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JÓZEFOWI IGNACEMU

KRASZEWSKIEMU.

'obra wie o zbliajcym si roku jubileuszo-

wym pówiekowych prac Twych, Panie, obie-

ga nasze sioa i grody. Echo jej dao si nawet

sysze poza miedz mowy naszej. Swoi i obcy

spiesz z oznakami uznania nalenego wielkiej za-

sudze i olbrzymiej a wytrwaej pracy. Wród tej

tumnej rzeszy nios do skarbca uczu spoecze-

stwa mój dar ubogi... wspomnienie oddawna prze-

brzmiaej przeszoci, opis jednej grzdy z szero-

kiego niegdy anu, omielam si przesa Ci Panie...



Przyjmij, Mistrzu, ów nieknnsztowny szkic

dziejowy, jako hod czci i wdzicznoci, do której

poczuwaj si cae pokolenia obsypywane przez

Ciebie, Panie, cennymi skarby wzniosych myli

i szlachetnych dnoci.

z Niu Dnieprowego
d. 26 lipca 1878 r.

FARYAN UUBIECEI.



...Myl przeszoci w tej caej krainie

Na aden pomnik ojców agodnie nie spynie,
Gdzieby tsknych uniesie rfoy moga brzemi.
...Chyba lot zwinwszy zanurzy si w ziemi:
Tam znajdzie zbroje dawne, co zardzae le,
I kocie, co niewiedzie do kogo nale...

ANT. MALCZEWSKI.

J.

Kilkanacie lat rzdów Wadysawa IV byy osta-

tnim odbyskiem pomylnoci krajowej. Soce doby ja-

gielloskiej, które tak statecznie przywiecao w cigu

wieków dziejowemu pochodowi starej Rzeczypospolitej,

za dni drugiego Wazy rzucio po raz ostatni pogodne

promienie wiekuistej sawy. Doba owego pitnastolecia

moe si mieni ostatni godzin ycia jagielloskiej spu-

cizny. Pótora wieku póniejszego istnienia, to tylko

chwila dugiego, cikiego konania. Pochodnia dziejowego

ycia, która w cigu wieków ludom wiecia, w jednej

chwili zgasn nie moga. Walka gasncych promieni

z podmuchami przeciwnego wiatru trwaa wiek cay.

Podniolejsze umysy ju za dni Wadysawowych, —
ba, i znacznie wczeniej, dokadnie wiedziay, e spoe-

czestwo stoi nad przepaci i wybornie czytay w ksi-

dze przeznacze. Jutro pene grozy zarysowywao si

z ca prawd w wyobrani wieszczego Skargi. „...aden

z was, przezacni panowie — woa on do zebranych na
1*
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Sejm ojców narodu — aden z was nie jest tak prosty,

aby nie baczyJ cikiej i wielkiej niemocy tego naszego

Królestwa i wewntrznego a domowegojego zachwiania"...^).

Tak jasne, a nader plastycznie uwydatniajce si

widzenie przyszoci spoecznej, nie byo wszystkich udzia-

em. Znaczna wikszo nawet gów mylcych, i umy-

sów wiatych, niezdoln bya zrozumie, w one dni

napozór pomylne, i otcha zagady otwiera si pod

ich stop... Pozory wietnoci olnieway cay naród. Dni

rzdów Wadysawa IV, to jeszcze doba, kiedy krztano

si okoo dobra publicznego, kiedy mylano o jutrze,

kiedy koonizacya lewych dopywów Dnieprowych szyb-

kim posuwaa si krokiem, kiedy wznoszono i budowano,

kiedy czyniono zabiegi gwoli obronie i sawie Rzeczy-

pospolitej. Wkrótce miao zawita panowanie Jana Ka-

zimierza — lata chaosu, ruiny, poogi, przeddzie wie-

loletniego odrtwienia.

Do Wadysawowa, na dalekich a przeciwlegych

kracach Rzeczypospolitej, staraa si wznosi przedmu-

rze obrony krajowej. Dwignito flot na Batyku, zbro-

jono pomorskie wybrzea wód bursztynowych; Wady-
sawów i Kazimierzów, dwie twierdze nadmorskie, po-

wstay na rozkaz owego króla; warownie Pucka najeyy
si dziaami; polska bandera powiewa zacza na pó-
nocnych wodach, a sztandar Rzeczypospolitej usiowano

postawi na seraju Krymskiego hana ^).

*) Patrz , Kazania Sejmowe Skargi" wyd. Kaz. Józ. Turowskiego.

^) Wadysaiców i Kazimierzóio byj' to na pówyspie Heli

dwie twierdze, zbudowane w ksztacie redut z basztami, jak o nich

mówi Pufiendorf, który miejsce Kazimierzowa wskazuje na wschód



Od wstpienia na tron penego energii Wadysawa
IV, po dzie jego zgonu, zewszd dochodzi nas gwar

skrztnego gospodarzenia na olbrzymieli przestworzach

pastwa. Dugie na mil sto Batyckie wybrzee Rzeczy-

pospolitej patrzyo wówczas z niemaem zdumieniem na

wietnie rozwijajc si, zbrojn, polsk flot, która or-

n doni cigaa ca z kupieckich statków, eglujcych

po Batyku, patrzyo na olbrzymi rozwój si morskich

polskiego hodownika, Jakóba, ksicia Kurlandzkiego, który

iloci swych naw ornych w podziw wprawia tamto-

czesn Europ i na drugiej pókuli wiata, na wyspie

Tabago, wród Antylskiego Archipelagu, szerzy koloniza-

cy ').

dzisiejszej wioski Kussfeld. Szwedzka pooga, morskie przypywy

i .wezbrania wód, unoszce brzegowiska piaszczystego pówyspu, za-

tary wszelki lad owych nadmorskich forteczek. (Porównaj Ptcffen-

dorffa, Schiltza, Atlas Zanoniego).

Puck (u Niemców Putzig), twierdza nadmorska, za Wady-
sawa IV posiadaa zbrojowni i gównem stanowiskiem bya polskiej

floty. Ley Puck przy ujciu Rdy do Puckiej zatoki. Nalea on do

wojew. Pomorskiego i stanowi stolic powiatu tego imienia.

1) Jakób ks. Kurlandyi, wnuk Gotarda, a syn Wilhelma Ket-

lera, rzdzi okoo lat 40 (1643— 1(382) na prawie lennem owera

ksistwem, zalenem od Polski. Dugoletnie rzdy jego przerwane

byy najciem Szwedów na Polsk. Ujty przez wroga, w twierdzy

by trzjrmany i za swe sympatye dla Rzeczypospolitej wiele ucierpia;

spaday na bowiem nie do publiczne ale i domowe, rodzinne kl-

ski z powodu szwedzkiego najazdu. Uwolni go ze szwedzkiej niewoli

traktat Oliwski; w art. VI rzeczonego traktatu Rzeczpospolita uro-

czycie zastrzega jego wolno, prawa i zwrot szwedzkiej upiey, po-

penionej w Mitawie. — Jakób Ketler, acz hodowniczy tylko wadzca

maluczkiego, bo wówczas zaledwie pómiUonowego ksistewka, naley
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Kiedy tak pilnie krztano si na pónocy, i o po-

udniowycii kresach Rzeczypospolitej równie nie zaha-

czano, chocia prac assymilacyjnych, systematycznych

wcale nie widzimy.

Ziemie dawnej Rzeczypospolitej, lece na poudnio-

wych skraiskach— std przeto „ukrainnemi" zwane— za-

wsze tworzyy punkt najsabszy pastwa Jagiellonów i Wa-
zów. Ówczeni statyci wybornie o tem wiedzieli, lecz

nie przedsibrano adnych rodków ku zespoleniu bli-

szemu i stosownej obronie. Nie wypywao to wszake
z lekcewaenia, nieumiejtnoci, ale w tradycyi, usposo-

bieniu miao swe ródo.

Zostawiano sprawy cilejszego zespolenia ziem „ukra-

innych" z Rzeczpospolit naturalnemu biegowi rzeczy.

Postpowano z Ukrain dalsz, „niow", tak jak ongi

z Litw: mniemano, i czas, wspólne szczepów bytowa-

nie, dokonaj zespolenia odlegych czci z caoci, a tem

samem wytworz obron od niebezpieczestw, pyncych
z pogaskich granic.

Taka polityka zrozumia dla ówczesnych a miej-

scowych bya. — Cudzoziemiec od niedawna „wmie-

szkay", jak Gwagnin i inni, tudzie obcy, zdaa na sto-

sunki nasze patrzcy, wcale tego nie rozumieli i niemao

si temu dziwili, mienic niedbalstwem to, co wypywao
z charakteru narodu.

Niektóre umysy sarkay wprawdzie na brak za-

do najznakomitszych panujcych swej epoki. Porzdek wprowadzony

do administracyi, podniesienie dochodów krajowych, rozwój kupie-

ckiej i wojskowej marynarki, zjednay mu szeroki i trway rozgos

na caym Zachodzie.
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pobiegliwoci w obronie granic, na brak pracy w tym

kierunku systematycznej. Przysuchiwano si wyrzeka-

niom, napomnieniom, rozumiano ich donioso, ale sn
otrz si przetrudno byo z nawyknie, których ródo
leao w charakterze narodu.

Wród rozumiejcych donioso zych nastpstw

zahaczania o pracy systematycznej, w rzeczy obrony kra-

jowej, widzimy Gwagnina, który szczerze wypowiada, i
inne ludy poczynayby w sprawie tej bardziej systema-

tycznie, ogldnie, przewidujco, pilniej obrachowujc rze-

czy na lata, i doszyby do osignicia bezpieczestwa

trwaego miedz poudniowych... „Gdyby to w niemieckich

rkach byo, albo to mieli Wenetowie — powiada Gwa-
gnin — nie byhby oni tak niedbali jak my"... ^).

Ma on tu na uwadze Ni dnieprowy i wogóle

Ukrain, której assymilacya sza nader powoli drog ko-

lonizacyi, a drog prawodawcz nic w tej sprawie nie

czyniono. I wogóle, kwestya zjednoczenia pojedynczych

czci szeroko rozsiadej Rzeczypospolitej nigdy nie bya
na seryo podnoszon; dla przyspieszenia assymilacyi nic

nigdy w Polsce na sejmach nie uchwalono... Sztandar

wolnoci rozpostarty od wieków nad ziemiami pol-

skiej Rzeczypospolitej, by najwiksz si atrakcyjn,

skupiajc owe ziemie w jedn cao — w ca-o zachowujc wprawdzie swe odrbnoci prowincyo-

nalne, niekiedy nawet bardzo wielkie, lecz zawsze po-

czuwajc si do jednoci....

^) Kronika Sarmacyey Europskiey... z wydania 1611 r.; prze-

druk 1768; str. 339.
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Rzeczpospolita, pomimo swych odrbnoci prowin-

cyonalnych, tworzya cao o niemaej spoistoci.... bya
caoci pastwow, ciocia jej organizm mieni si ty-

sicem barw, chocia rónojzyczne tumy zalegay jej

obszary, a jedyn dla nich spójni stawa si sztandar

wspólnych swobód. U tego sztandaru zbiegay si szczepy

niekiedy wzajem siebie nierozumiejce, gromady, czasem

srogo naspione, o rónych kultach religijnych, rónym
wielekro obyczaju.,..

Praca pionierów cywilizacyi polskiej — praca ka-

pana i rolnika — rozszerzay i umacniay miedze Rzpltej.

Tam dokd doszed kapan z krzyem w doni, tam

gdzie zdoa sign pug polskiego szlachcica-rolnika,

legy granice Rzpltej — i zaszczepiono na ugorach cy-

wilizacyi zawizki kultury zachodnio-europejskiej. Owo
dojcie do dalekich koczyn, szczególniej na tak zwanym

Niu dnieprowym, gdzie by kraniec krajów chrzecia-

skich, atwem wcale nie byo. Dosiga tam kapan pol-

ski w XVII stuleciu z niemaym wysikiem; powicenie,

nieraz heroiczne, jedynie mogo go tam utrzyma: bez

powice bowiem, bez ofiarnoci prawdziwie apostol-

skiej, istnienie pospolicie niemoebnem si stawao.

Wybrzea Dniepru, ocienne ziemiom tak zwanym Ni-

owym, tworzyy poudniowo-wschodni wgie Rzpltej. Ów
wgie, owa poudniowo-wschodnia ciana, bardziej od in-

nych wgów pastwa bywa naraany na zahaczanie,

a tymczasem on wanie powinien by by wzmacnianym

i najtroskliwiej pielgnowanym.

Nie troszczono si jednak o powaniejsze wzma-

cnianie i powstajce w tej sprawie gosy statystów tu-



mio lekcewaenie... Kada na tern polu dziaalno sta-

waa tylko pojedyncz inicyatyw, acz niebezpieczestwa

byy grone i ogólne, nie zawisay jedynie nad jednym

wgem, ale podkopyway ca budow pastwow. Bliz-

ko wiata muzumaskiego wytwarzaa ow groz po-

oenia, nie dajc si usun w cigu wieków.

Istnia tam wówczas potny ssiad — Turcya, ze

swym lennikiem, Hastwem Tatarskiem, z którymi nie

mogc si mierzy stanowczo, nie mogc ich przerzuci

poza wody Pontu, do Azy i — jak to wielekro zamie-

rzano — chciano przynajmniej zachowa z nimi, chocia

chwilowo, dobre ssiedzkie stosunki. Byo to wszake

rzecz niema. Han Krymski — „carem perekopskim"

pospolicie u nas nazywany — a nie mniej i sutan

wci uskarali si na swawolne najcia kozackie z Dnie-

prowego Niu, co stanowczo kruszyo klejce si nieje-

dnokrotnie przymierze z Carogrodem. Pokoju z Turcy,

tak potrzebnego dla Rzeczypospolitej, niepodobna byo
utrzyma wobec nieustannych zbrojnych naj kozackich

z polskich kresów na muzumaskie wybrzea. Trebi-

zonda, Synopa, sam Bosfor wreszcie, wielekro ze dre-

niem patrzyy na cae stada lekkich odzi moojców ni-

owych, którzy niekiedy odwaali si nawet koata zbrojn

doni do bram Garogrodu. Poskromienie owej swawoli

kozackiej, jaka na Niu Dnieprowym nader rozwielmo-

nia si, byo pierwszym warunkiem dla kadego, co

bra na swe barki wizanie sojuszu z Turcy.

Ju za dni króla Stefana, energicznie domagaa si

Turcya od Polski poskromienia kozackich upiey. Ba-

tory dyplomatycznie wywiza si z tych zawika, tó-
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maczc si, „i gromady najezdnicze," gniedce si „na

Niu," „nie s mu podlegle/' W istocie za rzecz si

miaa nieco inaczej. Mie piecz nad rónojzycznemi

gromady, co gniedziy si na Dnieprowym Niu „po

polach, po ostrowach, midzy rzekami, jeziorami, bioty,"

co „twardo zawsze si kryy, eby o nich i ptak wie-

dzie nie móg", poskramia ich zapal upieczy, mogo
by nieacnem zadaniem, zwaszcza przy owoczesnym

ustroju pastwowym Polski, ale bez zaprzeczenia ziemie

te do Rzeczypospolitej naleay. Pastwo Jagiellonów

otrzymao je w XIV stuleciu, wraz z innemi ziemiami

Litwy, które podlegay polskim wadcom do czasów krwa-

wych zaj z Chmielnickim, acz ziemie owe wci le-

ay odogiem: znane one u nas pod imieniem „pól dzi-

kich a u Turków „pól krwawych," i Rzeczpospolita

wcale z nich nie korzystaa. W epoce nader dawnej,

gdy jeszcze za rzdów Wadysawa Warneczyka, ry-

cerz ziem podolskich. Buczacki, otrzyma dnia 30 wrze-

nia 1442 r. przywilej z kancelaryi królewskiej, zape-

wniajcy mu niektóre porty z owych „pól dzikich," a mia-

nowicie Biaogród, Kaczubej i Karawu, „byle je utrzy-

mywa i dogodniejszemi czyni, a domostwy ozdobi" ^).

Uprzednio jeszcze, w epoce bardzo odlegej — w r. 141B —
z „królewskiego portu Kaczubej" hojna do Wadysawa
Jagiey wysyaa ywno dla godnych rzeszy Balka-

^) Biaogród— dzi nosi tureckie miano — Akerman; Kromer

zwie go Moncastrum.

Kaczubej za, to równie nazwa tatarska, pierwotna miaa by
Kacuha; bya to osada i forteczka, na miejscu której stana, w r. 1794,

dzisiejsza Odessa.
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skiego pówyspu (DJugosz), a w wiekach póniejszych

Jazowieccy, Sieniawscy i inne mone domy Rusi dzier-

yy ziemie okalajce Oczaków, hodoway tam swe stada

i pobieray danin od Tatarów, którzy z poza uj Dnie-

strowych, z Budaku, przepdzali na bujne pastwiska

„pól dzikich," zroszonych krwi wielu pokole swe li-

czne trzody i stada koni. Tak wic granica Polski doby

Jagielloskiej biega w ten sposób, i okalaa nietylko

porzecza dolnego Dniepru, nietylko stepy (oddzielajce

zaludnione okolice Podola, na pónoc od Jahorlika po-

oone i osady nad Rosi od morza Czarnego) znane

pod nazw „pól dzikich," ale okalaa cae Pontyjskie po-

morze, zamknite midzy ujciem Dniepru i Dniestru ^).

Wobec takiego stanu rzeczy, odprawa Batorego

dana posom tureckim, „i nie wadnie ziemiami Niu,"

t. j. porzeczem dolnego Dniepru — bya jeno wybiegiem

dyplomatycznym. Wybieg ów nie powsta pierwotnie

w gowie Batorego, bo i przed nim wypierano si na

Wawelu wszelkiego wadztwa nad Niem, ilekro z Ca-

rogrodu woano natarczywie o poskromienie inkursyj

Niowców. Ju za dni ostatniego Jagielloczyka, pose

Rzeczypospolitej, kasztelan Wojnicki, Piotr Zborowski,

stojc u podnóka tronu Padyszacha, zrzuca z ramion

swej ojczyzny zarzut nieposkramiania kup swawolnych,

co zbrojnemi odziami wpaday na wody Pontu, lub sze-

rzyy postrach drog ldow w dziedzinach muzuma-
skich. A zrzuca ów zarzut nie w inny sposób, jak tó-

maczc si, e „Polska poskromi ich nie moe," bo to

1) Piasecki, str. 52.
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„s Kozacy z rozmaitych narodów, nikogo nieslucha-

jcy..." ^). Niewiele przesady byo w tych sowach, na

Niu bowiem oddawna gromadzio si wszystko, co naj-

bujniejsze, najbardziej niespokojnego animuszu byo, nie

do wród kozactwa ziem ruskich, ale w caej tamto-

czesnej Rzeczypospolitej. Gniedzili si oni na ziemiach,

które podlegay beru Jagiellonów i ich nastpców, sami

za nikogo nie suchali, „gdy — jak mówi gos wspó-
czesny — bya to garstka ludzi rónoplemiennych, sa-

mopas bkajcych si, nie majcych ani staych siedzib,

ani staych praw i od nikogo niezalenych" ^). Polski

wadza tam sigaa, gdzie osadnictwo pewne postpy ju
zdziaao, gdzie step przesta by pustyni; gdy tymcza-

sem wród „pól dzikich", na „ostrowach i porohach," co

ju leay poza kresami cywilizacyi, gasy promienie tej

wadzy. Mona tam byo broi bezkarnie, bo niczyje oko

nad owerai pustyniami nie czuwao, i chyba wzrok ora,

co wzbi si ponad „dzikie pola," zdoa dojrze owych

„junaków," jak si ornie zgromadzali, by i na u-
piecze wyprawy za morze lub zaciga si pod obce

chorgwie dla szukania sawy.

Ch sawy, prawdziwie rycerskie usposobienie to-

czenia bojów, jeno gwoli zdobyciu laurów i walczeniu

z niewiernymi, oywiay stepowych moojców, w pierw-

szych dziesitkach lat ich usadowienia si na Niu. Zna
skadowe pierwiastki tamtoczesnego kozackiego organi-

zmu przewanie byy napywowymi z Jagielloskiej

Rzpltej; zna wówczas nie wsiko jeszcze byo wiele

1) Tame.
2) Heidenstein.
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pierwiastków, miejscowych pierwiastków, co byy pozo-

staoci po iiordach poowieckich, po owych Torkach,

Czarnych Kobukach, Berendejach, i stanowczo przyczy-

niy si do póniejszego zdziczenia spoeczestwa koza-

ckiego, kiedy za dni ostatniego Jagielloczyka, i na schyku

XVI stulecia, widzimy owych moojców niowych praw-

dziwymi rycerzami, obrocami krzya, ostoj ucinionych.

wierszczewski, przewódzca kozacki, szlachcic z Lubel-

skiego, zaoyciel Krzemieczuka '), Sokoowski, Suew-

ij wierszczewski nalea do wielkiej liczby tych, co za dni

ostatniego Jagielloczyka, i póniej, napywali na nisze porzecza

Dnieprowe i tam wytwarzali now dla siebie ojczyzn, zapominajc

niekiedy o dawnej. wierszczewski nie nosi na swera sumieniu plamy

tego rodzaju. Posta to ciekawa, acz o rysach bardzo bladych, uwy-

datnia si w dziejach. Samo nazwisko jego róni latopiscy rónie

podaj. Grabianka Hryhory, kronikarski kompilator z koca XVII

wieku, mieni go wiergowskim. (Patrz „Letopi Hryh. Grabianki

Hadiaczskaho Pokownyka" wyd. Kijów. Archeograf. Komis. 1854,

w Kijowie, str. 21). Leon BoboUski, mnich wschodniego Kocioa

z Wydubickiego klasztoru, pod Kijowem, w swej kroniczce, wydanej

w Kijowie w roku 1854, z rkopisu XVII wieku, nazywa go ioiersz-

czewskim i to wielekro. Póniejsi badacze przeszoci mieni go

mrgowskim. (Patrz N. Kostomarowa, Iwan Sioirgowskij Ukrain-

skij hetm. XVI wieka... 1855 r. — Jul. Bartoszeioicz, w Encykl.

Pow. 1807 r. T. XXIV str. 413). — My trzymamy si mnicha Wy-

dubickiego klasztoru, Leona Boboliskiego, który mia w rku polskie

róda dziejowe; kroniczka jego pen jest polonizmów; sam on, pra-

wdopodobnie, by polskim szlachcicem i, mieszkajc na prawym brzegu

Dniepru, wiksz mia mono ustrzedz si przekrcania polskich

nazwisk, anieli Hryhory Grabianka, oddawna osiady na Zadnieprzu,

dla którego dwiki polskie zupenie obcymi si stay, a odlega tra-

dycya przybywaa do spaczona ma znajomoci rzeczy a wielk

niechci. (Porów. Letopi Hadiacz. Pokownyka H)-yhorya Gra-
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ski i mnodzy inni z kresowycti ziem, cign jako sprzy-

mierzecy ze zbrojnymi i dobrze okrytymi poczty do

Iwoni, hospodara wooskiego, aby tam stawia czoo

Turkom. Rycerska ta wyprawa na Wooszczyzn bya
podjt — jak si wyraa póniejszy o sto przeszo lat

kompilator kronikarski — „nie pytajc o to przeoonych

koronnych" ^). Jak ta wyprawa prowadzon bya, „nie

pytajc przeoonych koronnych." — „bez wiedzy króla"

i Rzeczypospolitej, tak i inne wyprawy z Niu przedsi-

brane byy bez wiedzy króla, „ani te tego rozumiejc,

eby to przeciwko niemu byo" ^). Taka samowola ludzi

rycerskich, u porohów Dnieprowych zamieszkaych, we-

sza z czasem w obyczaj, szczególnie za za dni niowej

Kozaczyzny, która ju w epoce owego wierszczewskiego,

podczas zamykajcej si doby Jagielloskiej, zawizywaa
si „za progami Dnieprowymi" w „Bractwo siczowe,"

czerpic z Polski i z jej ducha narodowego sam myl
instytucyi i onej zasady. Lud na Rusi. który oprócz haj-

damaczyzny nic póniej nie wytworzy, zdoby si nie

móg i, zaiste, nie zdoby na rzucenie podwalin instytu-

hianki. wyd. kij. Archeograf. kom. str. 21. Letopisiec itd. jeromon.

L. BoboUski, str. 259, '278, 280—28.5, 287, 291 wyd. kijów. Arch.

kom. — U Bielskiego (Kronika M. Bielskieyo, wyd. Turowsk. str.

134G i nastp.j. wierszczewski nie jest .Swirgowskira nazywany, ale

wierszczewskim. Nazwa wirgowski powstaa jako przekad pierwia-

stku nazwiska — wierszcz zowie si wirka lub wirga w mowie

Rusinów. Grabianka tak przetómaczon nazw wpisa do swej kro-

niki, zkd Kostomarow j zaczerpn, mao si troszczc o krytyk

róde dziejowych.

1) L. BoboUski, str. 278.

2j Kronika Marcina Bielskiego, wyd. K. Turowskiego, str. 1346.
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cyi kozackiej. Z ziem rodkowych Rzeczypospolitej przy-

niesiono na Ni myl obrony kresów od muzumaskiej
powodzi i tam j rozwijano, tworzc kozactwo, t. j. uor-

ganizowane zastpy lekkiej jazdy. W dawnej polszczy-

znie, jak mielimy tyle „Ukrain", ile byo pograniczy Rze-

czypospolitej, tak niemniej i o kozactwie wprzód syszano

w borach, nad górn Dwin i po nad górnym Dnie-

prem, zanim wytworzya si „Niowa Kozaczyzna" na

stepach, na nizinach dolnego Dniepru, wród „pól dzi-

kich," która swem mianem zaguszya wszelkie inne Ko-

zaczyzny. O witebskich, litewskich Kozakach staje si

gucho, kiedy na widowni wypadków wystpuj Kozacy

z dolnego Dniepru, rycerze stepowi rozgonego imienia.

O innych Kozakach dzieje zapominaj, tradycya milknie —
imi pospolite Kosak (jedziec, konny opryszek, odak
nieregularnej jazdy) przedzierzga si na imi wasne. Ju
w XVI wieku rozmaici „stratecy," ludzie krwi ognistej,

czsto bannici, ludzie bez jutra, a z niechlubnem wczo-

raj, zabiegszy na Dnieprowe niziny, sadowi si tam,

dni sawy, boju, aknc upów: przybieraj za miano

Kozaków, póniej Niowców. Pierwotne znamiona chrze-

cijaskiego rycerstwa rycho odbiegaj jednak owych

druyn kozackich, bratajcych si z rónobarwnemi gro-

madami wielorakich opryszków, chronicych si na Ni
przed mieczem kata lub upajajcych si bojem, gwoli

zaguszeniu w swej piersi wyrzutów sumienia, czy te
ukryciu na dzikich ostrowach, pod przybranem mianem,

sromu, co pali czoa wielu, co ich wygna z pod ojczy-

stego nieba, skaza na wyzucie si z wyszej cywilizacyi,

zatracenie dla niej nietylko siebie, ale caego szeregu
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póniejszych pokole. Bratajc si z miejscowym tumem,

moe posiadajcym dobre wrodzone instynkta, ale a-
dnego wiata, szlachta wytwarzajca Kozaczyzn niow
i sama wreszcie dziczaa. Inaczej te by nie mogo; ci-

gy bój i obcowanie z Tatarstwem, z potomkami owych

Poowców, Torków, Berendejów, wieo znikych z wi-

downi dziejowej, waciwie za zespolonych, zlanych z krwi

Sowian dolnego Naddnieprza, czynio ich dzikimi. Ju
przy kocu XVI w. narzekania na „swawolestwo" ko-

zackie mno si. Nie dba szlachcic, który a tam za-

bieg, o swój klejnot herbowy, o sw poprzedni nazw,

o ród, o kolebk, gdzie ujrza wiato dzienne, o wiar

ojców, o ich obyczaj; wie si on na pogaskich kre-

sach w bratni sojusz z tymi ywioy, co go wspieraj

w boju przeciw pogastwu i w tej fali kozackiej znika —
tonie. Polski indywidualizm zatraca si, rozpywa wród
innych ywioów na Rusi. Za dni Walezyusza, o zmroku ga-

sncej doby Jagielloskiej, rycerstwo niowe uywao, jeh

nie wycznie, to bez zaprzeczenia przewanie, w uroczy-

stszych chwilach przynajmniej, polskiej mowy. Kiedy bo-

wiem Iwonia, hospodar wooski, „podniós wojn prze-

ciwko Turkom" i wezwa pomocy królewskiej, a król

mu jej odmówi, zwróci si na Ni ku Kozakom, , wie-

dzc" — jak czytamy we wspóczesnym kronikarzu —
„e s (oni) ludzie sobie wolni i mowie midzy nimi

dobrzy; posa do nich, proszc ich, aby mu do tej po-

trzeby przeciwko Turkom przybyli" ^). Otó, gdy z Dnie-

prowych ostrowów, z cienistych ugów Niu, bujnemi

') Kronika Mar. Bielskiego, wyd. Turowsk., str. 1346.
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trawy porosych, wysypao si Kozactwo w liczbie dwu-

nastuset ornych, pod przewodnictwem wspominanego

ju przez nas wierszczewskiego, Iwonia „do nich rzecz

uczyni jzykiem polskim, bo mówi po polsku bardzo

dobrze..." ^).

Zna te dwiki byy im wybornie znane, gdy ho-

spodar wooski nie innym, jeno polskim jzykiem ich

wita i tak sam mow otrzymuje odpowied. Nic w tem

niema dziwnego, wszake to byy latorole wielkiego pnia

polskiego szczepu, który konary tamtoczesnej wolnoci

rozpostar by naonczas szeroce po caej wschodniej Eu-

ropie. Poza szerokiemi granicami Rzpltej legy „dzikie

pola" — krwawa widownia przez cae wieki wielkich

acz bezowocnych zapasów. Na owych miedzach poga-
stwa i dziczy tatarskiej czas i boje, odcicie od wiata

wikszej cywilizacyi zacieray wszelkie znamiona polsko-

ci w Kozactwie, które coraz bardziej dziczao. Przy kocu
XVI w. statysta, marzcy o kolonizacyi polskiej, syste-

matycznej, na Niu i wród „pól dzikich," wyranie mówi

o owem dziczeniu Kozactwa. „...Tem si (t. j. porzdnem

osadnictwem) — mówi on — i kozacka dzika druyna

do sprawy, porzdku i posuszestwa przywiedzie, i za-

biey si tym trwogom i niebezpiecznociom, które z ko-

zackiego swawolestwa na Rzeczpospolit przychodz,

i inszym jeszcze wikszym, które z tego swawolestwa

z czasem uró mog, albowiem wiele ich, coby si do

') Tame, str. 1340. Mówi o tem i zakonnik z Widubickiego

monasteru. Patrz Letopisiec L. Boboliskiego, wyd. kij. Arch. kom.

str. 279.

2

DUPLICATE
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Kozaków uda mieli, nawet i ci sami, co w kozackiej

druynie bd, do rycerstwa si tego (t. j. uorganizowa-

nego) udadz, gdzie saw sw i dusznem zbawieniem

swem i z pewnem opatrzeniem swem z maonkami
i dziatkami swemi, uczciwie przed P. Bogiem i ludmi

y bd mogli, daleko przystojniej ni u Kozaków; za-

czem Kozakom druyny i mocy nie bdzie dostawao,

e si ni o co kusi nie bd mogli, i owszem, sami

Kozacy w to si rycerstwo zacne, sprawne i W. Królew.

M. posuszne przeformuj" ^)... Wczenie tedy, i bardzo

wczenie, bo na zaraniu tworzenia si Kozaczyzny, sy-

sze si daway gosy o „trwogach i niebezpiecznociach,"

które nawiedzay Rzplt „z kozackiego swawolestwa".

Gosy te coraz szerszem echem biegnce wzdu okolic

osiadych, ociennych Niowi, brzmiay wreszcie i w gbi
kraju. Pamitnikarz, sigajcy swem urodzeniem rzdów
najmodszego z wnuków Jagiey, Teodor Jewaszewski,

pod rokiem 1595 i 1596, nie szczdzi sów na opis plon-

drowania Nalewaj ki z kozack druyn po Podolu, Wo-
yniu i wreszcie Litwie, gdzie dotar by ów wataka do

Kopyla i Sucka, ubieg by nawet Mohylew nad górnym

Dnieprem, „obsyajc naokó i rozkazujc skada sobie

podarki"... „Jako i dawali"... koczy rówienik owocze-

snych pokole, rusk mow krelcy swe pamitniki ^).

Jeli tak daleko od kresów, poza borami warownego

bagnami Polesia, nie mona byo bezpiecznym by od

*j Patrz Polska Nina albo Osada Polska, przez ksidza Pio-

tra Grabowskiego, prób. Parnawskiego. Wyd. Turowskiego, str. 57.

-j Pamitnik T. Jewaszewskiego. Nowogródz. podsdka (1546

—

1604). Wyd. f. X L., str. 61 i nast.
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krwawej swawoli kozackiej, nie dziwmy si gonym na-

rzekaniom z ziem bliszych kresom a temsamem i Ko-

zaczyznie, zwaszcza w czasach póniejszych nieco. Pani

Krystyna Zubrzykówna Korzeniowska za 24.000 z. pol.

sprzedaje, w r. 1637, mi, pikn wo, ocienn kre-

sowym ziemiom, aby coprdzej wynie si w gb kraju,

gdy „ma," jak si ze wspóczesnego jej listu dowiedzie

mona, „wielkie dolewki od ssiad i Kozaków" ^).

Burzliwe ywioy, chronice si na Ni, potrzebo-

way ujcia, przez które zbyteczny wir ycia mógby si

rozla na szerszych przestrzeniach, poza szranki zwykej

ich dziaalnoci. upiecze instynkta przytem wzrastay,

dla których wóczce si po „dzikich," a wedle poety-

cznej nazwy muzumaskiego wiata, po „krwawych po-

lach" ubogie tabory tatarskie nie daway dostatecznej

poywy. Dawne genueskie osady, wówczas za ju ta-

tarskie grody Krymu, jak Kaffa, ongi hodownica Jagiel-

loczyka, i inne na Tauryckiem pomorzu lece, tudzie

kupczce porty Maej Azyi — Synopa, Trapezunt, za

dalek, a czsto burzliw fal Pontu, wabice swemi

wschodniego przepychu bogactwy, samo wreszcie Bizan-

cyum, stay si celem wypraw kozackich na zbrojnych

odziach. Wyprawy owe, tak zwane „chadz^i," pene nie-

bezpieczestw, pontne tysicem moliwych przygód, wró-

ce saw i up bogaty, umiechay si dziwnym uro-

kiem dla tych zdziczaych czsto, a zawsze chrobrego

serca synów Niu Dnieprowego. Raz rozpoczte, z pe-

wnem powodzeniem prowadzone, wyprawy wodne Ni-

*) Patrz u Jul. Bartoszewicza, w Encykl. Pow. XXV str. 960.

