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KOIZЗ.ІCZYZ!na tbUІdJztН!a
ehwriд

zywe zaimlteт~erowanie niem~aІl Oid piterws~ych
Wynilkawo to z :kilku dooc oczywistych

swegю ;isltJnille!Щa.

pт.zyюzyn..

J,e~ rtffiieny stalnoІW,iJy :р01gтта~~ tг.z,ech pot~~g, \ktбте
(plr·Ziez h,i,s,tomi~ na sqsded~o niejedlnюlk.troltm.ie prowadzisohq SІРоІrу, iW1daІW:Зily s~ w lk!on.fLiJk]ty, а, ·LГ6wrnici podie!jІmю

SІka.za!I'lJe

ly 'Z€
waly otw,arte

wурrамту ;WЮijena1e.

.ZdJemie na~ie~prza:бsk,i,e prze:z
wiele wiekбw nie zaznaly spokoju. Symboliczne niemal znaczenie
ma fa~klt, dJZ ikrOtlkli ю~ .zaІwaт:ty mi~idJzy latami 1631 а-1648, gdy
na tym obszarze nie doszlo do zadnego powazniejszego przelewu
k!rwd., tak .zldJUimilaJl ·WSjpOk:zeooydh, .z,e niie wa!ha,1i si~ na:z:wac go
dzi,esi~cioleciJem "'2~roltego [Юk!ojІU". PoJJsiOa 1і U\tІW.a·, zJ'1JCZIOOle w uniй
lubeilislk.ied w pJO~І:lm.,y ю!rg,alniШщl Rz;ecz~Liltej, 5cieraly si~ tн
taj z ekspansywnym і stale nawiqzUjqcym do tradycji Rusi
Ki,jІdWSЮ. ej paмtwem m!QG/kiewsikilim., z pol,udnia zas !pniiWJЇJe coTOCZJThite гusza!Ji d10 wa.l'k!i Tatacr-zy krymscy illrщpiroІWand. 1UJb tez
poWІSit!rzyimyw~alnffi prze~ PtOII'it~ 'W zaletnюsci od aiklt!u.ailine j syrЬuacji
і ~еЬ po}i'tycmycll.
Czy :rneІCzywiOOie clюdzililo ·ty:IIkJo о ten, S)роту zreszltq, skraweik na!dJd:n!ЇJe!pтzшШikd.eІj ziвmi? Czy ikJwest~a тozsz,erz,en:1a granic
odgll'Y'W~aaa gібwІщ rю[~? NielaJt:wo odpowiedlzd.ec оо tю pytamde.
КoileІj:nJo, :zaІW,ЇJeir.a!Ile ro:zejmy d: ltraikitafty p01kod01We kк:н1с~се epizoldy woaemJDJe wy/diaf\V,a,}yby SJi~ pO/ЬwLeтdimlc hiJpotez~, :iJz na;j;poWia!Znd€fjsiZJe :zt]ja/CZІ~e ,miaJly sроту t~eryrtют:ra:me. W ka.Zdytm Ьоwі.еІm
z rtych Іu/lcl.a(di6w юd.!nal1ezc mozna bytlю Jeden l'U:b wi~j pu:nlk t6w
zaw,i,e3:'a;jq'CYIC!h poSt.attюмтieiD.ia. uta-zymUJj~ce dotychcz,asowq gтa,n,k~
1
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lub

,pr.z,esuw.~jqoe

s6w ·czy

W!f€S!Zicie

jq :na dnn1e

Іffil,eІJSIOe, ·olkireSl;a:jцce stгefy

zcrm~a!jqюe

rpпy.rtaJl·eZinosc

inrt·erepailsltwІowq :przy-

gra:rifucZJnycil z:aanJkow, fo:ttelczelk і s~tamJilc. Wzgl~d!na тбwnoІW:ag:a
sН n,alk.arzywailia ~.aSn.ionym SltтoІnom gddzic s~ na pooюstarwia
me oikreSIOnyoo .othszairбw ІЬеz J:uid'zдci!ah ІosieldJLt, •CzyniJC :Z niJah ,,)pUstki" і Фо "nJa. 'Wie,cZI!lJe .cz,asy", iCZyili lt•aik di~U!go, !jalk trmv.aiC mia~o
porozumielnilie. ZazWyїczaj j€idmak <JikaJZywaJ!o si~, Z€ бw "w1eCІZny
po:rzctdek'.' n1e . Ь~ ··z1doiny dю (p!I"~elt!!mania naJweІt najІb!liirlls:zy,C!h
kiJJklu •czy kІiJ]kjunastu lalt і ... WSІZyst!Юo, ,ZaJCZycrliЗ.IO si~ 00. І11ЮІWЗ.
Spm-y і w.зililci :txw.aly \pг.ze!.Z ро/kіо!1еіп1а. Z.aІdlna j.ekinak ~ S!tтOIIl
nie :l~czy:l.a si~ ·z. ІiпO!Zliwoaciq :powst,a111JЇJa nowego c.zynn:iJka, kt.бТу
·bylby :uioJ.ny 1d0 'W1ffiЇ6SZia00 ІО~ W IIli€; IIlЇJe myS1aaa• Z!WlaS'zcza
о milesZJkanoaюh ·t)11eh ·zieІm, nadІbatr!dmІej .~ainJteJ'!OOOIWanyІch 'W dJecydowani u о ksztalcie przyszlych rozwiqzaii. Gdy zacz~li formulowac wlasne zctdania, szczegбlnie zas gdy okazalo si~, -ze ich
imJt:eiresy .godzq ...,, .zІaon.iaІry wszysltlkІildh klю!tydhcz,as01wy1Cm stt:rdn SІPO
rul iZІaiSikoczjenie ,byro z.wpelne. Ist:n~al Ju·z :bow.iem ІРЄІWі'е!Іl юlkires
lony ~rzq;d.e~k praw:nopailsitrwolwy І ІW. ikltюrym nile Ьу~о mfuejsca
оо. j€SZCZ€ jed:nego р.аrФне:І}а. І іЬеz trl!iJego n.ad Dn'iJelprem s:taJwal.o
si~ tt'loІCzпю. Со g01Гzвj 1 mюrwy ІUJczesltJnilk gry wysaw.a~ pгeltensj-e
do suwerennєgo .Ьytowa1I11ia, usi~ujq.re 'OІgmІnilczyc 1р0~е dzii~alamrua
j

t~z~oh trady~cyjny1ch j-u~ KIQm~гpa.rtnerow.

Z alcz~ia pawsltawac Ko.za1c:zyzna.
Pieгws~e

jбj z,a~wiq'Ziki 'Wyillolnily si~ n:a t.е!Г€1І11ЇІе ІPddІJeglYlm
Wielkiego Ksi~stwa Litewskiego, kt6re jednak rychlo
ро wm!J Iubelskiej st.В!lo s:i~ ·CZqsitlkq . R:z,eczy.pospo.1iJt,ej; а nal·e zq,ce
dю ruegю zLetmioe 1 uikradnsiЮ1e weszly ІW є/kla;d Кото:nу. Dilia IPa:бst·wa
:poІlsikii€Jgю JPOІWstЬam..i€ Ko:za,czyzny fЬyilio ·w.і~ІС nJЇteІ:mail old jpoczчrt\ku
1problemerm ·w·eІW1ri~trznym. Ws:z.e~kie ·sгold!ki іі m·eltІGІdy, іkіt.біГ€ zaSJtOSIQWaJiю dJla d·egю. TOZІWiq.zaillli.a, cdipowiadaly ·tallcitetmu pDjl!n'OІWЗ·~
лі·u spr.a1wy. 'Erurd.n.o s~ ·t.emu d'ZdJw;i.c.
Кoz:aczy,zoo. Іusil:owгJ.a b.ard·Z~i~j 1ub ;mm:iJeІj udІЗІt!Il.i€ 1J>ТiOIW'aklric
s.aлн:ж:LzШelnct poiLiІty!kJ~ za,grankznq, nLe Ьaczq.c оо :rzeczywшte .inter-esy H:zeczytpos,po'lttej. ~SzІCzeІg6!Jtnie ·wieJe kl!Oport;u SІPГa!Wiaily jej
zar6wno odwetowe, jak і niczym nie sprowokowane wyprawy koz,aюkie IJEZ€iCJJw :KrJІmowi. -P.ols!ka І ~rt.aІГajq;aa s1i~ 'WiOWIO.Qas prowav.тladzy
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dzic wobec Ohan.at.u

'і T·uтcji їpDІlityk~ !pOтoz·umieruia', а

.nj:ek,iedy

na.wet zgтo;dлego wsp6ildz:iІa1.ania pwe!ciJw ІpanstІWU ~iewsJki,emu,
ni·e 1mogla :goozic si~ z ta.Іk::ilm'i ldern.OiruStiгaic'jami saanoІdZiilehюsoi.
TrudnoQ IJl,aftura'lnie lupiezc:~e WJІpraІwy tra!kJto,w.ac jalk10 wyтaz w
pelni uformowanych celбw polityki zagranicznej tworzqcego
si~ :dJopiero Qtгgani'zmu, n.iвmni1€Іj j~eldlnю.Іk n'a!j:iJsto'tna•eJj:sre і ·buІd'Zqce
naj'wi~zy :niejp01k6j t.end•e'nJcje fЬУІlУ jasne od sameg'o poІcЩtiku.
Ch,odzii}io о obj~:i,e sz.eтdkq a'ultiOIIlomiq с~с.і ter)ТitQ!I'IЇ'UIПl R;ze,czypoopolite'j, rprzy 'czym ~posttula'ty ttego їtyipu wy~wa~y соІГаz
cz~scieІj, forrou~owane- Ьуіу w fdw.az pehliejs7Jej posttaci, oooa!z
Lepie'j je arгty!kulow.aІno 1і ·сота'z г.lkltywнi,elj waiLCZЮІn!o о :iJc.h тea1i
za>cj~.

Gdy ;jednalk oika·za·Ьo si~. іе u.zyslkan:ie :peineІj samюd!z,1e1no5~1i
jest niejiJ110\~liJw.e, 'KozaІczyzn.a rpod.~~l.a rproby ·z~Jw.ieтania sorj.uS'Ww,
gl6:WI11ie о chatr~k!t,eтz.e t.aІkitylcznym, !Z 'ROSjq lulh tz TUТ'C'jq. Wywo·laro rtlo ootY'ethlmia!Sitюtwq realk!cj~ mrim.,t•eresGІW.am.yoh stтon. J·ЄiSli
KІQzaftrom ІUJdailo si~ :zJbJ.Ш:yc do Roo}i, nast~!pOIW~Яю ziЬ~:tze'nІi1e s!tanOIWiLslk T1trncji і !PoJ.ski wymierzoІDe prwcitw t,afi{,i,eJmu rpoгoz;u
·miemJu; 1z lkd1ei PoosikJa 1і Rooj;a sltaтa(ly si:~ rprzecirwa~a!ltac jalkd.Jemu~oJlwІietk ІZІbltzeІni'u m~:zy Koz,aczyznч а Тurojч.

Ulk!lad taiki

byl lalt'wy 1d10 Іpт.zewildiz,eiJ1Jia і 1~kw,~dowa~ w ~aLГoolk.ІU ws'zeІJ.ikie
lro:Zia.idkil€ pг.zedsi!~wzd·~Іci.a ema!lcytpacy:jrne, а w ldia[lsze;j rpffi'"S!p€/kftywi·e - ldq:zeюie ~atillly dю ·u·zysk~rn:i,a satmiOid,ZJie~'rюooi.
J·u·z w XVH w. Koza,cy sttaili s,i~ nos~ci.e1ami Меі pailstwiOrwюs
ci ~ukгaiiislk:ielj. Repтe'ze'!lit.ow~J1i j q lheltJmani koz.aiCiey, lk16:rych aJmbicje osobiste stanowily dodatkowq przeszkod~ w jej urzeczywistni·eni'u. _HoznИi Si·~ mi~y solb·q 111!іе rty]ko wyOO:rem sojruJS'zn]il{a,
aJ.e rбwniez zdolnosciami, umiej~tnosciami і metodami dzialania.
Nal·eІZeJli іdІо IIlli,ch :pr:zeci,e!Z і Piot!r KюnaІSzewtcz-Sa/h,a~ldiacZiny, d Вoh
·d,an Ohmteilmlliclki·, d Pd.dtrr ПOII'ioswnJlro, а \taJkze Iwaln іМа'zера. Ocena ~rw.aill,ta ihetmІain.Qiw zaІleiala w ztn,a:cmej mi1erze {і zalety 11aJdaJ) 10d IOSiqgiOІЇ~yiCh lГЄ!ZІU1taІtOW !Ї' ,Qid ,gi}OWinІeJj O'ГЇ•enrtaiCji poИtyczn,ej, lk!tбгeij staтaІli sd.~ ,ьус wiei'!Iti w 1miar~ dsfuieijq1C)11dh moІz
liwosci. А Z€ ІZІmusza!ly Шоh one n.teІjedln~Oitlrйe do ZJm,ia'!ly pcr,a- ·
nбw, !pТZJeto m1eli n;1elkteldy spcn-to ~lOipatu е; sa1mymi Коz.а.і'kІалnі
podpomzqdlkowa111ymi roh w~oli.
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W:roгcami !POOit~wanilia

staily

s~~

rw ~glownej mierze нrzqd.z,e

w R!ZІE:CZYJpotSІpowФej. Stцd za,cz·ei'1Pni(:}to
zalkres wladlzy hetm.amki·ej; system wyboru
urz,~rdmiJk:ІбiW Іk:оІZІаІсkііІС!h :l~c.zyJ w sю1Ьіе ·GІbJ1cz.a.je rpamujцce w kole
WOІjs/kowym z ,pвwnymi eilemoem.rtaJmi palski~ego sySJt·emu e1e'k!Cyj.n-ego; naтz:wcatny !рІГzе:z Po1slkrE; xetjtestr ·koz;a'dkd stal &і~ punktem
wyjscia dJ.a цrtlwю!rzeni.a ·иjpr.zywJ\lejowaнej poz:yюji Kozakбw rejestmOIWyІch, .lki.Orrzy ·:na 1w;Wт s.ZJ1aІchty - ~eprezentoІwraili tend,enqj~ do SltІWrOo'I"Z€nnia ·~t~e~j grUJPy SlpOaeczn.ej wewnqt!rz Kozaczyzny. Nie bylo rzeczц przypadku, ze przygotowy:wana przez
wiele ffili~Іcy ugoІdia p€1Гe(jasl·aІWSika (1654) n1e 00\S!ta:ta od razu
za~roЬo:w.aлa [JІrzez .,vsz)11stJQ.cll Kozalkow ~podzierwaaчcyoh Sii~, ze
z,godnie ;z obyrCZJaljІairнi Jpa!Il!UJjqcyJmi rw RzeCZYIPOO!POOИ·e j, wysaOOJnik
pan-wj-чюegю zщprzysi~grne w 1jego llirn:iJeniu waru:ntki :zaJW1iJЄra!IlJe.j
nia

ustlrodюme ІPodip.artr.zюne

w.zoтy

usrtaJ.Зij ~ее

umowy.
МіаJ

tez rus'tlr6j Z~a, а ІP6Zni€1j Naddnri€tpr:za, і Wl'eszcie
niem·al calej Ukrainy, liczne elementy calkowicie odmienne, powstale wskutek okreslonych warunk6w bytowania. Rozleg!osc pustych, prawie zupelnie nie zagospodarowanych teren6w; koniecz~nosc 1ciqglej мтаШk:і z.e staJe iSri~ odІГadiza.JjЦ•cylm niebeЩ>ieczeilstw€1Пl
taІt,a:гsikiiJm; Іtїr,aid:y:cyj[la srwoЬo~da і ... tr.aІdycyтjn'e leЮcerwaІ2J.enie zarzqdzen wi,adz przyczynily si~ do ·stworzenia systemu demokracji w:ojskюwe\j. Оd!ЬН.о s.i~ ·to r6WiПJi-ez na k'orщpeterrюjraІch poWSІta
jqcyah wJ.adz aкimd:ni~arcyjnych jednoczqcyc:h fUJnJkicje cywiln€
і wojs:kowe.
Rychlo ziemie zamieszkane przez Koz.ak6w staly si~ upragnionym schronieniem dla tych wszystkich, kt6rzy usilow.ali · zerwac z siebie kr~pujqce ich wi~zy: dla chlopбw panszczyZпia
nych 1 UJcLelk,aІjq:cJ7їch od rpг!IIOw, 1drl.a uibogi~ej szlarch,ty s.zukajc:}!cej
s;pooobбw l.attwergo w.z;bog,cюeПІira si~, а taikze. 'd.la zwytklycll. pгz.e
st.~po6w ·u;myka.jqcyeh ~na1d Dn1iepr 1przed wyrokami sц<doмryani
grozq;c)llmi dJm na z,temj oj,c.zyste j.
Z :prob1emem koazacikim, а pozn~iej ukraiiilSkiJm, ·musiaJ:a
Zieltknqc kl3.0da irooІlejn:a [)!І'ОЬа 'WZІmocniшlia wl;adzy ee!ntІГa·lnej
lub zagospodarowania niczyich, Ьо wymykajчcych si~ spod dyspozycji mon.arszej, terytori6w.

si~
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G·dy j.eszюz.e :dtOІda,my ,d_o. iego oibr.Cllzu istne legendy о (w,al"unkaeh ll1JaJtu:ra:lnJ71ch ipaІD.ІUij ч•сусh .na :zi•emiaюh natdkiniepгz.ailski:ch,
росіq;g.аІjчсч Smtal'lWw egwtJ"k~, trud!no Sli~ ,cizdJwjC, ze wszystilro,
со si~ rtu1ta:j dzial{), Іb'Ud'ziio n'a~jzywsz·e z,atinct;ere~ow.anie sqsi.adбw.
D~os:z·ed.l poza tym Jelsz·ez,e je1den .czynn~k, iktorego nie spos·6b
pomin.чc w nЗJSІzycrh тozwaІzaruaІch. LuZтe zrazн waitahy llrozadk,ie
szy'hko 1pr.zeШsztaИюШy :si~ ~w !doibr~ ,u,z:brojon.e ~ swi·eltnie ma!jq•ce
tere'n :ZaІPa:ln·ego .pog~a:n:iІcz:a odidzia1y ,w,ojs'kow•e. P<>ld}~·ci'e pr6b
z~wiч.z.aІni.a ,іюh z aгmiq lkocr:xпmч .і •wy!lroтzysrta!Ilia. dl.a r·ea!Jiz;aюji
panstwowych cel6w politycznych stalo

si~

naturalnq konsekwen-

cjч 'Lsїt.niej.qcego st·aлu ~z·e,czy.

Od schylku XVI w. Kozaczyzna ЬуІа aktyw.nym czynn1kiem WiplytwajqІC-y1m cr11a ks~aJ:tюwani·e si~ syiu.acj.i ,N Еuторіе
W .schodniej. S\tale wybuclui!ly bunJty і pй\\'"St.amia, а .Ьog.ate ziemie 'UJkrtaJiilskie 11Zy:ZJn,i.ail.a ikrгerw ilch mieSІZІkІa.il!c6w. Q,d;y wres:zcie
:prze!ksZІtalic.a;jq'ce si~ w 'Lщpetrilum panstw·o rosyj!Sikie n:i€/IШl~ cal~ow.kie ~cy[ikOJwalю rteтe.ny ІIШІ9idnieprza:rlSIOie, z,acz~la two:гzyc
si~

si~ ОІnа trwa!lym ·e~eme·n!tem swia.n.w01dawej Uik~.ain;cбw, 1а wie1cy ro,mшrutytcy роП.sсу n•iiffi'az
przywalywaili jq w s'wy,ch utrwora·ch.
Ant{m.iЇ ·м.a:1czerwski ju.Z w ІPie;гwszych stJ"O!fateh Marii WjprOwaldiz;aІl cz,Yt€:lnik.a 'W t.ajeІmІny sw1art taтga:ny w1eJ!kimi n,ami~nOIS

le.genida K•OlZ:aczy.z:ny. Staila

dGІffi()ІS·ei

ciaІmi:

·Ej! Ту na szyblci.m kюnJi.u gd·zJe p~dzisz, kozacze?
Czy zaoczyl zajqca, оо na stepie skacze?
Czy rozig;rra:wsrzy mysli, chcesz uzyc swobody
І z wiatrem ukrainskJim puS.Cic si~ w zawody?

KonczyJ zaiS
І
І

swбj po-e~m·at

cicho pusto -

slowami:

gdzJie trzy m'Dgi.l w pos~pnej d1~uzynde;
sшutnю t~skmю w bujnej Uklra:inie 1•

W.t·6rffiV1all mu Sewecr-yn Giosz,czyffiki rw Zamku kaniowskim:
WІspa:n:iale

zamk·u karuowskieg.o wieze

w chmury jaik olbrzyma гаmі~;
dzielnej ziemi powiewa z nich znami~,
wielkich granic twarda ich piers strzeie.

Wznю:szq si~
А

А
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І

dalej:
Gdziez jest ataman? - kazdy zapytywa.
Atama:n: st.ary w kюJe stЗІТУсh oj.cow;
Jak sam pan polsk.i, pr~ed panem tak hacdy;
P.r~dkd ja!k polysik, с'о .Ьieg:ni.e :Zelazem,
Lecz w sІWojej zem~'c'i'e jak ±eiazo twardy;
Czczony od s.w.oilch zarбwno z obrazem:
Duszq jest dziewczqt і wieczornic razem!

