozaków i zarazem należący do nich

budynek na Siczy. [przypis edytorski]
⁴⁵protopop — starszy duchowny prawosławny. [przypis edytorski]
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py obszerne, przy nich wielkie sady, szczególnie koszowego, którego mieszkanie tem⁴⁶
eszcze się oǳnaczało, że on eden miał wielką murowaną sta nię, w które trzymał do
sześćǳiesiąt⁴⁷ koni, co było całym ego zbytkiem. Stanąwszy na rynku, poszliśmy prosto
do pisarza, któregośmy zastali sieǳącego przed chałupą na zydlu i z fa ką w gębie. Był to
człowiek przyna mnie siedemǳiesiąt letni⁴⁸, ale czerstwy. Rysy ego twarzy okazywały
coś niepospolitego. Uprzeǳony o naszem⁴⁹ przybyciu, przy ął nas grzecznie i z panem
Azulewiczem rozmawiał ak z poufałym przy acielem, lubo⁵⁰ pierwszy raz go wiǳiał. Za-
prosił potem nas wszystkich na kwaterę do siebie i wprowaǳiwszy do chałupy, rozmawiał
z nami czystą polszczyzną, nawet nieco z litewska. Powieǳiał nam: „Źle się stało; tylko
co obrali koszowym Jura Ma borodę. Intryga popów Moskwie zaprzedanych ego wy-
niosła. Jest to fanatyk, uroił sobie, że ak Polska pozbęǳie się Moskali, to zmusi Sicz do
unii: z tego powodu owłada nim nasz protopop, zawzięty nieprzy aciel Polaków, że ego
siestrzeńca, akiegoś czernca⁵¹ motryniańskiego monasteru, co był watażką ha damaków
i w domach szlacheckich okrucieństwa popełniał, wbito na pal w Żytomierzu. Pokąd bę-
ǳie koszowym Ma boroda, nie możecie się spoǳiewać od nas pomocy. Ja eszcze przez
utrze szy ǳień wszystko lepie wybadam; a potem niech który z panów nazad pospiesza
do konfederacyi z tem⁵², co wypadnie e donieść. Teraz muszę iść na ceremonią wnĳścia⁵³
koszowego w swó obowiązek, co długo trwać nie bęǳie; a wy, z daleka sto ąc, może-
cie się temu przypatrzyć: potem wrócicie do mo e chałupy i na mnie zaczekacie. Bęǳie
uczta wielka u koszowego, da e on wieczerzę dla całe Siczy: wszyscy się na śmierć popĳą
oprócz mnie; bo w ǳień wyboru koszowego i obchodu ego rocznicy pisarz żadnego
mocnego trunku do ust wziąć nie może wedle praw naszych. Przy nim zosta e właǳa
i prawo chce, aby choć eden przyna mnie był trzeźwy”. To rzekłszy, wyszedł z papierem
i kałamarzem w ręku, a z piórem za uchem, dla spisania aktu inauguracyi.