2*
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owców, coraz czstszemi staway si i bardziej doku-

czliwemi dla muzumaskiego wiata. Cignli na nie

nietylko uorganizowani w bractwo rycerskie Niowcy,

którzy w ten sposób ywili si, „ratowali swe chudoby,"

jak mawiali, ale wszystko, co byo na kresach ukrai-

skich rycerskiem czyli kozackiem, nie zaniedbywao bra

udziau w tej pogoni za upem i bojem. W pocztkach

XVII stulecia ju o innych Ukrainach dzieje nie mówi,
jeno tem mianem oznaczaj pogranicze z pogastwem
muzumaskiem. Pogranicze za owo w pocztkach rze-

czonego wieku usuwa si coraz dalej w gb stepów

i wreszcie dobiega do ziem Niowych, kdy fale Dnie-

prowe spotykaj „zapory" ze ska podwodnych, lub roz-

bijaj si i pieni miryadami kroplistego ddu o wielkie

way kamieni, które legy w poprzek gbin rzecznych,

miano za „progów", czyli w mowie ludu „porohów"

nosz. Takie zblienie si woci zaludnionych do poro-

hów, coraz bardziej spajajcych si za pomoc osad-

nictwa z krajami Rzpltej, stawao si dla pastwa niebez-

piecznem. Ju nie mona byo Rzpltej w XVII wieku na

nieustanne narzekania Turcyi zasania si dawnymi dy-

plomatycznymi wybiegami, i si „nie wada" ziemiami

Niu. Potrzeba byo, jeli nie owe ostrowy, „za poro-

hami" lece, ow Sicz „trzymajc regiment nad mor-

sk armat," z któr najcia na Krym i Turcy czynia,

w karby naleyte uj, by nie wywoywaa walk z Tur-

cy, nie wywabiaa wilka z lasu swemi „morskiemi

chadzki" do muzumaskich wybrzey, to przynajmniej

naleao nie dopuszcza, eby z okolic zoranych ju pu-
giem polskiego osadnictwa, nie napyway na Ni nowe
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ywioy burzliwe. Batory zamalo mia czasu podczas

swych rzdów, by zdoa skutecznie ponaprawia wszyst-

kie szczerby, co ju tu i owdzie na wgach olbrzymiego

gmachu Ptzpltej zarysowywa si zaczy. O Kozakach

„konstytucyj Stefana Batorego adnych nie mamy" —
pisze Jul. Bartoszewicz ^). Tak, uchwa sejmowych a-
dnych w tym wzgldzie przy królu Stefanie nie byo,

chocia on nie zapomina o Niu, o jego dalekich za-

ktkach nawet. Pami innych królów oddawna wygasa

na Zadnieprzu, imi jednak Batorego wieci tam dotd
wród poda ludu. Gmin z okolic Perejasawia nazywa

go ^Wielkim Batorym" (Weiyki Batory)... Panowanie

tego króla, zaiste, „wielkiego," poprzedzio póniejsze

wanie z Kozaczyzna, nie dziwmy si wic, i z pami-

ci o nim nie splata si ani jeden wyrzut goryczy, ani

jedno sowo niechci. Otcha, przepeniona krwi bra-

tni, nie lega jeszcze w onej dobie midzy dwoma szcze-

pami starego sojuszu Rzpltej. Batory wiele robi dla

ludu, co na kresach walczy i prace jego, kto wie, czy

z caej Rzpltej nie najlepiej tam oceniano. Uniwersa

tego króla, wydany 26 sierpnia 1576 r., bardzo jest wa-

ny dla wewntrznego rozwoju ycia na Niu '). Daro-

wuje on, jak rzeczony uniwersa gosi. Kozakom zapo-

rozkim miasto Trechtymirów i miasto Samar, gdzieby

„niedoni, okaleczali Zaporocy mogli mie przytuek

i stosowne opatrzenie". Trechtymirów lea ju w Ukra-

inie, blizko Kijowa, we wociach, w kraju zaludnionym,

1) W Encykl. powsz. T. XIX str. 493.

*) Patrz dzieo rosyjskie Istorya Nowoj Sieczi; Skalkowskdho.

Cz I str. 30 i nast., Cz. II str. 300.
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acz ju na kresach. Samar za to pustynia Niowa, gró-

dek „staroytny," wedle brzmienia nadania królewskiego—
sercem Niu moe si mieni. Ley on o trzy mile od

ujcia rzeki Samary do Dniepru, w kraju zadnieprskim.

Wody rzeki Samary, majce wtedy znacznie wyszy po-

ziom, anieli teraz — Samara wówczas spawn bya —
otó, wody te, podzielone na duo odnóg, tworzc pra-

wdziwy labirynt ach i wysp, sitowiem gsto porosych,

wraz z przylegym gajem dbowym, skuteczniejszym pu-

klerzem mieni si mogy dla gródka od czambuu Tata-

rzyna i równie gronych naj szaraczy. W cieniu ga-

jów samarskich stany szeregi futorów, zimownikóio, pa-

siek, gdzie chronili si i ziemi uprawiali ci, co orem
wada nie chcieli lub nie mogli, co zrywali z siczowym

celibatem, a wreszcie tumy, które „z woci" i z gbi
Rzpltej fal dnieprow, niekiedy z rodzin, przybywali,

szukajc na rubieach dwóch wiatów podniesienia si

„ze swej chudopacholskiej biedy". Samar zakwitn ^).

Obok zielonej dbrowy sady winiowe otoczyy lepianki

osadników; i gdyby nie wrogie ssiedztwo Ordy, rychoby

ku Oreli — lewem Dnieprowem porzeczem — z pou-

dnia ku pónocy — pomkny siedziby osadniczej rzeszy.

Ziemi byo podostatkiem. Wyej przytoczony uniwersa

(1576 r.) nadawa Zaporocom „na szpital i odpoczynek"

nietylko „staroytny gródek Samar z przewozem," czy-

nicym zapewne dochód, bo z Siewierszczyzny szed tam-

tdy szlak ku progom i Perekopowi, ale przytem i „zie-

^) Teraz miasto Samar zowie si Nowomoskotosk, jest powia-

towem, naley do gubernii Jekaterynosawskiej.
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mie w gór Dnieprem do rzeki Oreli, w dó za a do

stepów Nogajskich i Krymskich". A wszystko to czyni

Batory, jak gosi przywilej rzeczony, w nagrod wielkich

usug Niowców, wstrzymujcych sw piersi najazdy

poganina na Polsk i jej przedmurze — Ukrain. Po

dobie Batorego, wszelkie urzdzania stosunków Niowych
budziy wstrt, nieciy niechci nigdy ju nie mogce by
stumionemi. W kraju zorganizowanym byo konieczno-

ci wprowadzenie tak zwanego „porzdku ze strony

Niowców i Ukrainy". Pod tem mianem, po raz pierw-

szy spotykamy w zbiorze uchwa sejmowych ujcie w pe-

wne karby prawa Niu Dnieprowego. Uchwaa powoana,

we trzy lata po zgonie Batorego orzeczona, ukróca sa-

mowol kozack, poddaje ich wadzy hetmana, który ze

swego ramienia ma im naznaczy przeoonego, albo

,, starszego, czowieka szlacheckiego narodu," bez woli

za i wiedzy hetmanów koronnych „nie mieli przecho-

dzi granic koronnych, ani wod, ani ziemi" ^). Dalsze

brzmienie owego „porzdku ze strony Niowców i Ukra-

iny" gosi, e nie s mocni przyjmowa Niowcy od tej

chwili „nikogo do towarzystwa swego... nad wol star-

szego, albo przeoonego, a starszy... nad hetmask wol,

i ma ich by zawsze regestr u hetmana". Rzeczpospo-

lita, czynic uchwa tak, uznawaa jedynie tych za na-

lecych do kozackiej instytucyi, którzy „na regestrze"

wpisani byli; czuwaa nad krokami owych wpisanych,

za ich czynnoci stajc si odpowiedzialn wobec innych

pastw. Wszyscy „po za regestrem" zostajcy, mieli si

') Yoluraina Legum, t. II, str. 13:29.
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odtd uwaa za kupy swawolne. Rozciganie doni prawa

i adu nad tymi, co go zna nie chcieli, byo jedn z pod-

stawowych przyczyn nieukontentowa póniejszych, du-
goletnich zaburze, wani i sieci zawika. Liczba „re-

gestru" w rozmaitych czasach bya rozmait; ztd cige
zatargi o niewypisywanie z regestru. Tumy na Niu
i we wociach ukrainnych byy mnogie, na dziesitki

tysicy liczce niekiedy szeregi ludzi, którzy w bojach

sterali swe ycie; nieli je ochoczo na usugi Rzpltej,

opuszcza wic nie chcieli sztandarów, pod którymi chlu-

bnie nieraz lata strawili: pozostanie poza regestrem, uwa-

ali za zniewag. Konstytucya sejmowa pozwalaa wpra-

wdzie niewpisanym do regestru i, „gdzie czyja wola" ^),

lecz to byo zna dla nich ma pociech. Rozwielmo-

nione monowadztwo polskie, kolonizujc prawy brzeg

Dniepru na obszarach, które „niczyj dotd byy wa-
snoci" — a wic zajmowano je, niczem si nie kr-
pujc, czujc si w swem prawie — nie wiele oszcz-

dzao drobnych wacicieli, ziemian, co opuszczajc sze-

regi regestrowych Kozaków, wraca mieli do roli. O przy-

kady smutne samowoli — gnbienia maluczkich przez

panów i pópanków, nader atwo: do wspomnie Ka-

linowskiego, co w XVI jeszcze' wieku wznosi w Husia-

tynie szubienic dla ojca Nalewajki ^), i gone w dzie-

jach zajcie Chmielnickiego z Czapliskim, sug domu
Koniecpolskich, e o innych zamilczymy. Dochodzenie

krzywd na panitach, z których kade byo przemonem

1) Patrz Zbiór Pam. Jul. Ur. Niemcewicza, t. VI, str. 219.

-) Pamitnik Teod. Jewaszewskiego (1546— 1604), str. 60.
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u siebie, w swych wociach, tworzc sfatuni in statu,

niepodobiestwem byo dla wielu. Opuszczajc szeregi,

„wychodzc z regestru," mogli i, „gdzie czyja wola,"

ale zarazem grozio im ujarzmienie — ta najdotkliwsza

z klsk dla syna kresowych stepów. — Tego zna oba-

wiano si przedewszystkiem, kiedy Kozacy w nastpny

sposób, niepokoje swe wyraali: „jako ten juryzdykcyi

paskiej, swobodnym by wszy,, podlega moe?..." Ndza
nigdy ich nie przeraaa, kady zamach na swobod sro-

dze oburza. Zmniejszenie regestru — t. j. iloci koza-

ctwa,, które byo na odzie Rzpltej — rozogniao wie-

lekro namitnoci i sprowadzao powikszenie si iloci

moojców na Zaporou — w Siczy. Potrzeba byo zbrojne

rami postawi midzy kresami osadnictwa ukrainnego,

biegncego coraz dalej w gb „pól dzikich," i Zaporo-

em, gdzie, wolni od wszelkiej kontroli, zbierali si w wiel-

kie kupy, tak ci, których nie. przyjto do regestru, jak

inni, swawolni, którym si przykrzyo ycie osiade.

Owem zbrojnem ramieniem midzy „woci" i Za-

poroem, bya to twierdza Kudak, która lega niej pierw-

szych „zapór," a u pierwszego z „porohów" i rozwar-

temi paszczami swych dzia, skierowanych ku falom dnie-

prowym, miaa strzedz wszelkiego przystpu do Siczy,

„za porohy," bez wiedzy i pozwolenia polskich komi-

sarzy.



II.

Zanim przystpimy do dziejów zaoenia twierdzy

Kudaku i okolicznoci towarzyszcych jego istnieniu, tu-

dzie upadkowi, rozpatrzymy si po owym Niu, bardziej

znanym ojcom naszym, ni obecnemu pokoleniu ^).

^) Samo nawet pochodzenie nazwy Niu stao si mao zna-

nem dzisiejszej dobie; jako dowód moemy przytoczy, i bd kro-

nikarza Bielskiego (patrz Kronika M. Bielsk, str. 1358), gdzie on

powiada, e Nis jest rzek, dopywem Dniepru, (!) powtarzany by
przez powaniejszycli badaczy dziejowych. Pomieniony kronikarz tak

si wyraa: ,,ci ludzie (Kozacy) na Nisie pospolicie bawi si owie-

niem ryb (która )'zeka wpada w Niepr), tame je na socu bez soli

susz i temi si w lecie tam ywi..." Sowa Bielskiego wzi w do-

brej wierze i J. Moraczewski — nie znajcy mowy ludowej — spotykamy

bowiem ów bd racy w jego szacownem dziele, w Dziejach Rze-

czypospolitej Polskiej (ks XXVII, str. 17. Pozna, 1853 r.). , Pier-

wotnie mówilimy tylko o Niowcach, to jest ludzie zbrojnym, który

si trzyma u. rzeki Niu" — pisze J. Moraczewski na wyej wspo-

mnianej stronicy. — Rzeki takiej wcale niema i nigdy nie byo. Biel-

ski, który sysza o wielkim handlu, prowadzonym w Kijowie rybami,

w znacznej czci suszonemi, z któremi Kozacy prz\'jedali z dol-

nego Dniepru (w mowie ludu z nyzuj, owili za je w dnieprowym

dopywie, o czem w Kijome opowiadali, sdzi, e ów nyz (dolna
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Lud tameczny — owi przedhistoryczni Polanie nad-

dnieprzascy — pierwszy w swej mowie nada ziemiom, co

tworz porzecza Dnieprowe, na poudnie od Kijowa miano

Niu, tj. dolnego porzecza Dnieprowego. Ni i Podole,

to dwa nazwiska oznaczajce dwa jednakie pojcia. Po-

dole jest mianem ziem dolnego Dniestru, Ni za dol-

nego Dniepru. Poudniowe koczyny Niu opieray si

o morze Czarne, podczas gdy pónocne miay sw gra-

nic te okolice porzecza. gdzie egluga na Dnieprze staje

si nieco utrudnion z powodu podwodnych raf, coraz

to czciej spotykanych od ujcia rzeki Psiou, kdy je-

szcze przy Zygmuncie Augucie wzniesiono zameczek na

wzgórzu o skalistych podstawach, Krzemieczukiem zwany.

Waciwie za brzeg rzeki Oreli, lewego dnieprowego do-

cz rzeki) jest nazwiskiem dopywu. Dopyw ten jest rzek Samar,

o której szerzej powiemy na dalszycti stronicacli niniejszej pracy. —
Bardziej dokadnem, przynajmniej stosunkowo do powyszycli dwóch

mylnyci wskazówek, jest okrelenie W. A. Maciejowskiego, który

mieni Ni „nizkiemi nad Dnieprem pooonemi rolami" (polami) (patrz

W. A. MaciejoiosTciego Pimiennictwo Polskie, t. III str. 380). Okre-

lenie jest „bardziej dokadne," powtarzamy, lecz „niezupenie". Za-

suony badacz nie widzi ju w Niu rzeki, zdaje mu si wszake, i
to pola „nizkie, " co niby nasze na Powilu uawy. Podobnie s-

dzi i Jul. Bm^toszewicz (patrz Encykl. Pow. t. XIX str. 491). S
tara niziny, s szerokie poza porohami ki (u miejscowego ludu

zwane piawnie, bo si kpi corocznie, paioi podczas wiosennych

powodzi), lecz ustrój ziem w znacznej czci wyniosy; szczególnie

brzeg prawy porzecza, kdy legy stepy znacznie podniesione nad po-

ziom wód, przecite tylko wwozami i jarami, które, spywaj ku

Dnieprowi i jego dopywom. Niziny tedy s mniejszoci caej prze-

strzeni ziem tych.
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pywu — i wybrzea Taminy — rzeki z prawej strony

z Dnieprem czcej si — mona uwaa za pónocn
miedz Niu.

Wdrowiec, pyncy w XVII w. z Kijowa fal dnie-

prow Jcu doowi (na nyzj, spotyka osiedlone prawe po-

rzecze tylko do ujcia Taminy, podczas gdy lewe miao
osady dalej pomknite na poudnie, do Psiou, a nawet,

chocia z rzadka do Oreli. Za Tamin, Psioem i Orel,

sobody koczyy si. Leg tam ju step, ziemia garbata

tysicami mogi, przecita wwozami, gdzie na stokach

okrytych rolinnoci, na skraiskach lasów — których

te dziewicze ugory niezupenie byy pozbawione — tu-

liy si pojedynczo rzucone futory, lub niekiedy pug
oborywa szeroki szmat pustyni na nowo zawizujce

si siedlisko czowieka, na now sobod. Mylnem jest

pojcie, e stepy owe byy pozbawione lasów. Niewiele

ich byo, lecz si spotykay; i im do dawniejszych ró-

de signiemy, tem o wikszej ich iloci dowiemy si.

Jeden z najdawniejszych podróników, opisujcych te

kresy cywilizacyi europejskiej, by Eryk Lasota, pose

ces. niemieckiego Rudolfa II. który w XVI w. jedzi

z dyplomatycznemi zleceniami do Siczy, za progi dnie-

prowe. Otó ów Lasota, jadc stepami Niu, z tej strony

progów, widzia tak gsto knieje, i w nich, wród dnia,

na ciece bardziej od innych uczszczanej, niby na wiel-

kim gocicu, bo nim wiedli siczowi przewodnicy gocia,

którego uczci chcieli, spotyka niedwiedzia. Opowiada-

nie Lasoty, które czerpiemy z jego przed niewielu do-

piero laty wydanych notat podrónych, pomówionem
o przesad by nie moe. Szcztki lasów niowych do
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dzi jeszcze widzie si daj; a inne róda, póniejsze,

lecz równie wiarogodne, stwierdzaj spostrzeenia nie-

mieckiego dyplomaty, przed trzema z gór wiekami za-

pisane. Nad rzek Samar, jednym z wic^kszych lewych

dopywów dolnego Dniepru, wród ziem niowych, o par
mil od porohów, dotd przetrway szcztki duych bo-

rów, gdzie budowano owe odzie na 60 stóp dugie, 10

szerokie, które wielekro kozack druyn niosy na mu-

zumaskie pomorza. Dzi z owych nadsamarskich lasów

zostay tylko szcztki, do wszelako pokane, by da
miar o caoci owych ongi duych borów. Nie mówic
o prastarych wskazówkach Lasoty, co do kniej i lenych

dzikich ostpów, na prawem porzeczu niowego Dniepru,

nie mówic o istniejcych wiadectwach borów nad Sa-

mar, o podaniach starca, co pamita jeszcze w poo-

wie XVni w. bory wskim pasem biegnce, lecz mie-

rzce par mil dugoci ponad wyniosemi brzegowiskami

macierzy wód tamecznych, w okolicy ociennej dawnemu

Kudakowi — posiadamy bardzo cenne stwierdzenie istnie-

nia pewnej iloci lasów na Niu, wyranie wskazane na

mapie inyniera króla Wadysawa IV, Beauplana, umie-

szczonej przy jego opisie Ukrainy ^). Mapa pomieniona —

1) Podania tu wspomniane starca stuletniego, do wykszta-

conego, nazwiskiem Mykita Kori, który cae ycie strawi na Niu,

umar za po r. 1829, zebra rosyjski pisarz StoroenJco, (Patrz Ukra-

iski Opoioidanija Oleksy Storoenka. Spominki pro M. Kora).

Dzieo Beauplana, przy którem powoana tu mapa znajduje

si, nosi tytu: Description cl' Ukrainie, qui sont plusieurs promnces

du Royaume de Pologne, etc. 1660. — Na mapie, wydanej przez

Petersb. Akademi Nauk, w pierwszej poowie XVIII wieku, ozna-
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zdjta w pierwszej poowie XVII wieku — wskazuje

due pachty lasów Niu. Nie do bowiem, i nad rzek
Tamin legy spore obszary lasów, jedn poaci przy-

tykajce do woci, jak Mlejów, a drug sigajce wy-

yn Inguu, lecz i po nad Dnieprem, na porzeczu pra-

wem, w kierunku porohów s one wskazane ^). Lasy te

jednak, w stosunku do obszarów stepowych, byy ma
zielon oaz na szarem tle pól obszernych, spalonych

najczciej promieniami poudniowego soca. Na tych

stepowych obszarach wóczyy si niekiedy ordy koczu-

jcych Tatarów, na dziesitki secin ilo sw liczce, ze

stadami, z ruchomemi jurty i gronym rynsztunkiem bo-

jowym, co odstrasza od kolonizacyi stalszej, gdy lada

chwila zagon ordyców móg z dymem puci, zupi
prac lat dugich. Kiedy wic na pónoc od Taminy
i Psiou sobody roiy si, i zburzone, zrabowane przez

Tatarów lub Kozactwo, prdko z popielisk dwigay si,

z dworkami opalisadowanymi, z czstokoami wyniosymi

i bram zamczyst, na Niu ludzkich siedzib staych pra-

wie nie byo. Czowiek, na wzór stepowych bobaków,

kopa sobie nory i gniedzi si chwilowo w tych ubo-

czone równie w miejscowociach wyej wspomnianych lasy, chocia

nad rz. Samar zapomniano je wskaza. Rzadki ten zabytek karto-

graficznej sztuki wschodniej Europy nosi miano: Atas Bossijskoj

sostojaszczej iz XIX specialnych kart przedstawlajuszczej Wsieros-

sijskuju Imperiju s pogranicznymi zemlami... \i.A.Vei&rshw:^, 1745 r.

*) Mlejów, wie w okolicy miy, teraz w gub. Kijowskiej,

wasno w XVII stuleciu Koniecpolskich. W lasach przylegych tak

wielk ilo potau wyrabiano, e Chmielnicki, rabujc dobra sala-

checkie, skoro t majtno zaj, sprzeda rzeczonego produktu za

dwakro sto tysicy bitych talarów. (Staroytnoci Polskie, 1. 1 str. 478).
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uchnych ziemiankach. By on tam gociem, koczowa,

podobnie jak Tatarzy lub stada dzikich koni, co po kil-

kadziesit sztuk razem updzay si po stepie, gdzie ich

brano nieraz za Tatarów, widzc zdaa wznoszcy si

sup kurzawy.

Jeli czowieka, poza porzeczem Dnieprowem, w gbi
stepów, gociem rzadkim widziano, to o zwierza wcale

nietrudno tam byo. Beauplan, który dugie lata w Pol-

sce strawi, wielk mnogo sió i miasteczek na Ukra-

inie osadzi, a Ni wybornie zna, gdzie do dzi wzno-

szce si resztki waów Kudaku wedle jego planów zo-

stay ongi usypane i uzbrojone, szeroce w swym opisie

mówi o mnogoci zwierza w ziemiach niowych. Poza

górn Samar, ku wschodowi, byy bawoy, biki; wsz-
dzie za jelenie, dziki, stada wilków, sarn, okoo poro-

hów sumaki spotykay si, a step skopany by, niby

grzda, norami bobaków, o któreto nory utykay na po-

lach konie jedców ^). Ryb masy wielkie owiono w Dnie-

prze i jego dopywach; w jeziorkach stepowych, które

ryb przepeniay si niekiedy, gina ona marnie, brak

byo bowiem rk do ich owienia. Handel rybami pro-

wadzi Ni z Kijowem od wielu wieków. Ju za dni

drugiego z synów Jagieowych spotykaj si w Kijowie

uchway, tyczce si tego handlu rybiego Kozaków, co

przypywali z nyzu (z dou rzeki) do Kijowa. Niowcy
owi, rybacy, gównie z Samary przypywali, która o par

1) Patrz Beauplan'a D^scription d' Ukrainie, qui sont plusieurs

provinces du Moyaume de Pologne contenue depuis les confins de

la Moscovie, jusque aux limites de la Transylvanie ensemble leurs

tnoeurs etc. P. le Sieur de Beauplan. Rouen 1660.
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staj wyej pierwszego „progu" wpada do Dniepru. Okoo
jej wybrzey i na ujciu mieszkajcy Kozacy, bawicy

si ryboówstwem, miano „rzecznych" nosili. O nich

pisze Bartosz Paprocki ^), w nader ciekawej swej opo-

wieci o podróy Samuela Zborowskiego na Ni, i byy
to pierwsze osady kozackie, wyej porohów lece, „Wo-

dni" ci „Kozacy," acz rycerze i kupcy zarazem, bo i w gór
do Kijowa, i w dó „na ostrowy, na paionie, za poro-

hy" do ornych ludzi, ryby z samarskich toni i zwierza

z samarskich borów posyali, yli ubogo, w lepiankach,

w ziemiankach, do których sklecenia czsto bryy ska

nadbrzenych przyczyniay si, uatwiajc im budownicz

prac i dajc bezpieczne schronienie, gdyby Tatarzyn, po

up wikszy do woci cigncy, zechcia i na Niu plon-

drowa. Prostaczy ów lud, zoczywszy suto przybrany

orszak Samuela Zborowskiego z kilkudziesiciu wesoej

szlachty, z okolic Pomorzan, Oleska, Zborowa przybyy,

z dostatni a zbrojn cib hajduków i pachoków ró-

nego miana, upiiechem szyderczym wita butne polskie

panitko, skócone z wasnem spoeczestwem, zepsute

wolnoci, nie umiejce ceni darów Boych. „Panie to

jakie pieszczone" — mówili rzeczni Kozacy — „nie

znajce nigdy adnej ndzy, z nami tu nie bdzie móg
wycierpie niedostatków" ^). Niedostatek, brak nietylko

wszystkiego, do czego cywilizacya XVI w. przyzwyczaia

ju polskie panita, ale brak koniecznych, dla miernego

1) Patrz B. Paprockiego: Herby rycerstwa polskiego, Kraków,

1584 r.

2) Tame.
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nawet stanu ziemian niezbdnych potrzeby ycia wszdzie

na Niu i za dni Samuelowycli i póniej bya widoczn.

Ugorem stay przeto tameczne obszary. Jeli bowiem

wród zaludnionych oaz, z których najwiksz bya Sa-

marya — t. j. prawe porzecze rz. Samary, gdzie by
gródek Samar i szereg futorów na skraiskach borów,

tudzie za dni Beauplana, do dzi pod teme mianem

istniejca wie Pieszczanka — jeli, powiadam, dziewi-

cza rola gdzieniegdzie poznaa si z lemieszem, to ów
ks uprawnego pola zaledwie na ycie oracza wystarcza;

kto nie bawi si rol, je nie mia co; a oraczy za

dni Kudaku w ziemiach niowych bardzo mao byo.

Dajemy tu glos znanemu w przeszoci naszej, obe-

znanemu z ukrainnem yciem, ks. Józefowi Wereszczy-

skiemu, biskupowi Kijowskiemu. W jednym ze swych

listów, wiaty ten statysta dobrze malaje brak rod-

ków do wyywienia si w niowych ziemiach, gdzie nie-

kiedy acniej byo o beczk zota, bo ta, z upów na

poganinie lub w ziemiach chrzecijaskich wasnej ma-

cierzy zdobytych, w kryjówkach kozackich niejednokro-

tnie znajdowaa si, anieli o beczk ziarna na miejscu

zrodzonego, a od codziennych potrzeb oracza zbywa-

jcego 1).

Powoany przez nas list biskupa Wereszczyskiego

tyczy si projektowanych przeze wypraw dla zniesienia

krymskiego Tatarstwa. „...Jazda i piechota — mówi on

w rzeczonym licie ^- ma si cign do Now. Were-

1) List ów wydrukowany wród Pism politycznych ks. bisk.

J. Wereszczyskiego, str. 183. Wydanie Turowskiego.
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sowa i do Biaej Cerkwi, bd te do Wasylkowa, gdzie,

wytchnwszy koniom i sobie, potrzeba si bdzie w y-
wno wszelak za pienidze sposobi i w czóna". Tak

wic z powyszych wyrazów widzimy, i na schyku

XVI stulecia, mniej ni na pó wieku przed wzniesieniem

Kudaku, na wiele mil od Tarainy, bo ju okoo Rosi,

troszczy si naleao o zaopatrywanie si w ywno,
pustynia bya ju za miedz. Koczy si wiat chrze-

cijaski, a z nim uprawa myli i roli — zaczynay si

„dzikie pola".

Posuchajmy dalszych w rzeczonej sprawie ywie-

nia si Niu uwag biskupa-obywatela. „...Na którychbyto

czónach ta ywno ich i piechota wszystka a do Za-

poroa Dnieprem bya zaprowadzona. A jazda jeszcze

na miejscu zczywszy si z Kozaki, jecha bd mu-

sieli polem dzikiem, opatrzywszy si take ywnoci,
ju nie wozy, ale w jukach do miejsca sobie zroczonego

(naznaczonego), gdy w kilku miejsc (sic) bd si scho-

dzi z czóny dla brania z nich ywnoci. Dla którego

sposobienia si ywnoci za pienidze i w czóny po-

trzeba bdzie przed sob przysa szafarze i z pienidzmi,

które pienidze nie mog by na..." (tu opuszczony wy-

raz, zapewne byo „inn") „ywno obrócone, chyba na

chleb suchy, a na mki w beczkach i jagy, do tego

i na jaowice i woy, które misa musz by wszystkie

powdzone, k'temu i na octy i gorzaki dla przestrzega-

nia myta, bo Nieprowa woda sama" — dodaje wesoo

ks. biskup — „nowym ludziom jest niezdrowa".

Nie poprzestajc na tem szczegóowem wyliczaniu,

czego brak na Niu, Wereszczyski uzupenia je innemi
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wskazówkami, dobitnie wiadczcemi, e nie do w dro-

dze, ale i w Zaporou, potrzeba byo o wszystko si

troszczy, wszystko sprowadza, poczwszy od owoców

niewieciego gospodarstwa, wcale nieznanego, gdy „tam

(na Niu) — jak mówi o kilkadziesit lat póniejszy Bo-

gusaw Maszkiewicz, zwiedzajcy Kudak w r. 1647 —
„gruntów nie wyrabiaj, dla niebezpieczestwa od Ordy,"

„na rybach mieli si dobrze" — mówi tene — „zboe

bajdakami od Kijowa i innych woci podwoono im" ^).

Nie dziwmy si tedy, i wiedzc co to za pustynia bya,

z pod pióra Wereszczyskiego nastpujce drobiazgi we-

szy do wyej powoanego listu, raczej iristrukcyi dla

zamierzanej, nieziszczonej wszake potrzeby. „...A w sery,

w maso, w misa pókowe" — czytamy dalej w onej

instrukcyi — „potrzeba si w to z domu, albo w ci-

gnieniu sposobi, bo w nowym kraju, przez wielkie woj-

ska kozackie, bardzo teraz skpo. Do Zaporoa przyje-

chawszy i ywno wszelak, co jego bdzie, zostawiwszy...

potrzeba si uda bdzie do Perekopu..." ^).

Na urodzajnych nowinach rola gdzieniegdzie wy-

robiona i to „bardzo mao i ostronie" — jak nam opo-

wiada Maszkiewicz, rówienik pokole, co patrzyy na

„ruin" tych okolic i caej Ukrainy za dni Chmielni-

ckiego — obfitego plonu da nie moga. Czego nie wy-

paliy wczesne wiosenne upay, czego nie stratoway ko-

pyta Ordy lub dzikie stada koni, wóczce si po stepach,

*) Patrz Dyaryusz Bogusawa Kazimierza Maszkiewicza

w t. V Zbioru Pamit. Historyczn. o dawn. Polsce.

2) Pisma polityczne ks. Józefa Wereszczyfiskiego, bisk. kij.,

wydanie Turowsk. str. 184.

3'
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to poara szaracza. Ru owymi najazdy skrzydlatego

wroga czciej i sroej w one wieki, anieli póniej, ni-

szczon bya. Nestor ju o jej spustoszeniach porzeczy

Dnieprowy cli duo mówi. „O tej pladze — pisze on pod

r. 1094 dnia 26 sierpnia — nie wiedziano przedtem na

Rusi, a my teraz musielimy j naszemi oczami ogl-

da". Ogldanie owo szaraczy coraz to czstsze byo
równie na Dnieprowskiej jak i Podkarpackiej Rusi. Nie

upyn rok bowiem, a ju wspomniany letopisiec znowu

pami ponownej klski uwiecznia. Chmury jej okryy

wtedy „cay kraj, i a straszno byo patrze, jak ku pó-

nocy cigny". Od dni Nestora do doby wdrowania

Beauplana po ziemiach Niu, w roli osadczego i troszcz-

cego si o ich obron, prawie sze wieków uniosy na

swej wenistej a leniwej fali nurty dnieprowe, i klski

najazdów szaraczy z równ jak ongi srogoci ciyy
nad Ukrain, szczególnie nad ziemiami Niu. Chmury jej

miy promienie soca, wdzieray si do izb i ziemnych

siedlisk czowieka. Beauplan powiada, i niepodobna byo
je w mieszkaniu, bo i tam wciskaa si szaracza, za-

gldajc do misy. Jedziec w polu nie móg jej podoa;
ko mu odmawia posuszestwa, wierzga, rzuca si;

dokuczliwy owad wpada mu do nozdrzy, do uszu, pod

kopytami wydaway grube warstwy szaraczy chrzst

przykry dla suchu konia, przykry za zapach ze zdepta-

nych owadów, wraz z zaraliwymi wyziewy ryb martwych

na stepowych pojezierzach, napeniay powietrze zarali-

wymi miazmatami, szerzyy choroby, staway si udr-

czeniem dla ludzi i koni. Udrczenia owego pojcie wzro-

nie jeszcze bardziej i istotniejsz w oczach naszych po-
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sta przybierze, gdy dodamy do czstych udrcze sza-

raczy prawdziwe katusze, dowiadczane rok rocznie na

Niu, w dniach majowych, z powodu owadów, komarów

i muszek wielorakich, od których jeno dym stepowych

burzanów i miecia móg si sta po czci skutecznem

lekarstwem. Szczliw byJa ta wiosna, gdy powia wiatr

od Siewierza, z pónocno-wschodnich kresów Rzeczypo-

spolitej, rozrastajcej si w tym kierunku za dni Beau-

plana. Owa „dma" z Siewierza — e uyjemy sów sta-

rej polszczyzny — rozpdzaa nietylko chmury komarów,

muszek dokuczliwych, ale szaracza nawet widziaa w pó-

nocno-wschodnim wietrze wstrt dla siebie i w popochu

po nad wody Pontu cofaa si. Inynier króla Wady-
sawa IV, tylekro przez nas powoywany na wiadectwo,

Beauplan, tak o muszkach tych i komarach pisze: „...Zrana

tylko wida zwyczajne i mao szkodliwe, ale o poudniu

pokazuj si wiksze, nieraz grube na palec i do tego

niezmiernie dokuczUwe. Przyczepiay si do koni, do lu-

dzi, gryzy ich do krwi, do spuchnicia. Pod wieczór

chmury komarów zdaje si jedn pyny mas!"... Jeli

lato miao swe wielkie przykroci, to zima równie na

Niu gotowaa duo nieraz klsk. Byy zimy ciepe, ddy-
ste, oba porzecza Niowe pyny wówczas jednem mo-

rzem bota — i w takie to zimy mona si byo spo-

tka z czambuem Tatarzyna, który wród niegów i mro-

zów nie czyni najazdów — ale spaday niejednokrotnie

na Ni zimowe zamiecie i mrozy, z jakiemi chyba kdy
na pónocy walczy czowiek i walczy skuteczniej od Ni-

owców, bo do ich nawiedzin przyzwyczajony, przygo-

towany, corocznie ciera si z gron, otaczajc go



— 38 —

przyrod. Na Niu, gdy spadaa twarda zima, a Beauplan,

jak sam opowiada, doznawa jej srogoci kilkakrotnie,

nieliczny tameczny mieszkaniec cierpia niemao, jeeli

poza „kureniem" siczowym, lub nie pod strzech futoru,

nie wród cian ziemianki, spdza mu j przyszo. Za-

oyciel Kudaku, Beauplan, podczas wyprawy w roku

1646, ponad rz. Merem, dopywem Worskli, wasnemi

oczy widzia, jak u wozów, wiozcych kuchni hetmana

pol. Mikoaja Potockiego, konie pomarzy ^). Byy to lata

wyjtkowe, niemniej wszake spaday one na Ni i lad

takowych spotykamy w wielu wiadectwach tamtoczesnych,

które od zagady przypadkiem ocalay. Nad brzegami

Mera, chocia rozbito Tatarów, odbito od nich upy
i jece, prowadzone z moskiewskich krajów, chocia zmu-

szono Islam-Giraja do ucieczki „w mrozy tak cikie —
czytamy u jednego z pamitajcych t epok — a lu-

dzie na koniach umierali," twarda wszake zima poro-

bia niemae szczerby i w polskich szeregach. Stracono

wtedy od mrozu par tysicy ornych i tysic koni ^).

') Patrz Pamitniki o Koniecpolskich, str. 179.