Konczyl wres.zcie:
Мi}ajq J.ata, z la tami zclairzenia.
W os.tatJnim dym;ie zgaslegю plomJenia
·w~rocily w piek1o szatany zntt~czenia.
Swli·etnde pгzejtrzaly nieba Uiklгailny,
Zabrz,miJa}a smiia1o c&cha. piesn dzJi,ewc:zyny,
C.zas latem okryl ostarНci rnilny.
Gdzi,e Ьojolwiis!ltJa cza'51ZJkami Ьielaly
UlвWІna Ьu~rza bruooy tam zory;wa,
w sЮwanmy dz1en la.ta z.11ocq si~ tam znd.wa,
Kwiat si~ tacrn z w,iosnq wykluwa ndєSmdaly.
Zlomki szubiemc sWІiecq prбchnem z ziemi.
Nad zwyciEizcami, nad zwyciEiZOnymi
Tra W<\ uslana mogila z,apada:
Tam blEidny zebrak do SII1U paoi,e!IZ .ga.da.
Piekla za wojnq zatrzasniEito bram~.
Znбw te.nze pokбj і zbrodnie te same! 2

Warto,
w

dюda,c,

:Z·e

cenzoт oaд'Siki

n,i,e dqpuScid: do
sl6w:

jpi~гws:zym ~wyкLam.:tu :poema~tн ootaІtniJah

opuiblikoІWania

"І 7Jbrodni~e

te

sam€!"
W:res.zcie Boih,da.n ZзJeS\ki :w Dumce Mazepy prz.edstawial marzenia slynnego hetrnaл1a:
Ni,ech mam Kudak

і

ostrowy,

Zaporozcбw рі~с ty.si~y,

W pasd.e kriJndZal ostry, nowy,
Nte - nd..c w zyciu ІІ11Їе C:h.c~ wi~oej!
W,olEi nizli panб,w pasnem
Пkr.ain.slkrtm Ьус hetmanem.
Zag:ram Lachom і potanczEi,
Daj no Boze iWYJnisc w pole!
.Jak powdetne, jak s:zarancze
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Zbiegnie:m Lit,w~, Rus, Podole;
stareanu, o,g;пiem, mieczem,
Wytn&em, spalim і uci-e·e.zem з,
Р.о

·W:ielikilie ІPQ:rywy stwю~r.zyly rw·i.erllkq il~e1g.enid~, ta ~ав poezd~ nie
mruie1jsz.ed rwrie1kosci.
Do rdziS;1a;j !P:ГZ·es:Zilosc Uikтainy і ІKozr:rezyzny wy;w·o~w}e .z ра:..
mi·~'ci ІQІЬrаіzУ' ·wy/darz,eil і .fPOІStraІci ·.z.awaJrte w .Ogniem і mieczem
Henry~a. Srirenkiiвw;:iJczra.. Jeslt tІО SipO!j;г.zenri•e ь.all'ldizo j·edцdsitro!Illne,
chociaz о in]e sportyik~am.~j ,gd~ielloo\lrwielk. ІindІz~LeІj Іb,arгw:nosci ;і [pllas ty.cz:nюscd. Тylmez,asem ІГz,eІCz~wi/S!t;QSC byla. :zgюJa mna. Ni·e Ьm
lkow.a,~o· w rnriJed ih:uІmoru., r,aidюsci і weserla, ra~e rtez І:ha:1u, smu(tlku
·і rna1wet :ГOZ\I)afCZY. Swobold:nre Іbyrtow.aІnJire· rcz~sto olkUІp~.aJnю !tzami
і kirwiq, а .ZJa• rdJecrniOilш.aityІCІZllj'lffiЇ dinsityrturDj'aJmi ikryІlraІ S:Ї·~ gl~bolka
nieІrбiWinos:c s,pюa·eІCZІD.Ja~ WsІPaІriialщ rbuj:na Ірr·zугоіd;аІ, о kt6r€1j pisano niejeden raz, potrafila dotkliwie d.ac si~ we zn,aki ludziom,
boha terskie zas wyczyny przyplacano zyciem.
О ty:m :ws:zystikiJm ch,cemy К)!porwiвdzi,ec w te1j (kstjjq)Zae.
Nie 1b~ire •О11а z,ЗJWІie:r;arc ijreid.yntie sysІt,e\maftylcz!I1JeІgo wy\kl1aІd1u
і opis1u WJ1!draт.zeii w ·tralk1eІj kюІl€rjІn'OІsci, w j.aІki,eІj nras1~!POІW-arly: dz~Іeii
ро dniu, miesiqc ро miesiqcu czy tez rok ро roku. Uczynili
t.o ju:z przed- narmd im.ni .aruttiOir:zy: \poІlsicy, ukir.aillis!cy, mosyjscy ...
OheteІlibyБmy 1pr6cz. ;tego ргzеІсіsФамтjс CzyФe:lniik!oІm c'()icШ;;ienn.orsc
koz,adkq., ''W\proІwadziic lich w :Siw:iralt ~oz,arclktch oiЬyІcrnaJj~бw, w1erz€il,
instytucji, nie zre.alizowanych idealбw oraz panujqcych wewnqtrz
Іt,e!j spo~·erc.zno§ci stoІSuiillkaw.

nie j€slt to ikSІi~zlka, l.a·tlwa, cilюІai18JZ :nie ahic1eili-nrie,j.asll!oociq 1wb z;arw.iiloocrarm1 styiliu. iArzypom~na g~sty las pelen drzew-f.aktбw (ale nie "ogrбd nie plewiony" czy zabalaganiony pokбj wypelniony sprz~tami rбznej
w~aТitosci). Z1n:alezc, w ni:m mOIZ!D.Ja і s:zrersizf:J: ,dтag~, і :wli.ljqІCe· s~ tajemnircz·e •sc1e~ki. Aurtor ·ChiCi.a~by Ьус rty!1ko pтzerwodn~:illci.·eІm, daj ;q,c wsz.alkrze Czyt~lпikom rp~lnq saimodz,iellnooc w rwy1boтze szlraJkiu,
ktбryun :z.aJm'Ї.e!I'z.aj fl ikrorczyc.
Nie skrryw.a:m, Z.e 1uihi~ 1en las, юhoc1az - Ьус moz.e - nie
pozn.aJeim jeszez.e w :pe!:ni 'Wszys-tilcirch jegю :zaikam:arrkбw. Pragnq·lbj'lffi, .а1Ьу ·Сі, ktoбrzy wвjІd.q w·eil wra•z ze .mnq, z rпюjq ksiqzZ

\Pe:wnю!Srciiq

byrsІmy, .аІЬу юrdєrt~;cza!la
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kq, nie zalowali swej w~drбwki і polubili jak ja, daje on bowiem pOICZUCie SWOiho,dy.
G1dy ІСіоетр1,іwу Czyt,eJ.ndk dю!1;rze wтa·z :z aturtotrem dю ostatni,ch
kart ·tej iksiqW'k..i, stwiвгdzi, :2Je dJzШeje Kozatczyzny wrгaz z 0\pisem
jej obyczajбw pozostaly nie dokonczone. Urwaly si~ nagle, moze
narwet :ztbyi ll'З!ptoWin;i.e. Ni·e znщjdz.i•e ІW iks~qJZ•oe aiili fOjpisru powsЬa
nia OJ:шnietlndldki·eІgo, k'tбre. w роі~оІWіе XVJ,J stU!lec:La wstrzцsn~o
Rzecz.cypospoiliiJtq, .ani tez tO\POIW.1ei.Sci о czasaJch, kli·edy na Ukтa:irnie
poj1a:wili si~ hetmam :z LeWJo- і PraІWohrze~. WSrбld Ьothateтбw
.za,Ьr.aiklnie Itwa!I1a M.a:z€\l)y, :post.aІCi pгz:ykiUwa:jqcetj u!Wag~ wspбl
cze.snyoh і JIOtiOm!lyoh. Takze otstatn,ie larta :i.stnienia Kozacz:ymy,
:tz·w. NюІWejj S~czy Zapo:roolkie•j, rp<Xl:OSitІatjq poz;a z.asi~giem dziela.
То wszysttikю Q·ffi;ZJcze pneid Czyte.Ini!kiem .і !p'J:"zed... autoreim, kltб
r:y nie !k:ryo.e гсlи~сі llcl/pis8JI1ria dailszego ciqgu ·bм-·wm.:y,ch dzie•jбw
.mies:zikanCІбw N!Cltdid!ni•Є1prz.a. Вус moze m.alstqpi to ,jiшz rwikrб!t·ce,
Ь:ус Іmi)'Ze na. k-oJejn·e rtюmy rt.rze!Ьa b~zie j-eв.zc:z;e ipOCzelkac.

Autor
KrakЬw,

w lut:ytm 1982 r01ku.

ROZDZIAL PIERWSZY
DNIEPR - POROHY - CHORTYCA - RELACJE О NADDNIEPRZU W XIV-XVII W.
- ZWIERZYNA - SZARANCZA - DZIKIE PTACT\VO - LASY І STEPY - KLIMAT SZLAKI І TRAKTY

Przed JJalty

рrамту 1Ьrz.eg DnieІPiiU,

dost~:pny, .сJІЬwі·ш·аІl :~.і~ ІЛJіеkі.ООу

wyooki, s·tromy
przed ply:nq,cycrni

і

z

pozoтu

nie-

l•odziц W·~ow

eaimi rmra.cz.nYlm j.arem .prow.aІd:zq,,CYJm w .g~srtІWЇin.~ za~i. Кхуlу ·
оне .nie•jeden se!kтett, а sehylone w perlny:m zarcielkarwi•en:i•a sІkJronie
drzewa, drapieznie uczepione spadzistych scian, moglyby zapewne
wieJe OІPOWiedz,iee о roz:gcr-y~W.ad qrcych si~ tн wydarгzeniacll.
Lewy ІЬrZe!g- rto ГO·ZScielona SZ€TIOI1~o st•€!pOIWЗ rownina, poгos
ni~rt.a ,bu(j1IЩ ttтraІW~, f.a~1u.jц,eц w poтyw.a•oh ·wi·a·tru, :wrd!ZІieтajqca si~
pi.aszc:zysrtyrmi l.aІC!h.ami w n.Jurt rZteiki. Gidzieюiegd.z:ie тоsJішюsс
w:gnieoio:n.a w zJecrn1~ zшa1czyJ.a s:z·1aiki, ilct6rymi 01d ·cz.asu do czasu
pтz·eci.q!gaJy ·woz;y ~upc6w і n:ajr~ych wo:Шticбw •czurmaiki>w.
D!Ili~pт ,plynqi w.a:rrtlko. C:za:sem ro~g.8Jl~ziaq si~, oЬej•muijq,c srwymi ramionami wyrastajqce w jego nurcie wyspy і wysepki. W dolnym ,bi,etgІu IP.rzyщ>iesz.a:l n·~wowo, oiЬij.ail si~ о !,POd•woІdne SJkaly,
przemJ71k'a~ mi·~:zy k.aІmieІnnynni mteiliznaJmi ро to, Ьу ,zm~czollly
і JРОГВЛ}іJО~у r-crnp1e5c sit; Z1116w па ~poilrojn-e wody lilma111u n.ad
MorІzetm C~yun, w k/t6;ry1m znajidюlwta~ swe ujsci•e.
Haroldot naІZІW.al go Вcxrysrtвnesem, a1le Jшl: w trбld1aJCili. pOdhodzqcych sprzed pi~tnastu wiekбw spotykamy nazw~ Danapris.
Dю diz,Ш:Laj Іtii'fW.aQІq ~po:ry, 1со mюga.a

on.a

омаІС'zа•с:

,,·dІnetm iplynц

cy" czy tez moze "rzeka Zachodnia", "apris" bowiem w sanskrycie ltrumaІCZy sd:~ •j.alko "mclюrdlni". P1emiona tінТІ~іе n.azyw.aly ,go ІРО SW()Ijemu - u~u .1uіЬ Uwrn; w mgacll s!kandyn.awski.c!h wysrt~w.aJl jako "·woda Wandбw". KaiJdy z ludow, ik't6тy
dortarl do rz-eki, z.aІu~oczony jej w.i,e]kюociq і pi~em il1З!d!aІW.a~ jej
ІЗ

wlasne -miano. Ale Slawutyczem- synem slawy, nazywali Dniepr
.ty1ko sit.ali Іmies.zІkan.icy z,iem okюJilcш1y.oh. W -ei_POSie Slowo о wypraw~e Igora, poch·od:zq<:yun z kon.ca ХІІ stu~eicia,, co:rka iksi~cia
k.ij,~skiego Jмoslawa "zІЗJw.odz:i~.a Zallio!Snie": "Dnie(prz,e m6j, S~a
wuto! [... ] Ту mi 1m~ pтz.yllюJ/uib ;na lodZ>i, fЬym 111:а пюІГzе lez
nie -slala za nim" 1 •
О D.nieprze і о jego najwi~kszym doplywie Desnie opowiadano, z.e t.o !Ьrat d. siootrr.a, kt6ryclh Oljoom .b~l .Liman. Gdy SЇЕ:
zesiaт.zal і o~J.e\I)l, postan01wiJ zeZ(wolliic dziec.Юm ·па· saiii10idlzieJ.ne ·zyc~e. Pieгws:zens-trwo :mЬаЯ sy;n - DII1iepr, aile DeSІna uzyla
ІpOidstEШJU і ІP1ffi'wsza •uzyskala !hlogosl.awieils•twa oj,cowslkie. Ruszyla w dгogE:,. rz-uca:jqc 1za, si1e'bie gбry і SІkaly, •wby braltю -utТІUd
n.tc po§o~g. Gnal DniЄІpr .~а піq diliug,o, .a:Z wcr-eszcie d·Qp.ad~.

'
. І poplyю~li
r~'kJaj w r~k~, 001 ро praJWej, а ona ро le:wej sФronie.
W.szystrkie zas p01rohy і przesZikOdy, ktбre Dresna postaІWІHa па ·dcrюdze,
Dnd.epr pOiriOIZJI"ZUcal і jak ZІa·ry-czal... в~.dZiie tak .rycza:l і s.zumial, pбkd. slonce
SWiiecic b~dme. Dnilepr postct,pi1 s~praWI1edliwire, Ьо dno ocrzyszcza і po;glt}bia,
daje df1og~ st·attikJom; Des.na :zaS tw:ar:zy mteИz:ny і piaslkowe lawi'c·e 2 •
DtnitЄІpт Ьу~ ~~alwy, .ад€ cz.aІSem .tci gro~ny. dlla 1uJdJz.i. ZyJW!i:l
ich obfitosciq ryb zyjqcych w jego nurtach, ulatwial poruszanie siE:,
1ecz na. :wіоош~ roiz1ew.a,l si~ s:z~olkюІ, za~tatp]a~j q~c wioslkd. і osied1a
.n.a 1ewyun b:r.z·egІU. Niej-edookratnie ioh mies.zka:ncy gi~H wra-z
:z 1diobyrt1kiem w spiendony,ch wtodaюh. ,пn.1eprotwe poroihy p()chqю.
n~ly tailci,e. 11J1ej-ednq 01fіат~. K01mtcy tra!ktdWail:i go j.aik оа1аа roldu
і IPO!Swi~iJ:i mu kiJJk:;~. d!UJm, ~i~ewanyoh przetz w~dтo)wny1ch lirnd.kбw. W j-edine:j z nich ZЗJporoІ:licy rи'WI<)lnien:i 'Z nieїWoM rturecJkdeІj
Dnie.pгowi -S1aJwu,cie rui:sikю si~

klalndiaJJi:
- Chwalimy Сі~ Panie і dzi~ki czynimy!
Prz·ez pi~бdzi·es·iq:t Crz.te:ry 1ata by'll!ismy w
Moze teraz · na Wїolnosci c:hocia.Z kirбtko
Вбg nam zyc po.zwoli з~

nJi-eJ\VIOl~,

Inna Іdu1ma poswi~·cona Ьуіа ro~mowie Dniвpгu z D-unaaem.
z,aJSt.atna!Wia1y ~ rz.eki, оо si~ st•мo z Koz:akami, ktбirlzy otd ~iJIOu
:mie~y nie 1pojarwili si~ na iJOh woda1ah.
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OI1Ji ·drб.g і szlakбw pilnowali,
Miasta bi~ю,гmanskie plqdгowali,
Ogniem--;mi-eczem "W~ojowali,
SreЬгa-zlota pod dostatkiem z.dobywali,
Во rz.eczki Chootycy przyby·wali,
Przez r.zeczk~ si~ przepтawiali,
Do Siczy staгodaw;n-ej po,Spieszali,
W Siczy starюda·wnej !kolem zas:iadali,
Srebro-z1!oto t.u.геаЮіе n·a trzy. cz~s.ci r:oz,dzie1ali, · ..,
Mi6d і wodk~ okюwd.tq ро.ріjаИ,
О sWiiat caly Pana Boga blagaLi.
Сі Кюzасу, со w azystym po1u przebywaИ,
Rzecz:ki nizowe, pomoc1nke di11iepгowe d>Obrze znali 4.

···~·

,ma niem.a;l 2 3-00 k!m ,cШ!UJgooci, а jego .doтzreze оіЬеj
UJrz.eSZilo [pOl 1mi-liom:a kilometr6w ~dтatowycll. Zrбd~a
.znaj,dІuti~ si~ na Smole·n~SzІcz.y:lmi·e, sk.qd тzeka, Ьieg1nie n.a pOd'UdDni'ЄJPГ

!Ш uje

dO\l)lywOw:, Ьу srt.ac si~ S\!)laІW!IЩ
na wysok<>Sci DoroihoІbu2:a., w od1egloSci okollo 200 iklm od Zтб
del. Wkr8JCza tu:t.a:j na WyZyn.~ U~flsik!q. Z pгawe'j strony wpad.ЗJjq do ni€/j П:rщс, Beтezy!lla, Pry1pec і Tet~erew, z 1e·wed SoLi
'
і Desn.a . .Po(pnegradzamy
dzisialj Hcznycrni tamatrn~i· і z.atpai.I"aalll:i,
twJOTZqcycrni tZJW. dni€!proІWslk.q k!asik.ad~ ihyid!roeleilrtroWII1Ji, Dniepr
w .zn,a,cznym sltqpn~u z.~txac;il S'WOJj ІРі'еТІwю:tnу, dZiiJki ciha!Гatkteт.
лLe, ZJЬiea.--aІjqc ро

drodze

Іwcdy

Trzy ogromne zbiorniki wodne: w rejonie Kijowa, Krzemieiiczuka і Kachowki, utemperowaly niesfornq rzek~ przyczyniajqcq
niegdy8 wi€Шu k!lop01t6w.
W cza!saich, о ktбтуІсh piszecrny, do1piero od ujscia Desny, ni;eco po~Wy'Z€Q K~jowa, Dn1epr doohodz.Ш dю 1,5·-2 lkm szeтoJkoSci.
Коао Мюв!ооn, jak piSia~ оІЬта;zюІWо rw u1bieg.lym strulвciJu W.aclaw
N-a.~owskL,
gбiry pra.wegJo 1mz.egu оо. ch!Мl~ odl.da1ajq si~ і pnechodzq па praJWy
brzeg ,rzek:i Та·Sтmу, dmJieprOIW,ego dqply;w;u, kt6rego Ьіеg n:a pewnej prze-

strzeni jeslt r6Wii11olegly do meki gl6W1!1Jej. т.utaj, wedrog ws'ZIЄil!kJiego pmwd·opod,oІЬ!ieilstІWJa, Dмepr dІzieJJil si~ na drwa ГЗІmіоnа: jednю ply;n~bo t~y
СО і оЬеоnІіе, а dJrog]i-e ІWZ•dluz Ьagna l:rdymiJa і тasmilny; OibejcrnJoJWaly ОІІ1Є
wysp~·, na kt6rej Olbeond.e stojq CzerJmsy Іі Ozehryn 5 •

Za Кrzemienez:uiki.em gran:i'tow€ dno fo!ТIIIliowafu. poІPтze,czrne
!a;wy Uitrud:ruia~}q~ce zegrLug~.• 1113Jt01mias/t dd iU!jSCia Sa~acr-y zaczynaly si~ slymne dniepl"'''.ve ~oт,cfuy.
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Z koncem XVI w. Eryk Lassota von Steblau, posel cesarski nra Z.apo~roze, noto:wal ·w swyrm diaт.iuszu:
Poa:-ohy sq, to rafy lub SІkaliste miejsca, ktore Sq cz~sc.:юw·o pod wo.dq,
na jej pozJiюmlie, г.;iektбre zas wysOIЮo wystajq nad wodq,. Przez
to jazda ·jest bardzo niebezpieczna, szczegбlnie gdy woda jest mala, а w
najniebezpdecПejs.zyІC•h mJiejs,cac;h ludzJ.e mus'zq wys;ia1dac і cz~sciowo lodzi.e powsltІmymy,wac dlщ~imi lina,mi lub poWТІoz·ami, cІZ~seiowo wchodzic
do wody, podnюsic lбdz pІonad spiczaS!tymii kamieniaшd і роwоИ pa:-zen>Osic. J-edna.lk:Ze сі, ktбinzy przytrzymujq, lO.dz linami, muszq Ьaa:-dzo u:waiac
na tY'ch, kібтzу sq, w w.odzie, і wedlug ich гozkazбw Иnу przyciqgac l,ub
popu:s'zczac, aJby lO.dz s;i~ n1ie uderzy~a, gdyz latwo mozлa jq uszikod.zic 6•
cz~scioWІo

LІaІSsota .dю~iюzyq si~

.a1z trzyю.asltu tY'Cih !PI'Zesmбd. Nie z.naw ooz.a:ch historyk,6w, iktбrzy WYJmienLaj q 1ch
.dzisia1j ty1Jk-o sZІe'S·c. Рбl w.i€klu pбzn.iej iп:Zyniecr- frЗJI1cUISiki w polskil.ej sl:uZibie W.ii1heШm Beau!Plarn portw,i·erd.zii jeclnak wiadюmoВci
Lassoty. Chwalil si~, ze przebyl wszystkie porohy, і to plynqc
w gбr~ rz,eki:
1a,ZІlo

rto

ІU:zІnamJ,a

Ws:rб.d К.ozakбw ndkt nie юоzе Ьус uznany za prawldrziwego Kozaka pisal - kto :ruie piiZeb~dzie wszystkd.ch poro.hбw. W їеn оtю sровбЬ, wedle
ich obyczajбw, mog~ і ja Ьус uznany za jednego z Kozakбw і jest to
wlasnie owa slawa, ktбirq ZІdobylem w c.za.s.ie tej :wypтawy 7•

Oto jak opisywal

pot~zne,

naturalne przeszkody:·

Niektoтe z nJЇic.h wy:Stajq nad powierzch.I1Ji~ od 8 d·o 10 stбp, а ws,zystkri.e
Sq wielkie jakю diomo:stWІa і sФojq, tak ЬИ:skю siebie, ze zdajq ІSd~ Ьус groblq
lub d!rogq zatrzymujq,cq ooeg r;zeki., kt6ra spada naSJt~prnde z wysokosci
5 do 6 s:tбp w jedny.ch miejSica·ch, w .iJП!Ilych zas od 6 do 7, w zaleznosci
od tego, jak Bory;stenes jest wezbrany wodami в.