Po nie akim czasie i my poszliśmy na rynek, gǳie uż było mnóstwo Kozactwa przed
karczmą pułku czehryńskiego, w które sieǳiał nowy koszowy, niegdyś assauła tegoż
pułku. Z wielkiemi⁵⁴ okrzykami prowaǳiła go tłuszcza⁵⁵ z karczmy do domu koszo-
wego, na ǳieǳińcu którego leżały cztery wozy przewrócone. Kozactwo natychmiast te
wozy ziemią zasypało, tak że się wzniósł kurhanek dość wysoki. Na wierzchołku tego
kurhanku siadł nowo obrany koszowy, a czterǳiestu towarzyszy re estrowych, z każdego
pułku po ednym, weszli do izby i porządnie zamiótłszy całą chałupę, wszystkie śmiecia
w ogromny kosz zebrali, tak że się napełnił, potem zanieśli go na kurhanek i z trudnością
dźwignąwszy w górę, wywrócili na głowę nowego koszowego, który zupełnie został ob-
sypany, a pisarz głośno wyrzekł: „Jak wiǳisz się okrytym tem⁵⁶ śmieciem, tak w każde
potrzebie zna ǳiesz nas wszystkich koło siebie”. Na tem skończyła się cała ceremonia
inauguracyi naczelnika Siczy, który też od owego zwycza u przewracania na nim ko-
sza, nosił nazwanie koszowego. Zstąpiwszy z kurhanka wszedł on zaraz do domu swo ego
i odtąd zaczynała się ego właǳa. Pierwszą ego czynnością było, iż odbił piwnicę swo ego
poprzednika, skąd natychmiast wszystek miód, wiszniak i gorzałkę Kozactwo wytoczyło,
zostawu ac loch próżniuteńki. Wszyscy usiedli na ziemi, tak koszowy ak Kozacy, około
kotłów napełnionych barszczem, kaszą, kluskami i pieczeniami z różnego mięsiwa. Każdy
łyżką drewnianą brał z kotła na swo ą misę, ile mu się podobało, i wszyscy poczęli za a-
dać z wielkim żarłoctwem, co kilka kęsów popĳa ąc szklankami wiszniak lub gorzałkę.
Pisarz sieǳiał osobno i to adł, co oni, ale prócz ǳbanka wody nie miał innego napo u.
Przybyłym kupcom i innym luǳiom nienależącym do Siczy, mięǳy którymi byliśmy
i my, koszowy barǳo gościnnie rozsyłał trunki i w misach adła, lubo⁵⁷ niewymyślne,

⁴⁶tem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tym. [przypis edytorski]
⁴⁷do sześćǳiesiąt — ǳiś: do sześćǳiesięciu. [przypis edytorski]
⁴⁸siedemǳiesiąt letni — siedemǳiesięcioletni. [przypis edytorski]
⁴⁹naszem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: naszym. [przypis edytorski]
⁵⁰lubo (daw.) — choć. [przypis edytorski]
⁵¹czerniec (z ukr. a. z ros.) — mnich. [przypis edytorski]
⁵²tem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tym. [przypis edytorski]
⁵³wnĳście — we ście; tu: wprowaǳenie na urząd. [przypis edytorski]
⁵⁴wielkiemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: wielkimi. [przypis

edytorski]
⁵⁵tłuszcza — tłum, motłoch. [przypis edytorski]
⁵⁶tem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tym. [przypis edytorski]
⁵⁷lubo (daw.) — choć. [przypis edytorski]
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ednak dość smaczne. Gdyśmy spostrzegli, że mózgownice tak Kozaków, ak i przybyłych
zaczyna ą się zagrzewać spirytusem, wycofaliśmy się z te zgrai i wróciliśmy do domu
Dżumdżuryka, gǳie było nasze locum standi⁵⁸.

Nie doczekawszy się gospodarza, około północy poszliśmy na spoczynek. Z rana pan
Azulewicz oświadczył mnie, że tylko przez ten ǳień wypocznę w Siczy, a naza utrz o świ-
taniu z próżnemi⁵⁹ podwodami udam się na powrót do Humania i stamtąd mam ak
na pręǳe spieszyć do eneralności z doniesieniem, że tu nic wskórać nie mogliśmy, a on
sam puścił się do Bakczysera u, bo cała naǳie a na Tatarach, gdyż od Kozaków siczo-
wych pod Ma borodą ledwo tyle spoǳiewać się można, że na nas nie uderzą. Zaręczył
to nam Dżumdżuryk, doda ąc, iż prości Kozacy sprzy a ą Polszcze z obawy, aby Moskwa,
utwierǳiwszy nad nią swo e panowanie, nie ukróciła ich swobód; ale starszyzna prawie
cała uż zepsuta: popi e wmawia ą, że carowa ak Polskę zabierze, to starostwa czeh-
ryńskie i czerkaskie poǳieli mięǳy Kozaków na własność, a koszowego, eśli nakłoni
Kozactwo do zaprzysiężenia poddaństwa Rossyi, zrobi hetmanem kozackim i całkowitą
osiadłość Siczy da mu ǳieǳictwem. Tak to ci luǳie spodleni chcieli przedać wolność za
dostatki, któremi⁶⁰ się nie mieli cieszyć, bo Moskwa nigdy nie zwykła usłużnym sobie
zdra com dotrzymywać obietnicy.