-) Bitwa na Merle nastpujce rai sowy opisana w jednej z ulo-

tnych broszur XVII w.:

„Wic prdko potem, gdy z moskiewskiej strony

Szy z plonem hordy, z murawskich ich zbije

Szlaków, na Merle, by nie zapadali

W granice polskie jako zamylali...

(aiona posta Korony Polskiej... i t. d. Rymem soioie-

skim przez X. Wale. Odymalskiego... w Krakowie).

Mero, w Rodowodzie domu Koniecpolskich, herbu Pobóg...

pisanym w r. 1651 (patrz Pamitnik o Koniecpolsk. str. 179, przyp.)

mylnie jest wskazanem jako dopyw Dniepru, gdy rzeczka ta wpada
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Wyjtkowe te klimatyczne klski, nie odstraszay

od cignienia na Ni. Mona tara byo ycie urzdza
jak si podobao. Urzdzano si wic w sposób nie za-

wsze godzien pamici potomnyci. Niepodejranej powagi

wiadectwo biskupa Wereszczyskiego mówi, i pewna

cz modziey, co si na Ni udawaa, upia tam jeno

„czabany tureckie" ^). Smutny ten objaw wyuzdanej swa-

woli przysparza nam tylko dowodów, e zbyt rónobar-

wne tumy na Ni spyway z fal Dnieprow. Ni sta-

wa si zbiegowiskiem coraz to tumniejszej ciby wszyst-

kiego, co skóconem byo ze spoeczestwem i ochoczo

leciao na jego skraiska, czsto gwoli sawie, obronie,

czciej zaiste ku habie i utrapieniu wasnego narodu.

Na Niu, w -obliczu hord dzikich, zdziczaych osadników

i „wszelakiego rodzaju strateców i gwatowników,'' y-
cie hamulca nie posiadao. Zepsucie zaraliwie oddziay-

wao i na uczciwsze jednostki; a nawet „porohy" nie

zdoay póniej wstrzyma jego zabójczych wpywów
wród ycia siczowego.

Sicz bractwa kozackiego miecia si za progami.

Najdalszy to kres siedzib ludzkich, acz rozsianych rzadko

i noszcych cechy koczowniczego istnienia. Siczy nie mo-

na byo nazwa ani miastem, ani te wiosk: tabor to

raczej koczowniczy. Gwarno tam byo i ludno w budach

do Worskli, na pograniczu gubernii dzisiejszej Charkowskiej i Pu-

tawskiej, mniej wicej o czterj' mile od ra. Putawy.

1) Publika ks. Józefa Wereszczyskiego z Wereszezyna etc.

Kraków, l.o9i r. Wydania K. Turów. str. .5.

Czabanem, równie teraz, jak w XVI wieku, nazywaj na ste-

pach naddnieprzaskich pasterza pilnujcego trzody owiec.
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i ziemiankach „kureniami" zwanych. Wszystko tam przy-

pominao Wschód, gdzie ndza, zahaczenie o wygodach

ycia, brak ich poczucia, spotykay si obok szat cennych,

bryl zota, upów zdartych na pogaskich grodach, pod-

czas „chadzek" na morze, lub wypraw ldowych ku ni-

szemu Dunajowi. Poza Sicz, ow stolic zaporozkiego

rycerstwa, pustynia otwieraa si coraz to szersza. Ple-

jada wysp dnieprowych, coraz szersze nurty wielkiej ma-

cierzy wód niowych, drobne dopywy wysychajce la-

tem a na wiosn toczce mtne fale znacznej iloci wód,

miejsca dobrze znane zwykych przepraw czambuów
tatarskich, kiedyniekiedy podnoszone przez Turków usi-

owania wzniesienia zameczków, gwoli przeszkodzeniu

„chadzek" kozackich na Czarne morze, to jedyne uroz-

maicenia jednostajnych widoków ziem niowych, waci-
wie zaporozkich, na poudnie od Siczy,

Od pónocy Sicz zamykay porohy, które si ci-

gny od ujcia Samary ku poudniowi, do tak zwanego

przyldka Kiczkas.

Ju przy ujciu Psioa egluga, jak wspominalimy,

staje si utrudnion. Skay podwodne, szczególnie pod-

czas nizkiego wód poziomu zdradziecko czyhaj na ód
wdrown. Beauplan, który cay Ni wozem, konno lub

odzi od Kaniowa po Kudak, i dalej, zwiedza, z dziwn

dokadnoci opisuje wyspy dnieprowe, co legy w zie-

miach niowych. Nie pójdziemy wszake za tym przewo-

dnikiem, którego oko nie zapomniao oprze si na a-
dn z wysp dnieprowych, podczas gdy szybka ód od

pónocnych granic Niu, od ujcia Oreli, wioda go ku

Samary ujciom, to jest do miejscowoci, kdy egluga
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si koczy, bo tam ju, na strza luku, nie dalej, szumi

pierwsza z katarakt — „poroh kojdacki". Myl jednak

nasza spocznie, acz nader chwilowo, na dwóch miejsco-

wociach: „Romankowskim kurhanie" i „Monastyrskiej

wyspie" ^).

„Kurhan" ów, to najstarsza z siedzib niowców.

Tam prawdopodobnie bya pierwsza ich Sicz; ladów
dziejowych wyranych niema o tym fakcie, s tylko

mgliste podania i cze niowców, co dugo przetrwaa

dla prastarych popielisk. Kiedy kresy cywilizacyi, uprawa

pól, posuny si bardziej ku poudniowi, rycerstwo ko-

zackie podyo za progi. Okoo dawnego jednak popie-

liska dawnych taborów niowców, zbierali si oni tam

wielekro „na rady," tam czynili popisy swych szyków,

ztamtd nieraz podawali do bratniej zachty ornym
gromadom, co mieszkay „we wociach" wabic je na

Ni, „za progi" ^). „Monasterski ostrów." lec na wiel-

kiem rozdrou wodnych szlaków, od wielu wieków by
siedzib czowieka. O kilka stajan poza tym wyniosym
ostrowem, leniwo pynce wody Samary cz si z Dnie-

prem. W dawnych wiekach pync od Kijowa do Euxynu,

aby omin progi, wpywano na nurty samarskie i wio-

1) Pierwsza z tych miescowoci ley o 7 mil na pónoc ujcia

rzeki Samary jest obecnie wiosk Romankowem. Druga za o V2 mili

wyej rzeczonego ujcia, pod miastem Jekaterynosawem.

'^) Kulisz (rosyjski pisarz) Zapiski o Juinoj Basiei I. str. l.oO

Istoryczeskij Abzor Prawosaw. Chryst. Cerkwi to predieach nynie-

szniej Jakatierynosawskoj Jeparchii 1876 r. (Broszura ta bezimienna

jest prac prawosawnego, jekateryno^awskiego biskupa Feodosja)

str. "24 i inne.
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slujc niemi w gór biegu rzeki, tudzie jej dopywu
Wolczy, dochodzono do wierzciiowisk takowej, gdzie prze-

cigano czóna, „przewlekano" je przez niezbyt wyniose

roztoki wód na przestrzeni mierzcej pi stajan zale-

dwie i tam ód znowu rzucona na Muszu wody, dzi

zwanego Miusem, co Tanaisowi danin ze swych fal

skadaj, wpywaa na mtn to Meotyjskiego morza.

Szlak ten wodny, bd Dnieprem przez progi, bd okólny.

Samar. Wocz. Muszem i dolnym Tanaisem, nosi na-

zw „greckiego szlaku" ^) Wyspa wyniosa, „Monaster-

skim ostrowem" zwana, wznoszc si nad inne wynio-

soci swego poziomu, górujc nad wodnym, „greckim"

szlakiem, bywaa gospod waregskich konungów, którzy

z wyyn Kijowa sieli postrach na wsze strony orn
doni swych druyn. Ponad t wysp tysice legend

niby blaopióre anioy powieway przez szereg wieków.

Dzi ycie inne wszystkie je unioso bezpowrotnie. Ten

jednak tum poda, co jeszcze w przeszym wieku zalu-

dnia puste pobrzea ostrowu o kamiennej podstawie,

wskazuje, e duo ycia, myU, szau, jku boleci i go-

sów dzikiego tryumfu przepyno ponad tym ksem
ziemi, rzuconym na wód rozdrou. Za dni Beauplana

zwano ten ostrów „Monasterskim." pamitka to jakiejci

pustelni mniszej, wieccej ponad obszarami niedawnego

wówczas pogastwa tych ziem, niby bdne ogniki wród
cieniów nocy. Ale ju w XVII stuleciu z pustelni jeno

legenda pozostaa. Na tej wyspie wyobrania synów Niu
widziaa w, Andrzeja apostoa ziem pónocnych; wi-

^) Czytamy u Nestora: „Greczesky bie put' iz Wariagw Ch-eki"^-
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dziaa Poowców, Torków, Berendejów, przyjmujcych

chrzest z doni jakiego Grzegorza z Grecyi. Wszystkie

te podania, ju dzi zamare uosobiaj niejako proces

dziejowych przeksztace, zlewania si, przeobraania

hord dzikich, wyszych z mongolskiej kolebki na szczepy

sowiaskie, co, majc w swych yach krew obc, prze-

odziay si w szaty innego jzyka, obyczaju, ale zacho-

way waciwoci charakteru protoplastów — dz boju,

upu, niedbanie o ycie, pragnienie zemsty, upajanie si

krwi, bodaj wytoczon z pod braterskiego serca.

Doba póniejsza, doba ju dziejowa, widziaa na

owej wyspie Samuela Zborowskiego, który na niej po

raz pierwszy spotka Niowców, „wodnych Kozaków,"

o których mówihmy. „Zborowski, pisze Bartosz Papro-

cki, znalaz tam dwustu Kozaków rzecznych..." A „temi

tam rzekami" dodaje w innem miejscu pisarz XVI wieku,

„mona i do hordy i do Moskwy" ^). „Ghadzki" wo-

dne nie byy wtedy tradycy, lecz ywym faktem, co

rozwija si wanie wówczas, wzrasta, nic tedy dzi-

wnego, i tak dokadnie o kierunku rzecznych szlaków

by powiadomiony sprawozdawca wdrówek Samuelo-

wych.

Midzy ostrowem o legendach prastarych, a pra-

wem porzeczem wyniosem, s wiry i przeszkody wik-

sze ku egludze. Przedsmak ten porohów zowie si „za-

por". Dzi, gdy do wieków stara podniolejsze wy-

1) Herby rycershca, Paprockiego; wyd. Turów. str. 157

i nastpna.
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niosoci porohów, wic ju i modsze ich siostrzyce,

mniej grone, „zaporami" zwane, nie s tak straszne dla

sterników niowych. Za dni przeddwustuletniej przeszo-

ci, czciej i tumniej, anieli dzisiaj, wiosujcej po tej

poaci wód Dnieprowych, „zapory," nietylko „porohy,"

dreszczem napeniay mniej chrobre serca. Niektóre „za-

pory" byy tak grone, i je mieniono porohami; pod-

czas kiedy poroh, przy niszym poziomie wód przebyty

szczliwie, rozzuchwalony pomylnoci bohater wiosa,

mieni jeno zapor. Ztd pltanina nazw i rónica Hczby

porohów. Nie mówic o póniejszych, bo z biegiem czasu

coraz mniej wiadomsi stajemy si tego, co wiedzie

powinnimy, wdrowcy XVII wieku rónie podaj sam
nawet liczb owych wodospadów. Dworzanin ks. Jere-

miasza Winiowieckiego. Bogusaw Maszkiewicz, zwiedza-

jcy porohy ze swym panem (w r. 1647), nalicza ich

dwanacie. Beauplan widzi trzynacie, acz ostatni na

dziesi tylko lat przed pierwszym oblicza te przeszkody

„greckiego szlaku". Wskazówki królewskiego inyniera

bez zaprzeczenia wiksz powag mog si cieszy, bo

on je objeda z urzdu, kilkanacie lat strawi na Ukra-

inie, pozna si wic z jej obliczem bardziej dokadnie

od kilkodniowego wdrowca Maszkiewicza. Trzynacie

tedy liczono porohów, acz ich nazwy zmieniano i ilo
podawano rozmaicie, biorc wielekro poroh za zapor

i odwrotnie, Woronowa np. zapora w XVI wieku sy-

na mniej gronie: póniej, gdy Rusaka zdradziecka

pocigna ód moojców na dno rzeki, „Woronowa za-

por" podniesiono do godnoci porohu, zostawiajc da-
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wn nazw. Ósmy wic próg dnieprowy nosi odtd na-

zw „poroh, Woronowa zapora" ^).

Posuwajc si od „ Monasterskiego ostrowu" dalej

ku niowym ziemiom, zaraz spocznie oko nasze na uj-

ciu Samary z lewej strony porzecza, a przed nami

o kilka stajan eglugi, da si widzie, poza paru malemi

wyspy piervvszy poroh „Kojdacki". Na lewo brzegowisko

pJaskie lub falujce si we wzgórza mniej podniose, na

prawo za brzeg wysoki, panujcy równie nad wejciem

do krainy wodospadów, jak i nad ujciem Samary. Na
tymto brzegu prawym, stano owo orne rami, ów
gony Kudak, który mia wstrzymywa, „chadzki koza-

cze" z ziem osiadych na morze lub na Ni, trzyma

1) Wedle Beauplana podajemy tu nazioy i porzdek porohów

zgadzajce si z nazwami i iloci dzisiejszych w tym wzgldzie wy-

kazów statystycznych Jekaterynosawskiej gubernii, w której granicach

na przestrzeni dziewiciu mil te wodospady spotykaj si: 1) Koj-

dacki, 2) Surski, '^) ochanny, 4) Strzelczy, o) Dzwoniec, 6) Kniay,

7) Nienasyte (najznakomitszy), 8) Woronowa zapora, 9) Górny

Wolny, 10) Budyo, 11) Zawuany, 12) Leny i 13) Dolny

Wolny.

Nazwiska porohów wszystkie s ju z owej doby, gdy mon-

golskie szczepy znikny ze stepów naddnieprzaskich. Nazwisko tylko

Kojdackiego porohu jest tu wyjtkiem — EojdaJc, wyraz tatarski,

sprone ma znaczenie.

Najznakomitszy poroh Nienasyte otrzyma swe imionisko, jak

twierdzi Bogusaw Maszkiewicz, i przeprawa okoo niego nawet l-

dowa, „wóczc czóna brzegiem", pochaniaa kilka ofiar corocznie.

Mieniono go przeto „nienasyconym", aroczn przepaci wabic do

gbin.
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w posuchu równie Sicz, dziesicio-milow przestrzeni

oddzielon od pierwszego „progu," jak i wszystko, co

na tych kresach byo osiadlem, lub walsajcem si, co

niepokoio sw macierz Rzeczpospolit, jak niemniej

dranio Turcy, rozrywajc jej sojusz z Polsk.



III.

Turcya, jak widziano za dni ostatniego z naszych

Zygmuntów, nie bya to rozsypujca si w proch pira-

mida przebrzmiaej wielkoci. Najmielszemu z umysów
tamtoczesnych statystów, nie mogo w onej dobie, ani

na chwil posta w sferze jego roje, e nim na zega-

rze wszechwiata trzecie stulecie upynie, potny ten

w rku karzcej doni Boga taran wolnoci ludów, pa-

dnie bezwadnie. Sztandar Proroka, rozwinity w trzech

czciach wiata, zagraa zbisurmanieniem caej kuli

ziemskiej. Potni baszowie marzyli jeno azali rycho

królestwa Zachodu zamieni si w paszyakaty prawo-

wiernych. Sdzili si by ludem wybranym do przewo-

dniczenia wiatu i mienili si bardzo owieconymi. Inni

nawet wierzyli w rzekomy postp, co mia si w Turcyi

w XVI wieku rozwija. Na kilka tygodni przed zgonem

Zygmunta Augusta, kiedy si odbywa Sejm w War-

szawie, wiele mówiono u dworu o uczonoci Turków,

ku czemu daa pochop mowa posa tureckiego, zna re-

negata, miana po acinie. Uderzya drobna ta okoliczno

ludzi mylcych w naszem spoeczestwie. „Wielu utrzy-
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mywao, pisze w mowie ruskiej naoczny wiadek tego

zdumienia na zamku warszawskim, e Turcy pilnie si

ucz aciny w miecie francuskiem Paryu, a bodaj nie

przeniosy si do nich nauki, jako przenosiy si pierwej

od jednycii narodów do drugich, co i teraz si dzieje,

jako wnosi wypada z tego, co syszymy o wielkiom

rozmnoeniu nauk w pastwach tureckich; cho przecie

wielu te chrzecijan, ssiadujcych z Turkami, w mo-
wie si ich zakochali. A któ wie, na co to Pan Bóg

raczy kiedy obróci" ^). Jeli tak wietnemi rojeniami

wszechstronnej wielkoci Turków napeniay si gowy
ociennych ludów, stojcych w istocie na podniosych

wyynach tamtoczesnej cywilizacyi, to nie dziwmy si,

i tem bardziej ta wysoko potgi mcia samym Tur-

kom gowy i zalepiaa ich tak dalece, e zapominali

o kruchoci wszystkich dzie rki ludzkiej, zapominali,

e i dla nich wybije godzina odejcia, w której tysiczny

raz rzec bdzie mona, i chwaa ziemi jest przemijajc.

Nie dziwmy si, e ufny w sw potg jeden z baszów

w salach seraju ciska posowi Zygmunta III, Mikoajowi

Czyowskiemu (w r. 1589), sowem zniewagi i wybuja-

ej pychy. „Macieli rozum, czujcie si! Kto si mnie kiedy

opar?" woa minister sutana, peen oburzenia. „Lka
si mnie Pers, Wenetowie dr, Hiszpan si modli, Nie-*

mie musi da co ka; do was pol wszystkie hordy

tatarskie, Multany, Woochy, basz budzyskiego, temes-

warskiego beglerbeka z Sylistryi, ze dwiema kro sto

^) Pamitnik Teodora Jeicaszewskiego, Nowogrodzkiego pod-

sdka 1546—1604. Wyd. X. T. L. str. 21.
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tysicy ludzi, a wy si to macie mnie oprze?"... ^). Po-

dobne woania baszów i ministrów Porty, w pysze swej

nieznajcych granic, zdarzay si coraz to czciej. Na

przeomie dwu wieków, XVI i XVII, kiedy wzrost bru-

talnej siy, któr potga Osmanów urosa, stan u szczytu

swego rozwoju, groby ze strony Turcyi bezmiernie wzma-

gay si i sroyy. Zapobiegano ziszczeniu grób tych,

zasaniajc sw piersi miedz pastwow, co zarazem

bya pograniczn dwu wiatów miedz. Któ zliczy owe

mogiy, które usypaa Rzeczpospolita na tysicach po-

bojowisk? Kto jest w stanie oceni naleycie warto
krwi przelanej przez najprzedniejszych jej synów, war-

to zakóconego spokoju rodzin, morza ez wylanych

i brzemienia trosk dwiganych na ramionach wielu po-

kole? Padali nieznani, maluczcy; szy na zagad ca-

ymi rody zagonowi i siermini, obok imion wietnie

odbijajcych na karcie dziejów. Siwa gowa hetmana

ókiewskiego, który jak sam o sobie rzek, „czterdzieci

cztery obozy zoy," a na swych ramionach bezpiecze-

stwo Rzeczypospolitej dwiga, pada na boniach Gecory

pod mieczem poganina, „eby nie patrze na ze czasy

ojczyzny miej", i swym upadkiem wstrzymuje powód
muzumaskich hord. Z krwi hetmaskiej, z koci kre-

sowych rycerzy powstaj mciciele. Bój na rubieach

pogastwa trwa cigle. Przedniejsi z nieznanymi i za-

pomnianymi ciga si zdaj na wschodnich Europy

kracach. Turcya we wszystkich walkach, w drugiej po-

lowie XVI lub pierwszej XVII wieku, rozpoczynanych

1) Kronika Marcina BielsJciego. Wyd. Turów. str. 1631.



— 50 —

z Polsk, lub któremi jej grozia, nieustannie powouje

si na kozackie najazdy; twierdzi, e z Niu przedsi-

brane „chadzki" na morze, e kozackie i zaporozkie nie-

pokojenia jej granic, s gówn przyczyn wszystkich

nieprzyjaznych kroków, które Porta zniewolon jest po-

dejmowa przeciw Rzeczypospolitej. róda owoczesne

pene s tych narzeka Porty, uporaina si o poskro-

mienie Zaporoców, o wstrzymanie ich wypraw „z mor-

sk armat" na wody Pontu. Dugie rzdy Zygmunta III

nic stanowczego w tym wzgldzie nie dokonay; na barki

synowskie spada i ta sprawa do zakoczenia^ podobnie

jak wiele innych. Wadysaw IV z waciw sobie ener-

gi wzi si do jej zaatwienia, co tem acniejsz rzecz

dla si zdawao, i na stray kresów sta wówczas he-

tman W. Kor. Koniecpolski, m, co ycie stera na usu-

gach krajowych, zna wybornie sprawy niowe i wada
tam olbrzymiemi obszarami ziemi. Hetman Koniecpolski

nie posiad wprawdzie po swym teciu, hetmanie ó-
kiewskim tej mioci ludu ukraiskiego, jak si cieszy

bohater pól kuszyskich, ale wielki hart ducha, umys
rozlegy, zachowanie u pogan, rokoway, i zabezpieczo-

nym wreszcie zostanie pokój na caem muzumaskiem
pograniczu, Ujcie w karby Zaporoców, przecicie wszel-

kiej komunikacyi Siczy z górnemi okolicami Niu, zkd
Zaporoe podsycanem byo nieustannym napywem no-

wych si „z woci" i z gbi nawet kraju, zamknicie

drogi do lasów „samarskich," gdzie budowano statki,

któremi „swawolestwo kozackie" swe „chadzki" za mo-

rze odbywao, stao si naglc koniecznoci. W gowie

hetmana Koniecpolskiego powstaa przeto myl wzniesie-
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nia twierdzy kresowej midzy ujciem Samary i po-

rohami.

Rok 1634 przyniós Polsce niespodziane a wielkie

zdobycze na wschodniem pograniczu. Pokój Polanowski,

zamykajcy chlubn smolesk wypraw króla Wady-
sawa IV, oddawa Rzeczypospolitej Smoleszczyzn i Sie-

wierszczyzn, posuwajc polsk miedz pastwow da-

leko na Wschód. Wigili w. Jana, owego pamitnego

w dziejach narodu roku, odbywa król-zwycica wjazd

tryumfalny do Wilna, wród powszechnej radoci, do

której przymieszay si jednak i smutne wieci. Pou-
dniowa granica kraju zagroon zostaa od Turków, któ-

rzy mieU zamiar z ogromnemi siy cign do Polski.

Wprawdzie wódz tej zamierzonej wyprawy Abazy-basza,

na tydzie przed wjazdem Wadysawowym, bawi je-

szcze w Adryanopolu, i, o ile wnosi mona z korespon-

dencyi jego z hetmanem Koniecpolskim, stojcym wtedy

z maemi siami nad Dniestrem, wcale nie myla tak prdko
ruszy si ku polskiej granicy; a jednak po caej Rze-

czypospolitej trwone biegay wieci o blizkiem wtargni-

ciu Turków ^). Teraz, jak uprzednio, wadze Wysokiej

Porty powoyway si na wyprawy kozackie, mienic je

gówn przyczyn swych wzgldem Polski wrogich za-

mysów. Wspomniany Abazy-basza, w jednym ze swych

listów do Koniecpolskiego, wyrany nacisk kadzie na

tak zwane swawolestwa kozackie, mienic je przyczyn

podnoszonej przez sutana wyprawy. „Najjaniejszy ce-

1) Porówna z Jistami Abazy-baszy u Przyckiego, str. 275

i inne.

i*
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sarz j. m., z przodków swym szerokim panujc pa-
stwom" — pisze rzeczony turecki statysta do naszego

hetmana — przestrzega tego, eby w nich adna nie

postaa nieprzyjacielska noga; zaczem, gdy si swawo-

lestwo, lubo z waszej ziemi, ukae, trzeba, aby z niego

sprawiedUwo uczynion bya"... ^). Przez to „swawo-

lestwo" rozumiano, jak wiemy, inkursye kozackie, za

które Polska odpowiada miaa nie spustoszeniem ziem

Niowych, bo te byy puste, ale „sprawiedliwo" ture-

cka pomst bra miaa, i wielekro j braa, z ziem

kwitncych Rzeczypospolitej. Po kadej z „chadzek" Ni-

owców, które wszystkie bez wiedzy Rzeczypospolitej

byy przedsibrane, obywatel ziem ruskich móg na pe-

wno spodziewa si krwawego odwetu. Jeeli nie nad-

cigna wiksza wyprawa Turków, to chan perekopski

nigdy nie omieszka hord swych wysa, aby arzc si

gowni i powrozem jasyru bray pomst za kozack

swawol. Po kadym czambule, mieszkaniec nieszczsnej

krainy, jeli uniós cao sw gow i nie wpad do pt
niewoli na zgliszczach swej ojcowizny, woa gosem roz-

paczy sowami tamtoczesnego kaznodziei: „Splondrowa

woci moje okrutny nieprzyjaciel, kopytami szkap swo-

ich podepta zboa moje, role moje powodzi pogastwa

zniesione s, szaracza hordyska przeleciaa i popalia

wszystkie pszenice moje"... ^). Wobec tak cikich utra-

pie, nie dziwmy si, i umysy nieraz rozsroay si na

1) Ze wspóczesnego rkopismu „List Abazy-baszy do Koniec-

polskiego". U Przycki^o, str. 276.

2) Patrz F. Birkowskiego kazanie pod nap. Kantymir Basza

poraony etc. — Wyd. w Warszawie 1624 r.
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kozactwo, które, wstrzymywane od „chadzek" na wody

Pontu, wylewao niekiedy na ziemie Ukrainne, nadajc

swym najciom miano buntu przeciw polskim uciskom.

I w chwili wspomnianego przez nas powrotu Wa-
dysawa ze Smoleskiej potrzeby, podnosiy si znowu

gosy niechci, dajce stumienia „chopskich," jak si

wyraano „rebellij". Zabieg wówczas królowi drog po-

se sutana Sahin-aga, wysany zna z namowy Abazego,

bdcego w cisem porozumieniu z Koniecpolskim. Nie

mogc zupenie odwróci umysu sutana od zamierzonej

wyprawy na Polsk, zwleka Abaza jej urzeczywistnienie,

piszc tymczasem do Koniecpolskiego poufnym tonem:

„a jakom przeszego roku W. W. o wszystkiem, co si

miao dzia, dawa zna, tak i teraz W. W. oznajmuj"...

Sahina-agi poselstwo byo równie wynikiem polityki

wyczekujcej Abazy-baszy. która póniej zakoczy si

miaa nader smutnie dla tego ostatniego, bo stryczkiem

z rozkazu sutana.

Król uprzejmie Sahina-ag przyj, ale z rokowa-

niami zwleka, wiozc z sob posa sutaskiego z Wilna

do Warszawy, po drodze za polujc w obszernych bo-

rach Litwy i Podlasia. W Warszawie rokowania, cho-

cia uroczycie podczas sejmu zagajone, nie przyniosy

adnego skutku. List sutana zawiera tylko pozory uspo-

sobie pokojowych, poza któremi przewiecaa zwyka

zaborcza polityka Osmanów. Sahin-aga w tyme duchu

ukady prowadzi, co ostatecznie do niczego nie dopro-

wadzio. Wojna zdawaa si nieuchronn, król nawet ro-

zesa wici zwoujce pospolite ruszenie, i sam ku je-

sieni (1634 r.), wyruszy do Lwowa, aby ztamtd uda
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si na odemkn si majce pole nowych zapasów z po-

tg pogastwa.

Pobyt królewski we Lwowie do dugo si prze-

cign, gdy Koniecpolski gorliwie czyni zabiegi wród
sutaskiego otoczenia, gwoli zaegnaniu burzy. Przy po-

mocy Abazy-baszy usiowania hetmaskie dopiy zamie-

rzonego celu. Pokój stan z Turcy, lecz hetman w imie-

niu Rzeczypospolitej zobowiza si ostatecznie poskro-

mi swawol kozack. Myl koniecznoci zadouczynie-

nia domaganiom si tureckim, które hetman zkdind
uznawa równie za niezbdne do uskutecznienia, nie

przestawaa tak dalece zajmowa uwagi hetmaskiej, e^

skoro mozolne z Turcy ukady doprowadzi do koca,

wnet ruszy z nad Dniestru do króla, wci we Lwowie

bawicego, w celu naradzenia si nad rodkami ostate-

cznego poskromienia kozactwa, aby nie naraali nadal

sw swawol bezpieczestwa Rzeczypospolitej.

Widzenie si to króla we Lwowie z hetmanem

w. k. Stanisawem Koniecpolskim. przyspieszyo urzeczy-

wistnienie dawnej hetmaskiej myli. Zaoenie twierdzy

u progów Dnieprowych, tamujcej wszelkie zestosunko-

wanie bez wiedzy wadz polskich Kozaków regestrowych

z Zaporoem, zostao na owym zjedzie postanowionem.

Chodzio ju odtd jedynie o stosown uchwa sejmu

i wydostanie niezbdnych subsydyów. Na jedno i drugie

dugo nie czekano. Sejm zoony w Warszawie, w sty-

czniu 1635 r., zaj si gorliwie sprawami wschodnich

i poudniowo-wschodnich pograniczy. Due obszary kra-

jów Siewierskich, nabytych na mocy traktatu Polanow-

skiego, organizowano w województwo Czernichowskie;
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urzdzano tam grody i ziemstwa; wprowadzano statut

litewski, jako do krajów litewskich, bo nalecych ongi

do dziedzictwa wnuków Gedyminowych; i wreszcie, uchwa-

lono szereg konstytucyj, cieniajcych kozackie swobody.

Dziwnym dziejowych okolicznoci zbiegiem, ze wszystkich

tych uchwal rzeczonego sejmu, jedna tylko do dni na-

szych w swej mocy przetrwaa, a to mianowicie statut

litewski, który do czasów ostatnich obowizywa w zie-

miach ongi Siewierskich i tych czciach dawnej Kijow-

szczyzny, które leay na Zadnieprzu i odpady przy

Chmielnickim do Moskwy, obecnie za tworz gubernie

Czernichowsk i Putawsk.

Ordynacye tyczce si Kozaków byy srogie. Innych

nad srogie nie mona byo spodziewa si po ludziach

tamtoczesnych poj, kiedy najprzedniejszy wród nich,

hetman Koniecpolski, piszc o kozackich niepokojach,

nie posiada innych sów na ich nazw nad „hardo
chopsk i upór," „nad zoliwe i uporczywe wybijanie

si chopstwa z winnego posuszestwa". Zapomniano,

e owi chopi, to w znacznej czci ta sama szlachta,

acz ju siermina i schopiaa a zdziczaa nieco na Niu,

wród cigego z niewiernymi boju, i to ich stryjce her-

bowne, zbratane z wieniakiem, który dugiem dla oj-

czyzny powiceniem dorós rycerskoci odkupionej krwi
wasn.

Gówniejsze punkta owych uchwa styczniovvych

1635 r., które miay ;,w pikny porzdek uj Kozaków" —
jak wiadek dni owych wyraa si — z trzech oddziel-

nych ordynacyi skaday si. Zmniejszono „regestr" do

7.000, ograniczajc Kozaków liczb; zabroniono szlachcie,
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pod kar banicyi, udziau w Niowych wyprawach, i po-

zwalajc na wzniesienie twierdzy przy Kojdackim porohu,

asygnowano na ni 100.000 ówczesnych zotych polsk.,

którato suma ratami miaa by wniesion. Tak szybkie

uchwalenie potrzebnych rodków na wzniesienie twierdzy

„przy Kojdaku," w kraju, gdzie jedna warstwa spoe-

czna pospolicie wszystkie rodki w swej tylko doni sku-

pia umiaa, a dla króla i rzeczy publicznej rzadko hojn

si okazywaa, dobitnie tómaczy usposobienie tamtocze-

snej chwili. Pomylnoci zepsuci, peni buty i lekcewa-

enia roszcze kozackich, zamiowani przytem do nie-

skoczonoci w pokoju, posowie sejmu z r. 1635 radzi

byli, e tak ma stosunkowo ofiar okupi spokój nie-

tylko na Niu, ale i na caem skraisku wschodniem Rze-

czypospolitej.

Hetman Koniecpolski, pan olbrzymich obszarów,

dziedzic woci od szlskich granic po Niowe ziemie

z maemi przerwy rozsianych, niezbyt potrzebowa ogl-

da si na wypaty owych pieninych subsydyów sejmo-

wych. Przyzwolenie sejmu byo jedynie dla niezbdnem.

Majc pozwolenie narodu na budow twierdzy, nie pyta

on, czy rycho zaczn si wypaty subsydyów i przyst-

pi do natychmiastowego wykonania swej myli. Gdyby

Rzeczpospolita nie miaa wykonawcy bardziej zaintere-

sowanego w uskutecznieniu jej uchwa ni ona sama,

Kudak nie stanby tak rycho. Polska do owej chwili

twierdz ku obronie kresów, któreby nie byy miastami,

prawie nie posiadaa. Malborg, zdobyty na Krzyakach,

acz silny, czem przysowiow saw sobie zjedna —
mówiono bowiem u nas przed wieki: „silny okop niby
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jaki Malborg" — nie by wzniesiony ani doni, ani te po-

mysem polskiego narodu; to pomnik niemieckiego dwu-

wiekowego gospodarzenia na naszem Powilu. Kamie-

niec Podolski by zarazem twierdz, ale i miastem. O in-

nych gródkach, zameczkach, których ilo znaczn spo-

tykamy na kraju przestworzach, da si rzec to samo.

Byy one siedzibami moniejszych lub miastami otoczo-

nemi obronn paw fos, waów i murów. Polacy doby

Jagielloskiej niemay mieli wstrt do wszelkiego wal-

czenia pod oson okopów lub poza puklerzem z granitu

i cegy. Z ust ich bierzemy prastar sentency. powsta
za dni Powie lub Grunwaldu, gdy pier rycerza i dzie-

wicza przyroda ziemi przepenionej lasami i trzsawi-

skami, stay za najskuteczniejszy puklerz i obron. W one

dni odlegej przeszoci mawiano: „Polak to ma po na-

turze, bi si w polu a nie w murze". Orzeczenie to,

powstae w gowach, które wiksz cz ywota nie

zdejmoway przybicy, byo wyrazem poj i upodoba

narodu. W „murze" rzadko walczono, pole wabio do

siebie ornych, i dawniejszej i póniejszej doby. Zaha-

czanie o twierdzach tak byo wielkie, i te, co istniay,

w proch si rozsypyway, rumowiskiem zdaa wieciy,

a z miejsc od przyrody obronnych najczciej kto jeno

ocienny, wszedszy niepytany do Rzeczypospolitej, korzy-

sta i tam bardzie sadowi si: swoi o nie nie dbali.

Dziay si w tym wzgldzie rzeczy nie do uwierzenia.

Wschodni ssiad Rzeczypospolitej — w pierwszych la-

tach rzdów Zygmunta III — acz w przymierzu z nim

by, upatrzywszy stosown chwil, wszed do zadniepr-

skiej. a jemu ociennej czci województwa Kijowskiego,
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„way si zamek zbudowa we wJasnem pastwie J.