W;іоsІІЩ

т:zе~а,

przykт)"W·a1.a

je wszystki,e,

nІLcih, 1 ZІwamy

wyj q;ws:zy

j-eiden

Nienasyttcem; natiOimiast 1at·em wysrta1w.aly n.ad wod;~ 10 1do 1,5 s:t{)lp (tzn. o(kjolo 3 do 4,5 m).
То wlasнie po!ГOlhiOІm Krzemieil!czuk z.awdz.~cz.a~ sw61 szy1bki
rozw·бlj. K1upcy jplym.q;cy z 1юІWаІГаІmі musi;eli je twt.a~j prze.1,adoІWY
wac na wo.zy, Ьу ·omicrщc pтzes.zikк:жly ·uniemo~дiІWЇ.aijqoe da,Jszq
zegl1ug~. Cz~c iowa;row wieziorю d~1ej, aJe cz~sc SІprzedaмrano

:z
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.na miejscu. P.oniew.az dтog.a pтow.aidzitla w Іс)ІЬуІd.Іwіе stгony, zarгбw
no na poil'Uid.ІП:ie, ·jalk і na p6l!Tho,c, 1pr.zeto ru'ch Ьу~ d.u.zy. W domach
zaje~dmydh і ·w kaJrІCzanaah (!'OzsiaІdYJW.ali si~ woLZD.Шce, klt6rzy czekaJ.i na ·wynaІj ~сіе ~ zarobelk..
lD.Zii.~i pO!Гoham rozwi~ly s~ rбмlісі w.sie KamJio.nka і Kudak (wzgl. Kodak), zamieszkane w zn.acznej mierze przez wytr.a·wny:ah i)eg·1a:rzy-st·eтniJ~ow doL5ІkonaJ.e zna~j~,c~ch WS'zysltilci.e
(})ГZ€Sally!ki, :~z·ez \ЮtОте z tl'1uideІm·, ail:e Ьe7Jpietczll1Jie prze,cШ,nцc si~
mogly mniejsze lodzie. Tutaj ich wynajmowano, tutaj tez przystosowyw.anю Іcrol!na dJ(} pr~epгawy і iprzy !D.IiSkiej wodmie zideІjmo
wano -с~~с laidunJku z lodzi, Ьу n1e naт.azic itoh ІШl гоzЬісіе. JєSli
je,dJna!k wy;daт.iyl si~ wy~paІC:teik, ludnooc olkoJtcz:na takze wy,cЩ
·ga.l.a ~z tego ,юотzу5с1, WY'l·a'Wi!a~ ІЬоІWd!еm rw·&w'c:zas z wody za1.opione towaтy. P62Jnie j z.ruЬromiQII]o· .tego !p!ГOCed,eru.
1

Pmohy ciqgn~ly si~ na pтze:stгzeni dkoilo 70 ikan, а. S!Pбr со do
tich thczby ·wyniJkal z f.aktu., ze cz~sc z nioh skila.da.J:a, s~~ z !kilku ;poroiZony'ah w srtO'Siunkorwo rnewi€Иriej .(j(f!legroSci progow skalnych. Jetd/ni .ltCZ)'11i je OldІdJziel!nie, inni zag Jqczyli W gru(py O'b;ejmUJjqte jвd!n.ц ,tiiJkq !Ila:zwq.
l}>,i-eтwszy :z ruah byl ротоh Kuk]aІdki, ktбry jeszcz·e w х w.n.e.
Konstantyn Porfirogeneta nazwal Essupe albo Nessupe, со wedlug jednych mialo oznaczjac "nie spij", wedlug innych - "naSJI)"; drrug:i - Surslk:i; rtrzeci - Looh.a:il~i; c:ZІWaxty - Strzel',_ czy. Wsr6d jego skal lezala r6wnie skalista і niedost~pna
wyspa zaтoi.Sni~ dziJkч winшoslц, na k't6rц rprzy[atywa~y tylko
;ptakti. Pi.qlty ·z kюJei .poo-<Jih to DZІwonri.re, zwany pт.z.ez. Porfirogenet~ GeІJatn/dтj_. Da:lej ~e:pr rozg.a1l~zi!aJ si~ na drwie Oldnogi, mi~
dzy ikttfuylm.i le!Zala ~а .wySjpaJ. Jedtm z tydl oldnlбg Jprzegrodzo!na .byla· nastEW.nYJm poroo·em - Кtni.aihiJnJiil!SkiJm, z~wa;nym rбwniez
Tiahiilsk:Шn lu1b Tehlniilslkillm. Wys1p~ byl n.atomi1asrt Kn!La,zy Ostr6w,
na k!tбrycrn zaJZwycz·aj za,tcr-zy:mywali si~ :podrб~i, ,Ьу OO!pOICZqC
przed czeka;jц:cymi ioh najwi~kszycrni nie!Ьezpi.eczeilstwмni. Z 1e-wej strOI!ly byla ~ста lartwo dOOifWna і, jak zapis.aJ Lassota w d'iariuszu, na niej wlasnie zjadl sniad.anie w czasie swojej trwajцcej
dwa dni przeprawy.
Na;j;grozndejszym, p<>Іchlan,iadч'cycrn wi·ele ofiar і ma.jцcym prze:z
1

2 - Na dalekiej Ukrainie
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to zlч slaw~, byl siбdmy z porohбw - Nienasytec (wedlug Por- .
firogenety - Anfar lub Neaset). Miejscowi p~zewoznicy nazywali go rбwniez Didem. Skladal si~ az z 12 law skalnych roz'Ci~ga\jqcy.Cih si~ na przestrz,eni niemaa jedlnego kdllio1metгa. Taft.aтzy
urzqiclizaдi tu c:щslto z.asad.Ziki na wysiajd,aJj~CYІCh na: 1еІwу Ьrze1g
w~dгO'Wcaw. TUIZ za ІPOtroheІm leia:la. ІПШІlа wysepkla nieтaz s]luЩ
oa im za: SІcfurorui€tnie. Od/POІCZyлek tut,aJj byq harozo }Ж"'Zy!daJtny,
wkrбlt-ce fЬowiem .!Шllle:Zalo poJkonac poтdh .zwaJny Woronowq Zа
wотч. Nie ·W)llgJчk.i.Іa~ gromie, J,ecz powюdotw.ail S\I)oro wypadlk6w.
Wywтoltk,i lodizd. zdarzaly si~ с~о, a!le do!SwiaidJcz,em.i przewomicy
byli na to przy,gGІtowCШlJi і rattюrwali :nieszІc~n:ilkoІW lZ ,przY'mu'soweij
kцpi€1li мrSтod. Slkal przy роІПЮсу czбl,en raJtown~czych, trzмr. ·· po(djezdkбw.

Dziew.iч·tYІm рютоhеm

byl WoWk (od ros. wOO!l.a faJla),
go rowniez і na;zywal Baaщofu~rosem 1ulb ·Wiui:nipra:hem, mi,ejІSICOiwi zas ~ Wnukiem. ,J,ak uwaJШno, byR to ро
N ien.aІSyfuu n.a~j 11.ieЬezpiecmlliejszy prб.g skaШny, оо wynik,a;Jlo :z d:uzego SІpadku wбс1 na sJtosumJlrowю n.i;ewie]!kїiej .prrzesrtrzend. (\РІ"ЗІWіе
2 1m na 200 1m). ·WІaclarw N~orwsari pisa1l w Slow·niku geograficz_nym, .ze :mi~zy Wюrr:Qinow~ Za·wo['q а. Wюmiki€1II1 znrujdowala si~
jeszcz,e tZІW. Ктzуwа! z,ароІГа. ('WZІgil~dnde Z.awoтa:) 9, о kt·бr~з jednaik :ni•e WЄjpoІm1na:l ani Lassota1, ,an:i ,tei; Bea1uJp:lan.
P.O:lnierj nasrt~OfW.a~ poroh Buid~zBowSki 1ub Bwdy;lo, ·znam.:y
:przez Poгfiro1genet~ j.ako Leam'ti і Weruczi, oiЬfilttu;jч•cy w gro·zne
wiry. za. nim Dniepr us;pюlkaІjaІl s~ і .zмт~zaq dio tego $1:Qрпіа, ze
T.ata['zy portrad:illi s.i~ пawet _.prw.prnwiac prz€<ze:б WІP'l.~w lu:b na
malych l6.dkaюh . 01Ьciqgm~tyci1 ~бrч. Nast~nч przeszikodч byl
poroh т,awolza:бski, przy ktбrym lezala wyspa о identycznej nazwie. Wyglчdala podobnie jak znajdujqca si~ na porohu Strzelczym, chociaz byla bardziej dost~pna і wedlug twierdzenia Beaup··
1ana., ,"nile tak przepaScistaІ j.ak pOip.I"ZZedniн". S~z;:iJ: O!Il, ze Jlla:zw.a
jej pochюicLzi od diгzewa .zwamego tawuiy, "Мбr~ jest czerwone.
а twaa:x1e j.ak!o bu!kSІZiPft:n, і posi.ada wl,a.Soiw'Qisci wywo~u\jq;ce и koni wy;d:zielan~e si~ moczu" 10 . Portem trz.eba іЬу~о po!kon·ac po~h
L~ismy i(ros. tLiszntj Zibyite,~ny), jІUJZ nie groЩcy Za.dnym niebeza:>ieczeilsltwem. PoclQ:rogene!ta naІZ~wal go StruwU!Ilem 1ub Naprezi.
Porfirogeneta

.ZІnail

1
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Os-tartnim, :tт:zym.Іastym porohem byJ W:ilny 1u.Ь W·oJ.ny, nazy;..
wany .r6wni~ Gad:n.iezym, to шшс·zу W~zOtWym, ·ze •W.zg1E::lu na
ksz;tadJt dгag.i, Мhrq musialy prz-emykac si~ },<Jdzie tmiE:dzy s:ka'"'
!аІm·і. W j~ego :poih;Jillz'U., jaik ю1oeniaJ BeatUJpla:n, :zn!addiO!waly si{~ dogodne w:CШ'IUJI1Jki do wyJb·udowama trw:ieтdzy lub naJWet calego miasta. Ро prarwej s.tr001Jie z.naQdюІWa!lo si~ 1ujscie cr:-:zeczki noszqce1j t~
sam4 со ротоh n.a,zw~.

Tym, kt6rzy przebyli szczє:sliwie wszystkie progi skalne,
wydawalo sіє:, ze niebezpieczeilstwo pozostawili za sobq. Jak zludne bylo to wrazenie, przekonal sіє: sam Lassota, gdy lбdz, na
ktбтej s:ieki~iatl, darhi!la wтеІS1 ZІсіе do tkzeІgu і 1to 't€/go r·zekiQ/mo Ьеz;.;
pieczniejszego, znajdujqcego si~ ро lewej, "tatarskiej" stronie.
Pis.al: , 11ртzу wjeZdzie na lq~d uiderzyliSmy о kami·eil, jedlnak na
s:z.cz~sci:e ІPTZO!deІm, Satmytm аZІіоіЬеІm, ktбry byl dю\Ьr.ze z.aiЬeщp1e
czom.y" 11 ••
Spad,ek w.бtd na calytm !Oidcmku Dnietpru IPI"Zegroidronytm ІPO
roh8.!mi wynos·lli: ok:olo 32 m.
Nizej, "о wystrml z dziala", wylaniala sіє:: ·z Dniepru riiewi€Jka sikaJlisita fWYSІPa - Kas'zewaгn.Lca. r:Duta!j, szІCz~ltwd 1рО ·Ьe!z
piecztnym Ztak0ll'C'Ze1!1:ЇU poick62y W•~OW\C'Y :zjj.aJdatli ·SwOj OSt 1 alt11ІЇ
pO!SИek, "waтzy1i kast.z~'~ і J'\USІza/li w d.aili5zq, nd.,eld'l!UІg,q · j'·u.Z dr01g~
d'O lerwego ·diO!p!ywu Dniepru - IOC'ZJkasu. Dni€fPГ ~w~l s~ t:и
ta!k bЗirdzo, ze wystтze:lona z j~ednego brzвgu strzala przelaty...,
wala n.a drugi і spadala kilkadziesiqt· metrбw dalej. Obydw,a brzegi ~byly nieza~~es.ione і 1agodn1ie oІpa,daly dю kюtry!ta -~ki.
А

da:lelj? Dailej .by:la· j,uz Choa:'lty~cв., naJjмтi~a 'WYS!Pan~a DnteQ)rze. J·e:j :Porwier·zchnia wynosi diz,is:iao 2 650 ha, d1tцgюsc ~ 12 ikim,
s,zeтollwsc 2,5 kim. То Фuta.j ;pOIW'Sta~a pi·erws·za Sitcz Za1poroska
- umocniony oooz KIO~za!k,&w. 18 wrze8nia 1965 r. wyL9PЗ; zootaia
·u,mam.a za . panst:wdWy re'Z!ei'IWaІt h·:iJstoryc:Z'Ily d kuJitura1ny. Niestety. Wyanieniюna· jeszcze poid 11'03 r. w st.aтym "Ro,cznІШru I:patiewslkim", d·ZІЇSi:aj lвZy rw cent1'!Uim przemysilo~wego miasta Zapoo-oia· {d<1mnie1j - •A1eiksanкkowsk) і jest deІWasto/Waiilaг wS'k!utelk
raibUJnktoweІj g:шз[pod:axki CentraJn,eg.o lonstyt'UJtu NaUJkOIWo...:BaІdaw
czego і Elekltryfitkacji Hoidowli, zajmп.t}q!Cego cztery pi~te powie~z..:.
chni 'wyspy, m:ilmo ze przyzn.ano mu tyllko jednq pi~tq~ JeSli do-.
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dac do· tego, ze pr6cz. wymienionej ins.tytucji znaj.dujq si~ tu
jeszcz,e oS:rodJki WYJPOCz:yn!k:owe ІC~teтnastu zakl:aidl6w pra1CY' szesc
osiedJi oraz prew·entOtГi!UJПl Їіt{р., moina sо/Ьіе ·wy01Ьrarzic efe!k'ty
OWeij ,,'0\pieki'' n.aJd rzeczyw:istyJm za\Ьytlkiem his'iar:yazmym 1 2.
L'assorta na:ZJIW·a'l jq "ІРі~krщ, duiq і przyjeІmnq", а BeraJU!PJan
przeka,zujq·c wiadom:osci ·zнslyszane od innych, sФwdeaxi'zзl:
Wy:spa ta jest ba;rdzo znacz.na, jesli chюdZJi о wysroJkQsc і w::zюiesienda,
ze рГІаwtіе cala otoczona jest przepacsciami, w nast~psiwІie czego malo
jest dost~pna [... ] Zw~za si~ і obniza w kierunku zachodnim, nie zalewajq jej po.wodme, duzo nra niej d~Ьбмт, ri bylaby pi~kmym miejs•cєm do
zamieszkand.a, ktore mogloby sluzyc za st,raz111ic~ przeciw Таt:а~гоm 13 •
і

W kiJJk!u mi~j~caeh wysolkooc lin1i br·zegюІw•ej pr·ze!kтac,zala 7 m,
:ta!k. ze rjej mieszikancy nie musieli si~ ~ecjarlnie ·оіЬаwіас na;pad·бw ·ze SІtrony :nri€ІPXZy1jaІciela, zWilraszcza Tattaгow sta!le buшщjq
·cych w tym re'jonie Dni,epru.
Nieoo dalej zn.ajdorwa[ si·~ Wie,~ki Os:trбw, p:o:J:o2юny natJЖ"Zeciw
1ewo1ЬrzeІz'нego diqply'W'U Dni·~pru, Ko:ilisOOiej Wody. WySІ,pa ta byla
poІZІbarwЮ.n.a roslinnooci d. ri.iema~ coгoeznie zarlew,ana na wd.osn~
przez wezbrane wody rzeki. Za Wielkim Ostrowem Dniepr skr~
c.al n!a zac·h6d, rorzrgal~~ziail: si~ na kri.1ka ordtnQg, z ktб:r:ych dwie
otacza;ly wysм·, ~ь~,d~'cq ikю~·e~jnq si·eidzibq· koza!CikJie'j Siczy. Na~y
wa~a si~ T01Пlak6w!ka. Wydq1Wszy jej polйкi'nimvy Ьrze!g, w~n.os:zч
cy sri~ j.aJkies dІWa metry nad wodq, 1byla larЬwo doot~IЖla z·e wszyst'kicll stron. S:ze~Otka me!Пlarl t.aJk jak Ohor.ty:ca, zrajrmorwalla· jerdna!k po!Wri.€CГ!Z1Chni~ praw.ie dzi€1Wii·~iolkrotnie mniejszq 14• Тw·ier
dzenf,e wspбlІCzresn)Тich, 'Ze z j•etj na1jwyzs:zego wzniesienri.a m·o±na
:zoьa.czyc .Zа!ГОWЛО ChOII'ItyJc~, jaik і wys~ Twwan le:lq/Cq w rdol:nym Ьiergtu D:mep11u, stooUJilliroJWo n,iedJaJ€ikiQ od jego .urjscia do Mo::rza: Czamne1go, :bJ1lio· wyra~nq ІPT'zesaJdq, old Chorrtty1cy borwieiПl d:zie1ilo jq przeszlo 60 km, а od Tawania jeszcze wi~cej.
т.~аz BnieІPr roeJg<cl:~z[,a~ si~ jeszcz·e ba!I'd·:otej і ro:z.lerw.ad: coraz szeгze1j, twoтzч~c setJki wуіЩ) і wysepeik, z ktoryrch niema.l
Za.dnra me na!da!waJ.a siJ~ do ІZ,aлnri.~arnia, ga~z со roku powodzi€ .pdktryw.aly je w.c)diq. KтanaJly mi~d,zy ·wyspami zaroSпi~te byly ·g~stq :trZІCim.q, talk ;ze naІWet .z. hr-z;egu czy ІZ ro!Z.!'Z·uoonj71ch gdzienieg'CIІZte WІzniesi·en пі.е rmШna byl•o stwtecr_,dzic, gd•zie konczy si~

ziemia а zaczyna rzeika. Kam.a·ly twoтzyly istne laІbШ')71nty, w k't6"'"
rych llЇ€jOO€ii1 smialelk idJokonal zyc.ia, z·asfkocwny przez utkry'teigo
w· sпu~waІI"aC'h napasІtn,iik.a. Ty1k-o nie1iczni ZJa:puS'z:czІaІli si~ w te
str·cmy saлn·Oitni·e lu1b w toІwatrzystЬwie kilku os.O:b; . Miejsce t.o UІpo
doІbali sobie Кнz.а,су d.CJ uтzч.d:zania zasad·z-elk n.a wyprawy t·atarskie.
U ujscia

сЮ

Dniepru j.ego leworbrzeznego dopitywu Czartomliku (zwaiileg·o m.in. Czortomlylkiem) 1eZaJ:a wyspa о tej .swmej
nazwie, okreslana tez mianem Bazawluk. Byla to kolejna siedz~ba k!OzaІdkie:j SiCІZy.

w

:gdlziie Dni$ ІW!paІd.a1l d'{) Mo!"za Czarnego, rozsiaillo ·&і~ miasto t·ureckie Dza,n-ikffi"marn, Ьatrdzi€d · :znarne jaiko
Oczaikow; mi~dzy K.1czkaoom а Ooza!korw.ettn ist·n,ialo рі~с przepr.aw Jn"'Z·e!z. rz,eJk~, w2:ywanyІch :z.aa:-6wttю przerz :Koz.ak·бtw, jak і Ta.tar6w. Na.zywaly si~ kole1jrю: KiІczk.as;, .Nooбwka, Tarwa:б., Buтhun
ka і OczakЬw. N·aj•ch~tnd.ej koJ"zystaІno :z Таw.шіа, gtlyz taJm
Dniepr і plynqca r6wnolegle Konska Woda ЬуІу spokojne і niezlbyt szerokie, tak ze przebywano j е naJW·et WJP1aw. II11Ilyтch przepraw uzywanю nie·clн~trne', gІdyz а1Ьо· g~o zarosily wys.okilmi
і ootlrYlmi trzicinami, .albo bylly zibyt szerolkie, •а:]Ьо wтeszcie szy.bki, ГW8tCY nurt grozH za,topiernlietiJ?. przepтawiarjq'cych si~ ludlzi
і k•oni.
Іffi-iejscu,

Dzisi·aj niewiele pazosta:ro z dawnych, ma·lowniczyoh !kraj.o-wysp rn.alazJa si~ na sta.Je
po:d wodq., za:la,n.a pr.zez spi~trzenie rz.eki w rej,oІnie Kachowki.
Cywilizacja zniszczyla natur~. Trudno jednak winic czlowieka
za to, z.p choee zyc ·vvygodniej ...

bra,zбw nad·dmdeprzюi.skich. ,Wi~kszosc

О ziemiach zagarni~tych przez Dniepr we wladanie opowiad,a,no legendy. Obif~oІW.aly we wszystiko, со luldzidni potrz·eІbne
bylo ,dю zycia. N~ieZІ1iczone iliOsoi rбZ:nego roІdzaІjU Z'wd.emzqrt, bwjn:a
roslinnosc, rybne rzeki, urodzajna gleba stwarzaly - j1ak twierd·zono - nli,ea:nall rajsikie W:aтun!Юi bytow:amia. ScdqІgaH wi~ t•uta~j osadm.iJCy., za.ch~~cani opO!Wii-eSciami iW~wOOw, kttбrrzy тo~ta
czailii prz€/d sbuchaczami оІЬгаІZу kтaimy t:ak pi~ej і: Ьog.ate,j ~
ze narwet tгud!no by)Jo UІWierzyi: w je j . istniooie. T>ereny naddndeprzarilsllcie ,wyd.,aJWaJy Sli~ t.ez :Ude.ailnyan .miegooetm srchrooie7""
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przed swmowolq, pa:nб~w і dla przest~pcow kir~jq~c;y1ch si~ prz·e!d ka['zqcycrn re11mien1em spr.awІieidJJiwos
ci. RoZІ1egl·e: •о'Ь.sшшу pQgТanicz.a RzeczypOS!poiJJiltej і pan\SФwa. mosikiewsld:~o. n~Иу wymarrzoщ s.WGІhodq. rQd stohrc tych pailstw
dzielily je setki kilometr6w. Rzadka siec forteczek і stanic warown;ych Sltrz€igчcyrdh ktresowy1Cih ~UJbie~y wyzwarlala· ,nadІziej~ na
untkni~ІC1e e~ootuaШnego poscІitg·u. Wyida'w.aJo s~, ze jedyne ~eal

nia dla

ch.lюtpow u~ci·elkaQC!!CYJch

ne niebez~p~eІCZe:rlstwo stanl()!Wд.Jl1 Та'Ьаmу оsіеІСШі na Ктуmіе, nie-

maJ

.ooгoeznie o[l!g,~d:~U1jC!Jcy lІUjрЇІеІzІСzе W)Т!prarwy ptгzeІciiw.

JednaJk w por6wlnaniu z mooliwymi
ska nie wyidatwatЬa._ ~:і~ .~bytt Sitras:z:na.
О

s_qsiaidonn.

~oo-zy8ciami groZIЬa tataт

rtyoh zieІin, о :Pюidolu (1wsahiQ1dn'~m) pб:lm:iej·~z€:j
B:rarclaJWIS'ZC:zyІZn,ie pisa'~ DJ!ugooz, ze. je,go "pOila do t.ego stopnia sч :Zyzne, Z€ gdy si~ raz .zasieje ziOO.~e,_ po~ny zas:LeІW sam
si~ oldn.awia ze . spadad ч~оеgІО zd·a(Гl1a;, ·talk ze naІS·tfW,ne Zn'l1ilwa· Sll:} juz
b·ez zasiewru"~ Gdy komturr krr:zyza1cki Henrylk.- von Кra~n~ilcihslfeilid
wyprawн· si~ w 1361 r. na ~us, uczynil .to m.in~ "~ powodu
ZyZ·noSci t.~j · ~emii - nie ~ЬraJk j.ej Ьo!Wi€m zаІГбwnо. byrdaa, daik

i[}Jne:go

cz~ci

,dюiЬyct;ku" 15.

N.iespeilina drwai· .wieiki ,p62Jni·ea. Szymon S'ta!гofWOI1ski rбwnie.z· n,ie
wq!tpІLiWIOsrcit •. ze Rшr.S, z.LeІm,ie ulk.ra,inslkie ma:jq "ІП'ieograni
czony zasбib :~ЬOZIJ d·z;iilciegiO ~wierza, ЬукЩа~, rylb j crnic>Іd.ІU". Byla
to Ьowtettn . d1la ~O!cz·esny,Cih ;proМliЇ1nJoj.a "m1eikiem і r.mirOd:e.m
тіа,!

plynчca"

16

•.

Z licznych podr6Znik6w; kt6rzy ·dotarli do Ukrainy, oraz kronilkarгzy і hJistorykOW, j.a1cy zawaтl:i w SfWYIC'h dzieJ:aoh jвj qpis,
n:aarw·i~celj .dJo :powtedizemja, mia'l Bea~цp!lan. Тwiel'!dztiЧ, ze to ·"ikтarj
p~ny .і nJie~wylldy, klt6r€igo cz~ naj!wli~sza, dJфiero za mych
·Czas:бw zaйudinil.a si~ milastacrni tuJd~.}eiZ fortecacrni,. iЮtбryJCІh iks·wa~
ty sam ~ІГyso'Wail€crp~' 11.