Ostatni raz sieǳąc za stołem u pisarza i będąc tak bliskim pożegnania go wedle wszel-
kiego podobieństwa na zawsze, odważyłem się mu powieǳieć: „Niech to pana pisarza
dobroǳie a nie obraża, że tu ego chleb eǳąc, może zbyt śmiały estem w mo e cieka-
wości, ale mnie uprze mość pańska do te poufałości ośmiela. Co to za powód, że pan
widocznie będąc szlachcicem polskim i mężem tyle światłym, że i u nas równych mu
niewiele, zostałeś członkiem towarzystwa złożonego z luǳi, niech to pana nie obraża,
prostych, włóczęgów i po większe części hulta ów?”.

On mnie odpowieǳiał na to: ,,Nie będę przed wami taił ta emnic mo ego żywota ani Szlachcic, Ksiąǳ, Religia,
Korzyść, Sprawiedliwośćwypadków, które mnie tu zapęǳiły. Jestem szlachetnie uroǳony i mo e przeznaczenie

właściwe było posiadać kiedyś ma ątek i urzędy; akoż w pierwsze mo e młodości byłem
chorążym w kawaleryi narodowe . Jestem ziemianinem wo ewóǳtwa witebskiego, a mo-
e prawǳiwe nazwisko Wołk, familia znana Litwie. Mó o ciec był szczupłego ma ątku,
ale szlachcic dobry i za granicą wychowany. W wo nach króla Jana wsławił się i byłby
doszedł może do wysokich zaszczytów, gdyby wiara ego nie stała mu na przeszkoǳie: był
z roǳiców kalwinem. Jednak że był młody, przysto ny i grzeczny, podobał się pannie Za-
wiszance, kasztelance mińskie , edynaczce ma ące znakomite dobra. Pomimo perswazyi
całe familii Zawiszów, przyzwycza one wiązać się z magnatami im równymi, mo a mat-
ka, zależąc zupełnie od siebie, poszła za skłonnością serca. Mó o ciec osiadł na żonine
ziemi, w temże⁶¹ wo ewóǳtwie witebskiem⁶², gǳie i ego samego było gniazdo. Żył na
wsi, pilnował roli, pozyskał przy aźń sąsiadów i tyle szanował przekonanie mo e matki,
że ani cień zgorszenia od niego na nią nigdy nie padł. Było nas dwo e ǳieci: a i siostra
ode mnie młodsza; i obo e nas wychowano w macierzyste wierze. O ciec kilka razy na
rok eźǳił do Kopysia, dla dopełnienia swoich obrządków, ale tak cicho, że w domu nikt
o tem nie wieǳiał. Zresztą we wszystkiem⁶³ powierzchownie stosował się do wyznania
matki: pościł z nią razem, bywał z nią w kościele, kwestarzy ho nie obǳielał, a o religii
nigdy nie mówił. Póki żył nasz proboszcz, człowiek prawǳiwie świątobliwy, który niko-
go nie wyłączał z miłości chrześcĳańskie i niczy ego przekonania nie potępiał, pożycie
moich roǳiców było szczęśliwe; ale po ego śmierci, ak bazylianie orszańscy znaleźli
wstęp do naszego domu, wszystko się odmieniło. Ksiąǳ Rokita, przełożony bazyliański,
został spowiednikiem mo e matki i wkrótce ą opanował: bo to był człowiek właśnie, a-
kiego potrzeba do zniewolenia babskiego umysłu. Próbował on i mego o ca nawrócić; ale
ten zawsze go zbywał milczeniem albo zwracał rozmowę do innego przedmiotu i lubo⁶⁴
nigdy nie ubliżył mu w grzeczności gospodarskie , umiał ednak dać poznać, że w żadne