Król. M., a na wasnym gruncie biskupstwa kijowskie-

go" — pisze tamtoczesna broszura. Twierdza ta cudzo-

ziemskiego wadzcy — jak si z rzeczonego dziejowego

wiadectwa dowiadujemy — „stana w miejscowoci

zwanej Kuropiem, albo raczej, w od wieku nazwanem

Horodyszczu Murowiejskiem, od Ostrza, zamku J, K, M.

ukrainnego, jedno we dwu mil, a od Kijowa w trzyna-

cie mil, gdzie ju i miasto niemae osadza si zbiegi,

t. j. poddanymi z Woynia, z Podola i z ruskich kra-

jów"... ^). Sadowienie si obce pod bokiem Kijowa, na

Zadnieprzu, przypomniao „gnuniejcym synom koron-

nym", i w ten sposób i ca Ukrain, „która jest szer-

sza nieli Polska Maa i Wielka" mog spronie i nik-

czemnie utraci".... Poczto tedy myle o twierdzy kre-

sowej na Zadnieprzu. Ponad górnym Supojem, na wierz-

chowiskach ruczai, kdy zwykli byli Tatarzy prowadzi

swe zagony, w r. 1605, chciano wznie twierdz. Istniao

tam uroczysko zwane Byków, wasno wówczas nieja-

kiego „Wasyla Ghodyki Krynickiego, ziemianina kijow-

skiego" ^). Krynicki chtnie pro publico bono ks ze swo-

1) Publika ks. Józefa Wereszczyskiego z Wereszczyna etc_

Wyd. Turów. str. 1, 2. Murowiejsko — dzisiaj wie Murowsk —
ley w gub. Czernichowskiej, nad rzek Desn, par mil na pónoc

od Ostrza.

2) Chocia twierdza w Bykowie nie stana, osada jednak

z owego Horodyszcza do znaczna urosa. Widzimy ow sobod
miasteczkiem na mapie Beauplana (Carte de V Ukrain). O ile z rze-

czonej mapy wnosi mona, Byków lea nad Supojem, las od wschodu

go otacza. Póniejsze klski, odpadnicie Zadnieprza, zupenie zatary

pami Bykowa. Dzisiejsze nie podaj go mapy. Na jego miejscu,
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jej ziemi oddawa, król za, Zygmunt III, chcc zwabi

mieszkaców na pustkowia Bykowa, nadal przywileje

miejskie i jarmarki slobodzie, która stawaa przy maj-
cej si wznie twierdzy ^). Byków nie raial tak gorli-

wego wykonawcy woli narodu, jak go Kudak znalaz

w Koniecpolskim; dlatego te i twierdzy tam nie posia-

daa Rzeczpospolita, i pami Bykowa a do samej na-

zwy posza na marne.

Koniecpolski, co czyni, czyni szybko i lubi doka-

dnie w szczegóach prac wykocza. Sia woli hetmana

i rodki rozlege, którymi si posugiwa, znakomicie ku

temu si przyczyniay. Jako naczelny wódz si zbrojnych

Rzeczypospolitej, otacza si ludmi biegymi w oddziel-

nych gaziach tej sztuki. W obozie Koniecpolskiego spo-

tykamy ludzi, którzy stanowili prawdziw ozdob wieku.

W znacznej czci byli to krajowcy wszechstronnie wy-

ksztaceni i wywiczeni w swej sztuce poza granicami

Rzeczypospolitej. Cudzoziemcy, jeli si spotykali , to

w mniejszoci, i Koniecpolski wcale im nie pobaa, gdy

niekiedy zawiedli jego zaufanie. Niektórzy z tych osta-

tnich tak dugo pracowali dla dobra naszego spoecze-

stwa, i Polska mieni si ju moga ich ojczyzn. Wil-

helm Beauplan siedemnacie lat ycia strawi na usu-

gach Rzeczypospolitej; pod panowaniem trzech Wazów

niós jej w ofierze sw wiedz, nie aujc ani zdrowia

ani zasobów umysowych, ani si steranych na „dzikich

prawdopodobnie, wznosi si wie Petrówka, na pograniczu Czerni-

chowskiej i Putawskiej gubernii, o mil mniej wicej 15 od Kijowa.

1) Patrz Akty Ros. Zach. Pot. T. VI. str. 32. Nadanie Bykow-

skiej sobodzie jarmarków nastpio 22 lutego 1605 r.
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polach" i odlegych a penych wszelakich niebezpieczestw

kresach.

Wszystkie, najprzedniejsze zasoby wiedzy w ró5:nych

gaziach wojskowoci, w rozporzdzeniu Koniecpolskiego

znajdujce si, uytemi przeze byy dla wzniesienia,

umocnienia i obrony Kudaku. Z dziejami tej krótkotrwa-

ej twierdzy cz si wspomnienia przedniejszych naszych

specyalistów w sztuce artylerzyskiej. Sebastyan Aders,

Pawe Grodzicki, Kazimierz Siemienowicz, Getkand mniej

lub wicej przyczyniali si do obrony i ulepsze w umo-

cnieniach Kudaku; nie mówic ju o Beauplanie, którego

plan i praca stay si podwalin pierwszych tej twierdzy

fortyfikacyj. Jak wielk do jej skutecznej obrony wag
przywizywa hetman Koniecpolski, widzie si daje z po-

chopnoci posyania do Kudaku swych najbliszych kre-

wnych, ludzi wysokiego specyalnego wyksztacenia, któ-

rzy, zamiast by uytymi we wntrzu Rzeczypospolitej,

zamiast uywa wczasu na wysokich urzdach, pod oson
zupenego bezpieczestwa, oni — posuszni woli hetmana

i gosowi obowizku — u progu ojczyzny wród „dzi-

kich pól", ycie pene trudu pdzili, i niejednokrotnie

„waem koci swych zasypywali nieprzyjacielowi drog,

aby wntrznoci Rzeczypospolitej nie targa" ^).

Skoro stana styczniowa uchwaa (16B5 r.), naka-

zujca wzniesienie twierdzy midzy zaludnion czci
kraju, tak zwanemi „wociami" a Zaporoem, ju miej-

sce na twierdz byo upatrzone plan jej przygotowany

1) Sowa powysze, okoo r. Ifi49, wyszy z pod pióra Stan.

Lanckoroskiego, kasztel. Kamie. — Patrz Pam. ksiga Michaow-

skiego, str. 40y.
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w tece inyniera Beauplana i tene Beauplan zosta od-

woany od swych prac osadniczych dla przewodniczenia

pracom okoo twierdzy kresowej.

Obrano miejsce na twierdz, jak ju wspominahmy,
przy pierwszym porohu, noszcym miano Kojdackiego,

na prawem, wyniosem wybrzeu. Dniepr w tem miej-

scu do jest wazki. Dziaa twierdzy z atwoci mogy
panowa nad nurtami rzeki, nad ujciem Samary, zdaa
zarysowujcem si na widnokrgu przeciwlegego wy-

brzea. Patrzc ze wzgórza, gdzie twierdza miaa stan,
wybornie uwydatniao si jej przeznaczenie; a byo niem

stanowcze przecicie wszelkiego zestosunkowania wy-
szego Niu, ziem ukrainnych, osiedlonych, zamieszkaych

przez Kozaków regestrowych i mnogie tysice tych, co

nie weszli do „regestru" — których na dziesitki tysicy

liczono — z dolnym Niem, czyli Sicz, siedzib Zapo-

roców, ukryt poza „ progami", , zaporami" i poza sieci

wysp dnieprowych. O obwarowania od strony stepu zna
niewiele chodzio. Poziom gruntu od „dzikich pól" —
strony przeciwlegej dnieprowemu wybrzeu — wznosi

si znacznie i nad twierdz górowa. Usypanie na owem,

stepowem paskowzgórzu szaców, zbrojnych dziaami,

mogoby zagraa twierdzy. Ale nieprzyjaciel, któryby

móg od stepów nadcign, byl to jedynie czambu ta-

tarski lub wojsko zaporoskie, gdyby zechciao i omie-

lio podnie „rebelli:" tak jedni jak i drudzy nie po-

siadali artyleryi, przy której tylko rzeczone wyniosoci

od strony „pól" niebezpiecznemi sta si mogy. Gaa
uwaga przeto budujcego twierdz, zwrócon zostaa ku

rzecznej poaci okopów, co si sroyy gronie nad Dnie-
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prem i przecinay drog wszystkim, nie majcym pozwo-

lenia eglowania midzy „woci" i Sicz. Gdyby jacy

siczowi lub inni miakowie, „wóczc" czóna na swych

barkach ldem lewego porzecza, zamiar mieli wej na

nurty Samary, i ni dopyn do Dniepru, wyej Ku-

daku, wymijajc w ten sposób twierdz, to i owo pod-

stpne stratayema bezowocnemby si okazao, gdy dziaa

warowni kudackiej dosigyby miaków na samarskiej

toni, tem bardziej za na przeciwlegem, lewem wybrzeu.

Miejscowo wic ze wszech miar odpowiadaa przezna-

czeniu twierdzy. Plan, naszkicowany doni Beauplana,

opiera si na najnowszych, jak na owe czasy, zasadach

sztuki fortyfikacyjnej. Nie by to jeszcze system Vauhan'a,

gdy wielki mistrz sztuki inynierskiej przyszed na wiat

na dwa lata zaledwie przed zaoeniem Kudaku; zna
jednak ju embriony jego póniejszych pomysów kr-

yy po gowach wielu, zanim Yauhan uj je w system,

bo dzisiejsze resztki waów, pozostae po Beauplan'owej

twierdzy, przedstawiaj dla niektórych zarysy systemu

Vaiiban'a. Wznoszono Kudak na wzór pomysów tak

zwanego staro-niderlandzkiego systemu, panujcego wtedy

na Zachodzie, lecz z pewnemi modyfikacyami, zastoso-

wanemi tak do miejscowoci, która nie jest wcale ni-

zin, jak równie i do owej szkoy Errard'a de Bar le

Duc, na której wzorach ksztaci si twórca planu Ku-

daku. Bo chocia stany way bez murowanego okrycia,

lecz wyniose i majce bastyony u wyskakujcych któw.

Rk do pracy przy sypaniu waów nie brako; na-

rys gównego wau nie zajmowa znacznej przestrzeni,

wic i czasu stosunkowo niewiele na jego wzniesienie
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potrzebowano; a chocia kraj byl niezaludnion pustyni,

zawsze chtnie z woci cignli na Ni wieniacy, gdy
praca wolna wicej dla nich miaa uroku, od uciliwych

powinnoci i przymusowych robót, któremi obarczano

ich „we wociach". Na jasyrze tu i ówdzie urwanym

z hord take nie brako; wic i on do pracy by wyp-
dzany. Kwarciany przytem onierz, „wybraniecka pie-

chota," acz bosi i odarci, bo w takim opakanym stanie

widzieli ich wspóczeni cigncymi, na rok przedtem,

z tryumfów smoleskich nad Dniestr, niema pomoc
stali si przy przyspieszonych robotach okoo umocowa
niowej warowni. Popiech wielkim by bez zaprzeczenia,

bo ju w lipcu 1635 r. — zaledwie we cztery miesice

po rozpoczciu pierwszych prac okoo kopania rowów

i sypania szaców — twierdza u „Kojdackiego porohu"

bya wrzekomo skoczon. Skoczon j zupenie za-

pewne mienili, gdy zanim lato ubiego, ju nowa wa-

rownia bya osadzona zaog i posiadaa komendanta,

mianowanego przez hetmana, któremu nader chodzio

o popiech i okazanie tumom kozaczym, i Rzeczpospo-

lita posiada na Niu si, mogc zaimponowa najbar-

dziej nawet wybujaym roszczeniom Zaporoa i gotow
do poskromienia wszelkich wyamywa si z pod brze-

mienia nowych obostrze. Obostrzenia sejmowe nie byy
czcz pogrók. Dziaa zatoczone na way Kudaku w po-

suchu miay trzyma cay Ni, i w mocy nowej waro-

wni byo ogodzenie nawet Siczy, gdyby chciano prze-

szkadza dowozowi za porohy ywnoci z górnych po-

rzeczy Dnieprowych. Zmniejszenie „regestru" równie

w jak najkrótszym czasie uskuteczni si miao. Uchwaa
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bowiem styczniowa co do „regestru" wyranie orzekaa:

„a na wpisanie tego, siódmego miesica, komisarze na-

sze zeszlemy" ^). „Siódmego" miesica 1634 r. spisywa

miano nowy „regestr" i „siódmego" miesica — bo

w lipcu — mieniono ju warowni skoczon. Skocze-

nie atoli takowe rzekomem jeno byo i popiech ten stat

si ziarnem póniejszych, nader dotkUwych zawikla, uty-

skiwa na Kudak, penych goryczy, co si rozpleniy

wkrótce po caym Niu i echem swych skarg do nas

zpoza grobów dobiegaj.

Kiedy w lipcu 1635 r. Kudak ukoczon twierdz

nazwano, posta jego przedstawiaa si w ten sposób.

By to czworobok, majcy nader wystajce bastyony.

Fosy gbokie dokoa go obiegay; z jednej za strony

(zachodniej), opierajc si o jar gboki, spywajcy ku

rzece, rowy te mieni si nawet mogy przepaci, przez

któr przebrnicie stanowczo niemoliwem si stawao

dla wszelakiej „rebelii", tudzie tatarskich zagonów, które

konno, bez dzia, niby wicher po polach updzay si.

Z tej strony twierdza miaa bram, jedyn, jak posia-

daa; most zwodzony, po nad przepaci rzucony, two-

rzy drog do wntrza dostpn dla jezdnych i wozów.

Od strony rzeki — a bya to pónocna poa warowni —
góra spadzista u podnóa i na poowie stromych stoków

skaami usiana, czynia j z tej strony bardziej ni od

zachodu niedostpn. W tej mocno obronnej poaci, ukryta

w przekopach furtka prowadzia do rzeki, suc zaodze

drog do sprowadzania wody, zanim nie wykopano z cza-

^) Porówna Yolumina Leg., III. 8bl.
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sem nader gbokiej studni w obrbie fortyfikacyi. Naj-

sabsz w tym pierwszym roku istnienia twierdzy bya

strona przeciwlega rzecznej poaci, a wic strona pou-

dniowa, ku „krwawym polom" patrzca, w gbi których,

w niewielkiej od twierdzy odlegoci snuy si tatarskie

hordy w sile nieraz mocno imponujcej, hasay stada

dzikich koni po stepie, co od dnia stworzenia lea ugo-

rem. Twierdza naokoo swych przekopów osypan bya

zaostrzonemi strzaami, których przeznaczeniem miao by
wstrzymywanie biegu nieprzyjacielskiej jazdy, gdyby ta

zbyt blizko ku waom omielia si podej. Osypanie to

jednak drobnemi strzaami pasów okólnych twierdzy

w pierwszych miesicach jej istnienia nastpi nie mo-

go, jak i wielu innych obronnych szczegóów nie wyko-
czono, ani do „siódmego," ani do „dziewitego" miesica

roku naszego opowiadania, który wanie, z powodu owych

niewykocze i jeno rzekomego zamknicia obronnych

robót w Kudaku, jest zarazem rokiem jego wzniesienia

i kresem pierwszego okresu istnienia warowni. Pospie-

szne zakoczenie robót fortyfikacyjnych nie pozwolio na

umocnienie naleyte waów stosown dzia iloci. Rzecz-

pospolita posiadaa ich w ónej dobie ilo niema; sam

tryumf Smoleski przyniós nam 132 armat, od 30- do

70-funtowych; miano tedy z czego szafowa; hetman

przytem, tak troskliwy o Kudak, opatrzyby jego szace

stosown liczb kartanów i modzierzy, lecz czasu byo

zamao na ich sprowadzenie do tak odlegej okolicy. Zima

z r. 1635 na 1636 miaa upyn bez stosownego opa-

trzenia waów w dziaa wikszego kalibru. Na wiosn
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(1636 r.) wszystkie braki uzupeni zamierzano, lecz dla

zaogi kudackiej ju wiosna ta nie nadesza.

Wntrze twierdzy ubogo bardzo przedstawioby si

oku, któreby podczas onej pierwszej jesieni zagldn
mogo poza okólny wa Kudaku. Pewna ilo maych,

w ziemi gboko wkopanych ziemianek, gdzie pcherze

suyy zamiast szka u okien, i dom drewniany z da-

chem gontami krytym, sklecony z bali spawionych z la-

sów samarskich — przeznaczony na mieszkanie komen-

danta — tudzie piwnice na skady, prochowni i wi-
zienie, tworzyy jedyne budowy forteczne. Zewntrz wa-

ów jeszcze skromniej wygldaa gar lepianek, ziemia-

nek i szaasy, co zawizek przyszej osady stanowiy. Ani

jeden gaz, ani jedna cega nie zostay uyte przy wzno-

szeniu umocowa i w budowach wewntrz twierdzy.

Drzewo i ziemia byy jedynym materyaem uytym do

budowy; wszystko, co mówi i pisz o „murach" Ku-

daku, jest faszem dziejowym.

Wzniósszy twierdz, naleao da jej nazw. Pol-

ska, przez cay cig swego pastwowego istnienia, szano-

waa tradycye krajów, które staway w bratnim sojuszu

pod jej sztandarem. Stare imioniska litewskie, mudzkie,

nazwy germaskie, jakie rozrastajca si Rzeczpospolita

spotykaa na swych koczynach, zachowywaa ona wicie
i przekazaa potomnym. Zakadajc nowe warownie lub

osady na pustkowiach, gdzie nigdy czowiek nie nieci

ogniska, pozwalaa ona sobie, w tak wyjtkowym razie,

ochrzci je nowem imieniem, ku czemu zupene prawo

jej suyo. Tak zatem, kiedy na awach piaszczystych,

oblane Batyku fal stany przy Wadysawie IV dwa
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nadmorskie forty, dano im nowe miana — Kazimierzów

i Wadysawów — nie wzniesiono ich bowiem na sta-

rych popieliskach siedzib ludzkicli, ale na wydartej mor-

skim toniom nowinie. Wychodzc z tej zasady szanowa-

nia obcej tradycyi. przysugiwao nowej kresowej waro-

wni prawo mieni si Kojdakiem, od nazwiska wodo-

spadu, co u stóp jej szumia. I pod takiem mianem,

w istocie, u wielu bya znan nowa twierdza na Niu;

nazwa jednak urzdowa niejako, inne nieco brzmienie

przybraa. Mieniono warowni KudaJciem, chocia wik-

szo, nietylko tumu, lecz nawet inteligencyi w caej

Rzeczypospolitej, trzymaa si starej nazwy. Wyraz Koj-

dak, majcy w mowie gminu tatarskiego znaczenie do
sprone, obcym by nie móg hetmanowi Koniecpolskiemu,

który z pól Gecory wpad w wizy niewoli i smutne dni

tureckiego jasyru skraca sobie nauk wschodnich jzy-

ków. On to zapewne pierwszy, jako najwyszy stranik

obrony stepów, orzek, i miano nowej warowni bdzie

Kuda Nowa nazwa posterunku nowego Rzeczypospoli-

tej szeroce wkrótce zasyna po wielkich obszarach tam-

toczesnej polskiej spoecznoci, budzc za nienawici,

bd upione, bd dotd nieistniejce, odbia si krwa-

wemi goskami w pamici dziejów i w sumieniu narodu.

5*



IV.

Jak zbyt spieszne wykoczenie i oddanie w rce
komendanta niedostatecznie uzbrojonej twierdzy byo b-
dem, który omieli Kozaków do targnicia si na ów
posterunek w pierwszych chwilach jego istnienia, co za-

chwiao nieco Rzeczypospolitej powag na Niu, tak ró-

wnym temu, jeli nie dononiejszym bdem, by wybór

pierwszego komendanta do warowni, postawionej gwoli

celom bardziej politycznym, ni wojskowym. Czowiek zna-

jcy miejscowe stosunki, wschodniego obrzdku, mowy ta-

mecznej, a tylko mioci wspólnej ojczyzny zwizany ze

sztandarem Rzeczypospolitej, kto zreszt w rodzaju pe-

nego wyrazu mioci dla odrbnoci krajowych ókiew-
skiego lubAdama Kisiela, moeby i podoa twardemu zada-

niu przewodniczenia w Kudaku, gdzie naokoo z nieufnoci,

z wrzekom pokor, a cinit pici w zanadrzu, spo-

gldano na wznoszce si way — lecz dla cudzoziemca

byo to brzemi nad siy. A jednak cudzoziemiec mia-

nowany zosta pierwszym komendantem nowej twierdzy

i mia sobie poruczonem pilne przestrzeganie — jak go-

szono, acz dowodów brak zupeny — aby przepisy nowej
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ordynacyi sejmowej, ograniczajcej dotychczasow ko-

zack samowol, nie byy przekraczane. By nim Francuz

Jan Blarian (waciwie Marion). róda miejscowe, dotd
nieznane naszym historykom, wskazuj, e oprócz Marian'a

postawiono w Kudaku szlachcica Szyjalkowskiego (vel

Przyjagowski) komisarzem Rzeczypospolitej ^). Zaoga

twierdzy take moga si raczej cudzoziemsk ni kra-

jow mieni; skadaa j w liczbie kilkuset ludzi drago-

nia, t. j. onierz „cudzoziemskiego autoramentu". e
za puki dragonii, czyli drabantów, miay w owej epoce

oficerów cudzoziemców, komend niemieck, raporta na-

wet subowe takich zacigów pisay si po niemiecku,

Kozacy przeto zaog Kudaku mienili „Niemcami". lad
tego spostrzegamy w kronice Grabianki ^). Wie, e Nie-

miec ma mie zwierzchno na Niu, obiega szybko da-

lekie obszary stepu, od Oreli po „spawy" i kraj k za

Sicz. Uwaano to za naigrawanie si z wolnoci koza-

ij Podajemy z ca sumiennoci mionika dziejów nazwisko

komisarza owego, jak je znalelimy zapisanem w ródach rkopi-

miennych. Mamy jednak prawo przypuszcza, i nazwisko to b-
dnie podane; prawdopodobnie nazywa si on Prsyjagowski, bd
za urós ze zego wymav\nania nazwiska mudzkiego szlachcica przez

lud niowy, dla którego brzmienie zgoski przy, trudne do wymó-

wienia, przechodzi atwo na szy.

2) Porówna Letopi Hrylior. Grabianki .{sir. 30, wyd. kijow-

skie), który, plczc daty, zna le powiadomiony o pierwszem istnie-

niu Kudaku, tak si wyraa: „da nad porohom Kodak grad sotwo-

riat i pooysza Niemców, da chraniat grada .."

Wedle Grabianki Kudak stan w r. 1639. Jestto bd, gdy
po pierwszem zburzeniu go przez Sulim (w r. 163o) we dwa lata,

t. j. w r. 1037, wznowiono umocowanie Kudaku.
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ckich, i Niemcowi — jak na Niu nazywano MaHan'a—
ulega bd. Dowódzca twierdzy, posiadajc wadz ko-

misarza rzdowego, bd dzielcy j z Szyjakowskim

(vel Prz5'jalgowskim), jeli nie de jur, to de facto, —
a przynajmniej podajcy si za takiego — okazywa si

od pierwszej chwili nader gorliwym wykonawc swych

instrukcyj, jeli takowe istniay. Niewiadomo miejsco-

wych stosunków, wybujaa buta onierska najemnego

kondotyera, który, z poza Renu przybywszy nad dolny

Dniepr, sdzi si by wród dzikich, skaday si na

wytworzenie nader przykrych stosunków midzy twier-

dz, bdc niejako wyrazem wadzy Rzeczypospolitej

na Niu i tego mieszkacami. Osobisto Szyjakow-

skiego równie nie budzia ufnoci mieszkaców. Pa-

trzano na niego ze wstrtem; zdzierc go mieni; zre-

szt i najlepszy nieacno mógby zdoby mio tumu
na tak draliwem stanowisku, a najlepsi na Ni nie

biegli. Z waów Kudaku widzie si dawao wybornie

ujcie Samary, owej rzeki zwanej „wit," dla wielkiej

obfitoci ryb, jaka znajdowaa si w jej gbiach; Ko-

zacy tak zwani „rzeczni" — o których ju pisze Bart.

Paprocki — od wieków tam mieli wolny poów ryb, co

byo przedmiotem ich znacznego handlu i dostarczao

poywienia siczowym moojcom. Samara przebiegaa kraj,

nadany przez Batorego Kozakom, w pierwszych miesi-

cach jego rzdów (1576 r.), wadza wic starociska,

której Ni nie zna, gdy od Taminy i Oreli na pou-

dnie starostw nie byo, ani adna inna. bo Kozactwo

wszystko tam stanowio, nie tamoway i tamowa nie

mogy poowu ryb w Samary i Dniepru toniach. Kozacy
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byli tu panami wszeciiwadnymi: przywilej królewski,

o którym wyej mówilimy, uywalno na setki lat liczca

swe istnienie, wytwarzay dla nich prawa, nie mogce
ulega adnym zaprzeczeniom, zwaszcza od wadzy woj-

skowej. Marian sam lub wspólnie z Szyjakowskim (vel

Przyjagowskim) — którego dzieje nasze dotd nie zna-

y — tamowa poów ryb, zabrania polowa, wizi nie-

posusznych, rzdzi si srogo i samowolnie. Zuchwali

jego drabanci dodawali swem samowolnem postpowa-

niem niemao nowego ucisku do dawnych narzeka. Pl-
drowanie po okolicy drabantów, tak zwanej dragonii,

nietylko ówczesnej (w r. 1635), ale i póniejszej, w cza-

sach powtórnego istnienia Kudaku (1637— 1648), nieza-

tartemi zna goski wyryo si w pamici ludu, gdy
dzi nawet, acz zbyt wta ni tradycyi czy teraniej-

sz ludno niow z tamtoczesn — pierwsi bowiem

nie s ostatnich wnukami, ale ludnoci napywow —
dzi nawet wyraz drabant oznacza, wedle rozumienia

ludu na Niu, opryszka, otrzyka napastujcego bezkar-

nie. Step na prawem porzeczu by pustyni, stratowan

przez hordy; o par staj od twierdzy, w jarach (balkami

zwanych) lene zarola zaczynay si i staway si dalej

lasem, w którym byy pojedyncze chaty, futory u „mo-

nasterskiego ostrowu," znane pod imieniem Poowicy;

lecz te ubogie ogniska rozwijajcego si osiadego ycia

na skraiskach „pól dzikich" nie wielk dla drabantów

byy poywa ^). Za Dnieprem wprost twierdzy, szeroko

1) Poowica (Poooijcia) jesi teraz (od r. 1789) miastem gu-

bernialnem, nazwiskiem Jekaterynosaw.
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ku wschodowi, ponad Samar i jej dopywem Wocz,
leg kraj osiady, z urodzajn gleb, pasiekami i lasami,

darowany Kozakom ze „staroytnem" miastem Samarem
„na szpital" dla chorych i rannych, „na odpoczynek dla

weteranów". Miejscowo ta, przez polskich osadników

„Samary" nazwana, mniej od innych okolic Niu wy-

stawiona na spustoszenia zagonów tatarskich, bya „kra-

jem kwitncym" — „ziemi bardzo pikn" (zemla do-

bre harna), jak rocznikarze niowi wyraaj si ^). Pod

1) Przez wyrazy , rocznikarze niowi" naley rozumie kroni-

czk klasztoru Samarskiego, prawosawnego, dotd zostajc w rko-

pimie. spisywan za w drugiej poowie XVIII wieku przez mnicha

Hermana, który by kontynuatorem dawniejszych roczników klasztor-

nych. A gdy te w r. 1750 zostay spalone, z rozkazu kosza siczowego,

z powodu grasujcego tam morowego powietrza, wraz z cel mnisz,

gdzie byy zoone, i z wielu , szpargaami i legacyami' (s sowa

letopisca), Herman powtórzy gówn tre nazawsze znikych dla

dziejów roczników. W hczbie spalonych „szpargaów" i „legacyj"

prawdopodobnie by orygina Batorego donacyi ziem od Oreli po Pe-

rekop Kozaczyznie. Przywilej ten, wydany w niespena cztery mie-

sice od dnia wstpienia na tron króla Stefana, naley do najpierw-

szych objawów dziaalnoci tego monarchy, niezabaczajcego i o gu-

chym zaktku wiata na Zadnieprzu. Nie by ów dokument znanym

ani Szajnosze, ani Jul. Bartoszewiczowi. Tworzc „szpital" w Sama-

rze, król Stefan zaleci i „szko" tam zaoy. Monaster Samarski,

który by wanie tym „szpitalem dla Zaporoców," w „dzwonnicy"

swej szko pi.sania i czytania erygowa. Inne cerkwie na Niu szy

za przykadem Samarskiego monasteru, i w ten sposób pierwsze

i jechjne ziarna wiedzy, jakie na Ni spady, rzucone byy z Wawelu

doni zaoyciela Akademii Wileskiej. Opieramy si na bezstronnem

wiadectwie, wrogiego zachodniej cywilizacyi i „Lachom," mnicha

Hermana, którego kroniczka, raczej Silva rerum monasteru Samar-

skiego, wicej ni od stu lat spoczywa w rkopisie. W liczbie doku
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miasteczkiem Samarem istnia monaster wschodniego

kocioa, fundacya Kozaków w roku nadania im tych

ziem przez Batorego. Speniajc wol królewsk, rycer-

stwo Zaporoskie erygowao szpital, oddajc go w opiek

osadzonym przy nim mnichom wschodniego kocioa.

W ten sposób powsta monaster, a przy nim szkóka

pocztkowa dla dzieci tych Zaporoców, co opuszczali

Sicz i zrywali z celibatem. Tacy bowiem przewanie za-

ludniali Samary. Monaster Samarski lubo od 60 zale-

dwie lat istnia i by pooony wród ludnoci nie zbyt

religijnej, zbiegów z rónych krajów, wyznawajcych ró-

ne wiary, najczciej za adnej, wzrós jednak w liczb

mnichów, którzy pod wzgldem hierarchicznym zalenymi

byli od monasteru pooonego nad górnym Dnieprem,

w Midzogórzu, pod Kijowem, i niemniej wzrós w bo-

gactwa. Zaporoec w chwilach weselszej myli, o któr

atwo mu byo bardzo, lub gdy wojaczka staa si dla
nuc, lata za nie pozwalay na rozniecenie ogniska

rodzinnego, skada znaczne nieraz ofiary klasztorowi,

przy którym spdza resztki ycia. Monaster samarski

syn przeto sw zamonoci.

mentów i pomników dziejowych, które, jak mówilimy wyej, zgo-

rzay w roku 17.50 wraz z cel przeoonego klasztoru, mnicha Pro-

klusa, wówczas od dumy zmarego, bya i biografia O. Paisiusza,

przeoonego w Samarze pisana w poowie XVII w. Zachowane jej

ustpy w pamici Hermana, weszy do jego kroniczki, acz nader skró-

cone i skaone pogldami póniejszej epoki. Cao w pierwotnej for-

mie mogaby nam naleycie odtworzy nieznan posta Przyjagow-

skiego, którego wszystkie grzechy spady wycznie na ramiona Ma-

rian'a, wspówinnego jedynie, lecz nie wycznie winnego srogoci

i naduy na Niu w r. 1635.
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Drabanci Marian'a, nie znajdujc pola do upie-
czych wycieczek na prawem porzeczu Dnieprowem, prze-

prawiali si na lewe, pod pozorami przestrzegania, aby

od Siczy nie dowoono broni i prochu; aby ldem „Ko-

zackiemi" drogami, t. j. manowcami, nie przekradali si

na Zaporoe nowi przybysze „z woci," a podczas ta-

kich wypraw dopuszczao si to onierstwo licznych nad-

uy. W jednej z podobnych wypraw swawolnego o-
dactwa zrobiono napad na Samarski monaster. Przeo-

onym monasteru w one lata by nader chwalony przez

rocznikarzy niowych exulant z Wooszczyzny, mnich

z Midzogórskiego klasztoru, Paisiusz, czowiek ,biegy

w lekarskiej sztuce," znakomitego wpywu wród Zapo-

roców i ju podeszego wieku, bo przewodniczy Saraar-

skiemu klasztorowi od r. 1602. Byy to czasy, gdy nad

Dnieprem i wogóle na Rusi nienawici religijne zaczy

si rozognia. Podmuchy ze wschodu byy niemae. Mo-

naster Samarski podejrzanym si zna sta o jakie kno-

wania, a Paisiusz zbyt by wybitn postaci, by u niego

nie zerodkoway si owe knowania, z zewntrz podnie-

cane, i „napad." o którym z gorycz mówi letopiscy

monasteru. mienic go wprost „rabunkiem gwoli zdoby-

cia upu." by prawdopodobnie rodzajem zejcia sdo-
wego dla przeprowadzenia ndagacyi w monasterze. Obe-

cno w gronie onierstwa urzdnika Rzeczypospolitej,

komisarza Przyjagowskiego, naprowadza nas na ów do-

mys. Bo chocia rzecz si dziaa na Niu, gdzie mnó-

stwo rzeczy nielegalnych czyniono i gdzie wszystko pra-

wie uchodzio bezkarnie, trudno przypuszcza, aby urz-

dnik Rzeczypospolitej z niekarnymi drabantami oddawa
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si rozbojom. Rocznikarz zapisa sam fakt po kronikar-

sku, lakonicznie, ze znan stronnicz niechci. Przybyli

orni z Kudaku „wielk watag" — mówi wiadek

tych chwil, a powtarza jego sowa letopisiec o pótora

wieku póniejszy — „i by z nimi komisarz Rzeczypo-

spolitej, Szyjakowski" (Przyjagowski). Obecno komisa-

rza przy wojsku i znaczna liczba zbrojnych naprowadza

nas na domys
,
powtarzamy, i to nie bya wycieczka

maroderska niekarnego odactwa, ale jakie dochodze-

nie sdowe, które wszake skoczyo si krwawo. Mnisi

w monasterze stawili opór orny. Na domiar zego

wracajcy oddzia Przyjagowskiego, zanim dotar do

Dniepru, „by dopdzony" przez Kozaków. Przyszo do

bardzo krwawego starcia, gdzie wielu zaogi Kudackiej

pado trupem, „up" za „uwoony z klasztoru by od-

bity". Komisarz w przegranym boju ujty zosta przez

Kozaków i powieszony na polu walki... Mogia Przyja-

gowskiego i polegych z nim polskich onierzy wysoko

urosa na stepie; zna duo koci na ni si zoyo.
Pug jej ani w XVII, ani te w nastpnym stuleciu nie

rozora, bo kultura rolnicza w owych okolicach dopiero

na pocztku XIX stulecia rozwina si naleycie. „Mo-

gia Przyjagowskiego" do dzi istnieje na bagnistych

rubieach stepu u wybrzey Samary; acz dzi samo jej

miano i trdycya „najcia na Samarski monaster" zga-

sa wród nowszych pokole. Lecz jeszcze w r. 1764 —
mówi rkopimienne róda Samarskiego monasteru —
dla Zaporoca, co zbdzi wród stepowej zamieci, i dla

„wszystkich ptników", szukajcych drogi na stepowych

obszarach „samarskiej wolnoci", „mogia Szyjakow-
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skiego", jak wymawiano na Niu, byZa przewodnikiem

i gosem krwawego podania ^).

Tak wic okryta pyem dwuwiekowej dawnoci,

o rysacii niezupenych, w szacie krwi niewinn spla-

mionej, staje przed nami jedna z tycti postaci malucz-

kich, nieznanych, które na pograniczach Rzeczypospolitej

bezkarnie brojc, skócay dwa szczepy... Czapliski, Przy-

jagowski, osobistoci pokrewne co do usposobie , to

drobne spryny wielkich wypadków dziejowych: ale

i o tych mao znanych zapomina nie powinnimy, chcc
rozplata wtek wypadków i stanowczo orzec, gdzie jest

granica midzy win narodu, a wybrykami i wielekro

grzeszn swawol jednostek. Przyjagowski, podobnie jak

nieco póniejszy co do gonego czehryskiego warcholstwa,

lecz rówienik mu co do lat, Czapliski, zapewne nale-

a do klienteli Koniecpolskich, która wielk cib suna
za swymi monymi mecenasami przez ca szeroko
kraju, od szlskich miedz do pogranicza dwu wiatów.

Traf, aska paska wyniosy go na stanowisko podnio-

lejsze, na którem umys wyszy mógby korzyci nieo-

bliczonych nastpstw przynie dla kraju. Przyjagowski

ginie marnie, rozarza pomie, zamiast tumienia go;

a brzemi wszelkiej odpowiedzialnoci spada wycznie
na gow Francuza Marian'a, dla którego nasze dzieje

do dzisiaj nie byy wynalazy okolicznoci agodzcych.