Karrty: jego s1iedemnastюwiecm~o "Qpdslu Ukirn:ilny" ;pel:ne · sч
zalehwyrt;ow nraJd 'pO'Zдlamq ziemЩ, ialk ±уzзщ, ze "lty1e zіЬо~ dro:sia:rюza, ш· ...~іkгое . ni,e w,teJdlz~. оо z nim ezynic'' .. Doplyмry
Dniepru w _·S:ro(d!koІWJm bi.eg1u: PsiOil, .am.~JniJk. · (ntb. diwi~e rz,eiki
о tej samej" nazwie ), W orskla і Orel,'/ pelne. 'byly ryb і .rak6w .
.Jedno · zarzucen:ie -sieci u • ujs~ia Orla · p~zynosilo · podo bno prze~
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szlo dwa. tysi~e rY1b, · ·z ktбryoh naomnieljsze mialy ро dkdlo 2030 ·rnn dh1Jg001ci~ U ujscia SamottJka!IlJi ·"znзrjd1uJje si~ ~е·1е jeziar
talk Ьал-d!Z'() ry;Ьnytcili, iJZ n.iesikonczona· .i:liQisc ry;b 'Zid'ylcha na slk'uttek
zbyt wi.e1'kie,gю s'Нoczenlia. w teo ~rшІdim:i:ea:mie st()ljІqІCelj · ;Wddzie, powюduj'qiC z;g.ni!lizn~ nieb)тtwailq,, old ik(t6rej narwelt wolda robi s.i~
st~Cihla". W Sam=aJГZ€ Ко~ZЗІСУ l~wИi je'Sidtry і Sleidz.ie rzecme,
[>rzyibyJwajqюe

na wЮsenne tarlo 1в.
Na 1ewym. ,Ьrzeg~u Dn:iejpru mi~zy .j.e'go dop!yrwa~mi:. SW:ц

а

SuiPOd·ettn, ;z•aanieszkiw,aqy bolbalk!i, przyrpoІmi!naІ}qІce kТбili]ki. Те
n,iewielilQe ZІwierz~a· w~bщ:lzi.Jly syщpa.ti~ BeaJU!pil·aJn.a·, ldбry s~
·drz.].!l niej,elcLnq ,godz:in~ n;a dhsel'!wowaюJiн ioh ·~j6w. POJuJbil
je rta\k, ze Irie za!Wah.aJ si~ pi'IZed IPfZY\pЇsaniOrn iJm СеІСІh 1u/dzk:iJCJh.
Twi&dZil ·па _ІPrzylkJ!aid, Z€ .grOтad:zqic ZraJPasy na- ziпn~, lenfilwsze
osoЬnlilki wylkшzySitywaJy pra~ niewolniczq mnycll. Tak wi~
k~q nd.e\vo-lrnikom ·polo±yc si~ nJa pleca:ch і kla•dq i!m па Ь!rzu:chy wJerlkq gal],"sc su1ch-ej tr.awy, ktб["c:t boiЬaJkii trzym:ajc:t obejmujqc la-palmii, а wlasciwie, g\VІoH Sc.islosci, wypard!alюiЬy mбwic о rE;Jkarch, gdyZ ZiWiierz~ta te
pomagajc:t sobie nimi praVІ.·ie jark ma];py SІWoimi. , Pюt·em poz.osta1e ZiWiier.zaiki wl,dkc:t talkiego boba.k.a za ogJon аі± do wejscia do k!ryjбwki і w ten
spasбb shlzy i.m ст za sanlie. Z tegio za:s miejSica ka.Zq mu z.a11Jie·sc tІГ,а
~е:· do &chowkбw.
Nюtry

tmi·eszlkailn€ pordzi,eilotne Ьу!у na. "tmaJe po~orikli. J-edne
st.a:noiWЩ ~maga1zyny, 1nne s,lUJz~ .za ,cmen!t·aтze і za · ·gтоІЬу, do
kt,fuych oldrcif}ga, si~ Z!1ШlТlyюh. I:nm.e j.eszjcze (IЖ"Z€'z..nraІczone s~ do
celбw specjailnJ71cih". Zaf,asrcyrrюwa:ny s;tadln:ie zyJj~cynni 1юbalkami
BeaІUjplan ,przyr6w:nyw~ ,je do mтбwek 1uib psZІCz6l. U•wieтz~ tez
w balall11!UJ'trne zapewnil.·ema, ze .ЬоJЬаkі byly he;rІnl'a[rodytami.
T€T•eal. mj~drzy- SUllq . а. S.Ujpodem oІЬsiatcil:y ·t.aik g~slto, ze . icll
~rюrry stanowify . nieiЬ'etz!pieczenstwю сШа jelkИJc.бiw, lktбryiC!h koffi,e ·
ni€Тa:z l.am'aJ:y sorbie n01gi, najpoltyika~c na te, · -wy!daмra~'Oiby si~,
niegrome pr~eszikody 19.
W olooWicy ·porohtбw a>rreiЬy\Waly suihalki, .~.ane tci snшnalk.Іa.
mi (JdІZisialj callko~cie 1przcirгz€1bione), pold.obne dю Mz, "lеІСІZ о .siersoi bardzo. cienkiej і gladkiej,' а mi~kkiej rtiemal"jak. jedwab".
Ich . mi~so .· m1alo smak mi~sa koziego. Zyly tu tez jelenie, lanie,
qgroщne _dziki, а takze .zdzicz.ale kozy і konie w stadach.
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Konie te nie sч nic warte przy pracy - pisal Beauplan - nawet
oswojcme za m~odu nie na.dajч si~ dю tego celru, looz jedynde do jedzenia. Мі~sю i•ch jest na1der d.elillkaJtne, ,Ьa['ld.JZJiej kтuohe, aJll.IЇzeli ciel~cina, lecz
na mбj gщ;,t піе jest j-edнaik r6wlnde SІma1c:zne, Ьо m.dle. [... ] Nogi majч
DІiedol~:i:Jne, ~dyz 2'Л"~o,gowaoia~a Slkбra ttak scisk:Ja ich kopyta, ze Sq ukryt·e
і nie dajч si~ WІCalle Oic.zys.c~ic. z t•e:go porwodu n1e mogч dob.rze biegac,
а to W)'lr:a.:lJМe wska.zuje na ораJtІГ2'ШІОіsс Ь101sІ1щ, ktб;ra zwieІГZ~ to przezna.czyla do s~шzІЬу dla c.zbOI\Viek:a, gdy;z jezeti · pozostaje on:o bez jego
optekii, ·staje s·i~ bez.r.adнe і .nri.ezdome do Ьiegu 2 о.

W 1644 r ..notow·a~ w
szynski:

pami~tndiklu

Jan Florian

D~obysІZ

Tu-

Sч tei: tam w D·z.i:kich Ро[.ак)h z;w,ieпe ro2me, oSІobliwie нajwi~cej ko·ni
dZJik.ich; sч te.z jelenie, sarny, а ІПаdtю pewne zWІii1Ze jest pг~ЄIZW1iskiem
SU·h·ak, podobne w.elnч і rog.aan~i, і nю.gami d.o najwi~ksz,ego barnna hiale!g·o, u kt&rego tr<\lba [!] d:~uZISІza niz па Юkіес, а g~ba и n1iego spodem
pod sarn.em gatrdletm, pod SZJcz~kч, :i!nac;z.ej jesc nie mюze, gdyby ws.pak
nie szedl, wsp:a:k іdчс і je, а pySІk SІі~ za nieпn wlecze. Ga·dzin tez rozmaitych jest tаш d·osyc. SHa Ьу о tym potrzeba pisac і czas:ш Ьу nie
stalo 21 •

DaJ:ej na ,ws;chбd, przy granicy z 'J)arlstwem moSiki€wsJk.iim zy:.
l'y baJWOly, bia,f.e zajЧJce і :ZJbikd.; :na ,po~uldnie, w p()IЬlizu Dniestru· dІZФe/l~юego Uikra:in~ od Mo~dawii, mozna bylo S[pOOkac stada haтan6w, .zd:ziczaJycll ps6w і rtaл-an'towatycih kюni, u.Zywanych
Z :poWQidzelllЇ€m d10 ZЗ\PI'IZ~gffiv.
Nie wszystkie okazy fauny budzily sympati~. Wiele z nich,
zwlaszcza owady, przyczynialy ludziom klopot6w. Podmokle rбwniny rozci·чgajчJce si~ 111а 1ewycrn Ьrzegu Dni~ru і wiil.gotne, Ьdoltю.iste .wyspy liІIIl'a!lJU by.ly istnч wyl~arniч !koma;rбlw і malych dolkuiCliliJwyiCih .Il1JWS;Z€/k. Wiecz101rem nie darwaly spokoa·u, gt:Stю
obs.iadactчc nde dhr{)lnione o:d:zd.-etZч cz~i cia,la. Kto je ІZ~erkic€waiyl
і ni€ Ьrом sЩ przed іюh u!lщszeniami, ,w dniu nas:t~pnym budzil si~ cail!lromilcie sputohm.d.~ty" ni€/ki€/dy do ,tego stopnia, Z.~ zapudhnd.~te {POWielkd. lllie JIO:zrwailд;ly .mu па idtwaтcie ocz.u.
Niewiele pomagal dym z rozpalanych ognisk. Сі, kt6rych bylo .na to stae, kryJi si~ ;pod specrja1nie SІkonsrtтuorwanymi namiotami - .pol'CiliЗJmi. SZkie:let naanio't6w st.anmv;iJy gal~zie leszczyny,
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dlu~gosei

50-70 cm, wrb:ijane w ziemi~ w r6wnюІmi·eтny·ch odst~
pa!ch ta!k, z.e tworzyly kwadrat. Na n:iюh wZІaiІu:Z і w poprzeik
klaid.zimю zerdZІie, wi~zano szm:lШem і nastEwn~€ pokтywa•no plachtq baw-efudan~. Przed ld'esocz·e.m ·ohronHy t~uтedk.ie, .g~o tlkane dywany, ·u!lozone na .wieТІz,ehu calej tej ikoпstruklcji 22:.
Muszдci і ~ату byly doikUJC'z1iwe, ale prarwd'ziJw·~ kl~~ sta;now~a sz,aд-a·iюza. NawiedzaJ:a wбwczas U!kТam~ dosc оz~Фо·, nieikiedy Il!aJwet corocznie. PoІjawia])a si~ ·za,z·wyІcza:j рбm~ wiosn~,
chooia•z .byrwaiy wypadlki, ,gdy .stpaid,aКa .n•a poJa, і stepy w pierwszych t)Тigodniach j~sieni. Nadi1atywa1Іa wieИricrni <ilimuraІmi, taik
stiOCZOiil'a, z€ zaslaniala· sionce. GnаІПа pтzez wiatr ,przeІlaJtywala
ogro;mn•e pтzestrzenie, Ьу spasc na1gle оо .pOJla цртаwnе. SwoІje
prze'jscia z ni~ w 1646 r. opisywa1 dbra·zowo Beauplan:
"Powietrze bylo ni<:l t·ak zapelniюne, ze w moim wla&nym pokoju
nie m-oglem je·sc !1Ііе ZІapaИwszy uprzedmdю §wiecy. Wszystk:ie zre'SIZtq domy
byly tym zapelnione, jak tez stajnie, stodoly, izby, strychy, а nawet
5. piW1I11ke, d•o ktбirych sіє: te owady zap~d.z.aly. [... ] Bylo тzecz.q uadeт
upгzykrzo~щ, .gdy wyich·od·zHo sіє: na dwб,r і Z'deгzalo sіЇ.є: twarzq z tymi
bydlakami, ktбre obsiadaly zarбwno nos, jak oczy і policzki, і to do
tego stopnia, iz nie mozna bylo ust otworzyc, Ьу sіє: jaki і tam :nie dostal. Ale to jeszcze ll!ic. Р.гzу jetdzeniu byid:lalkJi te nie d:awaly СІhwі.И spokoju; gdy s:i~ kт·Oiilo na talerzu jaІkri.e mіє:SІо, kігdП:о. sіє: za!ra'Zem і szaranczє:. Za1edwi·e sіє: usta ZІdolal:o otworzyc, Ьу don owo mi~iwo wetknqc,
а niezwlO'C'zmde ttrzeba ЬуІю wypilrurwac szarгanczє:. [... ] Wid·zialem k'iedys
wiecZ'OO"·em, jak szarancza przysd.adla na nocleg. Dгog1i cale byly niq pokryte warstwq do ponad czterech kciukбw grubosci; jedne lezaly na drugi!ch, tak ze k!Oiniie. niie chc;ialy prze.ch:odzic t~dy, c'"hyha ty11k() po•d S\il'Ilymi
гazami ,ьаtа. [... ] Gdzie pгz;ejІdzi.e ta s:z&"Іancza, gdz!ie sіє: zatтz.yma, wymlбci wszy,stlko w niespel:na drwie godzJiny, stq:d tez pб~ruiej wielka drozyzna zywnosci. [... ] Gdy przysi.qdzie na ziemi, Ьу sіє: popasc, cale pola
.sq niq wtenJcz.as pok:ryte і slyszy sdє: szm•er, k!t6ry w)'ldaje ргzу ~aJГCiu.
W czas,ie niespema . goo'ZJiny lu•b d~w6ch wyjad·ajц W1SiZylstiko doa samej zierni, ро czym wzЬijajq sіє: і lecq, gdrie je wi.atт pond.esde 23•

Przed tYJmi szik01d·nilk.ami ni·e :Ьу}\о dЬrony. Kqpa1no dю~у, rowy, wyJPelniano s~omщ і zapa}ano; cz~c rpбl zaJewano wodlq, іЬу
zatopic zeruj~ce owady, ale poza iluzoryczn::} satysfakcj~ z zemsty dopelnionej na niewielkiej cz~stce niszczycielskiej zywej
Chanury, nJie zyskiwan10 ~ralkit)11cz:nie ni'Czego. N.atjoz·~ie1j wi~ ра-
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trzono z bezradnq wscieklosci::J: na_ qbzeraj::J:C::J: si~ .szar,ancz~,
а potem z rozpacz::J: na opustoszale, ogolocone. ze zbбz і traw
pd1a і lq~Юi.
Wsp~eSni qpisywa:li tyrlko te zwierz~ta., klt6re ZІdшzyilo im
si~ napotkac lub ktбre stanowily ich pozywienie. Ukrainska
fauna by!ar jedlnaik о rwieJe ho!gal1ma, :ruhi ~~do~aly ~zaS:wi,qdczyc nadperlnH~·jsze і na:jІb,aд-dzierj cholbia~~ reilacJe.
W lasaleh і na steporwyoh rб'wnd.naюh grasoІWa~y lisy, zad цсе,
kuny, wilki і gronostaje. Od czasu do czasu poj.awialy si~ rбw
n.iez ;polt~e Z!uiЬry і tuтy, nie 1imqrc k>si, je1eni ri saJren. Nad
woda!mi zamieslzikiwaJy wyidry, nomki і Ь01Ьrу. Mrt~ldzy krzewamri pтz,EЩly1kally ,borsUJki, а roІZrlegJ,e orЬszмy lasostepu ;polkтyte
byly g~to kiryd6wkaІmi S'uslбw, ohom~6w і. myszy p01lny~h.
N:a rn~tebie nd.e'}eidnюkro!tn~e dosrtrzelc mozna byl.o port~me sy1wetiki orrlбw;, uтzqdz·a1y te~ wyprawy lowiedkiie so!kOily, mys:z-<Жo
wy і j asltri~bie. N a,jiЬa!I'Idrz:iea jrednaik Ciha~raklteтyst~znym., niemaJ
symЬorliJoZI!lyan elettn·en!tem ukтaill.Skiego pej:z:ailu Ьуй baoian. J,ego
gnia,~d,a. znrajІdo~w.aly -si~ na rdlгzeмтraioh і na cth:at.ach ro·zrzuronyrch
ро caiyrm · doтzecZІu D:niepru. ByJo ,te± mnos/Ьwlo iluтa!Wi, а, na, po}u!dniu gni,eW.rzify sJ~ peШ~kan.y. Na s:t:arwaІdh, -je:ziorrarch і тzekarch
po:jawiaJy si~ idІZdkie· g·~si і kacmri, stan()IWiqrce - podolbnde jak
kuropatwy - urozmaicenie Jadlospisu mieszkancбw tych ziem.
ezilow1ek staJe prz.e!Ьywal wS:rбd :zmiLeтz~t, &Шmoh і oowojonych. NШс terz d~!w:nego, ~€ tcr'arfd.aly ome do OІpo!WliJa/dalnYJCih cІz,~sto
bajek і letgenJd. Nie!k~ek:ly wlaSnie one oldld:arwa[y mu ootartnЩ pos1ug~~. W d'UJmie о trzreloh Ьrа.юіаІСІh., kltiб:rzy UJci.eki1i- z Azorw.a', ZIIlal€zc mo12m.a srowa:
Jark du.rsza kroza,ck.a-molojecka
Z aialem Sii~ roz.l&czyla,
Wtedy do niegq Wlilki. Ьшrе przyby;waly,
Biale cialo pozer.aly,
Ozall'lnos:k:rzy.dle orly przylatywaly,
W glowach siadraly,
Na k~dz1ory czarme wsrt~powaly,
Kare oczy spod · czola wy,rywaly.
А j~eszcze kuikulkii prizylatY'Waly,
W g~awa:ch siadaly,
_Jak siostry ~rюоЮnе ~aly..
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jeszcze d.гobne ptactwo pr~ylatywalo,
ko1o kosci Z.б!tych ob,dzieгalo.
Wilk,i bure przychodzily,
Kosci zбlte ро jarach rozwlбczyly,
Po.d zielo.rnym:i jaworami chowaly,
Sz.u warami przykп:y;waly
І ~a~os·nie, i.alo.bnie kJw:ilHy,
Tak Z.e оне ciemny pogrzel) odprawily 24.
А

СіаЬо

Sokolo.wi і jego pisikJ~ІciJu anonЇimowy twбгса :poswi~il od.d,zie\lny utwor. Solkoly cieszy~y si~ zresztq stpeoja:1nq. estymq. I~h
daJ,eik'ie wуртамту 1o~i€dk:i'e;, sJWOІbOJdne_ szybOIWanie w prz.estrworza~Cih і z.r~znosc SІPDWOdowaily, re staly si~ symЬoJem wolnych
Коz.аіЮбw, k~6r)'lch n.ieІjedcrюlk:rotnd.e pnyтawnyw~:нnю do t)Тiah wspania'lyoh ptak6w.
BUJma о sю!kole k,oficzyla sri~ otpis~eІm. oІdzyskania ,pi~!kJl,~~cia, ktб
-ren1u udalo si~ wyrwac z niewoli, z Carogrodu. Alegoria byla
n,a,deт prz·e1jrzys.t.a.
"Ej, sakюle: moj.e, niesz<:z~sne, SІier·oce,
Lepiej, ze b~dziemy ро p(}I!U lata'lii
І zy.w~nosc so.bie ZJdob)'waH,
Nizby:Sm.y W!iek swбj w ci~zkiej niewюJi
·U panб.w prze±YIWali.
Ej, Ьо panю;wi,e jesc і ріс nam dajq,
_
AJ.,e wo1nlo na sWiieci~e ±ус .nde . poZwalajq".
Ej, jak to walczy ptak о ptaka,
· R.od·~Lna· о rodz.i:n~,

Ej, tak oto walczy ojciec
О SWCl .rodzonq dzieciш~ 2s.

і

matka

\V k.osz.a~ch. і s~ecia~ah ryiЬaclkiюh naj/cz~sci€j po1}awialy si~ kar-

1pie, leszcz;e, plo1tki, · cz,asean SІUIIIl luiЬ gromy SІZC:ZІU\paik.

nie ·

Nawet
zamieszkane przez ludzi bory і stepy nie byly
puste·.. Od rana do wieczora rozbrzmiewaly spiewem pt:akбw. Sly,CJhac 1by~ro J>Oii-ykiwanie losi, chrzчJlmnie .dzjjkбw, а ,w nocy cis~
pr~ryw,afo \Vylcie samotnyюh WliWIOбw WуртаІWІідІ}~усh si~ na pos:ZIUik:i;wa:nie zdo1by;czy 1ub poh'Uki!wanie saw poІLUJjЧJCYІch w ciemno~i .."WiilJlrow taUcie m!IlбsФwo byllo, ze zabija1i j~ ik.iQ,ami, а z.e
s~6ry robili buty albo ubrania" 26 • W ka*~YЧl 'nїemal zakqtku
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znalezc mozna bylo zywct ist<Yt~. Wszystko to szelescHo, szmnialo, bгz~czalo, cwiel"!k.a·lo, darjцc z;nac о swo~m istnieniu.
.Na w.iosn-~, na roZikwi•eoone lqiki wylatywaly dz·~ki~e ps·z,czo•ly.
M.ichaJ10111 :LitпatnJus·, 1i1tewSki pisa:rz poШity,czny z polowy XVI w.,
pisai, ze ."rw stмy1ch d~Ьacll і ibulka,ch, w :ktoтych ze staгo5ci potworzyly si~ dziUjple, gniemzq si~ roje ;pszczбl dadq;cych miбd
smaczny і pi~kny, aromatyc~ny" 27 • Podbierano go wprost z barci, pбmi·~j laІPano ro!je і os:aid;zam.o w przygot()lwanych wpтzednio
ularcih tw01rz.цІCyoh rOizJegl·e pasielk'i.
Ziвnria byla· t.ultad wySJm:ien:ita. Prtze'w3.1Zaiy czaтnoziemy S:rednio- і ndskothru.m.ІusoІWe, Ьoga.Jt€ ·W zwiq•zki azotowe, potas і wapn.
J edynie na .pohldnilu, n'iemall u W)liЬrzezy Morza Czarnego, wyst~
powaйa prz.e,w·aga gleiЬ ze zna,czтЩ zawaтtoscict soH, со przy бw
cz·esпej ,p[ГyJmityw:nej techn::iюe upгawy roli, а zwlas·z·cza s!a·bym
&topп~u .s1kolon:i1Z'OW·atnia ty,ah teтenбw, naJd.a,wa~o im st.ep()wo-,pus:tynny Clhacr-·aikter.
Na prarwy.m brzergru. Dniepru lasy wyst~powaly w wi~kszej
oЬf·itosci niZ na lewy:m. Byly to 1g·l6WІI1ie lasy HSciaste, przy czy.m
n.a PrawoЬтze,z'l.l na.j;cz~ej wyslt~porwaly buiki, n.ad Oni€prem g·raІby, а .na L·ewlQibr:zeZ1l lclony і l:iJpy. Dosc ·g~sto rozsi;a1d~y
si~ mi~1zy n1iJmi zwarte skUІpisika polt~rnym d~oow, rzadziej wierzby, Wiqzy і jesiony. Gdzieniegdzie urywaly si~ sciany lasбw,
o.twieтajq'C pгzed OiCzcumi W'~ szero/kie przestrzenie lqk
poros~yoh ЬuJjnч, soczystц tтawq. Тrawa polkтywa~a r6wniez z.Ьo
cza par·owбw w 'doli!na:ch rrz·eik. Miejsc<JІWa 1uJdne>Sc na,zywaJa te
parowy ".ЬallkaІmi".
Stepy rozciц·ga!y si~ na poJ·ud:n,ie ()d R.:I'IZemieniCZ!Uika. RosJa
na n:]dh kostlГZerwa (Festuca su.lcata), os1mirca (Stipa) і inne trawy trego rod·za,j.u. Byly one tult8.1j wyjq.t:kowo wyЬu'jaJe і osiqgaly
c:z:asem wysok'oSC 50-60 cm. Powodo1wa~o to szerzente si~ wies·ci о tІaiki1cfu i!cJh r'OІZІmiaraoh, Z€ m6gl si~ w ni1eh r·zelkomo skтyc
jezd1ziec na ko:n1iJu. Wydaje si~, iz wyja.Snieni·e tych pOigІboselk znalezc mo~a w rela,cji Bearщp1ana о wypraІWach tatars!k.ich. Pisal
1