⁵⁸locum standi (łac.) — mie sce posto u; kwatera. [przypis edytorski]
⁵⁹próżnemi — daw. forma N. i Msc. lm przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: próżnymi. [przypis

edytorski]
⁶⁰któremi — daw. forma N. i Msc. lm r.ż. i r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: którymi. [przypis edytorski]
⁶¹temże — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: tymże. [przypis edytorski]
⁶²witebskiem— daw. forma N. i Msc. przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: witebskim. [przypis edytorski]
⁶³wszystkiem— daw. forma N. i Msc. przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: wszystkim. [przypis edytorski]
⁶⁴lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
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ścisłości z nim się wdawać nie chce. Tymczasem z mo ą matką szło księǳu szczęśliwie
i odpłacił mo emu o cu za ego niechęć ku sobie. Jak zaczął e prawić, że kacerstwo est
na większą zbrodnią; że kto w papieża nie wierzy, est nieprzy acielem Chrystusa Pa-
na, i że od takiego trzeba uciekać ak od poganina; że dyssydent⁶⁵ każdy z uporu tylko
i z pychy trzyma się swo ego kacerstwa, bo okrom⁶⁶ katolika nikt nie ma istotnego prze-
konania o rzetelności swo e wiary; że tylko u katolików są prawǳiwe cnoty, a eśli aki
dyssydent zda e się być poczciwym, to tylko obłuda u Pana Boga na żadne niezasługu ą-
ca względy, i inne podobnie rzeczy; tak ą obałamucił, że przywiązanie do męża straciła.
Po daremnych usilnościach, aby o ciec zrewokował, nastąpiły kwasy i na koniec poży-
cie dwaǳieścia lat szczęśliwe byłoby się rozeszło, gdyby zgryzoty o cu mo emu śmierci
nie przyspieszyły, właśnie akby dla zapobieżenia takiemu zgorszeniu. Po śmierci o ca
uż żadne przeszkody nie mieli bazylianie do zupełnych rządów naszym ma ątkiem. Kto
tylko nie był z ich ręki, u matki nie mógł się utrzymać, ba, nawet nie miał do nie przy-
stępu. Dość że w na potocznie szych okolicznościach matka niczego się nie imała⁶⁷ bez
zezwolenia księǳa Rokity. Mo e siestrze wmówili powołanie do zakonu i w klasztorze
ą osaǳili; toż i ze mną chcieli zrobić, ale nie dałem się nakłonić, a za wsparciem Zawi-
szów, luǳi możnych i moich krewnych, zostałem chorążym pancernym. Będąc młodym
i burzliwym, a z powodu nieboszczyka o ca bazylianów nienawiǳąc, ilem razy odwieǳał
mo ą matkę, sprzeciwiałem się im zawsze, przez co się e naraziłem, że ak do mo ego o -
ca, tak i do mnie serce utraciła. Dopiero ksiąǳ Rokita dawa e bechtać⁶⁸, że a rozwiązłe
prowaǳę życie, że do spowieǳi nie choǳę, że estem kalwinem ukrytym, że ma ątek
w mo em⁶⁹ ręku na obrazę pana Boga obróconym bęǳie i że lepie go Panu Bogu ofiaro-
wać. Słowem, kiedy a poczciwie Rzeczypospolite służyłem, wszystko się gotowało, aby
mi kurtę wykroić. Zabrałem był zna omość z panną zacnego domu i posażną, starałem
się o e przy aźń i wkrótce otrzymałem obietnicę od e roǳiców: uż był ǳień ślubu
naznaczony, tylko szło o to, aby mi matka coś wypuściła. W tym związku całe szczęście
upatrywałem, bom szczerze kochał mo ą narzeczoną. A mo a matka występu e z dona-
cy ą całego ma ątku swo ego na rzecz różnych klasztorów bazyliańskich, nic dla mnie ani
nawet dla siebie nie wyłącza ąc, i sama osiada w Orszy na dewocyi. Roǳice mo e na-
rzeczone , wiǳąc mnie gołym, zerwali ze mną i powieǳieli: «Wybacza , panie chorąży,
ale sam wiǳisz, ak się rzeczy ma ą: nie masz gǳie nasze córki zawieźć, a my ǳiecka na
włóczęgę puścić nie możem». Udałem się do oo. bazylianów, błagałem księǳa Rokitę,
żeby choć cząsteczkę ma ątku mnie oddali, przekładałem, że sama sprawiedliwość tego
po nich wymagała. Ksiąǳ Rokita odpowieǳiał mi z łagodnym uśmiechem, że choćbym
cały świat posiadł, wszystko mi się na nic nie przyda, gdy duszę swo ę⁷⁰ zgubię; a bo-
gactwa częstokroć świeckich do grzechu prowaǳą i eżelim dobry katolik, o czem⁷¹ nie
wątpi, powinienem wolę matki szanować, ciesząc się owszem, że e dostatki będą obró-
cone odtąd na ćwiczenie młoǳieży w bogobo ności i nawracanie pogan; że duchowni,
którym dar ten powierzony, z boleścią serca nie mogą zrobić na mnie szego uǳiału, al-
bowiem alienu ąc fundusz kościelny, podpadliby ekskomunii; ale w mo e mocy, eśli
mam ku temu powołanie, korzystać z tego ma ątku, wstępu ąc do ich towarzystwa; że na
koniec cokolwiek postanowię z sobą uczynić, oni nie przestaną modlić się za synem ich
dobroǳie ki. To wyrzekłszy i uniżenie mi się skłoniwszy, prosił, abym wybaczył, iż nie
może dłuże ze mną bawić, bo śpieszy do konfes onału. Wyszedłem z klasztoru, pała ąc
zemstą, udałem się do dóbr niegdyś mo e matki, zebrałem tam kilku sług nieboszczy-
ka o ca, oddalonych za namową bazylianów, i łatwo ich podburzywszy, przygotowałem
do mego zamiaru. Uzbro eni wpadliśmy w nocy do klasztoru orszańskiego: własną ręką
zamordowałem księǳa Rokitę, a dwóch innych mnichów, co bywali w naszym domu,
moi towarzysze zakłuli, ma ąc do nich akiś żal. Resztęśmy powiązali i cały klasztor zrabo-
wawszy, poǳieliliśmy się znaczną gotowizną. Potem rozeszliśmy się każdy w inną stronę