*) 1 etopi samarskaho monastyria; rkopis w arch. rzeczo-

nego klasztoru. Porównaj Opis Samarskiego monasteru, broszur

wyd. po rosyjsku bezimiennie, pióra Jekaterynosawskiego prawosaw-

nego biskupa Feodosieja pod nap. „Samarskij Ekaterinosawskoj

JEparchii Pustynno-Nikoajetoskij Monastyr". Jekaterynosaw, 1873 r*
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Wnet po krwawej rozprawie, na lewem porzeczu Dnie-

proweni. ukazuj si Kozacy na prawem wybrzeu, u sto-

ków wrzekomo ukoczonej twierdzy; wiedzie ich, pod-

czas ciemnej wrzeniowej nocy, syncy wtedy szeroce

ze swych zwyciskich na morze „chadzek" Zaporoec

Sulima, Znany ten wataka morskich wycieczek na

burzliwe fale Pontu, gdzie w jednej ze szczliwych po-

tyczek zdoby plon bogaty, bo trzystu Turków z okr-

tem, posia ich w darze papieowi Pawiowi V, za co

otrzyma obraz z bogosawiestwem Ojca -go. Obec-

nie, w r. 1635, znowu on na Czarnomorskich wodach

przebywa, a wracajc, jak zwykle, w dniach jesiennych,

ze zdumieniem dowiedzia si, e na wiosn wzniesiona

twierdza u progów, kadnie tam wszelkim wyprawom
Kozaków na morze bez wiedzy i woli Rzeczypospolitej.

Rycerski Zaporoec, o którego morskich bohaterskich

czynach wiedziano nietylko na dworze sutana, ale mó-

wiono w murach Watykanu, zdobywa si na czyn sa-

mowoli, jakich tysice popenia tasama szlachta, która

miaa gosem oburzenia i niezwykej srogoci odpowie-

dzie na wie o zamachu Sulimy. Kudak, zbudowany

w cigu kilku miesicy, tyle tylko godzin stawi opór

zuchwaym ornikom, których Sulima pod jego way
przyprowadzi. Rrak dostateczny artyleryi, niewykoczona

wysoko waów, popoch i szczupe siy zaogi po po-

race i zgonie Przyjagowskiego, wytworzyy powody,

które przypieszyy upadek twierdzy kresowej. Szturm

Sulimy do waów rozpocz si po pónocy, zanim za
soce rzucio z poza porohu pierwsze poranne promie-

nie, ju moojcy niowi wdarli si do twierdzy; znaczn
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cz zaogi wycito: Marian ujty, skoczy! ycie nie-

mniej sromotn, ale bardziej mczesk mierci. Uczy-

niono z ciaa jego obnaonego cel dla uczników, któ-

rzy po dugiem pastwieniu si , wreszcie nieszczsnego

pierwszego dowódzc Kudaku, zamordowali...

Owa noc wrzeniowa 1635 r., krwaw strug bro-

czca skay u pierwszego porohu, zalicza si do takich

poraek, co nie zostawiaj w szeregach zwycionych

ani jednego zwiastuna zupenego pogromu. Nienawi,

zasiana wówczas na Niu do wszystkiego co polskie,

nigdy ju wygasn nie miaa. Nastpne wprawdzie lat

trzynacie s dniami tryumfu dla Rzeczypospolitej, lecz

tryumfu, co mieczem zdobyty na mieczu przyszo opiera.

Zdobycie przez Sulim Kudaku przypado na chwil, gdy

ze Szwecy rozejm Stumdorfski przychodzi do skutku;

cz wojsk i hetman Koniecpolski mogli wróci z dol-

nej Wisy na dolny Dniepr; Kozacy przeto, w obawie

bardziej ogólnego odwetu za wypadki wrzeniowe, wy-

dali Sulim, który gow przypaci swój czyn zuchway^).

Pierwszy upadek Kudaku nie zmieni polityki het-

mana. Uzna on tylko swój bd popiechu w wyko-
czeniu warowni i wyborze jej dowódzcy. Nadchodzca

wiosna znowu widziaa tumy, pracujce okoo odbudo-

wania kresowej twierdzy; jecy tatarscy sypali way ta-

1) Sulima by city w Warszawie 12 grudnia 1635 r.; tóma-

czy si on, i sdzono, e Marian jest samowolnym uzurpatorem

wadzy, jakich Ni duo ju widzia, a wcale nie podnoszono rokoszu

przeciw Rzeczypospolitej. Syn 3Iarian'a, równie Jan, otrzyma in-

dygenat szlachecki, jako mrtutis paternae haeres, w r. 16G2 (Vol.

Leg. T. IV, str. 409).
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kiej wysokoci, eby na niej wszelkie wdarcie si unie-

moliwi: Beauplan znowu inynierskim pracom prze-

wodniczy; dziaa za, z gbi kraju sprowadzone, miay
umocni w ten sposób Kudak, by sta si niezdobytym.

I rzeczywicie, nikt nim odtd wstpnym bojem owad-n nie zdoa.

Roboty okoo wznowienia twierdzy szy zwolna,

ale bez wytchnienia. Hetman nie nagli, jakby chcia

obali krce w Polsce orzeczenie o jego gwatownej

naturze, przy znanem jkaniu si w mowie — »Pan

Stanisaw pierwej uderzy, zanim wymówi" — mawiano

wtedy o Koniecpolskim. Zaledwie ku jesieni 1637 roku

otrzyma hetman, bawicy wtedy w Brodach, wiadomo,
e twierdza ju na ukoczeniu, wybra si przeto sam

na jej ogldziny, czyh, jak naonczas wród jego otocze-

nia mówiono, „na zaoenie Kudaku". Na samem wy-

jezdnem hetmana z Brodów, przyby do krewny, Zyg-

munt Koniecpolski, i przywióz z sob syna, Adama,

wojskowo wyksztaconego w Niderlandach, a na wypra-

wie moskiewskiej tak odznaczajcego si , i sam król

poleca go póniej hetmanowi temi pochlebnemi sowy:

„Sdzia bdzie mia syna rycerskiego; napatrzyy si

oczy nasze na dziea jego, trzeba, aby wierno wasza

na askaw by"... Hetman, mocno przekonany o koniecz-

noci osadzenia posad oficerskich w Kudaku ludmi

wyszych zdolnoci, wzi z sob owego wypróbowanego

w wielu bojach, pod swemi tudzie obcemi chorgwiami,

krewniaka, „na którego dziea napatrzyy si oczy Wa-
dysawowe", i zawióz go na Kudak. Twierdza bya ju
skoczon. Przybycie hetmana inaugurowao dla niej
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now er powtórnego, znacznie duszego istnienia. ó-
towski obj dowództwo warowni z tytuem „guberna-

tora" fortecy; przybyy za z hetmanem Adam Koniec-

polski, starocic Bdziski , zosta kapitanem twierdzy

i mia pod sob bezporednio stu ludzi; wówczas gdy

caa zaoga z kilkuset skadaa si. Hetman radonie

spoglda na wznowion i nader umocnion twierdz,

i w owejto epoce — jak gosi podanie mniej pewne —
co jednak znalazo dla si na karcie dziejów miejsce —
mia pono zapyta kogo ze swego otoczenia: co sdz
o tej warowni? Obecny tam „jakoby" Bohdan Chmielnicki

odrzek acisk sentency, przypomnian zna ze szkol-

nej, jezuickiej awy: „rka czowieka to wzniosa, ona

te moe i obali" ^)...

1) Sowa te rzekome Chmielnickiego, spotka mona w kaza-

niach X. Atan. L. Kiernickiego S. J., wyd. w Wilnie p. t. Klucze

do skarbu serdecznego etc. 1725 roku str. 514. — Równie i Gra-

bianka o tem wspomina na str, 31, wyd. kijowskie.



Doba sypania waów Kudaku, pod przewodnictwem

hetm. w. kor., Stanisawa Koniecpolskiego, staa si zara-

zem chwil wan w dziejach cywilizacji stepów ocien-

nych modocianej twierdzy. Jednoczenie ze wznoszeniem

ostrokoów, z sypaniem obronnych waów nowego gro-

dziska, rzucono podwaliny ka'plicy katolickiej u stóp twier-

dzy, na wybrzeu dnieprowem. Fala pierwszego, dniepro-

wego progu obija si miaa odtd o zrb maej wi-
tyki, któr, w poowie XVII wieku, uwaano za kopiec

graniczny katolicyzmu na Wschodzie.

Wspóczenie z garstk rycerstwa, któr los rzuca

na posterunku prawie straconym, stawali u otarza owej

wityni równie rycerze, lecz nieorni, nie z mieczem,

nieopancerzeni zbroj. Krzy , modlitwa
,
powicenie,

ofiarna gotowo na mczestwo za wiar — starczyy

im za rynsztunek bojowy.

Byli to zakonnicy w. Dominika. Stawali na poste-

runku równie wanym
,

jak i ci co bronili twierdzy,

i take, a moe bardziej niebezpiecznym.

Walczy z poza okopów, walczy orem na sta-
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nowisku mocnem, z orem w doni, atwiejsze stokro

zadanie, ni modlitw jedynie, a wielkiem podniesieniem

ducha zdobywa moc ku odparciu wroga. Zadanie to

cikie udziaem si staJo ubouchnych zakonników w,
Dominika. Kocióka, który u waów Kudaku wzniesiono,

strzegli oni i bronili — bronili modlitw i wiar w 0-

patrzno przez cay szereg lat... A gdy witynia ma-

luczka lega ruin pod ciosami tumów, którym rok

1648 da bro do rki. watakowie za, poddani Chmiel-

nickiemu , rozniecali pomie poogi — wówczas i o-

brocy posterunku wiary i modlitwy znaleli grób wród
ruin. na stepach krwi ich mczesk zbroczonych.

Przypatrzmy si tym dziejom niedugim pobytu

Dominikanów w Kudaku. dziejom , które rozpoczynay

si od wypadków rokujcych duo warunków pomyl-

nego rozwoju, a skoczyy si krwaw, mczesk ofiar,

której pami nawet nie dotara do róde dziejowych,

ale jedynie pozostaa w tradycyi ludowej — i zapisa

j jeno Bóg w Niebie, a step na ziemi uwieczni mo-

gi, noszc do dzi nazw: „Mogia Jacków" ^).

Pierwotny Kudak, jak powszechnie wiadomo, sta-

n szybko, ale niezbyt zbrojnie. Kilka wiosennych ty-

godni (1635) wystarczao na usypanie jego waów; lecz

nie opady jeszcze pierwsze, jesienne licie w ssiedniej

puszczy samarskiej, na przylegem Zadnieprzu , a ju
pierwotny okop kudacki powia pustkowiem. Znane s

1) „Jackami* nazywano Dominikanów w Kijowie i na porze-

czu Dnieprowem, a równie na Zadnieprzu, gdzie, w pocztkach

XYn meku, istniay ich klasztory.
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dzieje wraenia, jaicie na Zaporou wywoao wystawie-

nie pierwszego okopu zbrojnego u „Kojdackiego" progu;

znane nastpstwa tego wraenia — oburzenie, które jak

byskawica przebiego szeregi rycerstwa zaporozkiego —
a z owej byskawicy oburzenia wypad piorun grony

a szybki: by to napad Sulimy na Kudak, i zdobycie

pierwotnych fortyfikacyj tej twierdzy, niezbyt jeszcze

zbrojnej. Sulima, wódz Kozaczy — ten sam, który ju
si wsawi niegdy swemi zwycistwami nad Turkami,

na wodach morza Czarnego, i posa w darze papieowi

Pawowi jeców muzumaskich — gardem przepaci

swe zburzenie pierwotnego Kudaku.

Po zburzeniu pierwszego Kudaku, stan w teme
miejscu inny, bardziej zbrojny, nad którego ufortyfiko-

waniem Beauplan pracowa, a hetm. w. kor. Stan. Ko-

niecpolski by obecny ukoczeniu uzbroje wznowionej

twierdzy.

Dziao si to w r. 1638.

Wznowienie twierdzy, z pocztku opieszale prowa-

dzone, póniej szybko posuwao si. Hetman Koniecpol-

ski przyprowadzi z sob 4000 onierza, którego uy-
wano do robót fortyfikacyjnych; w ten wic sposób,

i tym razem przed jesieni, wznowiony Kudak stan
w caej gotowoci bojowej; a hetman, zanim przed zim
wróci w gb kraju, móg instalowa dowiadczonego

w boju Jana Wojsawa ótowskiego, gubernatorem twier-

dzy, obroc bardzo wanego posterunku Rzpltej na

najdalszych koczynach jej wpywu i przewagi. Jedno-

czenie z ótowskim przybyli do Kudaku pierwsi Do-

minikanie.

6*
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Gotowo bojowa Rzpltej u wodospadów Dniepro-

wych, zdawao si, i sprowadzi cale tumy kolonizacyi,

która jeli nie z gbi kraju, to z bliszej, osiadej Ukra-

iny, z tak zwanych „woci", spynie ku okolicom nio-

wym. Osadnicy jednak nie szH ochoczo, ani wówczas,

ani te póniej. Kraj to by jeszcze peen niebezpie-

czestw, a warunki klimatyczne, równie jak i dzi, sto-

kro tam gorsze byy dla rolnictwa ni we „wociach",

ni w Ukrainie wyszej, osiadej. Jeli jednak rolnik-

szlachcic nie posuwa si ze swym lemieszem, jeU ko-

lonizacya wyczekiwaa warunków pomylniejszych , by

step przesta roi si Tatarstwem, nieustannie w celach

upieczych wóczcem si wród przestworzy pustych, —
kapan polski nie przestraszy si strzay i arkanu Ta-

tarzyna, ani trudów i niewygód, ani szaraczy i owa-

dów bdcych wówczas cig klsk na Niu, lecz szed

tam w szeregu pierwszych pionierów cywilizacyi, i gó-

rowa nad nimi , bo niós nietylko uobyczajenie , ale

pierwsz pochodni wiary, i pojcia moralnoci chrze-

cijaskiej.

00. Dominikanie stanli u progu Kojdackiego wa-
nie w tej chwili, gdy uzbrajanie i fortyfikowanie wznie-

sionej twierdzy miao si ku kocowi. Dwa róda po-

wane, z zakresu historyi Zakonu Kaznodziejskiego u nas,

podaj nam szczegóy niektóre, tyczce si pierwszego

niemal dnia prac apostolskich Dominikanów na Niu.

Wznowienie Kudaku przypada wanie na czasy

szybkiego rozszerzania si u nas klasztorów Dominika-

skich. Prace tego zakonu ju od XIII w. znanemi byy
w Polsce. Dominikanie, wraz z zakonnikami w. Fra-
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Ciszka, pierwsi torowali drog Katolicyzmowi na Litwie.

Dominikanów w cigu wieków widziano u nas przebie-

gajcymi puste przestrzenie z prac apostolsk, z boha-

terstwem mczenników. Gdzie niebezpieczestwa najgro-

niejsze, gdzie praca najtrudniejsz, niepodobn do podnie-

sienia zdawaa si, tam spieszyy biae habity zakonników

w. Dominika. Krwawej barwy ich pasy, uywane
w klasztorach, tworzcych tak zwan prowincy Rusk
zakonu , byjy penym prawdy symbolem ich dziejów

zaiste krwawych, znaczonych na kadym kroku powi-
ceniem i ofiar.

Skoro rozbiega si po wyszej Ukrainie i Podolu

wie, i Kudak powtórnie si fortyfikuje, i osadnictwo

moe si tam rozszerzy i ustali, Dominikanie pierwsi

nieliczn gromadk, bo samotrze, czy samoczwart, po-

dyli na Ni , by u waów Kudaku wznie kaplic

i rozpocz prac missyjn pen niebezpieczestw.

Mamy o chwili instalacyi Dominikanów u waów
Kudaku relacy powan Okolskiego ^). Chodykiewicz

w tej kwestyi daje nam równie wskazówki bardzo

cenne, opierajc si wszake gównie na Okolskim, który

pisa swoj „Russia florida" okoo r. 1646, t. j. w cza-

sach poprzedzajcych zbrojne wystpienie Chmielnickiego,

w epoce gdy polski Kudak jeszcze istnia ^).

1) Patrz: S. Okolski. Russia florida rosis et lillis..., wyd. 2,

lipskie, 1759 r.; str. 326, 329, 330, 333.

2) Fr. Ciem. Chodykiewicz , De rebus gestis... pars altera,

Lib. IV... (Rkopism, wasno konwentu Dominikanów lwowskich,

uleg losom smutnym, gdy zabrano go wacicielom dawnym, i ju
lat prawie kilkadziesit tua si po rkach rónych. ródo to póniej-
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Zadziwiajc jest rzecz, e o Dominikanach w Ku-

daku, o kocióku katolickim, który tam istnia lat okoo

dwunastu i prac misyjn kapanów zakonu kaznodziej-

skiego niemao si wsawi, nic nie mówi Bogusaw
Maszkiewicz, pamitnikarz, zwiedzajcy na niewiele przed

r. 1648 Kudak. W niezbyt obszernym , szczegóowym

wszake „Dyaryuszu" swym, Bogusaw Maszkiewicz o ni-

czem nie zapomina; ba, nawet i piwnica z dobremi wi-

nami w twierdzy zapomnian nie bya; nawet par sów
powica straganom ubouchnym , z koniecznymi dla

onierza artykuami handlu — o kocióku tylko i Do-

minikanach zamilcz ^).

Dominikanie wnet po przybyciu zajli si budowa-

niem kaplicy. Stana ona poza waami twierdzy, od

strony przeciwlegej jedynej bramie, przeciwlegej wjaz-

dowi do fortu, a wic od strony stepów poudniowych,

zkd co chwila mona si byo spodziewa czambuu
tatarskiego; stana w miejscu samotnem , tu u wy-

brzey Dniepru, tak blizko rzeki, i szum fali , bijcej

wci od wieków o skay pierwszego progu, zlewa si

z pieni kapanów w maluczkiej wityce. Jedyn
oson wityni i tych , co stali u stray otarza bya
gboka wiara w ordownictwo Bogarodzicy, której obraz

sze od X. Szymona Okolskiego; niemniej jednak Chodykiemcza praca

olbrzymi jest co do rozmiarów, pomnikow co do treci, gdy czer-

pa jej autor z archiwów swego zakonu, a zatem ze róde pierw-

szej rki).

1) „Dyaryusz Bogus. Kazim. Maszkiewicza", w T. V , Zbioru

Pamitników o dawnej Polsce".
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umiecili zakonnicy w ubouchnej kaplicy, i na Jej cze
hymn Salve Regina codziennie tam brzmia.

Szymon Okolski, w swej cennej pracy, Russia flo-

rida, tak nam opowiada o dniu instalacyi Dominikanów

u pierwszej katarakty dnieprowej:

...„Dnia tedy niedzielnego, po wybudowaniu ka-

plicy, dano znak w nocy uderzeniem dzwonu na nabo-

estwo. Usysza to wódz najwyszy (t. j. hetman w.

kor. Stanisaw Koniecpolski) i przyszed do kocioa,

a ojcowie zakonu rozpoczli msz w., piewan o Najw.

Maryi Pannie"...^). Mglisty nieco styl Okolskiego spra-

wia, i w oryginale cytowanego ustpu spostrzega si

zdanie , mogce wywoa przypuszczenie , i kaplic t
w nocy wybudowano, co rozumie si byoby myln
interpretacy.

To nocne dzwonienie i rozpoczynanie przed witem
naboestwa cile zwizane ze zwyczajami zakonu w.
Dominika: naboestwo powinno si u nich zaczyna

uderzeniem dzwonu o pónocy, cc w niektórych krajach

i dzi jeszcze jest we zwyczaju...^).

Z dalszych ustpów relacyi Okolskiego widzimy,

i w cigu mszy w. piewano zwyk, tak zwan „apo-

strof", Gaudeamus omnes in Domino... Hetman wzru-

szony zala si zami i, dzikujc Bogu , i wiara tak

daleko rozszerza si
,
postanowi chwilowy posterunek

1) Russia florida rosis et lillis; str, 124.

^) X. Sadok Barcz, w jednem ze swych objanie rkopi-

miennych.
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00. zakonu kaznodziejskiego zamieni na sta fundacy

klasztoru dominikaskiego.

Myl wówczas podjt wprdce urzeczywistniono:

po kilku latach, a mianowicie r. 1643, ju Dominikanie

obejmowali w swe posiadanie klasztorek w Kudaku

i obszar znaczny ziemi, nadany im przez króla Wady-
sawa IV.

Zanim jednak stan kocióek i klasztorek —
a wszystko to z drzewa, mae, ubouchne, wcale nieo-

bronne — Dominikanie nie ustawali w missyjnej pracy,

dla której przybyli. Byli nieliczni, bezbronni, z pozycy

materyaln nieustalon , otoczeni niebezpieczestwami.

Po ustaleniu zakonnej siedziby w Kudaku, niebezpiecze-

stwa nie zmniejszyy si, owszem, wzrastay poniekd,

bo pomnaajce si utensylia i zasoby kocióka wywo-

ay zamachy rónych otrzyków, dnych upu, mordu

i grabiey: a w takich otrzyków, o wikszych lub mniej-

szych kupach, step zawsze obfitowa. Pod groz niebez-

pieczestw prowadzona praca missyjna Dominikanów

stawaa si cementem jednoczcym „Dzikie Pola", ko-
czyny wiata, z dziedzin zachodniej, chrzecijasko-ka-

tolickiej cywilizacyi.

Chwila to nader wana w dziejach rozwoju wpywu
polskiego na Niu. Wpyw ten, jak zaznaczyhmy, ini-

cyatyw pojedyncz, prywatn kiekowa, rozszerza si:

same pastwo nie odegrao tu adnej roli. Udzia pa-
stwa nie ujawnia si; nie byo go wcale. W foluminach

Legtim spotykamy wprawdzie uchway, tyczce si osa-

dzania, przywilejów, uposae klasztorków dominika-

skich, na dalekich koczynach Rzeczypospolitej — w Sie-
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wierszczyznie, w Smoleszczynie— ale konstytucye sej-

mowe, zapisane w Yolum. Legum, sankcyonoway nie-

jako to, co zdziaaa inicyatywa prywatna: bray pod

opiek prawa rzecz wytworzon pomysem, prac, po-

wiceniem, nieraz mczestwem pojedynczych jednostek.

Tu pospolicie nie dziaa interes pastwowy, jako czyn-

nik gówny, lecz interes wyszy: sprawa poczucia po-

trzeby rozszerzania wiary i zachodniej kultury motorem

byy przewanym. Pastwo, jako pastwo, nic zwykle

nie zdobywao dla siebie — zdobywaa podstaw roz-

woju sprawa waniejsza, sprawa cywilizacyi.

Gorco sn brano do serca wszystko, co si ty-

czyo sprawy publicznej, co si jednoczyo z wyszemi

chrzeciaskiemi i cywilizacyjnemi zadaniami, które Pol-

ska speniaa, gdy hetman w. kor. Stan. Koniecpolski na

gos pieni dominikaskiej zami si zala... Fakt ten,

drobny napozór, podnie naley do szczebh wyszych,

wiadczy bowiem, i przedniejsi wród narodu rozumieli

posannictwo swe, i szli z caym zapaem pod sztanda-

rem missyi narodowej... Rzeczpospolita , a raczej jej

przedniejsi synowie, którzy j wiedli, skoro zapomnieli

o hasach podniosych, poytek nioscych nietylko nam,

ale i innym szczepom — szybko ku upadkowi chyli si

zacza. Gdy zabrako ludzi powicenia dla sprawy pu-

blicznej, prywata za ponad gowy spoeczestwa urosa,

rozprzgy si wzy zrbu pastwowego i, przy podmu-

chach nieprzyjaznych wichrów, runy wgy pastwa...

Podczas doby, o której mówimy, jeszcze ludzi ro-

zumiejcych posannictwo nie brako. Hetman Stan. Ko-

niecpolski do takich nalea. Rozumia on je i gorhwie
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a z zapaem podnosi; rozumieli i Dominikanie, którzy

z powiceniem mczenników osiedlili si nad pierwszym

progiem Dnieprowym.

Jak oni rozumieli posannictwo swe, wiadcz sowa
aktu objcia wzniesionego tam maluczkiego klasztorku:

...„Przyjmujemy miejsce w Kudaku (pisali oni), lecym
u wrót Tatarskich

,
jako majce si sta duchownem

przedmurzem królestwa, a co waniejsza, aby si stao

kolebk nawrócenia wielu onierzy, z obcych krajów

tutaj sprowadzonych, a herezy zaraonych... Jako za
i wielu wiernych synów Kocioa, do tego wojska s
zaliczeni, tedy z zachowaniem tego, co si zachowa
winno, miejsce to przyjmujemy" ^).

Zakon kaznodziejski otrzyma uposaenie hojne od

Wadysawa IV. Przywilej królewski, który ju za dni

Chodykiewicza w oryginale nie istnia, przytoczony u 0-

kolskiego, a powtórzony u Chodykiewicza, wskazuje, i
wówczas fundacye zakonne czyniono ze wiadomoci
celów, a te cele zawsze byy podniose, dce do roz-

szerzania nauki Chrystusa wród krain nawpó dzikich.

Przywilej, zaznaczywszy zasugi zakonu kaznodziejskiego,

poczwszy od czasów w. Jacka , który nad Dnieprem

pracowa, wspomniawszy, i czonkowie tego zakonu

„pooyli wiele zasug w przyprowadzeniu mieszkaców

tej prowincyi (Naddnieprza) do jednoci wiary w. w wy-

korzenieniu przesdów pogaskich, a nadewszystko w zwal-

czaniu wpywów ssiedniego tu muzumastwa"... owiad-

') Fr. Ciem. Chodykiewicz. De rebus gesHs, pars altera;

710—712.
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cza, i dla zakonników, którzy dla rzeczonych celów „nie

szczdz nawet krwi wylania", zakada król klasztor

w Kudaku.

Brzmienie dalsze przywileju nastpujce: ...„Zatem

postanowilimy zaoy klasztor i fundujemy takowy

w miejscu, gdzie obecnie rzeczeni ojcowie (Dominikanie)

obrali sobie mieszkanie, i wznieli kaplic , dla odpra-

wiania naboestwa, na wzgórzu midzy dwiema doli-

nami, w miejscu pospolicie zwanem BaJci, wcielajc do

tej fundacyi cae wzgórze, jak pozycya onego rozciga

si, na dugo i szeroko wraz z ogrodem , lecym
w dolinie, która zaczyna si od bramy Kryowskiej,

siga do Dniepru i do futoru , nazwiskiem Kozacki

Ostrów, pooonego midzy Dnieprem i rzeczk Ku-

daczk"...

Nie na tem jednak ograniczao si uposaenie Do-

minikanów w Kudaku. Czytamy bowiem w dalszym

cigu królewskiego przywileju o nadaniu znacznego

obszaru ziemi, na poudnie od Kudaku, w tych sowach:

...„Abymy za rzeczonych ojców opatrzyli lepszymi

do utrzymania ycia sposobami, wyznaczamy im na ten

cel grunta pooone midzy rzekami Sur i Wolnisk,

dla osadzenia onych ludem na t dugo i szeroko,

na jak rozciga si szeroko samej ziemi, midzy temi

rzekami pooonej, dla osadzenia gruntów tych ludem,

z wolnoci wszelkich uytków i wolnem ryboóstwem

w pomienionych rzekach, z obu stron przy tyche zie-

miach. Wszystko to klasztorowi temu Kudackiemu na-

dajemy, i do posiadoci onego wcielamy, oraz podda-

jemy mocy swobód i przywilejów Kocioa witego"...
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Pobyt Dominikanów na Kudaku trwa tyle tylko,

jak dugo Kudak nalea do Polski.

Rok 1648 zmiót tam wszystko: lady wpywu
przewagi Rzeczypospolitej znikny i praca dalsza za-

konu kaznodziejskiego uniemoliwion zostaa. Krótka

ta praca Dominikanów posiada wszake tam swe dzieje.

Zapisali niektórzy wród nich swe imiona w rocznikach

zakonu jako apostoowie Niu, a mianowicie: o. Fabian

z Przemyla MaUssoviiis (Maliszewski), o. Mikoaj e-
gota i o. Maryan z Jaslisk.

Pierwszy wród nich — Fabian Maliszewski —
posta znana i powag w zakonie cieszca si. Póniej

w innych okolicach Rzeczypospolitej on syn i gdy

wreszcie y przesta na Litwie, w Stopcach (nad gór-

nym Niemnem), pami jego czci, jako „bogosawio-

nego", otoczono^). egota, a równie ótowski, pierw-

szy gubernator twierdzy, zmarli na Kudaku, i w kaplicy

Dominikaskiej ich pogrzebano.

Gdy inwazya Chmielnickiego rebelii zbliya si ku

okopom Kudaku, „duchowe przedmurze" Rzeczypospoli-

tej - jak Dominikanie klasztorek swój nazywali — bro-

nione tylko modlitw, wiar w opiek Bogarodzicy, któ-

rej obraz ciga licznych czcicieli, zniewoleni byli

w studni zakopa swe utensylia kocielne, wraz z obra-

1) W Stopcach bj' on pierwszym przeorem tamecznego klasz-

toru Dominikanów, fundow. przez Suszków. Pie o bog. Fabianie

brzmi dotd w ustach ludu miejscowego, (w okolicach Stopców)

a freski na suficie sklepu, gdzie bog. Fabian spoczywa, wskazyway

przypisywane mu cuda. (Okolski, Bussia Florida. Winc. Korotyski,

w Encykl. Pow. wyd. S. Orgelb.; T. XXIV, str. 187.
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zem Bogarodzicy („Róacowej"), sami za szukali scliro-

nienia wród walów forteczki. ywot icii apostolski ko-
czy si wówczas, a zaczyna si ywot mczeski... Dzie-

lili oni odtd losy zaogi Kudaku , i caa groza trwóg,

niebezpieczestw, wreszcie okruciestw, spada na ich

gowy.

Zaoga Kudaku w pewnej czci ocalaa, lecz Do-

minikanie legli mierci mczesk... W stosunku do

nich nie istniay ani zobowizania, ani przysigi wroga....

Na lewem porzeczu Dnieprowem
,
prawie wprost Ku-

daku, wznosz si mogiy prastare , okoo których ich

pomordowano... Do dzi te mogiy „Jackowemi mogiami"

zowi; a znikajce podanie mówi, i w ciemn noc je-

sienn, u „Jackowych mogi", bujaj postacie w biaych,

krwi zbroczonych szatach... Czyby ta legenda miaa
by wieki trwajcym wyrzutem sumienia tuszczy, która

od Niu po Bug i róda Styru niszczya lady pracy

licznych pokole?...

Te krwawe wspomnienia jednocz si ju z ostat-

ni dob dziejów naszej kolonizacyi na Niu
,
jednocz

z dniami upadku Kudaku...

Fakt zakopania utensylij kocielnych, wraz z obra-

zem Matki Boskiej Róacowej, u stóp którego ludzie

ówczeni ask doznawali, zaczerpnlimy z tradycyj miej-

scowych, do dzi w Kudaku przechowanych. Wskazuj
nawet miejsce gdzie istniaa kaplica , a gdzie studnia

(„lack studni" nazywana) w której miay by ukryte

sprzty kocielne. Tradycya dodaje, e wszystko to do-

td ukryte, ale s wskazówki, i chciwi poszukiwacze
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skarbów - a tych i dzi, i dawniej peno byo na

Niu — wykopali je oddawna ^).

1) W zbiorach pp. Pola i Aleksiejewa (ziemian gubernii Jeka-

terynosawskiej, mioników zabji;ków przeszoci) s niektóre przed-

mioty prawdopodobnie pochodzce z owych Kudackich, dominika-

skich utensyliów. Tak np. p. Pol (obecnie zmary, a zbiory jego po-

dobno rozproszone) posiada vasculum do przenoszenia wiatyku. Czy-

niem poszukiwania (okoo r. 1880) w celu wynalezienia obrazu Matki

Boskiej , Kudackiej " . Byy lady, i jest w Achtyrce, (miecie na da-

lekiem Zadnieprzu, dzi gub Charkowska), ale wskazówki ztamtd

nadesane — dziki uprzejmoci miejscowego Protojereja — chocia

wiadcz, i w cerkwi Achtyrskiej obraz Matki Boskiej jest typu bez

zaprzeczenia katolickiego, lecz niemniej nie stwierdzaj przypuszcze

o jego pochodzeniu z kaplicy kudackiej, dominikaskiej. Zbieracz za-

bytków niowych, p. Pol, dawa mi do zrozumienia, i wie co
o istnieniu tego obrazu i teraz jeszcze, ale do rzeczywistej prawdy

nie mogem w tej rzeczy dotrze, pomimo poszukiwa pilnych.

Godn zaznaczenia jest rzecz, i Dominikanów praca w Ku-

daku nie posza na marne, i ziarna katuhcyzmu, rzucone na Niu
przez o. Fabiana i jego braci zakonnych, dugo nie giny. Po upy-

Avie wicej ni stu lat od czasu zburzenia kocióka w Kudaku, spisy

ludnoci, dokonane w tamecznej okolicy przez rzd ces. Katarzyny II,

dokonane po zburzeniu Siczy, wskazuj, i istniaa tam maluczka

garstka katolików, jakim cudem utrzymana. Mamy urzdowe dowody

w rku, i nie byli to katolicy z imienia tylko, albowiem w r. 1777,

gdy budowano, z rozkazu Potemkina, na Zadnieprzu (o par mil od

dawnego Kudaku, nad rzeczk Kilczeni) miasto, wród mao zalud-

nionych pustkowi, nazywajce si Jekaterynosaw (nosi on nazw I,

obecny bowiem jest II i ley w innem miejscu, na prawym brzegu

Dniepru, wówczas tam wzniesiono kocióek katolicki, obok trzech

wity innych wyzna (prawosawno-rosyjskiego, prawosawno-gre-

>jkiego i prawosawno-ormiaskiego). Katohków liczba bya tam ma,
bo ludno caego miasta, skadajca si z ludzi rónych wyzna,

wynosia zaledwie 2194 gów, niemniej jednak zna dbali o swe po-
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trzeby religijne, gdy stan tam kocióek. Po pitnastu latact ta-

sama do, co wzniosa owo miasto, zburzya je (tak wypado z wi-

doków miejscowych, administracyjnyci) a wic i kocióek katolicki

zburzono, projektujc go wznie w Jekaterynosawiu II, do czego

wszake nie przyszo w XVIII w., i dopiero w r. 1876 myl t urze-

czywistniono. (Patrz: Pienooje stoletie goroda Ekatierynosawa; tu-

dzie Matieriay dla opisania Ekatieryn. Eparchii).



VI.