WЇЕ;С:
Оkю1ісе

nie mogq

te poi.'IOSnd.~re Sq ti"Іawami wysokosci d·o
ODJi por·uszac nie pozostta.Іw:iajq·C na niej

S)Ї~
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dwбch

stбp,

tak iz

sladбw. Тwo1rzy si~

wбwczas

sciezka і wedle niej motna poznac, w jakiej ilosci і w ktбrq
idq. W obawie, Ьу ich usilni.e nie goniono, wynalezli і na to sposбb. Tak, jak ich jes-t 400, drziela. swe odd:zJia:l:y na czteтy cz~sci, w kazdym ро 100 koni, jed..'l!i zmierz'O.jCJ. па рб!n.ос, Шnri na poludnie, poz.o,staH
zas г..а wschod і zachod. К!rбturo mбw.ia.c, ka~dy z tych czterrech oddzd.a:l:kбw rusza z wyZІnaczonrego miej:sca па odle:glosc о:Іиlо pбltorej mili, а na
koncu tej dгogi бw stuosoЬorwy oddzialek dzieli si~ na tгzy cz~sci, ka:lda
ро okolo 33 ludzJi, kt6rzy posuwaja. si~ jak uprzedniro, Ьa.·dz brzegiem
rzeki. Ро przejsciu polюwy m.ili ponrawnie dZJiela. si~. na trzy cz~sci і tak
d.ocho.dza. [... ] d.o miej.sca, w ktбry.m zostanq podzielend. na dzies.i~cio-,
jedenrastoosoborwe grupkd [... ].
Wszystkriego tegю droik:onuja. w pгz.eciq.gu niespelвa pбltarrej godziny,
p~dzq·c wierlklim kluse-m, gclyz w raz.i·e ich odkJrycia ЬуЬоЬу }uz zbyt рбz- .
n·o па wszelk:Ji po·spiech. WSJzys,cy potгafiq wykonac baт.dzo zт~cznie te'I~
manew,r. Tata•rzy znajq stepy t~a'k, jak ster.rnicy znaja. ob.slugiwane przez
si~ рогtу. [... ] Ka:ldy z od·ooialow kгoczy innq drogq. na s.potkanie, dla
jednych jest ona rkrбtkra, ,dla :Шnych zas z powodu kir~rtosci dluzsrz.a. Sladбw za.dny.ch 11ri.·e pozostawiaja., jakю ·ze :trawa роdг.ю.sі si~ z d·nd.a na dzi-en
ро prze:jsciu rowych jedena;stu lюni 2в.
stran~

Tak wi~c nie bwj:n;a rooo1Шlosc kiryjчrca }e:ZЮ:zoow, lecz s.zyb\kosc piІzeJprOw·adzonoego manewru і swiвtna zюaj01mosc terenu
utrudnialy ich wytropienie.
S.zczeg6rmie piE:knie wygJqda[ st:e!P рбmщ wiosnч, gdy floтa
bud,z.il.a siE: ze SII'lru z,irmorw~ego, а be:zanier.ne r6wn!i'Il!n.e przestrwoтy
pokrywa!y :SЇЕ: swie·,zq zieJ€1Iliq і rozn01baтrwnym, ffiOrC'IIO pachnqcym krw'ierciem. Gdzienieg,de.i:e, jaik Wyl9PY na oceanie, IPOjawialy
si~ Sjpoтe ~у тozroSni~yoh .gE:Sityюh lk!IIzew6w.
Zarohodrruiч ,granicE: terenбtw Sft,epowyюh Sltamo!WЇil d10Jny bierg
ВоЬи, rzetki UJohoq,щreed dro l~manu dniejprowego .. On. rб:wmiez obfitorwa! w porothy, -гw st-opni'U naJwert wd.~kszym niZ Dniepr, ahocia·z
nie mia,ly Oiil'e, pordюІЬnrerj s~.aгwy. Ву~о toh 21, а pr6cz tego ki1ka
tkwiqcyюh w n.uгcie rz·eiki sikal oІЬd,auzюІnyoh PІТ'zerz ludl!110sc crnierjsoowч omazorwyani na·ZІWami, jajk njp. Sow.a, Втаmа czy P,urcha,cz.
\VIpada·ly do nieg1o z lewed strony :m.in. 8tна W101d'a, zw.ana ta:kze
· Sini,uchч, Ko~raJbie:lina·, Tas'Ztly!k, MCШ'tlwa Wod.a і Imgul, z rpraгwej
za5 - Adarrnka, Sa'ha!jrdrak, S:uclюlkJetja і. Gmmoldeja.
Uksztaltowanie teren6w stepowych bylo - mimo pozorбw ffi 0.ClliQ zr6ZJn·tcOIWan,e. Na p6inocy pr.z·ernynaJy je liczne ьааkі,
dosc glE::boiki·e і Z 001gartq ГOSliJIШliOSCiq, na pOI]:;udni'U zas - plyilkie
1
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parowy, па og6l nieJiczne і rzadko poroSrui~e tтаwц і k:r,zeniJaлni.
Тrudruo ~zLreSZtц, аЬу byro inamej, slk:oro po!ludnioiWe, ostre slonce wypaJ.aJ:o step do cna·. Ро dlцgoІt:rwaJlyJah o!ktresateih suszy ziemia p1'1zyrpomiJna,l:a ltiwa!rd:e· lcl.~ilsiko potpТ:ZeІc'in.ane litcznymi і dюsc
gl~bokimi szczelinami. Dopiero dlugotrwale jesienne deszcze przywra,caJ:y tytm tecr-enom icll ,popгzedni ,stan.

W роlшю)СПуїС~h r·eg'io!naІCih st€jpO~oh g~Sita tcr.'aІWa alжdnHa; gJesl·oilice ОІРеІГОІWаJ1о t.aJm z mmj;eфs~.ц intensyWlliOS'ci:q. Ni-eikiedy ,S,tejp staІWaJ: w plocrnieniadh wymюJanych
ud.eтzeniem pi!Oro:na lwb zЗJpт6sІZen:iem ognia przez ni~ti'IO!Znych
b~ prz·~Іd ІWys,usze[l]ieІm, а і

ludzi. Gin~lo wtedy mn6stwo zwierzqt, ptaki nawet,
t.Jila si~ pгz·e:z. <Иugie tygddnie.

Ziemie

uJkтa,i:fusikie za!jІmiOІW-aay zna,aznц -cz~.s~c

а

trawa

R6rw.niny Wsohod-

nioeuT·OjpeІjslkiej і ro:z:ciq.g.aКy si~

na oih...qzaxz·e pтzeszlo 600 :tys. ki11om€1t!r6w kwadcr:-atow.ych. NasUiW·aly si~ na nie masy pow:ietrza
zn:aid Ptl.asllroІwyІztU SYJЬe:ry,j~iegю,, -poldJ.eg.aly d'z,ialaniiu utmi~ko
w.an·ego kШ~malt:u rczarnomotrsikiвgo, а taJk:JZ,e koІntynenrtru1nym Іwply
WlOm z·aюhodnio- і 3ro~oWIOie'UТOpejslkiJm. Po·"WodoІWaJo to cha:raikteтyst)71C71Ile c~te ~miany JIOgok:ly.
Z-apolroze і D'ziJki,e PoJa., na klt6ryю:h gr1Jбrwriie TOІZgІГyw.aJy si~
o;pisyrwaJne wyidall'.zen,ia, sІta:nowНy WІpТЗJw/dІz,te te!Гen bamz:i:e j jedпorodny pod wzgt1~em klfun.akylcZІnytm, aJ.e WJIЖYrwY r6rimych typбw lcl:iana~till dawaJ:y si~ trultag odicZІUc Ьaтdlzo. wyтamie.
1

·Zд.\l)DIГOIZe

/P(JirOharmi", · ni·e mia~o tтw.aJ·e
ZII1aC7lnlie l~atwie~j wyJkтes1ic j·ego zasi~g geQgrarf]czтy, niJZ UJmiejSJCowic na. m.ajpie jalko pe-wi·em
oibsz.acr- h·istoтyozny. W S!P61ozeSrдi cz~ bowiettn za ZatpiO!I"oZ€ iUZIIlawali teren przy:z:пany Ko1za!lrom prгzywШ·~jraл:n!i kт6[eJWSkiJrni, w gтa
n:ic-aroh t~zw. 1WOtl'nosci koz:aJct~iІoh (ІРО!Г. r-orzdlzia~ s:oбsty ndtn. ksiqZki,
zwl:aS-ZІCІZ;a cyto~vany tam prz)'1Willed !St·efa!I1Ja Baltmego, wydany
20 sieapnia 157,6 r;); cz.asem za.S lfic~YJ].i ZaJpooo:le z Dz.ikimi Ро-

-

маj

.lezqcy

"2а·

wyznaІCzo~n~ah, sitaІЬiJnYJch g~aJmc.

18.1Пlі

·w

jednч krr:a,in~.

J,uiz w d'гug:iej po~owil.e XVJ rw. g:ra1mce te z:najІdlomaly si~
w ofdileglloSci z.aJe,dwie 90-100. km оо КJtjowa. Jednalk gramica
geogтa.ficzna prz~Ьie.gaia znaOZIIlie .dal€1j na p&udnde.
Od wsclюІdtu і po~:nia ІPDik!rYJW·aa·a· si~ ona z [іЩ toograniзо

cza'jЧJCct

.

posiaкirosci.

RzeczypюsІPoil~t,ej,

moooewskie,g:o
wzdiuz Ingu·1ca.;
na pбlmiQicy - rwzd~U!Z Sam~ і d:atlelj !!18. ZaІChбld dto mgulca. Na
zarahбd od Zajp·DrrOIZa T'OZiCiqig.a,ly si~ D·ziJkie Роаа, kltбrych graniree
staiiltOrwily l'irne rzeik Sinej Wo1dy (Sini'UJchy) і Bohu.
Byly to. terooy poiddarne dlz~ail.am:i:u !ld:iJmatu kioІntym.ent:a[negro,
cho,ciaz w 1ecte n.asUJWa!y si~ nra nie m~asy 118./gТ'Zaiilego ipOrwietr·za
ze st['efy S1 U:1Jtгo[>i!ka[nej. Chcш-ak(teryzowaiy si~ one d'urZyirn naslomereZІnieniem (тo.eznie 2 00'0~2 400 godlzin), sredinia temp.eтaїtu
і Chзcr1a;bu :кд-ymsikiego,;

'old zaoho!du

tpans:twa

,przebie,ga~a

ra lijpca wyn,os:Нa 23°С, stYJcznia min!us З-5°С. Поsс QPaOOІW byla zmie,пna і. wa.Іha'l·a' si~ w ciq~giU roik!u od 350-400 na poaud:niu
.dю 400-501) mm na pozost:a~yan o1Ьsrzarrze .

.K1:ilma:t strefy stepoмтrej wyuбmial si~ goa:-qcytm, su:chym і dlugim ~atщn; kr6tlkq, irntensy:wn~ wioonq, w .czasie kitбтej cz~sto
wyst~poІWaly "swoh-owieje" siine wia!try, wie;jчce nieJkiedy z
silq ihuтa!g.arnu d. pТZ€тadzaJjІ8dC€ sL~ w t:zw. czarne bU!Гze, gdy obloik:i pyllu z.aJk.ryмr.aJy tatг.cz.~ slom:e1cznц. W z:~mie dosc cz~to zd:arz·aiy si~ oid!W:illZ€' taJk ze p<Dikrywa sn:ieІgoІWa Ьу[а ba.тdzo niestab11n:a. J·eІdlnak IIlaQ:bardziej rzлniennq pOO"q roiku byla Jesien. C!hmrur,d.OOZysta pogoda mo:gl:a rapt01wn'ie ustq)pic mrie:jsca pi~!knym,
slGm.e{.-zny.m dniom, а teщperatuтa, ipiOІWieltrza wzrastaJa n.agJe do
na

і

18-20°С

S:krolk!i
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tempe[Гa:t·uтy spraІWialy S!pOO'O

ikiO!pOit:u, sreoog611m.rie nag~e
mrozy. W 164-6 r. zask.Oiczynilm tаЛсі·е wra~z,enire, ~е poswi~

oclйddzooie і zdaтz.rujq1 Ce si~ SuroІW'e

ly

001е Bea.Jцplana, wyІWier,a.JjqrC па

ci1 i..tn

SlpG[Гq oz~sc

swego "Qpisru Uikr.ainy". Pisal:

spгaiW,

kt6re z·asmg.ujq :n.a urwagE; w tym lk!rraju, 111al8Zy m.a pe:w:rio
tye~ tkrilku 1at dal mi •SЇЕ; 10111 ta.Іk WІе ,mlaІki, itaik byl v.,ті.еЬ1сі,
ostry і g,wad!trawmy, iri jsslt t.o nie d·o wytтrzymaІnia nd.e. tylkю dla }u·dzi,
szcze.gбlJJJie tyrc·h, ао Sq w WІQІjtsku 'bq,dz za ii1ЇJm po:dqza:jц, 1ecz ІnaJWet d;la
byrdl.a oraz. rdJa koni і irшlyre:h !Z!W!ieтzq_t dOriilOIWy:Ch. Оі, ikltбІI"Y\Ch 10111 diOisd.~gJnJi.e
z · саlц swюjц gwalto\W10sciq, k<ietdy nie gmoz,i im utгata zycda, uТW"at.Zajц,
ze nawet lt:aJildiO ISri~ oikrupiИ, j.esИ · :krooZІtuje ilch to jooo u:trnrt~ jakiejs
cz~S.Ci ctala, jе~И stracц tyli1oo palce u rцk luiЬ n6g, IIOSy, poil!i!coo, urszy,
а narwet .і rten -cйcmek:, rklt6гego .przez ws·tydi1iWІosc Ше S.miem naZJWac,
а prrZYJI"OdiZiona cie~Oita ty,ch cz~sc:i cdala wy;~asa w j~dnej C!hiwJШi, powю
dujqc zamieranie ich z gangreny. Trafiajц siE; wprawdzie bardziej silni,
lecz і oni nie mogц zabezpieczyc siE; od tego, zeb!. nie pojawily si~ · na
Do

mт6rz.

w rCZЗJslie
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nich bolesne wrzody, potloЬne do tyCІh, kt6re ·sq nast~pstwem :SIIOrofulбw
febry. [... ] Ozasarni, а iilJarwet cn~jcz~sciej, OOmrІO!ienie ,drosi~ga lu'dzi w sposO.b tak raptowny і silny, ze niemozHwos·ciq jest шй\klnqc go зо.

і

ВeaцJ?lan OІPlli~waJ sz.czeg·бtlowo ,,smierc szJї1Jk~ і 1eklkq'', gdy
powoli dr~twialy r~ce і nogi, а nast~pnie popadalo si~ w sen,
przypominaj qcy le:targ }wb ormd~enie, .z ~k1t6rego ni-e byJo j.uz
prze:bud•zenia. Inni, z od.IПШ"'!Wnymi brzurch.ami, kOII1a<li w dlugioh
.m·~czarnia·ch.

Przed rn:Гoz.ean ni€ byJo u•ci€1Czki. К1о nie mial cieplej odzi€zy, kto nie odzywial si~ w sposбb nalezyty, byl skazany na smierc,
:а со na,jrnmiej na powaznq c!h01r~. Sniezюe .z.arwie•Je na stepie,
gl~boki kopny snieg w rozleglych lasach niejednokrotnie powodowaly,. z.e po:drOZцi tracili z oc·zu drog~, b~qrdzili і ртz·ераdа.П bez
wiesci. Dopiecr-o ро kilJku lataoh odnaj•dywano Ьez.:imienn€ kosci,
:Swiaidrczqc·e о tra:gedii.
Ukтaina O!bfit.U'je w wieJe Ьogarctw natura~lnY'ch. Wtedy ied·nak jeS'zoz,e nie zdarwarnю sоЬіе sprarwy z ich rz·e·czywistej wartooci. PtrZ€1Ili!kaІjq•ca pod Z!iewJq do w6d ІPOdsk6rnyrch ropa na.ftowa ·psal.a. ty]ko smaik wody; wydoibywaІjqrcy si~ g·d·zienie.gd.ІZie
gaz ziemny. byl przyczynq zatrucia wldyoharjq,cy,ch ,go .przYJPardkiem
lUJd:zi, mti!erj:sca, rw ikJtory;ch si~ wy,dzielal, cteszyly si~ zlq s.larwq;
odinajdywane czas1aлni bryajЮi w~gla UІZІI1ЗJWa,no za niJkomu do ·ni-cze·go ni~eprZJ!drartne kcr-uahe kamienie. J·edynie s61 krysta:li:z•ujqica
si~ w rozleglyCІh lirmarnach Dni€1pr.u ота'z wyldiolbywana w lщpa1niaiC!h k.a!I1paІc1k:iJch zm.ajoowala ah~:tnyrch naJbyІWюбiw. ffiksploatowano r.бwniez zlo!Za sailertry, zaJegajq:oe na pol:uldn<iн ziem uikтam
.skirch. Sa1letra slu:.Zy1a do wyro1Ьu prochu, ktбry naІWet wywo:zdno poza granic~e Hzeczypo~itte!j, g'l,6wnie do Rosrji.
Ta:k wi~c ZapO!ГOZ€ і Dz·ikie Pol.a stanowiiy dosc jedш.olity
тegion geogr.aJfirdzny. Ву1а to siЬrefa stepo~wa, stw;a\Гza,jq~ca trud·ne w.arunki bytowania jej mieszkancom. Dosc powiedziec, ze }?i1ans w:t1got:nosci Ьу! zrd·OCYІdioІwЗJni·e ujearmy і wy.r.atZaJ si~ w.i€1·kosci~ ·Oid -550 do -700 mm. Pr~їyczm.ie do k01onirz.arcji na'datwarly si~ tyJJkь d.QI}iny r~ek.
1

WarurnJki nakura1Jle z gбry przesчdzaly
t.erj ziemi. Z :dТІugie(j prz·eІciez strony

·kancбw
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о

UJbбstwie

oЬLfirtoSC

mi·es·zfauny і flo-

ry przyczy!Iliala si~ do stosunkio!WO · la~twego atp~nia najpilniejstZych potil'"ZeІb, со sk~an.ialo dю iЬe~tr{Jslki. Ale byttowanie. na
ZaІIXH'OІZJU wymagal'o ~or€\j odw.agi, Jшl: nawet z·e ~gJ~u na
utгudJnienia., :kJt.fu-e stwaтzcй.a sama nartura. Prze!konaly si~ zresztq о rtym liicme_ wy1pтaJWy, kltбre ciatg'n~y .przez Zaporo!le і Dzikie Ра1а m.a ipo~udnlie. Wi>e:le z niJeth рТІzеІgrа1о zarcz~tq · kaJ:mpani~
jeszc·ze w tтaJk!cie p~ony•wania tlruidlne'j і n~eioozpi€1cznej dragi,
d-ziesic:ttkujq;cej n.ieikiedy masz:eт.u!j~oe a[l'lffi'ie. Юpildemie byly c~
stym z;jawislkiem w takich wypald!kaІdh.
Przez Uba·.i.n~ pmeahol~])ю 1k.iJ]ka w.a'ZnJl!cili sz1alkбw. NaІjstar

szym і naJjІwд.IZnriej.szym byU: szrla!k prz;eІbiegatj~cy wzdiJJШ Dniep~u. ·Niegdy-S stanowil cz.qs~ dr:0g.i "od W:aтeg6w ро Gre!ki",
biegnf!•cвj old kтaj·бw Skatru:lynatWslkicll ,aJ± d10 BiJza<nІCj,um. W oikre·sie is'tnienia Rusi Kijowskie:j ci~g1n~ nim Hczne k.arawany kupiedkte, abl<ad:Qfwal11e towa~acrni. N,aJjaizd Tartaт6w na Roo w· ХІІІ w.
spowodowal, ze trakt ten utracil swoje poprzednie znaczenie .. Ро
cz~Sc.i odrroidziJl si~ dopie~o- w XV sФUJ1~iJu, w zna1cznie jedna!k
skromniejs~j pOISitaci: od Doroh01buza prwz KiJj6w ро uІjscie Вo
hu do liman'u Dniepru.
W t)l1m it·e± ozasie pOJwsta~y now·e drOJgi, ootгa·z bard:ziej ucz~sІZ
cz.ane zмб.W1Ilo ,przez kцpoaw, j-aJk і wy1prarwy woj€/Ilne. NaІjiЬaт
d-zie!j ?Jnaonymi z nich byly: szrl.aJk Murra'W1Siki і szrlaJk. Czarny.
PierwSІzy :z niiCJh ihieg,l !Wodlod!zialвm zlewisk Morz·a Czaтnego
Morza Azowskiego, w znacznej inierze przez stepy. Prowadzil
z gl~bi paootwa nюsikiews!kiego а2: do тzeki OI'el, gd.zie WICihodІzil :j.uz na tereny kloint:r~owane przez Ko~zak!бw, а nast~ІPnie,
Ь1еgщс c.aly ezas ро z:iemtaoh rosygskdroh- wroм grarucy z Polslkq
(ро unii lubeiiSkiej 1569), prze!Юraicza;l rz,elki: Samar~, Taczawod~, zw,anq rбwriiez Wolczq, і Konskq Wod~. Tutaj wchodzi!
j uz do Chatnattщ Ктymskiego, pгowadz~c prze~z РетеtkІQІр dJo Karfiy
і Baci1Jc'Zysмaaru. T~dy sz•la zapewn,e wy1praІWa tataтska na MoSi~ rimq 1645/1646 r. Кroni!kaa-z rzan·otow.a~:
1

і

Dгoga

to daleika, tedy ро dzis d2'lien nie zdaJrzylo si.E:, аЬу j.ak.ielkolІWiek
wyrprarw:ilo si~ na ow k.raj mmow& por&.. J ediilrЗikle dzi.E:k:i !ortunJie
monarchy, wla!d·cy ~ajszczE:sИwsz~o. wtieШkie ,гzekJi II1Ja szJ.aJkac•h byly sJrote
lodem. Przemierzaj&c ted.y z la:twoSci& jeden odclnek za d•rogim, rж-zez

W>Q jsko

3-

Na dalekiej Ukrainle
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czterdziese:i,
ganstwa -

а·

mo±e

pi~cdzJiesiчt

dDJi pusto:s,zyly o.ne

і

paJlily &ied&ko po-

Jm-a}e IOІW·e,go zloczyn,cy, 'kirбla moslciewskiego з1.