⁶⁵dyssydent — ǳiś: dysydent; tu: innowierca. [przypis edytorski]
⁶⁶okrom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁶⁷imać się — chwytać się; brać się za coś; za mować się czymś. [przypis edytorski]
⁶⁸bechtać (daw.) — pod uǳać, buntować. [przypis edytorski]
⁶⁹mojem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: moim. [przypis edytorski]
⁷⁰swoję — ǳiś popr. forma B.lp: swo ą. [przypis edytorski]
⁷¹czem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: czym. [przypis edytorski]
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szukać schronienia. Już mi nie było czego sieǳieć w Polszcze: wcześnie czy późnie nie
ominęłaby mię kara przeznaczona na świętokradców i zbó ców. Kryłem się akiś czas po
różnych domach, a na koniec udałem się do Siczy Zaporoskie , aby przyna mnie żyć bli-
sko te Rzeczypospolite nasze , w które bezpiecznie mieszkać nie mogłem. Nabyłem tu
zasług i znaczenia: uż lat przeszło czterǳieści, ak piastu ę urząd pisarza, a Bóg mi świad-
kiem, iż żadne okoliczności nie omieszkałem, aby być użytecznym o czyźnie i rodakom.
Żadna zgryzota mo ego sumienia nie dręczy, chociaż mó postępek z księǳem Rokitą
był okrutny; ale gǳie prawodawstwo obywatela nie zasłania od łupiestwa, samemu sobie
sprawiedliwość goǳi się robić. Zresztą zestarzałem się na Siczy, e obycza e przy ąłem
i do nich nawykłem. Mięǳy Kozakami, zwłaszcza prostymi, są wielkie cnoty i zapalona
ich miłość do swobody nie może nie u ąć szlachcica polskiego. Starszyzna est popsuta,
a Moskwa niczego nie zaniedbu e, aby do ostatka ą znikczemnić. Pokochałem szczerze
nasze ustawy i to mnie tylko teraz udręcza, że przewidu ę, iż Moskwa nas pochłonie,
chociaż a stary tego się nie doczekam. Wierzcie mnie panowie bracia, że do nasze Rze-
czypospolite polskie estem przywiązany, nie tylko ako e ziemianin, ale ako pełen
przekonania, że skoro ona upadnie, żaden naród wolności nie zachowa”.