Nie wiemy, jak dugo trway tym razem odwie-

dziny hetmaskie: zapewne krótkiemi byy, bo si sro-

ya znowu „rebelia* na Ukrainie. Hetman wprawdzie

nie bierze tym razem osobistego udziau w poskramia-

niu ruchów kozackich, wyrcza go hetman polny, Miko-

aj Potocki, a jednak wród pól dzikich dusze bawie-

nie byo wówczas niemoliwem; widzimy tedy starego

hetmana koczcego rok 1637 w gbi kraju, acz zaw-

sze z obliczem ku kresom zwróconem, bo w Uciu, nad

górnym Dniestrem. Pisze on ztamtd w dniu ostatnim

1637 r. do Mikoaja Potockiego, winszujc mu zwycistw

nad kozactwem i wróc z nich wielk sawek). „Pe-

wien jestem — pisze hetman w dalszym tego listu ust-

pie — e usilnie i sam czyni bdziesz o to staranie...

i temu chopstwu taki przybierzesz munsztuk, eby ju
wicej nie wierzgao i w powinnej posuszestwa klubie

zostawao''... Sowa te, wysze z pod pióra hetmaskiego,

^) OkolsMego Dyaryusz Woyny midzy WoysTciem koron,

y Zaporo. w r. 1637 etc.
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dosadnie maluj jego pogld na Kozaczyzn, której— „cho-

pstwem wierzgajcem" j mienic, zaprzecza praw do

obywatelstwa Rzeczypospolitej. I w istocie, nieubagane

w swej grozie konstytucye, uchwalone na sejmach dwóch

nastpnych lat (1638 i 1639), zniosy wszelkie preroga-

tywy Kozaków, „przez wierne posugi od przodków na-

szych nabyte" — jak pisze sejmowa uchwaa — „a teraz

przez t rebelli utracone". Surowe te konstytucye, wy-

parcie wszystkich Kozaków „po za regestrem" stojcych

z panteonu swobód rycerskich i obrócenie „w chopów",

a w lad za tym dugim acuchem cignce si zbrojne

rokosze, w morzu krwi stumiane, ukazuj si na smut-

nej widowni dziejów niowych, jednoczenie wanie ze

wznowieniem Kudaku, gdzie pod ótowskim, guberna-

torem twierdzy, ustawicznie byo 600 zaogi „ludu do-

brego, jak mówi wspóczesny, którym TataTowie, przy

ich obronie, we stu i wicej tysicy nicby nie mogli

uczyni" ^). Pami Kudaku tak si zjednoczya bya

z epok owych surowoci sejmowych, i na wspomnie-

nie kresowej warowni gniewem, z trudnoci tumionym,

kipiay serca owych ongi „w znacznej czci synów ko-

ronnych, szukajcych losu na Niu", teraz zdziczaych,

skozaczonych i wreszcie wol swych obradujcych braci,

mianych „za obrócone w chopy pospólstwo". Wobec

takiego usposobienia na Niu, ótowskiego stanowisko

po z^ waami Kudaku stawao si coraz bardziej dra-

liwem; szczególniej, i do rzeczywistych pobudek nie-

chci przypltyway si wielekro urojone. Bliskie s-

') Bogusaw Maszkiewicz, Dyaryusz i t. d.

KUDilK.
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siedztwo Samarskiego monasteru niemao mcio ów
niby ustalony spokój wród Kozaczyzny. Pod czarn

sukni mnicha bywali tam, na wzór kurenia zaporo-

skiego, ludzie wielorakiego pochodzenia. Woosi — jak

wspomniany wyej Paisiusz — wóczgo wie greccy z góry

Athos, przybysze z Midzygórza kijowskiego, nazywajcy

siebie „zakonnikami" i bardziej przywykli do polskiej,

ni do innej mowy; niekiedy i Tatar, co zerwa z Pro-

rokiem i nadziej ujrzenia muzumaskiego raju, przy-

wdziewa szat mnisz w Samarskiej pustelni. Tak ró-

nobarwny tum monasterskich braci , cile zwizany

z Sicz zaporosk, któr „parafi" sw mieni, czsto

knu nieprz3'jazne dla Rzeczypospolitej zmowy, i w cie-

niu dbowych jego gajów, w pasiekach
,

gdzie trawili

resztki ycia weterani-zaporocy, bohaterowie Chocimia,

rycerze , co przelewali krew za wspóln macierz , dzi

od niej odepchnici , niejednym podszeptem goryczy,

z aoci wylgej, przyczyniaU si do uwiecznienia nie-

chci, do rozdmuchania wci tlejcych zarzewi rokoszu.

Kudak przeto, przez cay cig swego drugiego istnienia,

chocia ju byy umilky surmy bojowe Pawluka, Huni,

Ostranicy, chocia na Niu pokój wrzekomo zakwitn,

cigle by czat czuwajc: kady szept kozaczy nieci

w nim obawy „rebelii", kada wiksza chmura pyu na

stepie kazaa si mie na bacznoci przed czambuem
tatarskim. Wród tych cigych obaw, ani gubernator

twierdzy, ani jej kapitan, którego urzd odpowiada nie-

jako godnoci pomocnika komendanta, niewiele mieli

wczasu. Wraz z dragonia , onierzem cudzoziemskiego

autoramentu , wszed tam rygor, pospolicie nieznany
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w polskich obozach. „Rund" czyli stra (ba, i sam gu-

bernator) — mówi nam naoczny wiadek Bogusaw
Maszkiewicz — obchodzili w nocy twierdz. „Nie przy-

puszcza! nikogo do siebie ten, co na szyldwachu sta,

ale przyoywszy si do muszkietu
,

pyta go o haso

niemieckim trybem, któremu powinno si odpowiada

co za haso". Nie poprzestajc na takich ostronociach

w nocy. w dzie wci pracowano nad umocnieniem

waów, i to nie w pierwszym roku wznowienia Kudaku,

lecz i o dziesi lat póniej tosamo tam si spotyka.

„Okoo wau wi.^^niowie Tatarowie robili nieustannie"—
pisze w r. 1647 dworzanin ks. Jeremiego Winiowie-

ckiego, wspomniany przez nas Bogusaw Maszkiewicz,

odwiedzajcy Kudak ze swym panem. Prace okoo umo-

cowa, e nigdy nie ustaway, sprawiy, i podjedajcy
do warowni, nie widzia wyniosego dachu „zamkowego",

bo tak si nazywao wysokie domostwo w twierdzy — re-

zydencya p. gubernatora. Prace nad umocowaniami mia
sobie powierzone kapitan twierdzy. Jego to byo powin-

noci, „aby na kady rok na okie wokoo usypa

wau". Oprócz gównej twierdzy, w tym drugim istnie-

nia swego okresie, mia Kudak rodzaj przedmurza. Byato

czatownia od strony pól dzikich. Mówilimy wyej, e po

za poudniow poaci waów poziom gruntu stopniowo

ku gbi stepów wznosi si, tak i z warowni niedaleko

wzrok móg siga na pola. Otó dla zaradzenia tej nie-

dogodnoci, „w^ pómili od Kudaku, staa wiea wysoka

która na om mil wkoo widziaa — opowiada nam

tamtoczesny pamitnikarz... Na tej wiey ustawiczna stra

bywaa: ludu ognistego sto i konnych dziesiciu... Na
7*
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której postrzeglszy stra zdaleka. lud jaki, a nie mogc
zrozumie co za lud, zaraz konnego, albo dwóch o dwu
koni, wysyaj na podjazd dla jzyka". Taki ad i o-

gldno, w zupenej sprzecznoci zostajc z osawionem

polskiem gospodarstwem, zawdziczano w Kudaku het-

manowi Koniecpolskiemu , który niedo , i w obozie

zawsze stara si karnoci wojskowej przestrzega, ale

dobiera te do Kudaku ludzi wyszego umysu i pod-

niolejszych uczu obywatelskich . jakby chcia z tego

dziea swej doni, z owej kresowej twierdzy i postrachu

na swawol kozack, wytworzy ognisko cywilizacyjne

dla pól krwawych . . . Póniejszy bieg wypadków uni-

cestwi w tym kierunku zamiary hetmaskie: po wal-

kach Chmielnickiego, po tak zwanej „ruinie", Ni dnie-

prowy by oddany na up ciemnoty, z której dopiero

wiek XIX zacz go otrzsa.

Godnem jest uwagi, e Koniecpolski urzd zastpcy

gubernatpra Kudaku, tak zwane kapitastwo twierdzy,

oddawa wycznie w rce ludzi swej rodziny, ludzi spe-

cyalnego, za granic zdobytego, wojskowego wykszta-

cenia. Kapitastwo owo nie byo adn sinekur, do

jakich ju wówczas do pochopnymi stawali si oby-

watele Rzeczypospolitej, lecz tward sub
,
poczon

z prywacyami, niebezpieczestwem, oderwaniem na dugo

od gniazd rodzinnych. Trzech kapitanów warowni posia-

da Kudak w drugim okresie swych dziejów (1637— 1648),

wszyscy trzej byli to Koniecpolscy, z których dwóch mo-

gi znalazo u jego waów, i ci dwaj ostatni byli bra-

cia rodzeni. Dziao si tam , zna , wedle sów poety,

„a kto tam nie zgin, ten ze czci wypyn". Dzieje
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tych trzech kapitanów warowni kresowej, to nierozgo-

na, acz niemniej wietna karta przeszoci
,
przypomi-

najca, e w XVII stuleciu, chocia prywata rozwielmo-

niJa si na dobre, istniay jeszcze przykady gbokiego

poczucia obowizku ofiary gwoli dobru publicznemu.

Po Adamie Koniecpolskim , którego sam hetman

instalowa na kapitastwo do Kudaku i on je sprawo-

wa — czyli, wedle tamtoczesnego wyraenia si, „trwa

tam" — póczwarta lata, w roku 1641, stary hetman

na twardy znój pól dzikich posa innego ze swych

krewnych, stryjecznego brata poprzedzajcego, Jakóba

Koniecpolskiego. Jakób, drugi z kolei kapitan Kudaku,

znalaz zgon na owej czacie kresowej, bo gdy raz pro-

wadzi ywno do twierdzy, Kozacy na napadli i w krwa-

wem starciu zabili. Zaledwie aosna wie o Jakóbo-

wym zgonie dobiega z muzumaskich kresów do ro-

dzinnych gniazd polegego, rodzic jego, Aleksander Ko-

niecpolski, podkomorzyc Sieradzki, acz wszystkich mia
tylko trzech, sze wnet drugiego syna, Stanisawa, który

tylko co z obcych krajów, z nauk pobieranych w Lo-

wanium, wróci. Stanisaw tedy — „wprost z Lowanium

przyjechawszy na miejsce Jakóbowe", do Kudaku — kapi-

tanem zosta i gwoli potrzebie ojczyzny peni tam sub
kresow siedm lat; a wreszcie, po zajciu ostatecznem

warowni Niowej przez wojska Chmielnickiego, mier
otrzyma z doni wroga, który cao jego gowy za-

przysig.

Po ótowskim, mu bitnym i statecznym, guber-

natorem twierdzy zosta Krzysztof ada Grodzicki, ro-

dem z ziemi ukowskiej, wojskowy wyszego stopnia,
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bo pukownik artyleryi (co odpowiadao dzisiejszemu

stopniowi generaa artyleryi). Uprzednio suy on pod

Wallensteinem. Imi Grodzickiego znane ju byo w kraju,

gdzie zaliczano go susznie do najzdolniejszych artyle-

rzystów tamtoczesnych. Siemionowicz tylko, Getkant

i Arciszewski dorównywali mu lub przewyszali go

w onej sztuce. Wysze, specyalne, artylerzyskie wykszta-

cenie, otrzymane w Niderlandach, zastosowywa Grodzi-

cki w powierzonym sobie Kudaku, zbrojc go, umacnia-

jc i zwikszajc coraz bardziej karno w szeregach

jego zaogi. Jego przew^anie staraniem zaprowadzono

ow niezwyczajn ostrono w warowni, nawet podczas

znpenego napozór spokoju. Oto jeszcze par szczegóów

tej ostronoci stale zachowywanej. „Przed zachodem

soca — czytamy w tamtoczesnej relacyi — haso wy-

bijano i bram zamykano zawsze; zkd po zamkniciu

bramy adnego nie wypuszczano i z zamku i do zamku,

by w najsilniejszej potrzebie; a lud ten. który tam zo-

stawa, ma si rozumie ognisty wszystek, czyni gst
stra..." Lecz i nad ow „gst stra" wci czuwaa

pilna piecza naczelnego wodza tej warownej, stepowej

stranicy: Grodzicki niejednokrotnie sam czaty obchodzi

i przed bacznem jego okiem aden brak adu i niezu-

pena karno ukry si nie mogy.

Bez wzgldu jednak na surow subordynacy gu-

bernatora twierdzy, w szeregach dragonii , stanowicej

zaog Kudaku, spotykay si niejednokrotnie naduy-

cia; atmosfera bezbrzenej swobody, wiejca „w tych

szczerych polach", równie Kozactwo i dragonie zach-

caa do saraowoU. Nie napotykamy nigdzie ladów nadu-



— 103 —

y krwawych , zbrojnych zajazdów, w rodzaju mao
zbadanej wyprawy Przyjagowskiego, ale pojedynczo,

dorywczo czyniony ucisk zdarza si niekiedy, dopeniany

przez odaka, który w znacznej czci by najemnym,

wic cudzoziemskim, obcym jzykiem i obyczajem miesz-

kacom Niu. Ucisk, pochodzcy od obcego odaka,

tem dotkliwiej uczu si dawa , i by nim czowiek

innej mowy — Niemiec. upi on niekiedy ustronne pa-

sieki i futory, uprowadza bydo. W drugim roku „ruiny"

Chmielnickiego, oto jakiemi sowy, amic polszczyzn,

przemawia do komisarzów Rzpltej, przybyych na roko-

wania do Perejesawia (w r. 1649). jeden z podwad-

nych Chmielnickiemu wataków, nazwiskiem Jaszewski...

„Ju miny te czasy", mówi pan Jaszewski — bezwt-
pienia szlachcic, jeno zdziczay, skozaczony — „kiedy

nas siodali Lachy. Nad naszymi ludmi, chrzeciany, silni

nam byh draganami. Teper si ich nie boimy" ^)... Wsz-
<]/,ie y.a jest pami o tych nieszczsnych dragonach,

którym pono i rygor Grodzickiego podoa nie móg.

Najwikszem atoli ródem niechci byo tu obce po-

chodzenie dragonii. Kwarciani bowiem, którzy w gór
od prawego porzecza Oreli konsystowali „we wociach",

w kraju osiadym, nad Psioem, Su, dobre wspomnie-

nie o sobie zostawili, chocia zapewne nie skaday si

ich chorgwie z ludzi wycznie nieskazitelnej cnoty.

Lecz, e nie byli to Niemcy, ale onierz, z którym roz-

mówi si mona byo, nieposiadajcy wrodzonej Niem-

com gburowatoci , zapomniano mu jego wykrocze,

•) Ksiga pamitnicza Micha; str. 376.
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chocia prawdopodobnie takowe si zdarzay, bez wzgldu

na „punkta artykuów hetmaskicli" z r. 1643, w któ-

rycli czytamy... „którzy s w wojew. Kijowskie obróceni,

przestrzega tego maj, aby Kozakom adnej nie czynili

przykroci i w domach ich stanowisk sobie nie zaka-

dali" ^). Owszem, w okolicach Zadnieprzaskich
,

gdzie

ongi czci starostw Gzehryskiego i Perejasawskiego

rozcigay si, lud o nich do dzi piewa pie miosn,

nader przyjazn, mienic ich mazurami (mazuroczki),

co jest rzecz niezwyk, bo pospolicie wyrazu Jach tam

uywaj ^).

Zajcia z dragonia, rozogniajce stosunek twierdzy

kresowej z Samarskiem porzeczem, chocia czste, lecz

drobne byy: o plon owów lub sie ryback, o up Ta-

tarzyna w polach pojmanego wadz si oni. Podob-

nie drobne niesnaski byy nieustannie na Niu powodem

doniolejszych zawika: wszake, z tychto maluczkich

krzywd pojedynczych chat i futorów skadaj si zaa-

lenia Kozaków, przybyych do stóp królewskich (1648 r.),

lecz niemogcych z ust króla J. Mci usysze wyrazu

pociechy, bo Wadysaw IV ju nie y. W znacznej

czci, a nawet zupenie, skargi te umilkyby, dawna

1) U S. Frzyckiego, w Pam. o Koniecpolskich, str. 284.

-) Oto pocztek tej prastarej piosenki zadnieprzaskiego gminu

(w dzisiejszej Putawskiej gub., Konstantynogrodzkim pow.j. „Oj tam

izza Iwry idut mazuroczki. — Idut mazuroczki — Wezut barwi-

noczki — Na syicom koni''... Niema tu i ladu nienawici; owszem,

rycerski mazur, z chorgwi w pozadnieprskich starostwach rozoo-

nych, by wygldany ,z barwinkiem'', a wic jako „oblubieniec",

jako go nader miy i podany.
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ufno wróciaby i wzrosa
,
gdyby odemknito znowu

kozackim druynom wolny oddech do morza. Z fal

dnieprow spynyby na pogaskie , dalekie wybrzea

owe animusze niespokojne, stpiyby si na karkach mu-
zumaskich panów Krymu szablice Niowców, rdzewie-

jce podczas doby rzekomego pokoju , co by zarazem

dob wietnoci Kudaku. Lecz polityka sobkostwa, pry-

waty, polityczne krótkowidztwo, zaczy górowa w pry-

watnych koach szlachty i na obradach sejmowych. Cie-

szono si z ujarzmienia Niu , z odjcia mu wasnej

starszyzny, postawienia za pukowników i komisarzów

z grona szlacheckiego. „Obracajc" — jak gosia ordy-

nacya sejmowa — „Kozaków, co s poza regestrem,

w pospólstwo", wytwarzaa szlachta dla siebie nowe

ródo si do rozwoju swych rolnych gospodarstw, do

zbogacania si kosztem bratniego szczepu, kosztem wa-
snej i ojczyzny przyszoci. Zalepieni powodzeniem za-

pominali o drogach , któremi dotd szed naród, i
—

niebaczni sternicy — wprowadzili naw pastwow na

mielizny i skay, o które j strzaskay. Nieubagana Ne-

mezys dziejowa nie daa czasu do naprawy chwilowych

obdów. Lata istnienia Kudaku wcale nie stanowiy

zwrotu do tak podanego dla przyszoci krajowej przej-

rzenia we mgle zalepie. Bardowie monowadczych
dworów, brojcych w ziemiach kresowych doni drob-

niejszej szlachty, dnej chleba i zaszczytów, bardowie

odzwierciadlajcy usposobienia owoczesnych mas szla-

checkich, nucili pie tryumfu, w której, w wyrazach

zaprawnych pych szalon, mówic o „piknym porzdku,

w jaki Kozak jest ujty" — rymopis woa: „...A to ich
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naostatek dobrze przysiodlano! — Sn nigdy nie wskó-

raj, tak si im zna dano" ^). eby w istocie „nigdy

nic wskóra nie mogli", iietraan Koniecpolski rozszerzy

na Niu fatalny szpiegostwa system. Ju po hetmaskim

zgonie, który mia miejsce na dwa jeno lata przed wo-

jen Chmielnickiego pocztkiem , zapisa o tym smutnej

pamici fakcie niektóre szczegóy czowiek, zbliony bar-

dzo do rodziny Koniecpolskich, znajcy dobrze Ukrain

i odwiedzajcy nawet Kudak. „Upatrujc hetman zmary

kruch i czsto wiaroomn Kozaków zaporoskich wier-

no i zawzit przeciwko Lachom zo, a zatem zwy-

czajn do rebelliej za lada przyczyn chciwo — czy-

tamy u wspóczesnego — mia zawsze pilne na sprawy

i prywatne ich postpki oko, aby wszystkiemu wczesne

móg dostarczy lekarstwo. A lubo te i oni o wielkiej

jego wiedzc nad sob stray, ostronie we wszystkich

swoich postpowali zamysach, nie mogli jednak uchro-

ni si tego, aby mu wszystkie ich , by najtajniejsze

sprawy, nie miay by wiadome, przez szpiegów bardzo

skrycie midzy nimi rozsadzonych" ^)... Ów cile woj-

skowy zarzd Niem, z nieustannem czuwaniem i zwia-

dami rozrzuconemi gsto wród osad bliszych i dalszych,

przyczyni si nie móg do wytworzenia z Kudaku ogni-

ska cywilizacyjnego „na szczerych polach". Ogniska ta-

kie tworzyy si wówczas na Zadnieprzu , w ziemiach,

1) Samuela Butora z Klczan Szymonowskiego, Marsz Sau-

romatski etc. Warszawa 184'2 r., str. (58.

2) Dyaryusz Stan. Omecima, którego wj^jtki patrz w przy-

pisach do dzie K. Szajnochy, wyd. 1877, t. YIII, str. i282.
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co odebrane Moskwie krwaw prac pod Smoleskiem

Wadysawa IV, organizoway si w województwo Czer-

nichowskie; tworzyy si w Lubnach, ochwicy, rezy-

dencyach ksicia Jeremiego Winiowieckiego; kiekoway

w Perejesawiu, gdzie przebywa wtedy stale wród dóbr

swych zadnieprskich ukasz ókiewski , synowiec het-

maski; miay zreszt swe maluczkie zarzewia i na

Niu , w chopiejcych chatach kozackiego rycerstwa,

coraz bardziej szerokiemi swemi plecy odwracajcych

si od zachodniej cywilizacyi — ale Kudak ze swym
„ludem ognistym", zamknitym poza tak „wysokiemi

way, e budynku zamkowego wierzch ledwo wida
byo", nie móg, zaiste, czem innem si sta, jeno or-
nym taborem. Skryte plany hetmana Koniecpolskiego,

dce do zupenego wyparcia Tatarów z Krymu , na-

kazyway mu mie daleko na poudniu, prawie u bram

Perekopu, obronn podstaw dziaa zaczepnych. Prze-

widywa hetman opór ziomków tym rozlegym planom,

bo „u nas — jak sam pisze o projekcie swym —
wszystko rozumiemy za niemoliwe"; dlategote trzyma

go w tajemnicy, a rodki milczkiem gromadzi i wypa-

trywa stosownej chwili. Szlachta , napeniajca echem

otrzymanego na Niu tryumfu ciany swych domostw,

nie nader bya rada i z tych maluczkich wydatków,

jakich utrzymanie zaogi kudackiej potrzebowao. Wszelka

bro i wydatek na ni i troska wojenna ciy im za-

czynay, bo zakócay spokój, nadziej wielkich zysków

z zatrudnie rolnych, z prac puga i ujtego w karby

posuszestwa ukrainnego wieniactwa. Stary hetman

przeto widzia dokadnie, i acniej Krymem zawadn,
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pomkn granice Rzeczypospolitej do Dunaju i za Du-

naj nawet, ni w Izbie sejmowej projekt wojny prze-

prowadzi; bo „bracia nasza" — dodaje powiernik my-

li hetmaskiej — „zakochawszy si w zawzitym po-

koju, acno sub praetextu boni ;pubUci et novitatis (pod

pozorem dobra publicznego i nowoci sprawy) kontra-

dykowa, by najlepszej rzeczy zawsze zwykli"... Tak wic
pyny lata i projekt hetmaski z cieniu nie wynurza

si. Zbrojenie jednak Kudaku cigle, przyczynianie si

do króla, aby ma tak wydatnego na polu wiedzy woj-

skowej, jakim by Grodzicki, z wntrza Rzeczypospolitej

na kresy przeniós i gubernatorstwo kudackie mu po-

wierzy, dostatecznie juby nam wskazywao, i hetman

do koca swych dni nie rozstawa si z myl oczysz-

czenia pónocnych wybrzey morza Czarnego od nieu-

stannie nam grocych hord muzumaskich, lecz mamy
nadto i inne wskazówki tosamo stwierdzajce. Jest ni
notatka hetmaska, przepisana ongi z oryginau przez

Stan. Owiecima, „Dawnom ja t spraw w gowie swej

przewraca... pisze stary hetman na niewiele miesicy

przed zgonem .. Tskno nas cum lioc exiguo (z tak ma)
Ukrainy praesidio (zaog), albo i Kudaku , tskniejby

byo z tern, któremby Krym potrzeba trzyma ^)...

Przeznaczeniem tedy Kudaku miao by torowanie

Rzeczypospolitej drogi na poudnie, ku wodom Pontu

i tym szczepom chrzeciaskim , co za Dunajem dwi-

gay jarzmo niewiernych. Chlubne zaiste zadanie. Zanim

1) Dyskurs o zniesienie Tatarów krymskich i lidze z Moskw;
wyd. Stan. Pizyckiego, stronnica 301 i nast.



— 109 —

jednak ono urzeczywistni si mogo, Kodak odstrasza

zagony tatarskich czambuów; kilkakro i wiksze siy

muzumaskie pod jego way podchodziy, ale zawsze

z konfuzy odparte zostay. Pojedynczych utarczek z hord
nahczy niepodobna; bya ich mnogo straszna, bo Ta-

tarowie wci wielkiemi siy na ociennych stepach ko-

czowali; nie obchodzio si tedy bez obustronnej strze-

laniny. Pojmanie Tatara, bd zajcie stada koni, owiec,

uwaao si nawet za rodzaj godziwego zarobku przez

tych ludzi wojskowego rzemiosa. Spory o up i jeców,

szarpnitych na skraiskach koczowisk, „w onych okoli-

cach pól dzikich", miay dla Kozactwa wag pierwszo-

rzdn. Zatargi o braców tatarskich uwieczniy si dla

potomnych w skargach , które kozactwo wozio do

króla. — „Jako teraz, nie mogc bywa w zdobyczach

morskich, ubogi Kozak ma si prac ratowa?... — ua-
laj si w swej skardze do tronu Niowcy. „Zdobyczy

za polowej gdy sam Pan Bóg poszczci, mimo ten

jassyr Tatarów starych i mae Tatarzta , które nam
wanie do wojska naleay, za co chudzina Kozak by

si przyodzia, i to wszystko od nas poodejmowali, e
nie masz za co i pracowa" ^)...

Horda tak silna nieraz liczb wóczya si po ste-

pie, i Beauplan, który z Mikoajem Ostrorogiem, pod-

stolim kor., objeda progi dnieprowe, radzi ca armi
z sob prowadzi „dla niebezpieczestwa od hordy".

Ciga ta stra stepowa, nieustanne oczekiwanie boju.

^) Punkta instrukcyi Kozaków zaporoskich 1648 r. — w ksi-

dze Pamitn. J. Michaowskiego, str. 76.
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nie pozwalay na upraw pól , z prawej przynajmniej

strony Dniepru, zahartowyway onierza, ale i surowym

go czyniy. Do, przyzwyczajona do ora, nieatwo do

pióra naamywaa si; ztd brak wszelkich pamitników

tyczcych si onej epoki czuwania na waach Kudaku.

Jeli nawet i byy jakie, to burza Chmielnickiego unio-

sa je na wiekuist zagad. O owych rycerzach kreso-

wych, co pilnowali Kudaku, staczali pod jego okopami

boje i pimiennych ladów po sobie nie zostawili,

moemy rzec sowami jednego z Radziwiów, który

tak wyraa si o swych przodkach... „e przodkowie

moi nigdy adnej stacyi, rezydencyi dobrze pobudowanej

nie mieli, zkd to szo, e w ustawicznych bywajc wo-
kitach , w sahajdaku wozili kancelary , a w sakwach

inwentarze i ekonomik"... Otó i na naszych dniepro-

wych kresach „w sahajdaku wozia si kancelary'';

jeli gdzie byy lady pimienne, to zabra je stepowy

huragan; nie znamy wic szczegóów licznych bojów,

zwodzonych na polach Kudaku; zamara dla kart dzie-

jowych owa epopeja ciera si cigych na miedzy dwu
cywilizacyj. cierania si byy nietylko z hord, ale

i z Kozactwem, które niekiedy podjazdowe walki roz-

poczynao z kudack zaog, przecinajc strza z uku
drogi goców, tamujc kup wiksz dostaw na Kudak

ywnoci lub zapasów bojowych. W jednej z takich po-

tyczek dorywczych, stoczonych ze swawolestwem koza-

ckiem, wród gbokiego napozór spokoju, zgin Jakób

Koniecpolski. Lecz i o jego zgonie szczegóy maluczkie,

zapisane nie w rocznikach warowni , lecz w pamitni-

kach rodzinnych, w okolicy rzeczywistego spokoju, w gbi
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Rzeczypospolitej, na Nadwartaskich porzeczach. O pra-

cach innych obroców Kudaku, o ich zasugach, powi-
ceniu, dzieje nie wiedz, milcz stepowe mogiy.

W jesieni 1645 r. czaty twierdzy kudackiej przy-

prowadziy do bram warowni czowieka znuonego dug
podró; may poczet mu towarzyszy. Grodzicki w w-
drownym jedcu pozna Sebastyana Adersa , znanego

artylerzyst, który, lubo cudzoziemskiego brzmienia nosi

nazwisko, pochodzi z Mazowsza . owego matecznika

szlachty Rzeczypospolitej. Aders niedugo goci w Ku-

daku; po dniach kilku wyszed on z twierdzy w stroju kup-

ców tatarskich, z kilku pachokami podobnie przebra-

nymi; cay ten orszak, odprowadzany poza ostatnie

czaty warowni przez kilku ornych^ uda si w kierunku

Perekopu. Podró tajemnicza Adersa. przez Kudak na

Czarnomorskie pomorze, podjt bya z rozkazu hetmana

Koniecpolskiego, który, chcc by gotowym do urzeczy-

wistnienia dawno obmyliwanych swych planów —
gdyby Rzeczpospolita kiedy na nie si zgodzia — wy-

sa do Krymu w stroju kupieckim Adersa
,

„biegego

geometr i rysownika" — jak si rówienik onej doby

wyraa — „dla zdjcia rysunków i planów miast i twierdz

tatarskich"... Kudak, jako stojcy w obliczu pogan i zna-

jcy ich dobrze, dostarczy Adersowi niejedn wskazówk,

przydatn do urzeczywistnienia jego misyi. Ostatni to

jednak przejaw myli hetmaskiej, rojcej mocne usado-

wienie Rzeczypospolitej na wodach Pontu i wyparcie

Tatarów z Krymu... Po kilku miesicach — w marcu

1646 r, — stary hetman ju nie y. Kudak straci swego

zaoyciela i troskliwego piastuna, Rzeczpospolita przed-
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niejszego ze swych synów; i wcale przesadnemi nie s
sowa Krzysztofa Opaliskiego, który w jednej ze swych

satyr woJa gosem penym gbokiego alu... „umar
hetman, ani znajdziem równego, gdy z nim pomarli

hetmani" ^)...

Z trumn hetmana Koniecpolskiego ustpi z wi-

downi tamtoczesnego polskiego wiata spokój od strony

poudniowych kresów. Woano jeszcze wprawdzie, przy

rozwartym grobie hetmana... „sprawi to Pan Bóg prze-

ze, e Ukraina tak bya spokojna . jako które miasto

w porodku Korony", lecz polskie spoeczestwo stao

ju na skraiskach bezdennej przepaci — rozpoczyna

si przeddzie wielkiej „ruiny". Podnoszone przez króla

dawne plany hetmaskie zici si nie mogy — Rzecz-

pospolita wpada w letarg strasznej niemocy, dojrze

ju nie moga dróg swego ocalenia. Szczytne zadanie

i dla Kudaku, aby by przedni czat posuwania kre-

sów do morza i ogniwem czcem star Rzeczpospolit

z nowemi , spodziewanemi na poganach zdobyczami,

usuwao si ode nazawsze. Pozostawao mu ju tylko

jedno posannictwo do spenienia — odej z placu

ostatnim, kiedy promie polskiego wpywu gasn b-
dzie na Niu — i Kudak, jak zobaczymy, speni je

chlubnie.

^) K. Opaliskiego Satyra IV.
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Cigle trwogi i szczk ora na straniczych mo-

giach pól dzikich, brak uprawy dziewiczych stepów nie

pozwoliy Kudakowi uró na miasto, ani te mrowi
si liczn ludnoci poza waami twierdzy, lub na wzór

innych grodów, sta si macierz mnogich sobód , wsi

i miasteczek. Kudak, od pierwszej do ostatniej istnienia

swego godziny, by i pozosta zawsze tylko stepow

stranic, twierdz urzdzon cile po wojskowemu,

wzorow. Roztaczaa si wprawdzie w Kudaku, u pod-

nóa góry, na wybrzeu, pewna ilo lepianek, domków

i nizkich jak kretowiska ziemianek , co wszystko nosio

miano „Sobódki'^ ale nad to nie spotykae tam innych

siedzib ludzkich. Ku zachodowi legy szczere pola, step

dziki, z koczujc hord, ze stadami koni dzikich. Na
poudnie tosamo; oprócz siedziby siczowej, bdcej
czem poredniem , midzy wsi ukraisk a koczowi-

skiem tatarskiem. Pónocna okolica równie bya pust,

na przestrzeni mil kilkunastu, do Taminy; bo mae za-

wizki osadnictwa na porzeczu Dnieprowem, przy ujciu
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do Dniepru haek (jarów), suchych w lecie a szumicych

wezbranemi potoki na wiosn, lub po jesiennej ulewie,

nie zasuguj na wspomnienie. Od wschodu, jak wiemy,

za nurtami dnieprowymi, leaa „Samarya" — kraj po-

rzecza Samary — ale i on dopiero o dwie mile za

Dnieprem roi si ludnoci, acz niehczn i stosunkowo

mao rol trudnic si. „Samarya" od czasów Bato-

rego uwaan bya przez Sicz Zaporozk za pewien

rodzaj siczowego folwarku. Dlatego te i za dni egzy-

stencyi Kudaku, wadze Rzeczypospolitej tam nie gospo-

darzyy. Samarya bya „paank zaporozk", tj. osad,

majc pod sob pewien okrg futorów, pasiek, zirao-

wników, pastwisk i pól, na których zabudowywa si

zaczy sobody. Mieszkali tam — jak mówilimy — Za-

porocy onaci, co zerwali z ustaw siczow, lub wete-

rani, którzy wzdychali do bardziej zacisznego kta, ni
gwar koszowy. Zaporocy, nawet w przededniu swego

upadku ostatecznego, kiedy ju hodowali Rosyi, a cie

tylko istnia ich niepodlegoci . nie zapominali , komu
winni swe ziemie na porzeczach samarskich. W drob-

nych zajciach z Samarskim monasterem, nie powouj
si Zaporocy na jus priinae occiipationis, ale „na przy-

wileje i nadania Najjaniejszych Królów polskich, przez

ich (kozackich) przodków i antecessorów zasuone".

Mamy przed sob jeden z takich dokumentów z r. 1760;

jest to odezwa Atamana Zaporoców, Bielickiego, pisana

„z kosza" siczowego, w sprawie do podrzdnego zna-

czenia, tyczcej si praw monasteru do ryboówstwa, lecz
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w onych czasach Sicz ju nie miaa spraw waniejszych

do zaatwiania ^).

Kudak przeto, jak widzimy, przez cay cig swego

istnienia , otoczony prawie zewszd pustyni , tworzy

niby oaz kraju ucywilizowanego wród morza stepów.

Nie rway si jednak, pomimo tak wielkiego oddalenia

i braku dostatecznych rodków komunikacyjnych, stosunki

midzy t wysp stepow i krajem osiadym. Dniepr

by gówn spójni, czc Kudak z ukrainnemi wo-
ciami. Jak w one dni, gdy go zwano „greckim wod-

nym szlakiem", jak za dni Daszkiewicza i póniej Sa-

muela Zborowskiego, Dnieprem dostawano si „z wo-
ci" do porohów, przy których wanie Kudak lea,

podobnie te rzeczy si miay i podczas doby naszego

opowiadania. Chocia miano „greckiego szlaku", nada-

wane ongi rzece, zagino, wszake nie przestawaa ona

by rzeczywistym gocicem, którym i zapasy wojskowe

i „ywno bajdakami" i posiki dochodziy. Wyywienie

Kudaku zalenem byo zupenie od górnych porzeczy.