OdJdz,i:aly szly ,,'W1Sa-6d. Il!З.IjsrгozsІzej z1imiy", со oІznaczalo, ze naw·et je'Sli lиonakaІГz tata!I"Sik.i. pisafl о wydiaP2eniooh ze, zrozumia~ч
przes·aкiq, .szlaik too 1Ь~ lharrdlzo -trudny do рm€\Ьусіа~. Ndm tez
szly wів~і€' wу~амту S~czOW!cбw przooiJw Chana:to!Wi, jes[i nie
liezyc ciq)giyloh ut·ai1bzelk kozadko-stata["SSkdюh, kwe od!bywa~y si~
na stepach і w limanie dniepiX>IWy1II1.
Sz:lalk ten m~iail swoІj~e waІГiaiillty, а WІSгб(і ntiІoh tzm. cz:uma,CІki,
ktбry od Тaozarwody z:bliШ si~ do Вnі'еІРГU, а' wi~c wІchoidІZЙ jгuZ
na te!Гyt'OriUІm pol:skie, і oid: ,вa,zЗІW~ulku szecЩ WIPI'Osi na ~a~udn~€
do Peтelkqpu. Tein odcin.sk Ьу! !Ь01da.lj najtt[Гнklin!ieljs:zy do sfo!I'Sowania. :Siegl przez ste'p calkowicie bezludny і, · pr:aktycznie, ро-.
zbawiony stalych zbiornikбw wodnych. Skraca! jednak drog~
о oikюilo 1ОО ikцn.
Szlak Czarny, zwany rбwniez Szpakowym, wybiegal z g!~bi
ziem ~oiliskiюh, Ьу od Lш1b1ina slkierowae si~ на Zol!kiew, Lwбw
і Kamieniec, а nast~ni~e ikoilo Hrucrnania do Taтgow1cy, st~d zзS
jaІГacrn:i d. scieriikao:ni d·odho!dzil do SiniruiCthy, p;rzekraІCZ:al Olsza1jllk~,
K~1ten, ooeІgl w dбl Ma1ej Wysi і dzi~elm wбd mi~Іdzy Taszlyki.em а Marгtrwq Wodч do щіsсіа Та~u do B()}tu, dJoюieтajqc
do tzw. drгogi kara!Wanorw€(j irdqrcej na Кrym.
Cz,ar.ay 8z1Jafk uJdalo si~ os<ta/tnio WyityiCzyc bar,dJzo doklaІdrnie
dzi~i sФuidi101IIl Zyrgtmurnta .A!Ьra!hatmo:wicza. SzJaJk:i€JIIl tyпn Ьо'.Міеm.
szla wyjpraJWa chana Is1am-tger€(ja ІІІ na Rz€1Cz~poslPd]..iJtч w 1648 r.
Diariusz tej kampanii prowadzony przez Hadz~ Mehmeda Senaiego WYJmieiilІiai m.in. nas~pug~rce punklty ettapowe maszer.ujч
cej отdу: BaюhІczysatraj, ArlmasaтaJj, Saтy~Юczamшik, CzartYІГlylk, Perekop, Zielonq Dolin~, Tawan, Ingulec, Saksaganlyk, dalej jl1Z
Koтs1uil, Bia1l~ Cemkiew і Zyмюtбri.v. Ву[ to wi~ic rnny walГian:t
Czam.ego S'z1am, :гбmЩ!су si~ porw~i~e od .Іproodstaw~ionego
wcz€1Snie,j . .Aile jU!Z pOW!Г6t Is~iaJm_,geтe}a na Кrylm przehiega·l ciтo
gq baт;d,zi,ed iZІblizonq do zaІPre:zentoІWanej na wsїt~pie. S:zla ona
і Zyrwotowa, n:a polю1Cilnie od HUІmamia, .prz.ez C.М"S!ki Brбd :na Sinej Wodzie, · rz·eik~. WlВ WieJ.lkq, IngнJ, ·а± do pгZ€\P'I'aJWy Tarwan
n·a Dnieprze.
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Innymi szlakami: Kuczmailskim і Woloskim, posuwala si~ druga wуІрТаwа Т~.Іtал'б:w na Po!Sik~ w 1648 r. OnieІP!r pтzelkraJC'Z:aino
pr.z·ez mamy nam j1uz Tawan., а Вюh "w Dzilki.cll Polach pod
Owczym Brodem". Przeprawa ta znajdowala si~ prawdopodobnie
w Ьe~edn·im s~iedzt•wd.e Oczakowa. SftamJtqd omda pociq~gn~la
na M.i~zyJЬoQ: w wojewбidztwie podol1sik:ian, OZego!W!ie:c і da,l·eІj na
Lwow. 8zJ,aJk Woloslki przeiЬiegal przez Mol'da!Wi~, budlzia,~i Aikermam. (BialiO!g["бd), Ьу wтes17Jcie rwzldbu;Z wyfЬrzrЄІZy Marza Cz·aтn·ego
dotrzec do Oczakowa 82 •
\.
Z са~~ peWI!lo5cЩ istnialo wi·ele ddlroian z.asaІdmcoogo sziaikru.
Przewodnicy mieli swoje przyzwyczajenia, lepsze і gorsze do8wiadczenia wplywajqce zapewne na wybбr drogi, ktбrymi prowad:ziJ1i kll\I)Cбw czy t·eiZ oddrzia'ly wQjskow·e. Bull1kltami eltajpawy·mi w stejpie Ьу!у azas.em ohaІГalkterryst~czne samoltne dт~ewa, kiedy inkizielj daW111·e kru~rh.any lruJb '}akies wzniesienia.. О zmiarnie
trasy mюg~y de,cydow.a·C: ta.k2e WІiadomoL9ci о ZІЬl<Їiia(j~CYim si~ nieprzy,jacieLu · а]Ьо olkresowo wyS~~Uijqcy1ah n-iebeІZ(piecz,eilst:wach:
grasujqcych bandach rabusiбw czy blotnistym gruncie ut:rudniajqcym posuwanie si~ glбwnym traktem ро ulewnych deszczach.
Dl.atego t€'z spoiykamy SJi~ nie/kieІdy z iJnny,mi dtrogami przebiegajqcymi przez posiadlosci zaporoskie: szlakiem Kurukowskim,
Кrymsilciim,
PereJW.o·loczaiJ.SkiJm, Nr~kitiilSkdJm, Ky;zylkeтm·etiskim
oraz tZІw. Gaa:dowym lUJb Krol·ewSktm.
Gdy dzisiaj :paltrzymy na S'Ledemnastowieczne maiPY ziem
u!kraiiJ.s,"ktch, :po1za wys:t~щjqicymi na nich nІi€/k'OrnselkrwenІcdami, icll
niedпlklaІdinosciq, а naJwet na,iw:nosciq, rzu'ca si~ w oczy 1ch wyraznie m11itaJ"ne і g·ospodamcze pТ1zezn,aczeпie. Мара Кsi~Sitwa
Liite;wsikiego spoт:щdzona prze·z Tomasza Ma!kow.skiego w 1613 r.
wlasc•1wie nie oЬelj!nюwala inlt'eire'SU'jq.rcy:oh nas terenбw, ale a~urtor
dodal do niej dokladny obraz Dniepru od Czerkas az ро jego
u'jscie dь М·оІГzа Cz·a!Лle:go, nie .zapooni najq.c przy .t}Т;m о slaJWnych
pOII'Ohaюh. Oma,czyl taikze i!X)'lOIZ.eю·i·e Chortyrcy і TOIПlalkбwlki oraz
tereny wyd01bycia soJi.
Wyd.an·a. w ty1m saiiilyun ro~u mapa Ros.ji, opxaoowana' ,przez
Hesse,lo- Geraroo, Ьу1а znwcmie mnied d'Oikladna і w olkтeSlonYІm
~miejseu z.awiea:-aia ty.Jtko inrfrO!I'III1aiC\j~ "porohas, ___caltacr-aІctas" (Ма1
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kowski wymienH oo·iem paroih6w і to we w1a:Sciwej kolejl!losci).
Мара d1u Vala byla,by moz.e ni·ego1dna wZІm'ianlk~, gdytby nie fatklt,
ze ро ra1z pieтrwszy wkazaia 01na pтzebieg waJzniejszych tra!ld6w
haю·d1o!WJ71Ch і drбg.
А poltem podawHa SlEi jruz IПlajpa arut-oтstwa Bea,utplana, bardzo
rzetelna, wykonana na podstawie dokladnych, jak na owe czasy,
-:po;miaт6w, nie ty.lko pofpтarwia!.a bl·~dy pa~z€dnilk6w, а1е sta1a
si~ kanwq кИа· pra'c wiffiu ;nast~pny.oh pollrotlen ik~fu,grarfow. Wydana w 1648 r. "Delineatio Genera~is Ca.impolГUІm Desertoruлn vrulg:o Uikтa•ina cUII11 a!dJja,cenrH{bUІS Rroviln.ciis'' przyniosla zasifuzOI!lq
sta~w~ aru~orowi, ktбry wri~ks,zosc Oldtw·zo!J'OW.aiilJ7Іah na· mapie ziem
poznal w czasie swy:ch prac fortytfriJkatcyjnyrch і kartograficznych.
Spojrzen.i·e na niq jest n~iesly.oham.ie ІpotUІcza:jqce. Pozw·a1a borwiem
st·wieтdІZic, Ze teremy Zщporoia шаz Dzilkie Pola Ьу1у zasiedJ·cme
taJk тzadJko, iz moooa s~6 twieтdzic о istniejqІcej na niCІh pust·ce. Poza lewytm b~z·egietm IIIllg,UІ1ca nie rogly na .nich za!dne wi~k
sze lasy. Zaiczym.aly si~ one dqpi·eтo na wySJOkosci Ктzemienczн
ka, na dni€Іpтza:б!skimi Framu1brzezu. iDosc sp01ra Hcz.b·a wystE;Jpujqcych na tyoh ziemiiach naz1w nrie oznacza1a mie.js;cowooci, 1ecz
rzeiki lu,ь оо n.ЗJjwyzej ahшraikteтysty.czme 01biekty b~d~~ce wytworem d:ziaJatnia sil przyrody.
ОЬтаz te·n zaczc:tl weg.a·c ZІmіаюіе dвріего na maparoh rosyjskich ,porchІodzqcych z druJgiej polloмry XVIII w. Byly to jui jednaik :inne czasy, Ьа! inna ejpdka histoтy.cZІna. N:owa Sicz Zapo,roska, zl:JJkwddowana za panow.a;nia Katax·zym.y ІІ, st.anorwila wl·asciwie ma.r1!lq kюJpi~ porprzednie'j. Ро pтzylцczeniu Kтymu dю Rosji w 17·83 r. energ.iJczлe dzialania a.mJ.oniz:a,cyjne тychlo przyn~o
sly z:mЇЗ!IlEi S)Тitu.acji Pus:tki WYІpclnHy si~ osiercИami, miejsce zas
wohlycll, pт2Jebieg.aj~cych Slt€1PY Kozalk6w zaj~li przytwieгdzeni
do ziemi poddani - chlopi zalezni albo od swych pan6w, albo
od admin·istcr-aftorбw .majqJtik!6w pailstwowycll.
Со jedlnaik czynic z re1acjц pisz~ce1g-o zшacz.nie wczeЄniej MichaJOIIla Li't:uam.rus.a, kit6тy stJwieтdzal:

d·O t.ego stopnia jest zymq і wdzi~CZ!lq dla
рат~ wolбw, daje najwi~ksze_ u.гodza
je; !Ilawet IThieu.prawn.e ТІОІlе .Т•OOZq тosliny zywiqce b(!dz lodygami, b<!·dZ
koтzen.iami ludZri. Tu 'ro:s.n(! dr.zewa •daj(!ce .najdeLikatnliej~e owoce, rupraGJ.eba :ziemi

lk!ijoWІskiej

obгobienda, ze і2ЮІІ'ЗІnа

raz tylko w
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wianч bywa w1nn:a jagoda, 'гodzqca wielrkie g.rona, а niekiedy na pochylos·ciach roSnlie takze d'ZIЇtiOi win()lfJГa-d. [... ] Dzikich zwierzqt - zuЬr6w, dzikich konri, jelen~. takie mnб-stwo w la·sa·ch 'і na polach, Z.e polowa,nia
odbywajч
si~
jedynie dla skбry; z mi~sa uzywajq tylko pol~dwicE:,
resztE: wyrzucajq. Mi~sa dzikбw і lan wcale nie jadajq. Sarny w takiej
ilosci przebiegajq w zdmie ze S!tepбw d•o lasбw, а w l·ecie - do stepбw
wracajч, ze kazdy w~osciarпin zab:ija lich tysiчce тtOCZ11Jie. Nad brzegami
rzek lkzne шо·іmа •s..potkac z.erow:iska Ьо.Ьrбw. Fta·ctwa tak na~yczajna
Пшоgоsс, :he ІD.а wiOSI11E: сМО!рі~а ·I1d.Ьiq .wypraw~ ро nie і cale lod~e
wype1majq jajarшi dZІillcich · kaюzeik, g~i, zul!'awi, 1a/Ь~dzJi, а 'WYlE:gly drobiazg hodujq przy •domu_. OrJ_~·a :zamy.kajq d•o klatefk і ·hJOdrujq dla р!ібr,
ktбre ;pCJit~m ·d;o ·.strzai przymocowujч. Fs6w karmiq md~em d'Zd!kich Ziw:ierzqt і 'ГУЬ<\, g.dyz ·rzeki pгzepemione SC\ jes.i:otrami :і .iJnm.ymi 'W'iel.kimi ту
Ь·аші, naplyrwajчcyшi z шотzа dro slodkiej wody 33 •

Li!tua111us ni·e klarmai. W jego relacji na kEzyly si~ natomiast
·.na siebie wiaid:GІmosci о KiЇljІoWІSikiвm., .о wschodhim Podю[u (pбz
niejszym BraІclawsik.iem), о ziem:iareh na;d Sгodikowym Ьiegiem
Dniepгu і .in!lly:m.i rzekamii uaиa.iilskimi, na wiaidmнoВci о dzikich, pustynnych nie:mal і me zamieszkanych stepach, ktбre na
swoje si:e!dJzLby wyЬraJ:i Z.aporo~cy.
Byly to kтaJje tak trrudlno dюsrt~e і wskutelk tego tatk egzoty·czne, z.e niescislosci 01p:iJsІu U'znac mazna· za ca~bkow·]cie usp.rawiedJI:LwiOine. Odzwiercied[aily ()[[1€ 6wczesny S'tan rwiedzy о swiecie, k:tбry wydarwai si~ na1jrpi~kiniejszy і na}Ьaтdziej pociqgaІjqcy
tam, g1dtzie j·esZІcze nie dotarli }udizie.
Inform~je taikie pr:zekazywano sobie z ust do ust; tra.fialy
do tyюh, k!t16rzy w'ladaH piJбrem і nie waJhaJli si~ pт·zen:i·es·c iCfh
.na ,papier; trмia~y rбwniez do 1udz.i prostj71ah, za10h~carjqrc do w~d
r6wki w poszukiwaniu 1epszych warunk6w zycia, dajчc impuls
d{) przemiesZiczen pimwszyюh kO\lon::i:stбw, kt.6rych cz~sc m.іай:а
w przyszJюsci ;u1'woo-zyc KozaczyZJil~.
1
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ROZDZIAL DRUGI
SPRZECZNE OPINIE О КОZАКАСН - PIERWSZE WZМlANXI • NIEBEZPIECZEBSTWO TATARSKIE PRZESZKODi\ W KOLONIZACJI KRESOW WSCHODNICB
- AKCJE POI.OZOWICZA І KMITYCZA • DASZKOWICZ • PREТFICZ - SAMOWOLA KOZACKA - BYMITR WISNIOWIECKI - UNIWERSAI. ZYGМUNTA AUGUSTA
(1568, R.)

W 1632 r. ~ulka~a!o siE:; w Kolonii .pi€tl'IWSze wyd'arn:i€ d!zi€1a Szycrnona StaroМ110~iego ,pt. Polska albo opisanie polozenia Kr6lestwa
Pols.kiego. AuФar, im.fo:гmUJjЧJc о rбli.inj71ch regiOI!latOh RzeCZY!IJOS\1)0litej, tak pisal о wojewбdztwie kijowskim:
W tym · wojewбdztwie і przedtem wymienionym 1 braclawskim lud w
n:ieusta111nyc·h wюjna,ch z.aprawdony, wюjskowy a:n~musz przejafW!ia, і tak
z· miast, jalk іі W!s'Ї, ІZІЬіеrа sli~ na wy'S!pa,ch Dni~pгu, z.ac.i~ga:jqc sie: do
slu.Zby WQjsІlrowej za ,daiГmO; а ZІOIWIЇq s.ie: owri lucme Кюmkam1, і staIY:fr?. zwy.cza.jem ju.Z to na T.atar6w UІГZЦdmjц ·pieSІZe wypady, lіиІРУ stamtq'd prZYIIliOSZq'c, juiZ tQ na Тuii1kбw pmez morze, аі'Ьо gdi7JLe ,]m Іkirбl roІZ
kaze. Lkzц sie: ilc,h z.as dю CIZJten:kzJiJestu tysi~cy, z krtб!rych ргаwіе wszy.scy na zime: <lo dюmбw swoiJc:h WІracajц, llliew,ielu pozos:tawi:a~jцc сНа sttrzezeiThia wysp pт:zed napadami haФЬamzyncбw. Shlzq RzeczYІpospo[itej bez
zadnej zapla.rty, samym tyJikю hl!pem siE: kont·entujцc. АЬу jediiШlk ЬуИ
baтdziej ,d,o sluiiby ocho1md, ikrrбl ma zwycrzaj ·dawac wm ро 1Jmi.dej wojnie peWII1~ znacznq •suane: pieni~zy dla wz.moCI.Ilienda sd.ly z!Ь:гojnej, аЬу
· wie:kszq Liczbe: wojska ZІac-iqgaИ. 1.
Ро pr·zeszlю

120 lataeh Q/PuJbHJkowa1l Nowe Ateny, al.bo Akascjencji pelnq ... dzi€ikam. rohartymki, ~iq.dz ·Вe
neid.yJkt Ohttnie,lOIWslki. Тоо о Kюzaikaoo mia:l j:uz z1dani-e odJm:tenne.
demi~ wszelk~ej

icrn.ie:, ze jЗik ko;zy drm!k1ie wsze:dzie і nesko sika:IOoz.iJcih, wedJJug PliaseckdegJO; ·а11Ьо od k.usy ndby
koza,cy naZІW.and, wedlug H&h!iJrtiJusza. LuЬo te:l od lkozy, wodn.ego statku,
ktбrego na Dniejprze і: Ciza!Гilym Moi!'ZІU ZІаZУWІаИ. Nd.e jest to jaka Gens
Kozacy

CZq;

аJЬо

WZ!i~lii .stзtct

te!Z

ІkюrЩoh6JW

З8

distincta flud odr~bny] w Polszcze, ale raczej stek, zbiбr і niepoczciwa
kompania hultajбw, zbiegбw, nierobбw, lotrбw, popowiczбw, browarnikбw і chlop6w po!skli!ch, swobod~ ti zdobyrez lu•biC\CY'ch~ ktбтzy w Dnieprze
ryby, ponad Dnieprem ludzkie lowiц chudoby, kбz dzikich і innych zwierzчt bawiq si~ і, zyjq strzelaniem 2,
Ро mas:t~p:nyюh 160 lata~ah, w ЦН 3 r., w Brod,aiah u!ka·za;lo si~
dJWiutomowe· <:Ш.еrо Fira~ci!szд.t.a Ra!WШty-GaWll"'OШki·ego, zaitytcl01w а
ne Historia ruch6w hajdamackich. Wst~ і dwa pieтwsZ€ rozdz.ia:ly ,poSwi~cИ a:utor Kozamyitnie. Risa'l ·m.in.:

. Rozsdedllenie s.i~ 'Dat'81!'6w па ·~ofи·dniowytch ukrainach },i,tew~Siko-тuskie
go pail'srt;wa і RJzeczypospol,iJtej vvmliюs~o ро rozлnaity:ch tiul!'kskitch popr.zednikac-h w spolecreilstlwo •kiresoІWe ow~o :dщ~·ha ,ьezuiSitannej zawie!I'Uchy
wewnE:trrz:nej, kit6ra naJU·czywszy Iudm leklcewazenia wlame~o і cu.dІZego
zycia і mieill~a і wy;k.szta}ciwszy cale pokolenia W l!liЇe:PeiWnOSci jutra,
wprowadzila w 'kirew jego CZ)'Intniki mora1ne rozklad.ajцce .і demotral~
jqc.e. Pod :'INiplywem bezusta!l1I1ych ooja:zd6w tatar.s1ciюh jedna cz~c luidrюs
ci, V..'Yii'ZUOOl1ia z WQТIUII]Jkб,w. sipelkю,jnegю codmeDJnego ZY'Cia, :wlбczyla SІі~
wzdluz !і wsze:rz, szuikajqc sporoojneg~o sield.Иska, dopб\ki 1111іе · wpadla w
f.yka tataii'!s!kiie; dro,~ szla za pny,klaІd·em Sqs'iad6w: odw21ajemrua1:a. si~
hoj1!11e rabu:n!kiiem і І"Іоо'Ьоjеm, pтzytz.wyc.zaja!j~c si~ pO!WioiLi d.o te$> "c·hlekю:za,ckti·ego",

1 ktбiry

IIlЗiU:CzYiWIS.ZY 'Si~

jesc

Tatar6w і u 'SІWodc.h рбz.
zasZ'Czepionyoh w klresowy:m spo~eczefustІWie przez dюmi~eszk:~ РіеаzУІПgбw, p,o}awc6ІW, Berendej&w,
przybyla twaz no:wa di6mieszka kmWi і ~S7Jtalcily 1Si~ powoli z:Ьбjею'kіе instynk.ty O'diZie!dziczюІne od dz]ki~ch tataii'Is.kiich koczownik6w 3•
ba

ndej o.bfkie ja,dala.. Do

u

pieгw,ilastkб:w ttшai11slcich,

,Niemal w tym samynn czasie, со praca RaІWity-GaІW.Doilskieg·~,
w Kijow!ie 1wyszeJd1 si6dmy tOtm Histoтii Ukrainy-Rusi na,jrwybitni~jsz,etgo h·istoryika UJk!гamsikiвgo MiJchal.a· Нrгuszewski·ego.
Zna1ezc tacrn mmna.

n.ast~:Wuo~ce

stwierorzooie:

І tak Kozalk z wk,:,raliilsiOiegiQ Naddn~e~a drugiej p.olOIWy XV і pioowszej poJowy XV,I w. - to z j.edJnej .s.tr10ny czrow;iek ni·e юs'iadly ti z. niczym
nie zwiC}zany, tego rodzaju, jak ludzie luzni czy znani polskiemu prawu hu1taje. Z drugiej strony jest to taki czlowiek, ktбry niezaleznie od
swego st,anOiwisJ~:Іa spoleCizneg,o - crz.y b~dzi,e tю ,czlorwliek nde OS!iaidly,
czy osiadly mieszczam'Їm, Ьojarzyn, pam - pr,zebywa na stepach uikiradilskdch, zajmujцc ·S'i~ szcze,gбJJnLe spOII'tem [!] ~:юgгaJnicznym, .gJraSoiWacr1dem
ро stepie; а zwlas.zcza pгowadzi wo}n~ paтtyz~kц z Tataa:'almi 4 •
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Inny, wsp6lczesny juz historyk ukraiilski Wlodzimierz Golobucki pisal w swej Kozaczyznie Zaporoskie1:
PojaJWiienie sd~ Kozalkбrw па ziemiЗic.h pogranic.za ozyw.ilo stepy poludrnowej Ukirainy, slabo za1adnrione, pustYJIШ1·e, choai.a.Z obfituj~ce w bogactwa naturalne. Kozacy zdobyli si~ na ogromny wysilek, Ьу wywalczyc od przyrody jej dary: zaorywali ugory zarosle g~st~. wysok~ traWC\ і tar:n~n~, wyrtyczalii drogi,- bUІC1cxwailii mooty, zaikla~daJИ os:ied1a і SJady irtd. Kozacy dali po,cz~tek rюzWtOjo.wd r;oJJnictwa w tym stepowy1m Jkraju. [... ] W Waru:nkach l'\OIZpйCZYІnaj~cego si~ 1'10izJkla;du feu·dЗ!lizm•u w.alka
mas Ludowy,ch о 'koza:olcie w,oJrnosai, oЬiektyWІn:ie rzecz ~ь~orqc, nJie byla
ruchem na rzecz przy\W"O.cenip. sta:ry·ch porz~dkбw pa.triarc.ha}nych, lecz
о ust·<шюwien1ie nowych stosuПІkбw spolecznych, bardziej post~powych ni.Z
feu!dadne 5•

Za1cytowane oЬszeтnie stanoмтiska wspokzesnych oraz historyk6w rep,rez~entujqcycll. r.Ome szkoly і :pankty wЇidzenia ukazujq d01wodlni,e poidsrtaJWoІWe r:62miee w sposobie _1u:jmowa,nia Kozac·zyzny і jej ro!li dziejowej. R.OmiC€ te byJy pmeciez niemal·e.
J€'dllli widzieli w Kozaikalch koc~UJjlё:lC)ТIC!h rolni-eтzy, trudno dajqcyюh ujqc sіє: w ryzy oЬorw,ic:rzujчoego ртаwа; iiilini zwy1klych
rzeziaпi€SZJk6iW і bя,ndytбw; а j~esZJcze mni niemaJ. 5rwiadІCmych Ьo
jowni!I06w cz)mrnie wai1czqcych о zrzacenie feudaJn-ego j aтzma.
W wielu wypadkach, nie tylko zaprezentowanych wyzej, na r~nicy zd:an · zaciq:zyly - nie'Stety - WZІgl~dy :pozanamo1we.
Sl.orwo "Kozak." jest poohod!z,en:ia ltнr·eІdkie,go і oznaocza czlowieka wolnego, niezai,emego, ale takze - rO'z1b6!jiil·ilka, a1wantuт
nika і waІgaІbUJнd~. Po~<JWІCY na·zYJw.a1i ·Kozaikam-i luidzi pel:nic:tcych siur2Jhє: wartownkzq. н,~po:te:zy ihis1;oPytk6w і kтonilkarzy z
XVI-XVIII w.: МасіеІjа · StryjlkowSkiego, Paiwla Pias-eokiego
і Hryhorego Grabianki, jakoby nazwa ta wywodzila si~ od watazki Kozaka, od... kozy czy tez od nadwolzanskich Chazar6w,
chociCliZ poanysJowe, wl01zyc n.a;le,zy mi~E:Idzy baj1ki.
J·eidna z юajwczem1:iвjszyah zach,owa•nycil w-z:mianek о Ko·zakach znaJaua- sіє: w kroiiliJce Sudalk•u, miasta pdl:o!Zo.nego na Кту
mіе. Zaii1o1:owІano w nie'j po1d roki~em 1308 informaojє:, ze 1З ma;ja
Ko·zacy ,;za.ЬiJ.i mieczem" A1rнaJJcz~, syna Sa•m.akll! 6 • Rownie:Z
w і'ІШ1у1сh dOikUJlТlem.ta~ah po/Ciho~qcydh z tego Olkresu Kmacy wystє:~powaili. glбWIIl.ie Іj.alko SІІЖ"аwсу napad6w па pogPanicze, na;j40

cz~sci:ej dгQ~c si~

w·e m.alki TЗJtarorm ikrryt111Skdm. Z koilei Jan Dl~u
gosz ja!ko pi·erwszy autor polJSiki zajpisaJ, ze w 1469 r. "liczne
w.ojsko taJta,rskie zJoi.one ze ZІЬіеgбмт, :r'OrzJb6j~6w і wygnю:l.c6w,
kt6ry~h on,i .w sw·ej mowie Kozaikatmri .zowri.ч, pod d,awOO:ztwe'm
cara Maniaka [ ... ] wtargn~lo [... ] na ziemie Kr6lestwa Polskieg·o" 7.
1nамтвt J)Тz·e:w.azajqrcej

cz~i,

pooh01d:zili z teren6w ukrainskich, nalezчcych do Wielkiego Ksi~stwa Litewskiego,
zlчczonych z Polskч оsоЬч panujчcego, ktбre p6zniej, ро unii lubelskiej 1569 r., weszly w sklad Korony. Tereny stanowiчce kolebk~ Kozaczyzny rozposcieraly si~ wzdluz srodkowego .biegu
Dniepru, Prypeci і Sozy.
Pieтrwsze d'Oilclad:nie·js:oe ·dan~e о poohod'z.eni'U Ko,za!k6w znalaz·ly
si~ ·w d'Oikucrnencte z 1581 r. Ву1 .to rejesltr oЬejmu;j~cy 530 os6b~
ktore po~d dOIWoozJtwem J ana OryszGIWSkiego wzi~ly udziai rok
wc·ze'sniej w wojnie inf1anok.iiej ,рт;zеоіІW Moskwie. UdaJo si~ zidвn.ty;:fiJkO'Wac po:chodzooie 3-56 z nioh: 93 wyrwod.zhlo si~ z Wolynia і Pod·ola, z Bialїorusi і g6rnego biegu Dnietpru 81, z
Ukradny nadid'!1ieprzan.sik:iej - 6~, z doiiny PrY1pe,ci _:_ 56, z iJnnych terenow, gl.бwm~e z paiistwa m~ie·ws!k:iegG - ·ЗО, z ziem
polskich po'lorZcmy.ch na za~hбid od ·BUJgu - 17, z reg~0111н_ DZiwi.ny і Memwa (dJz.isie1jszej K'la!jpedy) - 17, а OiPr6cz tego - ·dwбch
z Кrymu, trzech z Wolьszczyzny' jeden 'Z Serbii і jed·en - az
:А N:Lemiec (.nib. mia!l na Їіmі.~ J~duzeІj). Т.аІk wi·~ z oSrod!ka
ukrainsko-bialoruskiego wywodzilo si~ przeszlo 80% оsбЬ uj~
tycll w lko·zacilciml rejestrze 8 .
Wczesniejsze wiac!юmюs=ci :mialy chara.Іkt·etr fragmentaтyczny
і nie d.a!Wiad:y tak peJm..ego obrм:u .. MoZn.a jednak о nich powie.dziee, ze nie stwarzaly podstaJw do zmiany zaprez.ecrJtowanego
W znacZi!lej,

stan!()Jwiska.
П01ЮUІ111€1111tу

;poohodzq'Ce z

przelQП1ІU

XV/XVI w. SJ\Viadczyly

о. istnieniru d!w6ch g~ownych Zтбdel, z kt6r-y1Ch wбw>e~zas r&тuto

waJa si·~ K'O:Za!czyZII1a. Pierwszym z n:OOh ЬуН ЬіеІd.Ш mieszikancy
miast Ie±ц·cycll nad Dn:i€jpгem, g16w~nie z Ozertka.s і Kijowa:; dтu
gim - 1udzie w~wjqcy wzcll1lШ; Dn.i·epгu, truk:iniчcy si~ doтaz
nymi zaj~·ciami, przede wszystk1m тJ1bol6wstwem, uzywa·ni tez
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niekiвdy а.о

piJki-etowania gran:iJcy .z C:h·aiilatвm Кrj>irrusiki'm. iNie
ulega Wi~c -_:wчtpliwosci ich plebejskie pochodzenie.
W mі~т~ riasilania si~ polskiej akcji kolonizacyjnej ludzie
сі byli wypierani coraz bardziej na poludnie, gdyi w miastach
stanO!w:Иi · oni e1ement ni~ewny, przyczyniЗJjqcy sрото. k.lopotu
wladzO!IIl staтoscinskim. Zresztq sami rбwniez ciqg·n~lli w dбl
Dniepru, na t~. Niz, g~dy.z tam zna!lezc .mogl1i і mrn'OStwo zwierzyny, і wody ~:Ьnе r)11b, і... ЬUІРу zк:U01bywaпe na TaltaJraІCh, do
k~б:rych оsіесИі і miast za,~zaJ.i si~ ІII-iej-e!dndk!roltn·ie. Nie ganfziH
r6wniei latwiejszц zdobyczч: towarami zrabowanymi kup~om січ-·
gnцcym. pojedynczo lUJb calymi ikarawa;n.ami .przez st€1Py ulkтarin
skie na Кrym, do P91slki; panstwa moslciewskie~ czy rn.a Walїoszczyzn~.
_
Zasiedlanie z)iem ukra.il\s4k.i!Qh odJbyw.alo si~ sitaJle, 1-eez powali,
g!dyz Hcz·ne-, grozвtC€ koJ.oiilistam niebeZІpieczemtwa· z·niooh'~'cМy
ich d·o przesi,eJdдania si~ na Uku-ai:n~. N·aJwet wieJo1e1mie oІkresy
zwolnienia od powinnosci nie mialy wystarczajqcej sily przyciч
g.aiilia. ZdaJТza~o si~, ze ро pewnYJm czasie U'cielka[i ze wsi, nie
cze~ajq1C na o!blo~·ecrli-e i:ah _ob01wiчzkami pla!trniczyrni. Przenooili
si~ w6WІczas jesz·cze ba:гdzi·ej n_a WSІahod, ,gсШі,е nie si~gЗJly n.aja2dy tatarsikie, а decyzj€ wladz nie mi,aly d!Qstatoo~nej mocy wykonawez~j. T1atarOІW obarWiall10 Si~ najr~ziej і bojazfl. ta Ьу}а
w pel:hi USjpraiWied11wiooa.
W 1565 r. m:i€S2Jkancy st~ostwa Chmielni!dkiego z-eznali .przed
l'U§trato["ami ku6:leІWS:kimi, ze .staa-ost·a S'tтuS wie1o.kro:tni·e zжal
nia1l "l:udzi_ ;uJЬogi1ch" od .pla1C€1nia CZJil1SZU і inlny!ch d·aniln, wzg~
ni€· oЬni!Za:l 01platy о polow~, сі b01w.iem
cz~tolk!roc

аіl:Ьо

szkody wie:Iik:Ii·e w

dziatki swoje odkUІPUjC\Jc 11 :юnу u TataJr6w, а'!Ьо.
w d<obytku pOidejmujq оо, nІiepr!Zyjaciбl ро- ,

pa·SІiekach і

od W·o~ochб.w aJ.,bo od ІЛ.~wу [... ]. А to .czymd fo}g1uj~ІC, c~
ciq wzgl~dem milosierdzia, а cz~sciч temu, аЬу ·si~ ludzie nie rozchodzili na swobody pograniczne 11•
•

graniC7myюh,

Fo'lwaмi szlaІChOOkie dюipiero _powstawarly, wi~c wSr.6tl powinnosci ;prz.ew.a!~aay czymsze pieni~Zm.~e і dam.iny w nartruцze. w tyan
sa•mym starrorstwie Z:gieгsiki osadzil wri€s Zasie)юwo, · sсіцgаачс do
niej _cztmd:ziestu chlьrpбw .z-e sprz~Za.:}elm. Lecz w 1558 r.
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1 Jego 'samego, і Юmіесі wІS~ys:tucich pO!Ьrali Tatamowie; ktб:тego gdy
byla jego malzonka wykupila, zasi~ ЬуІ znowu· osadzil ludzi pi~tnascie,
ktбІТzу jes[Zjcze [w 1565 r. W. А. S.] .2Jaidпego podatku tnlie dajq, Ьо
'majq w.ol~ [... ] siedeпn lat. [... ] ТатZе рЗІІlі Zgierska. m;a fol:w<ШCLek cz~s~
ciq dla bydla, cz~sciq dla iywnosci swej, na ktбry pracy і pilnosci przykladac mu:SІi, .chc(lrc-li chleb jesc, Ьо w tym 'Юmju lud7Jie m'alЧ pomoc
robot.aJmi parюm swodm czycrJdq; а Silladz jaJkю і ·s~siedzi z mmi mieszkajq Іо.

Pr.zez wie1e lat qpбzniaJa si~ powiбrna 1oika,cja Ulao:юwa w
tymze starosttwie, mimo ze "byro taan ~miej~ce ІЛ.іеzlе dю osardizenia ws:i, Ьо z:nac, :le tam za1metk bywal, і w.a!ly dwa SG\ w,ie,]kie,
miejsca tez niemale obchodzG\ blota Ьagniste". Niestety. Wkrбtce
koJon:isci ,przek.om.aJi si~, ze "osald,zeni!u tam temu d1osyc uczynic
nie mog1i, Ьо іюh Ta:tarowie cz~to nawioo.zaiН, і kozacy liltewscy te,z im wSkбrac nie dзilii". Sy!Ьuacja ZIПliertil'a si~ d101piero, gdy
wybudOIWiam.o tam z.ameik waІГ()(WID.y, ktory skut~eezІDJie za:Ьe·ZA,Pie
czyl .mieszka,nc6rw 1prz·eci n.a1J)aSciami dтoІЬnie!j~h zagcmбw nieprzyj a1cieJa, 11.
KozaJkaim.i podowczas n>az)1lwaino wszystlkioh tycll, 1rt6тzy nie
mie1i sta..l·ego miejsca zaлnies'Zikania, wMczyH si~ ро e;.iemi.aeth przygraniJczпycll і utrzyany.waH z tego, со U/d:a<lo ~. im si~ · zraiЬowac.
NaruszaE .z t:гuid.·em budomanq staІbИiza•cj~. Ni~e tez d.z1Jw:n.ego, ze
w 1563 r. l'ustratorzy sta~ostwa ~zemieniecki~e•go і 1ezq:cyoh ОІро
dа1 wlosci za'l1otvwaJi:
Kozak.6:w, te:Z lutdzi ndeosdadlych, prychю~ych, nigd.ZІie we wsia•ch dailej
trzech dni nde ohmvac; і kiedy do mgo kt6ry :ktozaJk przy:jdzie і ta!lcie
kiedy odich:Oidzic b~ZJie, ~Ьу WІs:zyst!ka wies о tym Wiied!ZJL;rla, Ьо od.
takowych 1Wiielu 'SZkiody і zlcж:lziejs,twa W·e W:siach dziej::} si~. А je5Id!by
kto takowe.go kюzalka, · czloІWrieka nieas,iadleg:a, w qom do sie1::ne przypusci~Js·zy, ;т.мs~ystkiiej WІsi nie opawiedzial і dalej trzech dni u sdeЬie
chowal, а pu:s:zc.za1jq.c go od sdeЬie tak:Ze wszystkiej w:sd !Illie objaJWtil, а w
tуш Ьу sie: SZ!koda k/tб['aJko1wi·ek komu stala, tedy ta:lrowy lkarlJdy W!SZYstkire sz!k,()ldy SЗJm 1l!a~rodzic ша, а nadto wmy ziOd·ZJiejskiej na Jego Кirб
lew.Sikct Мюsс, wedl!u,g statutu ZJiemsJmego, trzy ruЬle ~aszy [!] zaplarcd.c
pow.inien 12.

K-oza:cy staH si~ wi~c czqstikq lm-adraЬтazu ikJreSOIWego. PrzynaJeznosc do tej waтst·wy .n.ie pawt>~ti'owala zadnycl1 represji ze strony v~1a·d~z, <:hociaz zrda~w~a~y sohie ()lne StpтaІW~ Z pote·OOjailinego
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nieЬe.:z;pieczeilstwa,

jakie wyniJkato z porjawie-n.ia si~ wolnych w~d
miast€,Czlk.ei!cili pogтan1cza. ~obowam.o wpra~w
dzie, bezskutecznie, zach~cic ich do osiedlenia si~ na stale, ale
kaa-.aa-10 сіюІРіето wбwcz.as., ,gdy naІruІszaH istniejqcy .porzctdeLk: prawny. Nie ch()drzйo tyJ!ko о Ьrak odpowiedmich przepis6w, lecz na•jprawdu[podohnie~ prz€de wszysttkШn о to, ze Koza~cy · sta~nowili
rбwnie uoЩ.z~~we towa:r:zysltwo dla ,ma:jqtk6ІW szJar~heckich, jak
і ТаtатбІW zapuszcz.atjqcyrch si~ ,poza ,granice Chanat.u. Poza tym
cz~sc Кozaik6w dostarwa1a si~ na S~'UJzib~ ma~gna1t6w kresowych,
tw:o!Гzqc oldldrziaJly, ktбre dzi~i d!aЬrej zna·}omosci terenru stanowi1y lepsrze zarЬezp~e:czetnie ]ch w.lo.SCi niz wojSka kr61ewskie. Wysako cenliono zajpewne іСІh 'WOІjiOfW!l1czooc і przeds.i~biorczo5c. Wypгawiali siE; daleko na poludnie, а list wielkiego ksi~cia litewskiego
A1eiksamdra d!o 1\lerngli-~gereІj.a, d~atowarny 19 gтudmia 1492 r., byl
tego przekonywajqcym dowodem. Wynikalo zen, ze "Kijowianie
і Cz€1Тkascy" przed~osrta.J.i si~ Dnie(prean do Tehini, gdrzie zniszczy li
jed,el!l, а zag:arn~Ii "wiele st.ЗJtlkбw", :nie m6wiq C jr.uz о ko.niach,
woJach і pieniqtd'zarah. Aleiksatrude!Г rtJJU/ffi.arczyi, ze stalo si~ to ,:be~z
jego woli", oraz obiecywal, iz ро zlapaniu przest~pc6w ukarze
kh Smi&~iq 13. Sta[e .tez napaldrano na ;poslбw tatarslkiiich, przed
czym niewie1J.e 1bronila ookocrt,a przyda~na im dJla beZ\I)ieczeitstwa.
Nie pгzypadkiem w dokUJПleІntaюh n:ajcz~ciej ws,pomina si~
о Kozakach "czeгkaskich" lub ро prostu о "Czerkasach". Pojawtli si~ ·.borwi€!Пl w tym ,miescie srtюsu·niko:wo na~j~w:czesniej і prze,bywaJi w najrwi~ksze1j lilczІbl.e. W 1503 r. rezydujqcy w Czeгka
sach namiestnik Senko Polozowicz sporzqdzil notatk~ informujqCq :о skornif·lislkowa!Thiu p!Гzez. me1go KozaJkom woje~dy kitjo:wskieg•o, ksi~cia Dyлniltra PutiЗJtyczCi!, to:w.arow zagrabionych k111pcom.
ZnaJazly si~ wS:roo nich zrote g:uzy, perly, kamienie sz1a·che:tne, kiQ~uclly, Ь1алnу 1isi~e oraz sulkno. O~sc z tycili. T'zeczy za:brai
dla siebie, gdyz - jak twierdzil - "taki jest obyczaj, ze przedmioty na!lezqce dь kogoo, Іkto zлna!Гl, а nie ima nilkogo bliskiego,
prz,eohodzq na namiestnika cze!ik,askiergo" 14 . Nie mozna rбwniei
wykJtuczyc, Z,e Koza~cy oikU(pywaH s:i~ mie1jSІcorwym w1a1d·zom, kt6гe za udzial w lupach sklonne byly pгzymknqc oczy na gгabiez
czy pr01eeder uprarwiamy przez mies'Zl~a:nc61w padдeglego Шn teroмrcбw W€ мтsіаІСh і

1

гenu.

N polowie XVI w. liczba Kozak6w znajdujqcych si~ w
Czerkasach przewyzszala nawet liczb~ pozostalej zamieszkaJej
w nich ludnosci. Czuli si~ nawet tutaj pewnie і bezpiecznie. Podobnie bylo w Kaniowie, chociaz tam ich liczba podlegala stalym wahaniom. Mieszczanie kaniowscy niech~tnie przyjmowali
nieproszonych gosci, starannie obliczajцc uczynione przez nich
szkody, zwlaszcza na okolicznych stepach, kt6re moglyby przynosic spore dochody, gdyby wlasnie nie Kozacy. Oni bowiem zajmowali najlepsze kawalki ziemi, polujqc, lowiqc ryby і sycqc
miody, "jakby u siebie w domu". W Czerka~ch dzielnie
przez pewien czas· sekundowal im w tym starosta Eustachy Daszкiewicz (Ostafij Daszkowicz), kt6ry, gdy kt6rys z mieszczan
1

zwi~za sCJІbie zlaw:il albo gdzie jadqc ryb~ wy;dob~zie і Ьо'ОО'а. uЬi
je, on z tego WІSZy.stkiego bral sobie polaw~ [... ]; а .ртбсz tego na Sule
ryby lowtilJ:i., zaJЬij:ai:i zw,ierzy;n.~ wzdlruz oalego Dniepгu, а pan Ostafiej
wszystikie te ,dJochody ich :і pozytki od mch oddalil і 1nnym ludziom uzy\vac te-go pozwalal [... ] 1s.