Pożegnałem się czule z panem pisarzem siczowym i przy łasce Pana Boga szczęśliwie
wróciłem do konfederacyi z czem⁷² mnie do nie odprawiono. Przez całą prawie drogę
rozmyślałem nad postępkiem pana Wołka. Zaporoskie to sumienie na ść klasztor, zra-
bować go, porznąć zakonników i eszcze nie mieć nic sobie do wyrzucenia! Prawda, że
oni nie lada mu się przysłużyli. Korzystać z pobożności matki, by ǳiecko wyǳieǳiczyć
bez przyczyn w statucie litewskim ob ętych, tylko dlatego że o ciec był kalwinem? Te-
go nikt nie pochwali. Ale też imać się⁷³ świętokraǳtwa i morderstwa to eszcze gorze !
Tylko co nam wchoǳić w cuǳe sumienie: niech każdy się rachu e z Panem Bogiem, ak
może; a Bóg każdego sprawiedliwie osąǳi, tak pana Wołka, ako i księǳa Rokitę. Dość
że pan Wołk był zawsze dobrym Polakiem, popierał naszą sprawę, ile mógł, i nam był
rad w swoim domu z całego serca; a eśli źle zrobił, to i Bolesław Śmiały, i Kazimierz
Wielki czyliż nie zrobili podobnie? Ten utopił księǳa Baryczkę, co go ma ą za świętego
w wo ewóǳtwie sandomierskiem⁷⁴; tamten zamordował świętego Stanisława, biskupa,
który est świętym dla całego świata: a przecie gdy obadwa ⁷⁵ ci królowie pokutowali, e-
den z własne ochoty, drugi poniewolnie, pewien wielki teolog, mó zna omy, mniemał,
że i oni sami są świętymi, na co się chętnie zgaǳam. Więc i pan pisarz siczowy mógł
swó postępek opłakać i ak się należy umrzeć; a że to dawno uż tak lub owak nastąpiło,
może tedy i on est teraz świętym, i uż u Pana Boga prosi za tą o czyzną, którą w życiu
tak mocno miłował, czego a mu również z całe duszy życzę.

⁷²czem — daw. forma N. i Msc. zaimków r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: czym. [przypis edytorski]
⁷³imać się — brać się za coś; chwytać się. [przypis edytorski]
⁷⁴sandomierskiem — daw. forma N. i Msc. przymiotników r.n.; ǳiś tożsama z r.m.: sandomierskim. [przypis

edytorski]
⁷⁵obadwaj — ǳiś: obydwa . [przypis edytorski]
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