Ztamtd zboe spawiano. Jeden z puków regestrowych,

„kijowski" mianowicie, „od zaóg wolny by — donosi

pamitnikarz XVII wieku — pod warunkiem, eby Ku-

dakowi ywnoci dodawa". Razem z ywnoci „od Ki-

jowa i innych woci" przybyway do Kudaku „bajda-

kami" wieci i gocy z Rzeczypospolitej: szed nasz

obyczaj, pojcia, mowa. Niemae to musiay by prdy,

kiedy dzi jeszcze te naleciaoci naszego obyczaju, pewne

1) Dokument ten, z akt monasteru Samarskiego, wydany przy

broszurze: „Samarskij Ekateryn. Epar. Pust. N. Monastyr.".
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jzykowe nasze zwroty w mowie ludu na Niu spoty-

kamy: bez wzgldu, e póniej tam gospodarzyo Koza-

ctwo, Tatarzy, e miecz, mór w sojuszu z jassyrem

kilkakrotnie wymiatay tameczn ludno do szcztu, e
zaludnienie obecne w znacznej czci napywowe, w wie-

kach póniejszych przybye z Siewierszczyzny, z ukrai-

skiego Polesia i innych dalszych okolic górnego Dnie-

pru. Wraz z ywnoci i wieci z zagród rodzinnych,

wielekro Kudak wita w swych waach goci, co chwi-

lowo do przybywali w sprawie publicznej, lub dla od-

wiedzenia kogo czuwajcego na kresach, a wreszcie dla

zwiedzenia twierdzy, wikszej moe rozgosem w caej

Rzeczypospolitej, ni obszarem i moc swych obwaro-

wa. I ci gocie kresowi przybywali pospolicie od Ka-

niowa albo od Rzyszczowa wod
,
gdy pierwsz cz

podróy, z gbi Woynia lub Ziem Ruskich , mieli l-

dowymi szlaki, przez Zbara, Stary-Konstantynów, Pi-

ków, Biacerkew... Pików ju i dla Eryka Lasoty, posa

cesarza niemieckiego, Rudolfa II, by gospod
,
gdy on

w XVI wieku dy na Zaporoe. Niekiedy jednak mia-
kowie i ldem „dzikiemi polami" od woci pdzili ku

porohom. Goniec z waniejsz „ponow" nie móg ina-

czej nawet dosta si na Kudak podczas zimy, gdy

mrozy zamkny eglug, jak stepem bezdronym. Tam
mogiy tylko dniem , a gwiazdy noc przewodniczyy

miakowi, co way ycie dla publicznej potrzeby. Kiedy

by to go znakomitszy, czaty, wczeniej ustawione, ze

szczytu mogi poncemi kagacami, owiecay mu bezdroa,

wskazyway w ponur noc jesienn kierunek cieek

stepowych. Jednym z dostojniejszych goci , wcale nie-
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spodziewanym, który przyby stepem do Kudaku i to

stepem od „Murawskich pól", ze swej zadnieprzaskiej

rezydencyi ochwicy, przyby za jedynie gwoli przy-

jemnoci i zwiedzeniu pozakresowych stepów i Zaporoa,

by ksi Jeremi Winiowiecki ^). Par drobnych szcze-

góów o podróy tego znakomitszego z monowadzców
dni owych , szczegóów przechowanych w pamitniku

dworzanina z ksicego orszaku , Bogusawa Maszkie-

wicza, uwydatniaj nieco nader blado obecnie zaryso-

wujcy si w pamici narodu ów daleki, na zatracenie

rzucony posterunek Rzeczypospolitej.

Godzina zatracenia blizk ju bya w onej dobie

jesiennej 1647 roku , kiedy ksi Jeremi przyby na

Kudak, aczkolwiek nic napozór nie zapowiadao rychego

obalenia sztandaru Rzeczypospolitej nad porohami. Je-

sie bya tak pogodn, ciep, soneczn, „jak rzadko";

zdawao si, i ów spokój przyrody oddziaa powinien

na porzdek spraw ludzkich , i i one umiecha si

bd niejedno jeszcze lato tak pogod. Stao si ina-

czej. Zanim rok upyn , zanim pora wtóry od owej

sonecznej jesieni stepowe burzany szronem si okryy,

pad i na wieki uton w krwi potoku Niowy sztandar

RzeczypospoUtej.

Powie o dniach upadku Kudaku poprzedzi pra-

gniemy pobienem przejciem si po jego waach z ks.

Jeremim, który swem przybyciem w licznym poczcie

ognistego ludu i dworu, egna niejako w imieniu Rze-

ij „Murawskie pola" leay na wschód od Samaryi. Nazwa
pochodzi od stepów zielonoci okrytych — murawy.
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czypospolitej ów najdalszy z poudniowych bastyonów

jej starej sawy.

Ksicy orszak skada si z mnogich tysicy ludu,

tak ku obronie , ku okazaoci
,

jakote ku potrzebie,

gdyby z hord wypado w stepach spotka si , czoo

jej stawi i pokaza na karkach bisurmaskich, jak siln

bya ksica szabla. Wyjechawszy z rezydencyi ksicia,

ochwicy, nad górn Su , cign liczny ten orszak

brzegiem onej rzeki, przez drug ksic na Zadnieprzu

rezydency ubny, ku oninowi, ju bUsko ujcia Suy
do Dniepru; gdzie sprawiwszy swe szyki, ujrza ksi,
i w taborze posiada do 26,000 ornych i ciurów. Pod

oninem, zatoczywszy obóz i zostawiwszy tam cz
swego ludu, z kilku tysicy ruszy Jeremi ku ziemiom

Niowym. Pokd szli krajem uprawnym , od ochwicy
po ujcie Psiou, cay ten duy szmat ziemi, ju zorany

osadniczym pugiem, stanowi dobra ksice, które na

Zadnieprzu okoo 40,000 posiaday domów, gdzie ani

jeden gospodarz paszczyzny nie robi, a tylko po pi
talarów rocznego opaca czynszu ^). Za Psioem, Orel,

w ziemiach Niowych, step, obyczajem mongolskich ko-

czowników, by spalony. Chcc sobie dokadnie odtwo-

rzy obraz bezbrzenego zgorzeliska, nie znalelibymy

nic podobnego w dzisiejszej Europie; potrzebaby teraz

bied po to myl a do ojczyzny Gzingis-hana, do do-

lin Dauryi, pooonych w gbi najdalszego, azyatyckiego

1) Jul. Bartoszewicz, opierajc si na rozprawie rosyjskiej,

z miejscowych archiwów czerpicej fakta, a umieszczonej w Puitawsk.

gub. Gazecie rok 1848 Nr. 40.
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Wschodu. W poowie XVII wieku ów obraz, icie mon-

golskiego rodzaju, by u wrót Kudaku.

„Wszystkie pola pogorzay i ziemia jako sadza

czarna bya, zaczem robactwa moc wielka" trapia lu-

dzi i konie. Przeprawiwszy si przez Samar, ks. Jeremi

stan w widach tej rzeki midzy jej ujciem i Dnie-

prem. Za ksiciem prowadzono i dziaa, z których trzy-

krotn salw dano zna o swem przybyciu „gubernato-

rowi Kudackiemu, niejakiemu Grodzickiemu" — pisze

wiadek tych dni , nazywajc Grodzickiego z pewnem
lekcewaeniem „niejakim". Wobec ksicia, pana na Wi-

niowcu i Lubnach, o pidziesiciu szeciu na samem
Zadnieprzu miastach i sioach , Grodzicki , m nauki,

szlachcic z zacianka ukowskiego, w oczach dworza-

nina w XVII wieku by „niejakim". Dziaa z waów Ku-

daku odpowiedziay kilkakrotnem uderzeniem na powi-

tanie ksicej artyleryi. Nazajutrz, gdy Jeremi uda si

do twierdzy, gubernator „przyjmowa go Jwnorifice, trak-

towa od wina wgierskiego, lubo to w szczerych po-

lach i od woci daleko"... dodaje pamitnikarz. Drobny

ten szczegó wskazuje, e twierdza, acz wród nieupraw-

nych stepów pooona, gdzie „gruntów nie wyrabiano

i, jeli kto robi, bardzo niewiele i ostronie", wszake

odznaczaa si nietylko adem i karnoci wojskow, ale

i dostatkiem. „Sobódka", rodzaj przedmiecia twierdzy,

pooona na wybrzeu, liczya 60 domów i lepianek ^).

^) O 120 lat póniej, gdy rzd rosyjski ustali sw wadz na

Niu, i upadajcy hanat Krymski nie zagraa ju spokojowi stepów,

„Sobódka" Kudaku, miasta nazw wtedy noszca, a zalena od Si-
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Byato osada , niemajca z wojskow zaog twierdzy

nic wspólnego, gdy „mieszkali tam ludzie zachoy", jak

si wyraa ówczesny go „Slobódki", uywajc nazwy

miejscowej dla okrelenia przybyszów, „co zaszli" tam

z dalszych okolic, z woci, i u stoków fortecznych skle-

cili osad. Ludno ta „zachoa" — przybysze — szu-

kaa rodków do ycia w rzemiosach i handlu. Mieli

oni rynek nad sam rzek, nazywany „bazarem", „gdzie

przedawano od rzemienia i innych drobiazgów". „Rze-

mielników cz miecia si w twierdzy, w której peno
byo chaupek z gliny ulepionych, maluchnych . .. e
w drug — robi uwag go tamtoczesny — rakiem

le trzeba byo",.. Przesady w tej narracyi pamitnika-

rza niema adnej, zwiedzajc bowiem resztki okopów Ku-

daku, naocznie mogem si przekona, i na niewielkiej

stosunkowo przestrzeni, chcc zmieci zaog z pacho-

likami, ciurami, pocigami, dziaami, budynkiem guber-

natora i wielorak sub rzemielnicz , naleao we
wntrzu ziemi szuka miejsca, którego szczupy obszar

powierzchni da nie móg.
W miejscu gdzie sta obóz ksicy, wyryto z roz-

kazu Jeremiego herb jego na dbie i mogi okoo owego

pamitkowego drzewa kazano usypa. Teraz w widach

rzek oddawna burze i do ludzka, w przymierzu z cza-

sem, wytrzebiy wszystkie drzewa.

czy, posiadaa domów zaledwie 50. O 10 mniej ni za Wadysawa
IV. (Patrz Nnstolna hramota Metropol. praw. Ar. Moiylaskiego,

wydana w Kijowie 1767. Dokument ten rkopimienny, waciwie no-

minacya na dziekani, jest w archiwum Jekaterynosawskiego prawos.

Konsystorza).
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Gdy ksi odjeda z Kudaku, okoo Wszystkici

. 1647 r., daf z dzia „trzykro salw"... Ostatnie

to wiwaty radosne uderzone na Niu z dzia Rzeczy-

pospolitej. W roku nastpnym gray tam dziaa na ku-

dackich waach, gray siedem miesicy, ale to ju jeno

wielkie requiem wadzy Rzeczypospolitej, jej odwiecz-

nych wpywów i sawy na podnieprzu...

W roku nastpnym, 1648, jeszcze srogi wicher

z Siewierszczyzny d pachtami niegu po rozogach

niowych stepów, kiedy 15 lutego nadesza do ks. Je-

remiego „ponowa", z poza progów a do ochwicy,

u wierzchowisk Suy, „e jaki Chmielnicki, zebrawszy

troch hultajstwa z Zaporoa , spdzi puk korsuski,

co by tam na zaodze, który spdziwszy na swawol
zawoa, do którego co ywo garno si".., Temi -mniej

wicej sowy rocznikarz patrzcy na wypadki podaje

okolicznoci towarzyszce otrzymaniu pierwszej wieci

o owej iskrze, co wznieci miaa niesychany przedtem

poar we wntrzu pastwa. Iskra pada poza progami:

jeli o niej wiedziano w poowie lutego nad Su, Gro-

dzicki w Kudaku znacznie wczeniej by wiadomy tych

rzeczy; i jeli midzy ks. Jeremim i ówczesnym hetma-

nem, Mikoajem Potockim, wszcza si natychmiast —
bo od 16 lutego — korespondencya „o jakim" Chmielni-

ckim, zdradzajca pewien niepokój, to gubernator Ku-

daku z zupenym spokojem móg czeka rozwoju wy-

padków. „Zwoywanie na swawol", tak powszechn

stao si rzecz na Niu, i patrzono na nie bez trwogi,

aczkolwiek w onej dobie, gdy srogie ustawy sejmowe

krpoway kozactwo, z pewnem zdziwieniem usyszano
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w Kudaku o wypadkach „za progami". Dotd wszystkie

wiksze rozprawy, co na polach Kudaku podczas guber-

natorstwa Grodzickiego toczyy si, byy z hord. Na
niewiele dni nawet przed przybyciem ks. Jeremiego na

Kudak, zaoga twierdzy wrócia bya z nader pomylnie

skoczonej potrzeby. Ale i te jesienne harce stepowe

z Tatarzynem, pod Kudakiem chwalebnie zwodzone, u-

waay si zna za rzecz nader powszedni, gdy o nich

„pan krakowski", ówczesny hetman w. koronny, Mikoaj

Potocki, nawiasem tylko wspomina w swym licie z Baru

do króla Wadysawa
,
pod dniem 2 listopada 1647 r.

Mówic o wieciach tyczcych si bojów Moskwy z Ta-

tarstwem, dorywczo, „Pan Krakowski" dodaje: „I twier-

dzi t ich relacy jzyk, w polach od Kudaku z watahy

krymskich Tatarów na gow zraonych wzity" ^)...

Byli wic Tatarzy na bardzo niewiele przed solennem

podejmowaniem ksicia Jeremiego w Kudaku „na gow
zraeni", a jednak Maszkiewicz w swym dyaryuszu nic

o tem nie mówi: zamilczenie pamitnikarza wskazuje,

i to rzecz powszednia, chleb codzienny dla kresowych

rycerzy. Od koca zimy zaczo si wszake zanosi na

Niu na sprawy niepowszednie. Chmielnicki . o którym

w dni zapustne 1648 r. tak mao wiedziano, i mieni

go przydomkiem jaki, na wiele wiedzcym i szeroko

zestosunkowanym dworze w ochwicy, ju okoo Wiel-

kiej Nocy jest przedmiotem niemaych utyskiwa Pana

Krakowskiego i szlachty dalszych nawet okolic. Chocia

pierwsza iskra krwawego ruchu Chmielnickiego pada

1) Patrz Ksiga Pamin. Jak. Michaow, str. 2.
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na najdalszym Niu, za porohami, nie tam jednak roz-

wija si miay jego plany. Wród stepów oclioty do

swawoli zawsze widziano podostatkiem, brak tylko by
ludzi; posuwa si wic ku okolicom zaludnionym, ku

wociom wataka, co mia wkrótce uró na hetmana.

Lud zbrojnemi gromady skupia si okoo niego — i przy

kocu marca, na caej Ukrainie, krótkowidze nawet uj-

rzeli, i pooga ta acno ugaszon nie bdzie... „Trudna

ta nieszczliwa wojna kozacka, czytamy w jakim bez-

imiennym wistku, skrelonym we wociach ukrainnych,

w czasie gdy dopiero par dni kwietnia ubiego i do

star jeszcze nie przychodzio... „Komisya przysza od

J. Kr. M. — pisze tene bezimienny — ale nie wiem

co ni sprawi bez pienidzy, a potrzeba im da 300,000,

i z pukowników czyni sprawiedliwo i z samego ko-

misarza"... „Go to pukowników avaritia narobia i ty-

raskie z kozakami obchodzenie"... woa inny w tyme
czasie piszcy. Krótkie te, a proste wyrazy maluj do-

sadnie i stan owoczesny spraw kozackich, i przyczyny,

co wywoay t burz spoeczn. Zalege ody regestro-

wym za lat pi, ucisk we wociach , wród kozaków,

pochodzcy od starszyzny powoanej z grona szlachty,

ucisk pópanków i panit ukrainnych legy rol krwi,

która miaa zrodzi mier i niewol tych , co gow
cao unieli. Na ucisk ów oddawna ju umysy wyszego,

obywatelskiego ducha gono wyrzekay. Mniej ni

na wier wieku przed kozack burz, wymowny Bir-

kowski jake gromi bezlitonie swych wspóczesnych,

woajc do nich: „Panowie odrzychopscy, suchajcie co

mówi do was Izajasz: Pan jako m wynijdzie... Wnij-
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dzie w sd dla ubogich swoich, i zbawi syny ubogich,

a upokorzy potwarce. Nie slyszeHcie niedawno mowy
jego okrutnicy, gdy do was mówi mow inn, jzykiem

innym; nie rozumiehcie po polsku, zrozumiewajci po

tatarsku"... ^).

Sowa kapana obywatela iciy si w dniach wio-

sennych owego strasznego 1648 roku. Coraz straszniej-

sze „ponowy" odbijay si o way Kudaku , chocia

adne jeszcze jawne niebezpieczestwo nie zagraao sa-

mej twierdzy. Chmielnicki i na Ni, za porohy, i z poza

porohów ku wociom bieg stepem lewego porzecza,

omija Kudak, który nie móg w ten sposób przeszkodzi

zbiorowiskom, co od Samaryi ku Oreli i dalej „w gór"

cigny polarni. Omijany Kudak wiedzia jednak o ru-

chach nieprzyjaciela, i gotujc si do obrony, sa goce
do hetmanów, koronnego i polnego (Potockiego i Kali-

nowskiego), którzy, stojc u Czerkas wielkim taborem,

przygotowywali si do osaczenia i zniesienia nieprzyja-

ciela. Gocy Grodzickiego z Kudaku przynosili do obozu

hetmanów wieci pewne , acz smutne , którym nie

chciano wierzy. Potocki, lekcewac nieprzyjaciela, nie

przypuszczajc, by on wzmóg si hczb i mia w swem
rozporzdzeniu znaczniejsz ilo sprzymierzonej z nim

hordy Tatarów, chcc za przytem modziutkiego syna,

Stefana, wsawi atwymi tryumfy, wysa go na czele

szeciu-tysicznego wojska od Taminy w gb pól. O ile

wnosi mona z kierunku, jakiego trzyma si ów szczu-

^) Kantymir Basza ijoraony, albo o zwycistwie z Tatar,

etc. W Warszawie, 1624.
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py hufiec Stefana Potockiego — kierunku mao zbada-

nego, bo nasi dziej opisowie i badacze do dzi dokadnie

nie okrelali, gdzie s óte Wody, miejsce jego pogro-

mu — wnosi naley, i Kudak by wskazany przez he-

tmana w. kor. jako punkt, do którego modociany wódz

mia dy ^). Po drodze osaczy, rozproszy „hultajstwo",

jak si wyraano, dodatkow prac by miao. Stefan

Czarniecki, póniej tak wsawiony w ojczynie, jej wielki

mionik i wybawca z rk Szwedów, by dodany mo-
demu Potockiemu na doradzc z tytuem komisarza. Hu-

fiec rzucony ku „dzikim polom" podzielono na dwa od-

dziay: ldowy i wodny. Pierwszy skada si z husaryi

i dragonii, usztyftowanej wprawdzie na niemiecki sposób,

ale zoony z wocian bliszych, ruskich województw,

drugi za, to byli wycznie kozacy regestrowi. Podczas

^) óte- Wody, rzeczka maa, dopyw lewy Ingulca, znajduj

si w dzisiejszej gubernii Jekaterynosawskiej. powiecie Wyszego
Dniepru (Wercho-dnieproioskoj). Bitwa Stefana Potockiego z Ctimiel-

nickim miejsce miaa u róde prawie tej rzeczki, nazywanej teraz

ót rzek, gdzie obecnie ley wioska óte, na pograniczu wyej
rzeczonego powiatu i gubernii z powiatem Aleksandryjskim gubernii

Chersoskiej. Ze wszystkicli naszych badaczy nieco dawniejszych, je-

den tylko Winc. Korotyski dokadniej wskazywa, gdzie s óte
Wody, chocia trzyma si on zdania dawniejszych badaczy, e Ste-

fan Potocki szed równolegle do biegu rzeki, e oddziay ldowy
i wodny w zwizku z sob byy. Takie twierdzenie upada wszake
przy zestawieniu miejscowych okolicznoci. Zdanie Winc. Koroty-

skiego spotykamy w Encykl. Poio. T. XXVIII, sir. 1058.

Ostateczne stwierdzenie powyszych, nader uzasadnionych przy-

puszcze, poda autor niniejszej monografii w rozprawie o ótych
Wodach, umieszczonej w T. XII „Rozpraw Akad. Um. Wydz. Filoz."

(r. 1880) p. tyt. „Pole Bitwy u ótych Wód".
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gdy drugi oddzia, pod dowództwem pukowników Po-

laków i wogóle starszyzny wiernej Rzeczypospolitej, py-
n Dnieprem, pierwszy, ldowy, szed wyynami stepo-

wemi, trzymajc si wierzchowisk rzeczek, wklsoci i ja-

rów; sowem, wytyka dla si gociniec roztokami wód

pyncych do Ingulca i Dniepru. Przeszedszy ostatni

miedz woci poza Czehrynem i Tamin, i trzymajc

si roztoków wód — jakemy wyej rzekli — i taki ro'

dzaj gocica za najpraktyczniejszy uwaajc przy wio-

sennych rozlewach, szlaki Stefana Potockiego od Gzeh-

ryna do Kudaku oprze si musiay o wierzchowiska

rzeczki dzi nazywanej ót, ongi ótemi-Wodami. Wpa-
trujc si w miejscowo, badajc warunki ustroju ste-

pów, dochodzi si do przekonania, e mody Potocki nie

spodziewa si z ^rebeli" spotka \vród pól, albo te

mniema on, a z nim caa starszyzna, obozujca pod

osobistem dowództwem oKu hetmanów, w Czerkasach,

i do bdzie husarzom pokaza si na stepie, aby roz-

proszy t wrzekomo nieliczn zbieranin. Inaczej bo-

wiem sdzc, nie wysyaby on regestrowych wprost do

Kudaku, w której to drodze spotka si ju nie mogy
ze sob, a chyba u Kudackiej twierdzy, dwie poowy
si maluczkich Stefana. Nie znajc geografii Niu, b-
dnie dotd mylano, e gdy regestrowi pynli Dnieprem,

Stefan Potocki szed równolegle wybrzeem. Gdyby tak

byo, Stefan nie zaszedby do ótych-Wód. Rzecz si

miaa inaczej: dwie poowy szczupego taboru zakrelay

dwie róne linie. Wodny oddzia lini prost, ldowy pó-

kole. Spotka si wic w razie potrzeby nigdzie nie mo-

gli, a u celu podróy, w Kudaku. e wreszcie rege-
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strowi mieli rozkaz dopyn do Kudaku, nigdzie nie

zatrzymujc si, posiadamy dowód w tym fakcie, na

który nie zwracano dotd uwagi, i dopynli oni ju byli

prawie do Kudackiej twierdzy, bo do Kamiennego-Zatonu,

pooonego o niespena trzy mile od Kudaku, gdzie ro-

kosz podnieli i ca sw polsk starszyzn wymordo-

wali ^). - Wszystkie te okolicznoci wskazuj, e hetman

w. kor. wysya syna w pole nie na wypraw, ale tylko

dla sposzenia maej liczby „hultajstwa" i w celu posunicia

si do porohów, na Kudak; odbywajc przytem tak prze-

chadzk prawym wodozbiorem Dnieprowym, gwoli przy-

jemnoci i okazaniu gotowoci wojennej, jak przedsi-

bra na pó roku przedtem, lewem porzeczem, w wik-

szej komitywie ornego ludu i co waniejsza, w zupe-

nie innych okolicznociach, ksi Jeremi Winiowiecki -),

Losy obu oddziaów wojsk modego Potockiego

nieszczsnymi byy dla sprawy Rzeczypospolitej. Bo gdy

jedni padli u ótych Wód mierci walecznych, lub do-

stali si do niewoli Chmielnickiego, i z nim sprzymie-

rzonych Tatarów, regestrowi na bajdakach, u Kamien-

nego-Zatonu, wycili sw starszyzn i przyczyli si do

rokoszu. Kudak, zawsze czujnie strzegcy kresów, o obu

tych krwawych przejciach, pierwszy otrzyma wiadomo

^) Kamienny-Zaton, dzi wie Kamionka, na lewym brzegu

Dniepru, wyej nieco Jekaterynosawia. Ztd pochodzili ci dzielni e-

glarze, co uatwiali w póniejszych latach przepraw wojsk Czarnie-

ckiego przez cieniny morskie, podczas Duskiej potrzeby.

2) Grabianka w swej kroniczce take utrzymuje, e Stefanowi

poleci ojciec i wprost „na Zaporoe do Siczy", a zatem do Ku-

daku (Patrz Letopis Grabianki, str. 42, wyd. kijów.)
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i popieszy zda o nich spraw iietmanowi w. kor., acz

miejsce klski pod ótemi-Wodami oddzielone ode
byo wiksz przestrzeni, ni od hetmanów, którzy nieco

ku poudniowi, bo do Czerkas u Taminy, posunli si

i powinni byli nie traci czucia od pól, za pomoc czat

wysanych w stepy. O wszystkiem tem jednak zahaczano,

sdzc, e wyprawa modego wodza bdzie to tylko prze-

chadzka, podczas której do bdzie, gdy si stanie „w wo-

jennej imprezie" i okae gotowo do boju, a „rebellia"

sama si rozbiee, lub j rozprosz, „niby zajcy po

stepie", jak si wyraa, w ruskiej mowie, o szedziesit

lat póniejszy, a na Zadnieprzu skozaczay, Leszczyc Gra-

bianka, autor kroniczki, na któr kilkakrotnie powoy-
walimy si ^). Jake wyszym od obu hetmanów, bar-

dziej czujnym, przewidujcym i mniej si udzcym, oka-

za si gubernator Kudaku, Grodzicki. Gaem morzem

stepu, tumami kozactwa i sprzymierzonej z Chmielni-

ckim hordy oddzielony od woci, od si wikszych i ta-

boru hetmanów, wie on zna dokadniej, e w taborze

hetmaskim udz si, e o rzeczach sdz lekko, bo^

piszc do Mikoaja Potockiego, o zdradzie regeslrowych

pod Kamiennym-Zatonem, kadnie nacisk na wiarogo-

dno przesyanej wieci; stara si, by okiem penem
spokoju i mzkiej rozwagi zgbiono ca przepa, co

si rozwara wówczas pod stopami ojczyzny. „A ju to

pewna nowina, wierz mi WMMPD.", pisze Grodzicki

z Kudaku do hetmana, pod dniem 9 maja 1648 r.,

„bo dzi, godzina w noc, przybiego do mnie dwóch niusz-

1) Tame.
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kieterów moich rannych , którychem by tam posa
przy tym modzierzu i granatach; to tam wszystko sia-

do i puszkarz co lepszy, a te rzeczy bardzoby mi tutaj

byy potrzebne" ^).... Przy caej doniosoci „aosnej no-

winy" komendant Kudaku nie oddaje si rozpaczy, która

wkrótce owadna hetmanem wiel. kor., kiedy spada

na straszUwa wie o klsce ótowodzkiej. Grodzicki,

acz w stokro przykrzejszej pozycyi, bo otoczony ze-

wszd pustyni, nieprzyjaciómi i szerzc si dokoa

zdrad, do koca, z caym spokojem, na powierzonem

sobie stanowisku wytrwa postanowi. Karno zaogi

kudackiej bya dla niema rkojmi, i sprosta swemu
zadaniu. Mamy zdumiewajce dowody tej karnoci, wy-

tworzonej przez samego Grodzickiego: kiedy bowiem

czaty hetmaskie nie zdoay dotrze do hufców Stefana Po-

tockiego, nie posiaday o nim najmniejszego nawet jzyka,

gocy kudaccy umiej znale drog do obozu nad Ta-
min, s wiatem, które dozwala hetmanom rozpatrze

si wród cikich spraw i zawiych trudnoci owej doby.

Jeden z dalszych ustpów przytoczonego listu Gro-

dzickiego do hetmana, wyranie wskazuje, e ju nie

dni, ale godziny istnienia Kudaku byy policzone. Gu-

bernator twierdzy podaje bowiem pod tyme dniem, 9 maja,

may, ale niepozbawiony znaczenia szczegó, tyczcy si

dalszych zamiarów rokoszan:

„To mi te ci muszkieterowie powiedzieli — czy-

tamy w licie gubernatora Kudaku — e bya rada

-) Uamek tego listu podaje z autografu Winc. Korotyski.

^Encykl. Pow. T. XXVIII, str. 1059.)

KUa>K 9
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u nich, (to jest wród regestrowców zrewoltowanych pod

Kamiennym-Zatonem), eby Ord i Hana wozi i po-

spou i pana komisarza dobywa i Kudaku"....

Dalsze listy Grodzickiego, jeli je sa do hetmana,

ju nie zastay polskiego obozu, ani w Czehrynie, ani

w Czerkasach. Cofali si hetmani w popochu w gb
kraju i pod Korsuniem byli pobici, ujci, rozproszeni.

Zanim dziesi dni upyno od ostatniego znanego nam
listu kudackiego gubernatora, cay zastp klsk spad na

Rzeczpospolit, bya ona' bez króla, bez wojska, bez

obrony, nietylko granic, ale wntrza obszernego pastwa.

Postrach pad na kraj cay. Chmielnicki w sojuszu z hord
zagraa dalekim nawet okolicom; wszystko co nie byo
wieniaczem, pado pod mieczem rozszalaych tumów.

Na popieliskach zniszczonych ognisk wyszej kultury, po

killiu tygodniach, widziano „pustki" — jak pisze Kisiel

do prymasa — „sami tylko chopi sejmikuj..." Wielkie

ciosy spade na Rzeczpospolit, znalazy echo w odle-

gych dzielnicach pastwa. Nie mogc znale pomocy

na ziemi, szukano w niebie ordownictwa i pociech.

W Poznaniu, z katedry odbya si solenna procesya do

kocioa w. Maryi Magdaleny, mnoga ciba ludu w kor-

nej modlitwie zalegaa ulice powszechn niedol stro-

skanego grodu. Napróno jednak natano ucho z nad

Warty, by usysze zkdkolwiek gos nadziei, zewszd

dochodziy tylko aobne wieci; wci od poudnia

i wschodu biy po caej Polsce dzwony na trwog. Kresy

od pól dzikich przeszy ku rodkowi Woynia, na Cha-

mar, Hory, Ikw. Na wschód od tych wód, przed nie-

wielu tygodniami w gbi Rzeczypospolitej bdcych, za-
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legia kraj wielka ruina. Dla Kudaku „woci" nie w Czeh-

rynie ju si zaczynay , lecz w Oyce, Zbarau. Dubnie-

Odcity tak od wiata wielk ruin, Kudak broni si je-

szcze dugo licznym zastpom kozactwa i kupom tatar-

skim, które na odgos, i han w^ przymierzu z niowym
ludem, przybiegay kilkakrotnie pod way Kudaku, ale

wci odchodziy ze strat, nic nie sprawiwszy. Grodzi-

cki w cigu lata owego roku pamitnego, 1648, rozwi-

n tak energi na okopach powierzonej mu twierdzy,

jakiej w onej dobie nikt w Rzeczypospolitej nie da przy-

kadu. Chmielnicki, upojony powodzeniem, szala z gniewu,

gdy mu donoszono, e Kudak wci si jeszcze trzyma.

Wytpiwszy wszystko po Hory, wódz tych tumów, ska-

lanych krwi bezbronnych, nie potrzebowa Kudaku w wi-

dokach strategicznych. Có go moga obchodzi garstka

ludzi, daleko, w stepach, zamknita na maem wzgórzu

naddnieprzaskiem, skazana na rych zagad godem
i chorobami? A jednak razio to jego dum, i znalaz

si czowiek, co mu dugi i krwawy opór omieli si

stawi. Kiedy mae watahy nie mogy zdoby Kudaku,

posa Chmielnicki tam znaczne siy, lecz i one, niedo,

i niczego nie dokonay, ale paszcze dzia kudackich

okropnie przetrzebiy ich szeregi — 4.000 oblegajcych

znalazo grób dla siebie w przekopach kresowej twier-

dzy. Dziao si to w sierpniu, a zatem w czwartym mie-

sicu pomylnoci Chmielnickiego i osaczania Kudaku.

O tak cikiej porace dosza wiadomo do gównego

obozu kozackiego na polach Rosoowiec, pod Starym

Konstantynowem. Zdumiony i gniewny Chmielnicki,

„znowu posya trzy puki dobywa Kudaku", pisze

9*
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z Czolhaskiego-Kamienia, d. 31 sierpnia, Marek Sobie-

ski, dodajc przytem proroctwo, które si speni nie

mogo — „i ci, za pomoc Bo, takie kontentowanie

odnios, gdy si im fortuna ju przesilia". Proroctwo

to, powtarzamy, zici si nie mogo. Bez ywnoci, bez

zapasów wojennych, bez adnej nadziei pomocy, Gro-

dzicki trzyma si do gbokiej jesieni, powtarzajc ow
znan sw sentency: „Tego powietrza, którem tchn,

i tego kawaka ziemi, co ma by moim grobem, nikt

mi nie potrafi zabroni"... Wysiki jednak owego ma,
„zrodzonego do miecza, wychowanego wród wojen, w zno-

szeniu obojej fortuny wywiczonego" ^), musiay mie swój

kres, kiedy ywnoci zabrako i onierz wycieczony

godem, podnie nie móg muszkietu, gdy przykada

nie potrzeba byo lontu do dzia, co ju ogniem nie

ziay, gdy prochu i kul zabrako -). Wódz oblegajcych

kozaków, Nestorenko, posta znana z czasów poronio-

nych zamiarów króla Wadysawa, urzdzenia z Zapo-

roców morskiej wyprawy w majcej podj si wojnie

przeciw Turcyi — widzc, i twierdza ogniem nie razi,

posa do Grodzickiego parlamentarza, proponujc twier-

dzy poddanie si na warunkach, jak na owe czasy i oko-

licznoci do znonych. Zaoga caa miaa pozosta przy

yciu i nie pój w jassyr pogaski. Gód, brak zapasów

^) Kochowski.

^) Mylne jest twierdzenie Kostomarowa, autora rosyjskiego, e
Kudak w czerwcu zdobyty, gdy tamtoczesny list, wyej przez nas

zacytowany z Czohaskiego- Kamienia (pisany 31 sierpnia) mówi
o posyaniu jeszcze nowych puków na zdobycie tej twierdzy (Bohdan

Chmielnickoj Kostomarowa, str. 190).
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wojennych, znagliy Grodzickiego, e w pónej jesieni

przysta na kapitulacy, któr Nestorenko bardzo uro-

czycie zaprzysig. Zaledwie jednak zwinito po raz

ostatni sztandar Rzeczypospolitej na waach Kudaku, i nie-

liczna zaoga, z Grodzickim, czyskim i modziutkim

Stanisawem Koniecposkim na czele, opucia okopy wa-

rowni, Kozacy zaczli si pastwi nad nimi. Dragonia,

z Grodzickim i majorem czyskim, zostaa odprowa-

d zona do Gzehryna, wród wielu prywacyj i naigrawa

si; mody za Koniecpolski, bez wzgldu na przysig

Nestorenki, e nikomu wos z gowy nie spadnie, pad
okrutn mierci pod ciosami namitnego gminu. Ko-

niecpolski nie by jedyn ofiar wiaroomnych zwyciz-

ców. Tum i starszyzna kozacka wybierali, z poród woj-

skowych wyszych stopni, wielu innych dla wbicia na

pal, odarcia ywcem ze skóry, lub umiercenia w spo-

sób mniej lub wicej okrutny....

Takim by ogólny przebieg wypadków: przypatrzmy

si teraz pojedynczym rysom obrazu upadku twierdzy,

opierajc si na ródach niedawno odszukanych.



VIfI.

Ostatnie dni istnienia Kudaku, pene niezwykych

wysików, pasowanie si z oblegajcym nieprzyjacielem,

pasowanie si dugie, beznadziejne — tworz mao znan
a szczytn kart historyi walk i klsk nieszczsnej doby

Jana Kazimierza.

Rzucona zdaa od kraju zaoga twierdzy niowej,

speniaa (w r. 1648) sw powinno po bohatersku;

walczono z tumnym i dzikim wrogiem, nie spodziewa-

jc si znikd odsieczy, wiedzc o porace ótowodzkiej

i korsuskiej, wiedzc, i nieprzyjacielskie tumy odciy

Kudak od siedzib Rzeczypospoltej, i pomoc jeno Bóg

da moe.
Trzeci wiek upywa od bohaterskiej obrony Ku-

daku, a rylec dziejowy nie upamitni, tak jak naleao,

owych dni, nie uwydatni, nie wyrzebi szczegóów, i nie

przeniós do pamici potomnych imion walecznych. Imiona,

zarówno i liczne szczegóy odpornej walki zginy dla

potomnoci, dla historyi. Bohaterska obrona Kudaku,

walka beznadziejna i duga nie posiadaa dziejopisa. Nie

wielu przeyo dob t straszn, ci za, co ywot unieli
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i do kraju z czasem wrócili — jak Grodzicki, komen-

dant twierdzy — nie mieli czasu snu opowieci o swych

wysikach na posterunku straconym, czekay ich bowiem

w kraju, w gbi Rzeczypospolitej, walki nowe, wielkie,

toczone na szerokich obszarach, zagroonych przez li-

cznych wrogów. Wród powodzi klsk, niebezpieczestw,

grocych Rzeczypospolitej, u kadej z jej cian dostp-

nych dla wroga, nie przywizywano nadzwyczajnego zna-

czenia do swych czynów. Czyny powicenia uwaano
za pospolite spenienie obowizku: tak wiat ówczesny

na nie si zapatrywa i — jako o sprawie powszedniej —
szeroko nie mówi, nie podnosi ponad poziom zwykych

faktów.

Rocznikarzy, pamitnikarzy nie miay boje, na da-

lekim Niu toczone, a zreszt cae szeregi innych wy-

padków, niemaej doniosoci, nowemi klskami przesy-

paly niejako pami o faktach cikiego mocowania si

z nieprzyjacielem u waów Kudaku.

Pimienne zabytki owej chwili nader rzadko spo-

tykaj si. Tem wic cenniejsze drobne faktów okruchy,

których lad pozosta w zabytkach pimiennych. A ta-

kich zabytków prawie niema. Z okruchów odtwarzamy

kontury obrazu ówczesnej chwiH, i staramy si wkroczy

do sfery ówczesnych zapatrywa si na wypadki, do

sfery poj obroców warowni stepowej.

Do zabytków pimiennych, prawie jedynych, nie-

znanych dotd, a przynajmniej niedrukowanych, zaliczaj

si dwa dokumenta z chwili poddania si Kudaku, w od-

pisie przechowywane w Bibhotece Jagielloskiej, w Kra-

kowie. Jednym z nich s warunki, na których zaoga
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kudacka, wytrzymawszy bohatersko kilkomiesiczne obl-

enie i liczne szturmy, umylia podda si oblegajcemu

watace, Nestorence. Drugi dokument zawiera rot przy-

sigi, któr mieli zoy oblegajcy, jako rkojmi do-

trzymania ze swej strony owych warunków. Oba zabytki

dotd pozostaway w rkopismie.

Otrzsamy pyl z rzeczonych róde, wpatrujemy si

w ich tre, dajemy pilne ucho gosom z tej cikiej

chwili — i widzimy z niemaem zdziwieniem, i ludzie,

bronicy Kudaku, nawet podczas godziny tak rozpaczli-

wej, na duchu nie upadali: mniemali, e straconej pla-

cówki z wojskowymi honorami odej mog, i nic nie

zagraa ich odejciu w gb Rzeczypospolitej, e maj
do czynienia z wrogiem o usposobieniach rycerskich,

który zobowiza wicie dotrzyma, uszanuje twarde

warunki, wród których stan nieprzyjaciel.

By to optymizm, bya to szlachetno pogldu

przechodzca w dobroduszno, czsto nader szkodliw.

Tego rodzaju optymizm nierzadko u nas si spotyka,

w rónych epokach zdarze dziejowych, przynoszc nam
niejedn klsk, ucieajc drog do licznych zawodów?

strat i nieszcz w przyszoci.

Oblenie Kudaku trwao kilka miesicy.... Chmiel-

nicki z gównemi siami, z hanem Tatarskim, z niezli-

czonemi tumami wiejskiego ludu, który do jego obozu

chtnie si garn, zamawszy opór hetmanów polskich

pod Korsuniem, pody w gb Polski. Nie kusi si on

o Kudak. Zostawi t prac innym; nie uwaa jej za

rzecz pierwszorzdn. Byo mu spieszno, szed wic co-

raz to dalej w gb Polski, ku Suczy, Horyniowi, ku
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Styrowym wybrzeom, mniejsze za oddziay wlokce si

poza gównemi silami, zasilane przez róne kupy swa-

wolne, oddziay prowadzone pod chorgwi zaporozk,

zalene wic od Chmielnickiego, miay sobie poruczonem

zdobycie Kudaku.

Na czele wojsk oblniczych, z zaporozkich sil zo-

onych, sta Maksym Nestorenko; posta kozacza, znana

i ceniona na Zaporou. -- W latach nieco dawniejszych,

lecz niezbyt dawnych, bo na par zaledwie lat przed

wypadkami, o których mówimy, spotykamy Nestorenk

w Warszawie — wówczas, gdy król Wadysaw IV ma-

rzy o wojnie tureckiej, i zamierza powoa Zaporoców

do udziau w niej, a nawet wyznaczy rzecznej flotyll

Kozaków siczowych wybitn rol w wypadkach, co si

miay rozwin. Spotykamy go wówczas w Warszawie,

wraz z innymi, bardziej znanymi i wpywowymi koza-

kami. Wezwa ich by król Wadysaw do stolicy, gdzie

sprawy uzbroje flotyll i caego udziau w przyszej za-

mierzonej wojnie tureckiej staway si przedmiotem na-

rad i poufnych nawet rokowa z królem ^).

Tene sam Nestorenko staje w par lat póniej,

podczas rebelii Chmielnickiego, na czele wojsk oblega-

jcych Kudak.

Twierdza niowa, trzymajca w posuchu kozaków,

bya dla nich ródem skarg i uala si. Nie mogli

okiem obojtnem patrze na wyniose way zbrojnego

posterunku, które dotykalnie wiadczyy, i jest kto, co

od nich wiksz wadz na przestworzach stepowych

^) Pamitn. Albr. Radziwia.
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posiada. Zajcie Kudaku, przez wojska zaporozkie, stao

si wic w epoce rebelii Cliniielnickiego kwesty naglc.
Nestorenko, jako wódz w boju wytrawny — mnie-

mano — i szybko sprosta zadaniu. Stao si jednak

inaczej. Szabla Zaporoców dugo bezowocnie wyszczer-

biaa si o ziemne obwarowania Kudaku.

Jak dalece kwestya zajcia Kudaku wydawaa si

dla Niowców pierwszorzdn, jak dalece w chwili roz-

poczcia si rebelii twierdza ta — wedle sów wspó-
czesnych — „kua w oczy", — wiadectw posiadamy

wiele. Przytaczamy tylko jeden gos z owej epoki:

„A jako ich (Niowców) nic bardziej nie kuo — czy-

tamy w dokumencie póniejszej nieco doby (bo z r. 1654)—
tylko forteca Kudak, ludmi obsadzona, tak nic nie maj
wyszego pro gloria et triumpho, jako zniesienie i znisz-

czenie tej fortecy"... ^).

Do tego jednak „tryumfu i gloryi", do „zniesienia

i zniszczenia", nierycho i nie tak atwo przyszo, jak

spodziewano si.

Szabla Niowców dugie tygodnie stpiaa si na

twardej opoce mstwa Grodzickiego, komendanta, czyli —
jak wówczas nazywano — „gubernatora" fortecy. Chmiel-

nicki, w sojuszu z Tatarami i ze sprzyjajcym mu losem,

znosi wojska Rzeczypospolitej, sta .si tryumfatorem

chwili i krwawy rydwan jego pochodu posuwa si co-

raz dalej i coraz szybciej w gb Rzeczypospolitej. Roz-

1) Patrz: „Instrukcya, dana Bieganowskiemu, posowi Jana

Kazimierza, jadcemu do cesarza tureckiego" (stycze, 1654) umiesz-

czona w „Ojczystych Spominkach" Ambr. Grabowskiego; T, I, str. 93.
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poczwszy swój pochód w pierwszych dniach kwietnia,

ju we wrzeniu zatacza swe tabory nad Slucz; mia
przed sob rozwarty gociniec równie ku Lwowu, jak

i ku wybrzeom Bugu, a cay Woy u nóg jego ze

dreniem lea... Wobec tych pomylnoci, krwaw doni
zdobytych, jeden tylko, jedyny Kudak urga rebelii i nie

odmyka jej swych bram.

Maksym Nestorenko, stanwszy u okopów Kudaku,

domaga si poddania dobrowolnego, które mieniono od-

daniem fortecy „do dawnej dyspozycyi wojska J. Kr. M.

Zaporozkiego"... To okrelenie do dyplomatyczne, zby-

teczna dodawa, — nie trafiao do przekonania guber-

natora twierdzy. Wiadom powszechnie byo rzecz, i
Kudak nigdy pod „dyspozycy" nie zostawa wojska ni-

owego, Krzysztof Grodzicki przeto, ówczesny komendant

twierdzy, dobrze rozumia, co naley trzyma o tem dy-

plomatycznem orzeczeniu „oddanie pod dyspozycy" —
wiedzia, e to jest wytrcenie sztandaru z rk Rzeczy-

pospolitej na Niu... Postanowi przeto broni si do

ostatecznego kresu monoci.
Postanowi — i dokona.

Ju Chmielnicki zwyciski sztandar za Sucz roz-

win, ju lato upyno a jesie 1648 r. nadesza, a 13

dzia kudackich wci grao i grao, zmiatajc nieprzy-

jaciela oblegajcego, ocalajc na dalekiem pustkowiu do-

br saw ora polskiego, który na polach pilawieckich

saw t zatraca ^).

1) Podajemy liczb dzia w Kudaku z ostatnich dni jego ist-

nienia, podug tego, co znalelimy wymienionem w akcie kapitulacyi

;
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Przy kocu sierpnia 1648 r., na dni kilkanacie

przed pogromem pilawieckim, mówiono i pisano w oko-

licach ociennych Suczy wybrzeom, i Chmielnicki z Ku-

dakiem w wielkim kopocie; dochodz bowiem do wie-

ci o wielkich stratach w wojsku, oblegajcem twierdz

niow; a twierdza — lubo ziemnemi jedynie fortyfika-

cyami opancerzona — stoi nieporuszona, niby skaa go-

nych wodospadów dnieprowych. Pisano o tych niepo-

wodzeniach w sposób nastpujcy: „Kudaka posa zdo-

bywa Chmielnicki, ale ich 4.000 zostao na placu. Znowu

trzy puki posa zdobywa Chmielnicki, i ci, za pomoc
Bo, takie kontentowanie odnios, gdy si im fortuna

ju przesilia"... ^). — Relacya ta, skrelona na poudnio-

wych koczynach Woynia (w Gzohanie) ^), przez Marka

Sobieskiego dla matki, lubo nieco zaprawna optymizmem,

jest jednem z niemych wiadectw o ostatnich godzinach

istnienia Kudaku, o stratach, poniesionych przez oblega-

jcych.

„Fortuna im si przesilia", ~ pocieszano si nad

Sucz... Czcze to byy przypuszczenia. Przesilenie fortuny

ale s wskazówki, i ich posiadano nieco wicej. Przed dwudziestu

kilku bowiem mniej wicej laty (okoo r. 1874), znaleziono przypad-

kiem, wród waów Kudaku zakopane i zagwocUone dziaa polskie.

Powstaje wic przypuszczenie, i Grodzicki cz tylko da na up
kapitulacyi, pozostae za zagwodzi i ukry w kryjówkach twierdzy. —
Dziaa kudackie byy w zbiorze staroytnoci niowych p. Pola, o któ-

rym wyej tu wspominalimy. — Zbiory te a do ostatnich czasów

przechowyway si na wsi, w okolicach Wyszego-Dnieprowska (w Je-

katerynosawskiej gubernii).

1) Patrz: „Ksiga Pamitnicza" Jak. Michaowskiego; str. 176.

2) Dzisiejszy Teofil pol.
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nie stao si „ich" udziaem. Owszem, „fortuna" state-

cznie sprzyjaa Niowcom; pod Kudakiem tylko ciko
sza sprawa. Grodzicki tward okaza si opok, o któr

rozbijay si usiowania Nestorenki. Jak cikiem brze-

mieniem rygor Grodzickiego spada na barki podwad-

nych, tak równie twardym sta si upór, wytworzony

wanie przez ów rygor, w Polsce rzadko praktykowany,

a jeszcze rzadziej bez szemrania znoszony.

Z rygoru urosa karno, z niej powsta posuch,

lepe rozkazów spenianie — rzecz u nas rzadka —
a ztd wytworzy si opór i da zbawienne owoce, pra-

wie jedyne w owym nieszczsnym 1648 roku.

Grodzicki doprowadzi opór do granic najdalej si-

gajcej monoci... Odpdzi wroga, ocali Kudaku nie

zdoa. W warunkach go otaczajcych przewyszao to

ludzkie siy: przykad wszake zostawi, i caej Rzeczy-

pospolitej przykadem tym wieci, wskaza, co moe do-

kona hufczyk, nawet nieliczny, wród najgroniejszych

okolicznoci, jeli oywia go moc ducha, sia powicenia.

Dziesi, dwadziecia takich punktów oporu statecznego,

rozsianych po obszarach wschodnich województw, od

Taminy do Bugu, wstrzymayby fale rozwielmonionej,

potnej „rebelii".

Dwudziestu, dziesiciu, dwóch nawet takich punk-

tów silnego oporu nie byo. Panika zalega cay wielki

obszar Rzeczypospolitej. Na opór zdobyli si jedynie ci,

co stali poza granicami metropolii, którzy kolonizacy

jej jedynie a przedni stranic jej wpywu mieni si

mogli.

W kraju wcale niezaludnionym, poza zakresem
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wszelkich warunków uatwiajcych dusze utrzymanie

si na olbrzymich, niowych pustkowiach, bez nadziei

posików zkdkolwiek, bez nadziei wynalezienia lub zdo-

bycia rodków wyywienia si — dusza obrona, ni
do dni pónej jesieni, staa si niepodobiestwem zupe-

nem. — Zdziaano wicej, ni zamierzano: na swych

piersiach i wytrwaych ramionach wstrzymano wielkie

fale inwazyi zaporozkiej; a tem samem, jeH nie wstrzy-

mano, opóniono przynajmniej zniszczenie pewnej iloci

miasteczek i wiosek polskich. I taka usuga, acz nie zmie-

niaa rdzennie postaci rzeczy, zmniejszaa przynajmniej

liczb ran, które rok 1648 zada spoeczestwu.

Gód, najprzemoniejszy wróg wszystkich oblo-
nych, pooy kres obronie Kudaku. Zapasy ywnoci,

ogldnie wprawdzie rozdzielane, wyczerpay si; nowych

znikd spodziewa si niepodobna byo. Twierdza leaa
wród pól nieuprawnych, w kraju, który wówczas tak

nizko pod wzgldem rolniczym sta, i ywi si jeno

tem, co mu przywieziono z tak zwanych woci, t. j.

z Ukrainy wyszej, spodziewa si moga lada chwila

©godzenia zupenego. — Do godu przyczya si obawa

nadchodzcej zimy, która wymagaa opau, a takowego

zdobycie jedynie drog wycieczek zbrojnych dokonanem

by mogo. Zaoga twierdzy dziwnie uboga liczb, bo

nigdy do dziesiciu setek niedochodzca, a chocia po-

mnoona garstk osadników, co z pól i z futorów ci-
gnli si, by ocalenie poza oson waów znale, zbyt

szczup bya dla zdobywania czy chleba, czy te drzewa

na warzenie strawy, tem bardziej na opa niezbdny,

podczas zbliajcej si zimy.
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Tumy oblegajce, pozbawione artyleryi i piechoty,

a wycznie z jazdy zoone, skrpowane byy w swych

ruchach oblniczych i szturmowych; szerok obrcz
opasyway twierdz, dusiy j w wizach, zoonych z mas

wielkich koni i ludzi; lecz acno uniemoliwiay wszelk

wycieczk: bo jeli nie mstwem, to si, liczb, zawsze

przewaniejsi byli od oblonych, i kad wycieczk a-

two znie, a w kadym razie znaczn si wikszej ilo-

ci doni zdawi mogli.

Wprawdzie ów piercie elazny z trzech stron

tylko otacza i zdobywa twierdz, lecz i czwarta strona,

ku rzece patrzca, nie miaa zupenie wolnego oddechu.

Twierdza posiadaa, oprócz bramy gównej, furtk od

Dniepru; pewna jednak przestrze, skadajca si z po-

chyoci stromej ku rzece, oddzielaa way od rzeki. Dzi
trudno, zaiste, orzec, czy pochyo zabezpieczon mieni

si moga — lad umocnie w tem miejscu obecnie

znik — jeli jednak istniay zabezpieczenia, nieznaczne

zapewne, nieprzyjacielowi zatem przemódz je atwo byo,

dla odcicia zupenego od rzeki i niedania oblonym
z adnej strony wolnego oddechu.

To przemoenie od strony Dniepru, a wic odci-

cie zupene od wody, jeeli i miao miejsce, do sukcesów

najpóniejszych zalicza je obóz oblegajcy. rodek ten—
jak wiemy — uyty by pod ótemi Wodami. Odjto

tam taborowi polskiemu wod — i wówczas dopiero

godzina ostatecznej klski nadesza ^).

*) jRelacya wspóczesna", w „Ksidze Paraitn. " Jak. Micha-

owskiego; str. 32.
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Tak te wreszcie stao si i z Kudakiem.

Godzina upadku wybia... Znoszono j z duchem

podniosym, udzc si nawet co do wielu rzeczy, i spi-

sujc punkta poddania si tak korzystne dla siebie, jakby

nie byli do ostatecznoci doprowadzeni.

Mniemali, e sw wytrwaoci okupili nawet nie-

wol tych, co pod óltemi Wodami poszli w pta jas-

syru — i dla nich warowali zupen swobod. ZnagliU

nawet nieprzyjaciela, i zawarowania. tak korzystne dla

poddajcych si, zaprzysidz musia. Wierzono nieprzy-

jacielowi, i dotrzyma; mniemano w swej rycerskiej szla-

chetnoci, e równie jak oni rycerskim si okae; usza-

nuje ich twarde mocowanie si, uszanuje i siebie, swój

podpis, sw przysig, nie targnie si na wasn rycer-

sk cze.

To dobre mniemanie o wrogu jest równie zna-

mieniem rycerskoci, jak twarde stanie przy sztandarze

tej straconej placówki.

Poddanie si nawet nie mona mieni poddaniem

si, tyle w warunkach jest zapewnionych korzyci dla

poddajcych si. Tekst warunków wskazuje, i nieprzy-

jaciel nie bra zaogi w niewol, ale zobowizywa si

j na „bezpieczne miejsce doprowadzi", zobowizywa

si by jej przewodnikiem jedynie i stra bezpiecze-

stwa; amunicy za i cay zasób artyleryi bra niejako

w „depozyt", aby odda „depozyt" w chwili, gdy stanie

ugoda z wojskiem zaporozkiem.

Warunki kapitulacyi, których byo szesnacie (przy-

najmniej tyle jest nam znanych) brzmi w nastpujcy

sposób:
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„1.) Munitia, która si na Chodaku (sic) zostaje,

t. j. dzia sze spiowycii, a siedem elaznych, gdy da

Pan Bóg z wojskiem Zaporozkiem ugod, aby bya obró-

cona podug intenciey J. M. Pana Hetmana w. kor.

„2.) Abymy z chorgwiami rozwinionemi, z b-
bnami, lontami zapalonymi i ze wszystkim zwyczajnym

naszym orem wychodzili.

„3.) Aby wszelki jassyr, który P. Bóg uwolni, lub

z niewoU Tatarskiej, lub z jakiej innej, wolno wychodzi,

tak jako i my sami, a osobliwie p. Stefan Czarniecki.

„4.) Jeeliby w owym czasie zkdkolwiek do nas

wiadomo przychodzia, aby bya zarazem przepusz-

czon.

„5.) Aby nas samych P. Maxym Nestorenko, ze-

sany z ramienia P. Hetmana Chmielnickiego i wszyst-

kiego wojska Zaporozkiego, a take P. Prokop Sumejko

i P. Jako Wooszenko Pukownicy, a take wszyscy

Setnicy, Assawuowie, Atamani i wojskowa Czer na

Ewangeli, przed krucyfiksem, przy popie, podug roty

przez nas podanej, kady z nich z osobna przysigli na

dotrzymanie wszystkich kondycyj.

„6.) Aby nas sam P. Maxym Nestorenko, poczw-
szy od J. M. P. Gubernatora, wszystkich, a do najmniej-

szych dusz, w caoci zdrowia, ze wszystkiemi naszemi

chudobami, na miejsce bezpieczne prowadzi, nigdziein-

dziej od nas nie odjedajc, a my sami za kompani
podzikujemy.

„7.) Aby ciao sawnej pamici J. M. P. Stefana

Potockiego, Starosty Deraaskiego, byo zaprowadzone

do Kijowa, do oo. Dominikanów.
KUDAK. 10
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„8.) Aby wszystkich zmarych ciaa w pokoju zo-

staway, które gdzie le, a chciahby napotem ktokol-

wiek krewnego swego ciao odzyska z tego miejsca,

aby mu wolno byo.

,9.) Ksia, którzy s przy nas, aby ze wszystkimi

dostatkami swymi bezpiecznie wychodzili z nami.

,10.) Jeeliby nam po tamtej stronie przyszo pój
Dniepru, aby nam wojsko promy wygotowao i lip do

przeprawy sposobio.

„11.) Aby nas P. Maxym Nestorenko od wszelakich

wojsk, lub Zaporozkich, lub Tatarskich, lub te uho-
wników ^), i jeszcze jakich kup swawolnych, take ludzi

wocianych powag hetmask i wszystkiego wojska

J. Kr. M. Zaporozkiego zastpowa.

12.) „Po wykonaniu przysigi PP. Pukowników

i wszystkiego wojska natenczas pod Chodakiem (sic) bd-
cego, abymy tydzie mieli do wygotowania si w drog.

„13.) Aby nam P. Max. Nestorenko prowiant ob-

myli.

„14.) Konie wszystkie, które nam s podczas trak-

tatów pobrane, aby byy co do jednego przywrócone.

„15.) Aby P. Max. Nestorenko, pukownik, PP. Su-

mejków i Wooszenków puki rozprawi, a sam tylko

we 200 czeka przy nas zostawa.

„16.) Aby nam 4 czeka, których sami obierzemy

^) uhoicnikami, czy te ugownikami, nazywano na Zapo-

rou kozaków, nieujtych w karby bractwa siczowego. Byli to pe-

wnego rodzaju maroderzy siczowi, wasajcy si po kach (ubach),

po tak zw. Pawniach, (rodzaj to uaw dnieprowych), gdzie by-

wali niekiedy plag karawan wdrownych, lub pojedynczych podrónych.
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2 Starszyzny, da P. Nestorenko w zakadzie na bezpie-

czne doprowadzenie.... ^).

Rkopimienny zabytek, który nam uatwi pozna-

nie warunków, na których Kudak si poddawa, daje

niemniej mono uzupenienia tego obrazu; posiadamy

bowiem rot przysigi Nestorenki, któr tu w caoci,

dosownie przytaczamy. Brzmi ona:

„Ja, Maxym Nestorenko, pukownik wojska J. Kr.

M. Zaporozkiego, zesany bdc z ramienia Pana Hetmana

Chmielnickiego i wszystkiego wojska Zaporozkiego pod

Kudak, aby go do dawnej przywróciwszy dyspozycyi, tak

samego Jmc. Pana Krzysztofa Grodzickiego, Gubernatora,

jako i P. czyskiego majora, Czarnieckiego ^), P. Sta-

nisawa Koniecpolskiego kapitanów, poruczników, cho-

rych, officierów i wszystkich onierzów, a do naj-

mniejszej duszy, w caoci, ze wszystkiemi ich chudo-

bami na miejsce bezpieczne doprowadzi. Zaczem, przy-

kadajc si do woli J. M. Pana Hetmana Chmielnickiego

^) Patrz: „Rkopism'', w Bibliotece Jagielloskiej, liczb 90

oznaczony.

2) By to Marcin Czarniecki, brat Stefana modszy, dziewity

z dziesiciu synów Krzysztofa Czarnieckiego, starosty ywieckiego.

(Patrz: Niesiecki, „Herbarz Polski", T. III, str. 19.^.). Co za do -
czyskiego, jest to tene sam Józef czyski, co si ksztaci za gra-

nic w sztuce wojskowej, póniejszy genera-major (od r. 16fi5) i sta-

rosta buski, który si mstwem wsawi pod Chocimiem, a za dni

swych modszych pod Kudakiem: w jednej z wycieczek z twierdzy,

umiejtnie prowadzonych, straci rk i dosta si do niewoli, z któ-

rej póniej uciek.

10*
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i wszystkiego wojska J. Kr. M. Zaporozkiego, przysigam

P. Bogu Wszechmogcemu, w Trójcy w. jedynemu, tak

sowem jako i sercem, i wszystkich wy pomienionych

ludzi podejmuj si na miejsce bezpieczne, w caoci

zdrowia, ze wszystkiemi ich chudobami doprowadzi,

i bior ich na sumienie tak moje wZasne jako i P, Het-

mana i wszystkiego wojska J. Kr. M. Zaporozkiego i pod

przysig obiecuj broni ich, tak od naszych, jak i Ta-

tarskich uhowników. ludzi wocianych i wszelakich kup

swawolnych, nigdzie od nich nie odjedajc, a ranie

sami za kompani podzikuj — i tym wszystkim po-

stanowionym dosy czyni kondycyom. A jelibym mia

faszywie, niesprawiedliwie przysiga, niech na mnie Pan

Bóg i na wszystkie wojsko J. Kr. M. Zaporozkie wszyst-

kie plagi od Starego a do Nowego Testamentu zele,

niech si podemn ziemia zapadnie i pod wszystkimi.

Niech mnie Pan Bóg na ostatek na ziemi mojej i dzie-

ciach a do trzeciego pokolenia karze i dusz moj na

potpienie wieczne pole... Tak mi Panie Boe dopomó

i niewinna krew Chrystusa Pana, Zbawiciela naszego,

Przeczysta Bogarodzica i wszyscy wici i ta w. Ewan-

geha, na któr przysigam"...

Relacya wspóczesna, zacytowawszy ca rot przy-

sigi, dodaje: „Tym trybem pukownicy, potem setnicy,

assawuowie i wszystka Czer przysigaa...." ^).

1) Rkop. Bibl. Jag. 90.
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Gala umowa poddania si, a waciwie mówic
„wyjcia" zaogi kudackiej „na bezpieczne miejsce" —
pod oson wojsk oblegajcych — wymownie wiadczy

o dzielnoci obroców tego straconego najwidoczniej po-

sterunku, który znikd pomocy ani mie, ani te spodzie-

wa si nie móg. — Oczywicie, pomimo pozycyi bez

wyjcia, tak jeszcze wierzono w sw si, polegajc na

wasnem, szczupem liczb, lecz mocnem ramieniu, i
nie wahano si rozdranionemu dugiem obleniem nie-

przyjacielowi proponowa umow tak korzystn dla sie-

bie, jakiej obozy oblone, w pozycyi ostatecznej, zgubio-

nej, nie zwyky nawet podawa.

Nieprzyjaciel, ywic w gbi ducha z wiar, ch-

tnie zgadza si na wszystkie warunki, byleby coprdzej

sta si posiadaczem twierdzy. Niecierpliwo oblegaj-

cych, którzy nie mogli nie wiedzie, i maj sprzymie-

rzeca w postaci godu i wszelkich prywacyj, jakich do-

znawaa zaoga kudacka, jest jednym z dowodów, e
oblenie zbyt wiele ich kosztowao krwi, czasu, niepo-

wodze.
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Opór zaogi zawdziczano nietylko mstwu, ale

i umiejtnoci dowodzcych. Niejeden z nich zagranic

ksztaci si. Krzysztof Grodzicki, Józef czyski w Bel-

gii wojskowe odbywali studya. Pierwszy wsawi si bie-

goci w sztuce artylerzyskiej, co go wynioso w latach

póniejszych na wysok w Rzeczypospolitej godno ge-

neraa artyleryi; Józef czyski, niedo, i górowa wy-

ksztaceniem wojskowem, lecz by penym siy i odwagi

rbaczem, typem znikajcym rycerzy, którzy na barkach

osobistego mstwa przechylali w bitwach zwyciztwa szal.

To naraanie si cige w boju, chodzenie w za-

pasy z przemonym wrogiem, bez wzgldu na jego li-

czb, dwakro w yciu czyskiego wywoao osaczenie

go, gdy si wrbywal w nieprzyjació szyki, i branie go

do niewoli: pierwsza bya pod Kudakiem, druga póniej

tatarska.

Wpatrujc si w te postacie rycerskie, z animuszu

bojowego i umiejtnoci wojskowej znane, spotykamy

w nich niemao rysów wiadczcych o podniosoi uczu

i olbrzymio zimnej krwi, która, przy caej grozie poo-

enia, nie gasia owych uczu. Nie zapominali oni nie-

tylko o winiach, wzitych w pta niewoli u ótych
Wód, których wasnem mstwem wykupi niejako chcieli,

lecz i pami o popioach zmarych, polegych wspóbraci

nie opuszczaa ich w chwili tak krytycznej ^). Zastrzegli

w kapitulacyi, aby ciaa zmarych ziomków „w pokoju

zostaway" i póniej aby wydano je rodzinom, w razie

dania. Ta cze dla zmarych, niezapominanie o nich

1) Patrz wyej 7 i 8 artykuy kapitulacyi Kudaku.
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gdy wJasne istnienie in extremis stano, ma w sobie

co dziwnie szczytnego, rycersko-chrzeciaskiego. Przy-

pomina owych mczenników wiary, za dni pierwszych

chrzecijan, którzy wród najwyszych niebezpieczestw

unosili szcztki polegych swych braci i owe relikwie

czci bezbrzen otaczali.

Wróg wszake nie rozumia podniosych uczu bo-

jowników kudackich, nie uszanowa w niczem ich -
da, nie dotrzyma umów zaprzysionych... Ciaa zmar-

ych nie ocalono od profanacyi — ywi poszli w pta
niewoli... i zostali w czci wymordowani, jak ju
o tem wyej mówilimy ^).

Wszystkie przysigi, zobowizania nie przyniosy

adnej rkojmi bezpieczestwa: zamiast dostawienia gar-

stki walecznych bojowników, obroców twierdzy, na

miejsce bezpieczne — jak orzeka kapitulacya a uwi-
caa przysiga — jecami ich wszystkich uczyniono.

Przedniejsi z wodzów zaogi, Krzysztof Grodzicki

*) Profanacya grobów, zakócanie spokoju szcztków zmarych,

wraz z profanacya wity wszystkich wyzna, byy podczas ruchu

spoecznego, wywoanego rebeli Ciimielnickiego, na porzdku dzien-

nym. Tuszcza, upu dna, ograbiaa trumny monycli. Tak zniewa-

2;one i ograbione zwoki ukasza ókiewskiego widzieli posowie pol-

scy (w r. 1649) w zburzonej wityni oo. Jezuitów w Perejasawiu.

(Patrz: ^Dyaryusz" w „Ksidze Pamitniczej " Jak. Michaowskiego,

str. 373. — Tene „Dyaryusz-' u Am. Grabowskiego, w ród. do

Dziej. Pol."; str. 7.) Mówic o tym fakcie, Jul. Bartoszewicz, tak si

wyraa: „Chmielnicki nie kaza nawet pozasania przed posami Rze-

czypospolitej tych ladów swego panowania. Nie byo to urganie

z nich, ale dane sobie samemu wiadectwo". Por. w Encykl. Powsz.

Orgelbranda, z r. 1867, T. XXVIII, str. 10i7).
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i kilku innych, po wycierpieniu wielu miertelnych obaw—
odzyskali wolno, lecz póno, po paru zaledwie latach,

przechodzc z niewoli kozackiej do tatarskiej, z bardziej

do mniej srogiej. I to póne odzyskanie wolnoci nast-

pio zaledwie po wielu królewskich wstawianiach si

i rónych w tej mierze rokowaniach: inni mier ponie-

li... Los winiów, zaleny od samowoli tumów, nader

by opakany. — W „Dyaryuszu komissarzów polskich" ^)

wysyanych do Chmielnickiego, na Zadnieprze (w r. 1649)*

czytamy kilka wzmianek o losie winiów kudackich.

Wród licznych tumultów, nieraz tum rzuca si na

winiów, grozi im, niektórych topi: „draganów" ku-

dackich, „do dzia przykutych, osobliwie topiono"... —
mówi (^wa relacya i inne wspóczesne.

Król, wstawiajc si za temi resztkami rycerskich

obroców Kudaku, pisa do Chmielnickiego (w marcu

1649 r.), powoujc si na przysigi Nestorenki. — „Wi-
nie kudackie — czytamy w licie królewskim — na

przysig wzite, sama reuiruje przysiga, eby byli

uwolnieni, i trzeba ich byo, przy komissarzach naszych

wolno puci i odesa; co i si nie stao, nic nie wt-
pimy, e za wziciem tego pisania naszego, onych Nam,

przy polech swoich, nieomieszkanie odelecie, i tem sa-

mem wiar wasz i posuszestwo przeciwko Nam owiad-

czycie"... ^}.

agodne napomnienia królewskie s ostatnim go-

sem .w sprawie zwizanej z losami twierdzy niowej

1) , Ksiga Pamitnicza " J. Michaowskiego, str. 382.

^) List ten umieszczony w „Ojczystych Spominkach". — T. II

str. 11.5.
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i naszych zawizków kolonizacyjnych u progów... Str-
cenie sztandaru Rzeczypospolitej z wyyn niowych, z wa-
ów Kudaku, byo wówczas stanowczem i ostatecznem...

Kudak, nader krwawo otrzymany przez Zaporo-

ców z rk wojsk Rzeczypospolitej, ju nigdy potem nie

by wznowiony. Ni pozosta na dugo ziemi niczyj.

Sicz na nim gospodarzya, ale wkrótce zacza ulega

wpywom Moskwy. Pami Kudaku, który wróci do

dawnego miana „Kojdaku" zacieraa si tem bardziej,

i osadnicy, o trzy mile wyej, zbudowali sioo nazwane

Nowe Kojdaki, gdzie z czasem Rosya miaa swój fort,

by czuwa nad Niem, Piotr W. marzy o wznowieniu

Kudaku, przezwanego w owym czasie Linowsk-Zasz-

czyt; zwiedza t miejscowo, lecz póniej, troch wy-

ej nad Dnieprem , w Kamiennym-Zatonie, na lewem

porzeczu, wzniós forteczk, co miaa by hamulcem swa-

woli Zaporoa. Kudak poszed w zapomnienie. Kamienny-

Zaton kazali Piotrowi zburzy Turcy, na mocy traktatu

zawartego nad Prutem (1711 r.) i ziemi t do swych

posiadoci zaliczyli... O par dziesitków lat póniej,

podczas walk Rosyi z Turcy, obozoway tam wojska •

rosyjskie i Ni coraz to bardziej podlega Rosyi wpy-
wom. Kudak by wiosk, miasteczkiem wreszcie zaporoz-

kiem, okopy jego poszy w zapomnienie. Od czasów

zburzenia Siczy, w roku 1775, Rosya wada Niem. Ku-

dak jest teraz sioem duem, ludnem, osiedlonem przez

lud wyszego porzecza, jak wszystkie wsie tamtej oko-

licy, liczy dwiecie chat nienader zamonych rolników;
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zdaa jednak od gocica, mao jest znanem. Na kra-

cach sioa wznosz si okopy — to lad dawnej kreso-

wej warowni Rzeczypospolitej. Lepianki wociaskie od

paru dziesitków lat dopiero wród waów stany. Okopy

dzi jeszcze bardzo widoczne, poda prawie adnych

Po zdobyciu Kudaku przez Nestorenk, ju losy

dziejów póniejszych odjy Polsce mono w owym
kraju zdziczaym rozszerzania uprawy puga, a z ni
dobrodziejstw cywilizacyi.... Wszelkie lepsze wpywy, jakie

Rzeczpospolita tam w cigu wieków przyniosa, utony
za dni bratobójczych walk Chmielnickiego
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