Kozacy korzystali z luk w obowiqzUjqcych przepisach prawnych і poza oplac.aniem si~ starostom wzgl~dnie innym "opiekunom" korzystajqcym z prowadzonego przez nich procederu,
nie 'vypelniali zadnych powinnosci. Poza tym niemal kaz~y z
kresowych panбw prowadzil wlasnq polityk~ kolonizacyjnq, ch~t
nie bogacqc si~ na niepowodzeniach sqsiada. W 1565 r. lustratorzy · opisujqc folwar~i usytuowane pod Chmielnikiem, st'wierdzali:
Z·erw:szctd tam na ludzi biedy dosyc: Tataгowie ich ~sto poЬierajct,
z Wolymia t·aikZe pobieDajct, ·і samy;ch, і ,cfJobyte!k d.ch, Wюlo.cho
wie taikZ,e kJu temu; і to do osa·dzenia ludm paJnom staJroistom nde pomaga, !iz panowd.e lri!te:ws,cy zwabtajq,'c lu~d~ na osadzanie ws.i nowych, w ik.tб
rych im dawajq sWJObod~ d·o w.szy;g.t'k!iego zlego; а Zзdne~ czroiWiieka,
ktбry do nich uciecze, nie wydadzq,, skqd niemale skazenie dбbr w onych
:krai.ТШC:h; lro temu і pamowie zoln:ieгze nie pomagajq, si~ doЬrze rniec
ludziom uІЬog]m. А taf!n: z -ty;ch przycz)11n tru:dmю tacrn mogq Ьус dюіЬгzе
napraw.ione pa:lyФkii, jesИ zwierzchiюsc а Rzeczpos:poLilta nde natjdZiie tego,
jako Ьу Sli~ zabiegalю d. !1Ji.eprzyja<eielowd. glownemu, і S(WaІWoLnym Wolyncom, і upo:rшy;m pam.om pogram.:iczny;m w Lit.wie. Acz jest pmes:trzeІПi
і szeroko.Sic,i d-osyc, ale bez lu1d·zi trud!nlo p<>Zytek wy;n.alezc. {... ] Lu,dzi
rnalo ma do 11о-Ьоtу pa!ll. starosta; а dlartego, iZ si~ im ІJ."оЬіс nde chce 16•

J:юza,cy
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J ednak . potrzeby pogranicza zmusily do podj~cia pierwszych
pr6b wykorzystania powstajqcej Kozaczyzny przeciw nieprzyjajaciolom Polski і Litwy. Najwczesniejsza wiadomosc о tym dotyczyla wydarzen, kt6re rozegraly si~ na kresach w zimie 1523/
/1524 r. Wбwczas to wielki ksictz~ litewski nakazal Senkowi (Semenowi) Polozowiczowi і Krzysztofowi Kmityczowi rozpoczqc
werbunek Kozakбw do sluzby pailstwowej, а nast~pnie ruszyc
z nimi wzdluz Dniepru na posiadlosci tatarskie. Wprawdzie nie
dopisalo zaopatrzenie, ale mimo to obydwaj dow6dcy wykonali
rozkaz, zap~dzajqc si~ az do ujscia Dniepru, pod Tawan. Udana
akcja spowodowala powstanie kolejnego projektu, sprowadzajqcego si~ do powolania stalej milicji kozackiej w liczbie 1000-2000
zolnierzy.
Polozowicz і Kmitycz przyczynili si~ do zwrбcenia uwagi
wladz na mozliwosc wykorzystania zywiolu kozackiego do pikietowania і obrony ziem kresowych. Szybko przemieszczajqce
si~ ро dobrze sobie znanym terenie oddzialy kozackie mogly stosunkowo wczesnie uprzedzic roz1okowane w przygranicznych
twierdzach і stanicach garnizony, nie tylko daj-qc im mozliwosc
zorganizowania skutecznego dporu, lecz r6wniez zmobilizowania
sil do przeciwnatarcia na nadciqgajqcych .napastnik6w. Powstanie inilicji kozackiej przyczyniloby si~ do uj~cia Kozaczyzny vv
pewne ramy organizacyjne. Pacyfikacyjne. oddzialywanie takiego
posuni~c:i:a szloby w dw6ch kierunkach: antytatarskim і ... a:ritykozackim; poza tym chlopscy kolonisci uzyskaliby solidniejszq
gwarancj~ stabilizacji gospodarki.
Istnialy juz zresztq pewne tradycje w tej mierze. Od schylku XV w. zrбdla notowaly coraz liczniejsze wyprawy nad dolny
bieg Dniepru (tzw. NiZ) і nad Morze Czarne samodzielnych watach kozackich, kt6re grabily zarбwno posiadlosci tatarskie, jak
tez kupc6w rosyjskich і poslбw zdybanych na szlaku lqCZqcym
Moskw~ · z Krymem. W wyprawach tych uczestniczyli Kozacy
znajdujqcy si~ juz na sluzbie wojewodбw czy starostбw wzgl~dnie
w prywatnych oddzialach magnackich. Cz~sc z nich wymykala
si~ na Ni.z wbrew woli dow6dc6w, cz~sc za ich cichym przyzwoleniem. ·Poniewaz przy takiej okazji nie sporzqdzano oczywiscie
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.zadnej umowy, kozaccy mocodawcy mogli

si~

zawsze zaslonic nie-

·~iedzq w wypadku oskarzenia ich о wsp6lud~ial w grabiezy.

Tak wlasnie stalo si~ z wyprawq Kozak6w, podkomendnych
wojewody kijowskiego Jerzego Раса, kt6rzy w 1489 r. napadli na
przeprawie przez Dniepr na kupc6w moskiewskich. Wsr6d napastnikбw rozpoznano trzy osoby: jakiegos Bohdana, Holubca
і Wask~ Zyl~. Cztery lata p6zniej wypravv~ poprowadzil sam namiestnik czerkaski ksiqz~ Bohdan. Glinski. Biorqc odwet za wczesniejszq napasc tatarskq, dotarl az do Oczakowa, zniszczy! miasto, zabil і wziql do niewoli kilkudziesi~ciu ludzi chana · Mengli-g~reja, zdobyl bogate lupy, а w powrotnej drodze obrabowal jeszcze posla rosyjskiego, kt6ry jechal z Woloszczyzny na Krym
і mial nieszcz~scie stanqc na drodze Glinskiemu.
R6wniez w oddzialach kolejnego ро Pacu wojewody kijowskiego, ksi~cia Dymitra Putiatycza, znalezc mozna bylo Kozak6w pochodzqcych zar6wno z Czerkas, jak і z Kijowa.
Wspomniany wyzej Polozowicz zaslynql jako dzielny zolnierz.
Pelnil szeteg urz~dбw: klucznika kijowskiego, namiestnika owruckiego, byl tez dzierzawcq rzeczy~kim. Z kolei jego kompan
Kmitycz byl dzierzawcq czarnobylskim. Obydwaj mieli wi~c r6wniez sw6j prywatriy interes w uspokojeniu ziem naddnieprzailskich. d ich wyprawie pisal wielki ksiqZE: litewski, ze. "uczynili
nam niemale zaslugi і tych nieprzyjaci6l wszystkich Tatatбw, kt6rzy byli w naszym panstwie, przez tydzien przez · Dniepr nie
przepuszczali, codziennie si~ z nimi scierali, і jednych pobili, а
drudzy sam1 poton~li" 11.
Jeszcze WiE:kszq slawq okryl si~ znany juz nam Eustachy Daszkiewicz. Byla to slawa wysmienitego zolnierza, niejednokrotnie
stajqcego w o_bronie pogranicza, kt6re bylo jego ziemiq rodzinnq,
oraz ... zdziercy mieszczan, wykorzystujqcego swoje uprzywilejowane stanowisko do pomnazanta majqtku. І w jednym, і w· drugim wypadku nie cofal siE: przed niczym, nawet przed przejsciem
na sluzbE: wielkiego ksi~cia moskiewskiego. Wprawdzie zrehabilitowano go pбzniej і powr6cono skonfiskowane majqtki na Litwie~ ale fakt pozostal faktem: Daszkiewicz porzucil ksiE:cia Aleksandra 1 dwa lata sp~dzil w Rosji.
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Pбzniej, ро obj~ciu urz~dбw starosty kaniowskiego і czerkaskiego, angazowal si~ wsz~dzie tam, gdzie spodziewal si~ wi~k
szej zdobyczy. Wyprawial si~ zarбwno przeciw Tatarom, jak і sluzyl im za przewodnika w czasie najazdбw na panstwo moskiewskie, skqd powracal z wielkimi lupami. J ak twierdzili wspбlcze
sni, sam przypominal Tatarzyna, znal j~zyk tatarski, tatarskie
obyczaje і ich tajemne sciezki; na ktбrych niejednokrotnie urzqdzal. zasad~ki. Ро smierci Mengli-gereja wmieszal si~ w walki
dynastyczne na Krymie, udzielal schronienia chanowi Islam...,gerejowi, а takze przez miesiqc z powodzeniem bronil Czerkas
przed atakami regularnych wojsk janczarskich. Zaproszony przez
Zygmunta Augusta na sejm do Piotrkowa, radzil zebranej szlachcie utworzenie stalych garnizonбw w miejscach przepraw tatarskich przez Dniepr, с_о mialo wzmocnic obron~ ziem ukrainskich
przed napastnikami. Zmarl w 1535 r., nie pozostawiwszy ро sobie zadnego potomstwa.
Podobnq rol~ na ziemiach polozonych na zachбd od Dniepru,
gl6wnie na pograniczu Podola і Braclawszczyzny, w poblizu szlakбw, ktбrymi cz~sto (niekiedy corocznie) przeciqgaly zast~py
tatar~kie, odgrywali: starosta chmielnicki · Preclaw (Przeclaw?)
Lanckoronski, ksiqz~ Konstanty Ostrogski, starosta kamieniecki
Stanislaw Lanckoroilski, straznicy Ja,kub Strus і Mikolaj Sieniawski (pбzniejszy hetman polny і wielki koronny) oraz starosta
chmielnicki J erzy J azlowiecki. Pierwsze trzydziestolecie XVI
wieku wypelnione bylo ich czynami: zwyci~stwami і smialymi
wyprawami na posiadlosci tatarskie. Prowadzone przez nich oddzialy stosowaly taktyk~ dobrze znanq z wczeSпiejszych poczyn.an
kozackich. Zapewne tez wielu Kozakбw skorzystalo z mozliwosci
przylqczenia si~ do atakбw skierowanych przeciw ich tradycyjnemu przeciwnikowi - Tatarom. Dzialania panбw kresowych
rychl~ okryly si~ legendq, а oni sami pochwalami, jakich nie
szcz~dzili im wsp6lczesni.
W 1540 r. starostq nowo wybudowanego zamku barskiego zo.:.
stal Bernard Pretficz, herbu Wczele, sluzqcy poprzednio na Podolu
w randze rotmistrza. J ego nazwisko weszlo nawet do przyslowia: "Za pana Pretfica wolna od Tatar granica". Mбwiono, ze
stoczyl 70 zwyci~skich bitew z Tatarami, а najwi~cej slawy przy-
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czynila mu wyprawa w 1541 r., kt6ra dotarla az pod Oczak6w.
Wprawdzie nie udalo mu· si~ odbic jasyru zagarni~tego przez ord~ w rejonie Winnicy, ale "za to" wraz z nielicznym, zdecydowanym na wszystko oddzialem kozackirд pozabijal wielu nieprzy. jaci6l, nie szcz~dzq_c r6wniez kobiet. Podobny "wyczyn" powt6rzyl w roku nast~pnym. \Vywolalo to skargi tureckie, na kt6re
Pretficz udzielH obszernej odpowiedz_i, powolujq_c si~ na przyklad і pomoc udzielanq_ mu przez Mikolaja Sieniawskiego, starost~ winnickiego і braclawskiego Semena Fryderyka Pronskiego,
jego nast~pc6w na tych starostwach - ksi~cia Fiodora Sanguszkє: і Bogusza Koreckiego, oraz ksi~cia Dymitra \i\Тisniowieckiego.
Rzeczpospolita odzegnywala si~ od tego ~ypu dzialan, nie chcq_c
zaognic і tak juz bardzo niebezpiecznej sytuacji na granicy. Skladano wszystko na samowol~ Kozak6w, przy czym - na wszelki
wypadek - twierdzono, ze chodzi tu о "Kozak6w litewskich"
chodzctcych szlaki~m Pretficza. Tlumaczenie nie budzilo zaufania,
zwlaszcza ze powszechnie wiedziano, iz niemal wszystkie wyprav;y przeciw Tatarom zorganizowane byly za wiedzq_ lub nawet
na rozkaz magnat6w і urz~dnik6w rezydujq_cych na ziemiach ukrainskich. W relacji Pretficza dotyczq_cej wydarzen z 1548 r.,
kiedy to udalo mu si~ nie dopuscic do zaatakowania Вaru przez
ord~, znalazla si~ informacja о "starszym" Kozaku, kt6rego pozostawil wraz ze szlachcicem Biernaszewskim jako dow6dc~ oddzialku strzegq_cego szlaku Kuczmanskiego. Kiedy indziej zn6w
wspomnial о ksi~ciu Boguszu Koreckim, pelniq_cym funkcj~ asaula. Swiadczylo to wyraznie о tworzeniu si~ pierwszych organizacyjnych form Kozaczyzny, chociaz w6wczas sprowadzalo si~ to
jeszcze wyl<:1cznie do hierarchii wojskowej.
"Kozakowanie" stalo si~ swoistym sportern kresowyrn. W kronice Andrzeja Lubienieckiego przeczytaliSтy m. in., ze
cz~.sciej

nasi chodlziiJi w kioza~ctwo; nd:Z TaJtar,awli.e do nas [ ...]. Byli
n;ilmi SiemaJWІscy, Stru:siiO!w:ie, HeriЬull'itlow:ie, Poto!Ck1i StaJnis1arw, Wlodek, .ksiчz~ta Wiszniowieckie, Zaslawskie, Koreckie,: Jtozefiskie і innych
zacnej szlachty niemalo, kt6rzy rzadko z рбl zeszli 1s.

mi~zy

Chodzili - pisal Lubieniecki - w pole sami albo tez posylali tam swojq_ czeladz і poddanych.
4-

Na dalekiej Ukrainie
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Mial wi~c zapewne sporo racji historyk ukrainski Michal Hruszewski, piszqc, iz na przelomie XV і XVI w. istniala powazna rбz
nica mi~dzy Kozakami pochodzqcymi z Podola czy Braclawszczyzny а Kozakami z Czerkas, Kaniowa і Kijowa 111 • Pierwsi tylko "kozakowali", przejmujqc od Kozakбw naddnieprzanskich sposбb walki z wdzierajцcymi si~ w granice panstwa nieprzyjaciбlmi,
dla drugich - byl to ро prostu ich styl zycia ZWЇqzany Z miejscem urodzenia і bytowania.
Nie ulega jednak · Wqtpliwosci, ze mimo tych rбznic і mimo
wciцz jeszcze malo sprecyzowanego poje:cia Kozaczyzny, ten wlasnie sposбb Ьусіа, prowadzenia. walki, а takze zdobywania srodkбw, do zycia, stawal si~ na Ukrainie powszechny. W miare:
jak rosla liczba ludzi che:tnych do niebezpiecznego, ale przeciezсо bylo najwazniejsze wolnego і niezaleznego bytu, rosla rбw
niez rola Kozaczyzny na kresach. Wyprawy przeciw Krymowi
stawaly sie: coraz cze:stsze, coraz liczniejsze і coraz lepiej zorganizowane. Mnozyly sie: tez skargi Chanatu na "swawole" poddanych krбla polskiego і wielkiego ksie:cia litewskiego. Wprawdzie
w wielu wypadkach byly to wyprawy od\Yetowe za "inkursje"
tatarskie, ale sytuacja na pograniczu ulegala dalszemu niebezpiecznemu zaostrzeniu. W starciach Litwy z pailstwem rosyjskim
. Tatarzy byli czasem wykorzystywani · do dywersji przeciw Moskwie, dlatego tez utrzymywanie z nimi w miar~ przynajmniej dobrych stosunkбw sqsiedzkich stanowilo jeden z elementбw litewskiej і polskiej polityki zagranicznej.
Rychlo wie:c wl.adze panstwowe podj~ly stanowcze рrб
spacyfikowania pogranicza. Chanowie tatarscy domagali sit:;
tego coraz bardziej stanowczo. W latach dwudziestych XVI w.
jeden z nich pisal do wielkiego ksie:cia li.tewskiego:
Ьу

:ArzychюІdz·ч Кюzасу

czerlka1scy

і kaniюvmcy, zatТIZymujq si~

nad Dnie-

prem pod nЗІsiZym.i uhlsarmi і W)'IТZqdza]C\ naszym ludziюm SZ1rody. Juz
wie101k!гotnie

zrwn::acalem sd~. ahy.Scd.e ich pos1k!romiilii, а Wasza Мillo.Sc nie
chcial tego uczY1!1JЇc. [... ] JeSJ.d c.hcesz miec z nami pmyjazn, bqdZ laSIOarw
przyslac do nas tych, ktбrzy wyrzчdzali szkody; w przeciwnym razie
n•ie miej nam tego za zle: me chc~ zlamac przysi~gi і ЬratemGQ.ej przy-'
jazni, ale rna te :zamlkd - Ozerlkasy і КЗ!Іlібw, 'POsl~ swoje wojska 20•
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Skargi powtarzaly si~ coraz cz~sciej. Czasem chodzilo w nich
о drobne zatargi, b6jki lub niewielkie straty poniesione przez pastuch6w tatarskich lub pojedynczych kupc6w. Kiedy indziej
sprawy byly znacznie powainiejsze. U goda zawarta przez Litw~
w 1540 r. z chanem Sahibem mogla Ьус zerwana w kaidej chwili, а liczne zwyczajowe prezenty, kt6re otrzymala przy tej okazji
sta~szyzna tatarska, mogly si~ okazac bezskuteczne.
W lipcu 1541 r. wielki ksiчz~ litewski wystosowal do starost6w
pogranicznych rozporzчdzenia podobnej tresci. Stwierdzal, іе
zwracal si~ do nich jui niejeden raz z zчdaniem powstrzymania
wypraw kozackich na ulusy tatarskie. Mimo grozчcej utraty ksiч
z~cej laski oraz surowych kar sytuacja nie ulegla zmianie. Przeciwnie. Starostowie nie tylko nie wykonali rozkaz6w, ale nawet
sami, dla wlasnej korzyscj, zezwalali Kozakom na organizowanie
napasci. Ksiчz~ zagrozil, iz w wypadku powt6rzenia si~ podobnych wypadk6w, а zwl.aszcza gdyby staly si~ one powodem zerwania umowy z Tatarami, odpowiedz:i:alnosc za to spadnie na starost~ tej ziemi, z kt6rej wyruszy wataha kozacka. Grozba byla
konkretna. Winowajcy miano skonfiskowac majчtek, а jego samego pozbawic czci і ukarac smierciq. J eden z dworzan ksiqz~cych winien byl objechac zamki w Kijowie~ Kaniowie і Czerkasach oraz spisac wszystkich Kozak6w tam si~ znajdujчcych.
Starostowie mieli z kolei dopilnowac, аЬу nikt nie uniknчl tego
obowiчzku. Poza tym, jesli starostowie wydali Kozakom zezwolenia n.a wyjscie z miast w celu zaj~cia si~ lowi~niem ryb lub zabijaniem bobr6w, w czasie ich powrotu mieli skontrolowac kozacki
dobytek, czy przypadkiem nie" przekroczono ksiчz~cych zakazбw.
W wypadku podejrzenia о dokonanie napasci na Tatarбw, sprawcy mieli Ьус karani na miejscu lub ро aresztow.aniu odsylani pod straiq do wielkiego ksi~cia.
Pierw~za znana nam рrбЬа utworzenia rejestru kozackiego
musiala napotkac powazne przeszkody. Poj~cie ~ozaczyzny
bylo w dalszym ciчgu bardzo nieprecyzyjne. Na ulusy tatarskie
wyprawiala si~ przeciez nie tylko ukrainska biedota, korzystajqca
jeszcze z praw wolnych ludzi nie zwiчzanych ze stalym miejscem
zamieszkania, lecz і szlachta, а nawet sami starostowie. Poza tym
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Kozacy przebywali nie tylko w wymi€nionych w dokumencie
trzech miejscowosciach. Wolyn, Podole, Braclawskie stanowily
rozleglq baz~ rekrutacyjnq ludzi wal~sajqcych si~ ро kresach
і utrzymujqcych si~ gl6wnie ze zdobytych lup6w. Cz~sc Kozakбw, kt6ra miala podlegac spisowi, w zimie sluzyla w miastach
і zapewne nikomu z ich pracodawcбw nie byla na r~k~ projektowana ingerencja wladzy centralnej. Kontrola ruchu ludnosci
na tym teгenie byla praktycznie niemozliwa, dlatego tez zarzqdzenie kontrolowania wszystkich wyjezdzajqcych і przyjezdzajqcych do і z miasta bylo z gбry skazane na niepowodzenie. Wymyslone przez urz~dnik6w rozporzctdzenie bylo wi~c, jak si~ wydaje, bardziej obliczone na uspokojenie opinii tatarskiej, niz mialo rzeczywiscie przeciwdzialac samorzutnym wyprawom kozackim.
Nie ustawaly r6wniez najazdy Tatar6w na wojew6dztwa pograniczne, со powodowalo usprawiedliwionq chE;c_ odwetu. W takich wypadkach nikt nie przejmowal siE; niezyciowymi zarzctdzeniami. Brak wiadomosci о realizacji rozporzctdzen wydanych w
1541 r. wydaje siE; potwierdzac t~ hipotez~ ..
W latach 1545-1546 skargi na niepokoje na naddnieprzanskich stepach naplyn~ly ponownie, w jeszcze wiE;kszej liczbie і z
jeszcze ·ьardziej stanowczymi pogr6zkami. Wszcz~te dochodzenie,
jak si~ mozna byl9 spodziewac, nie przynioslo powazniejszych
rezultatбw. Okazalo si~ tylko, ze tym razem w napadach wzi~li
udzial nie tylko Kozacy z Kaniowa і Czerkas, ale r6\vniez z Braclawia, Winnicy. oraz innych miast. ukrainskich. Zlapani domniemani przest~pcy okazali si~ Bogu ducha winni; со wi~cej - z
przesluch~nia wynikalo, ~е tym razem w nзpasciach na kupc6w
wziE;li udzial Kozacy mieszkajqcy w panstwie moskiewskim, w
Putywlu, Czernihowie і Nowogrodzie Siewierskim. Ulokowali
siE; w stepie za Braclawiem і zlupili wielkct karawan~ z towarami, kt6ra starala: siE; omirщc polskie posterunki graniczne. Wnioskl ostateczne z oskarzycieli uczynily oskarzonych: to nie poddani litewscy 1ub polscy, le·s·z п1oskiewscy napadli na kupc6w; zresztct kupcy byli sami sobie winni, ·swiadomie skrE;cili W· stepy
z uczE;szczariego і wytyczonego szlaku ...
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Wielki ksiqz~ oczyWISCie zdawal sobie spraw~ z racji strony
przeciwnej. Dlatego tez zarzqdzil, Ьу na odszkodowanie, kt6re
ostatecznie wyplacil kupcom, zlozyli si~ сі, ktбrzy odpowiadali
za bezpieczeilstwo pogranicza, а wi~c starostowie, straznicy itd.
Decyzja ta nie doczekala si~ egzekucji.
А na kresach pojawili si~ watazkowie kozaccy, kt6rzy zdobyli slaw~ w niejednej juz wyprawie. Byli wsrбd nich m.in. Karp
1\iaslo z Czerkas, Jacek Bilous z Perejaslawia oraz Andruszko z
Braclawia. Ich nazwiska Бudzily u jednych strach, u innych podziw і marzenie о podobnym trybie zycia.
І znowu sprawy toczyly si~ swojq kolejq. Pr6cz ostrych not
tatarskich n:tdchodzily noty tureckie; obok skarg na Kozak6w
skladano zazalenia na post~powanie starost6w, w szczeg6lnosci
zas na Dymitra Sanguszk~ z Czerkas oraz Pretficza z Baru. Usuni~to ich wprawdzie z urz~d6w, lecz sytuacja nie ulegla zmianie.
Byli bozyszczami szlachty kresowej, а przejmujqc narzucone
przez innych metody walki mogli przyczynic si~ do uspokojenia
pogranicza.
W tym tez czasie na scenie pojawil si~ jeden z najwazniej.szych
bohater6w rozgrywajqcych si~ wydarzen - ksiqz~ Dymitr Wisniowiecki. Rok jego urodzenia nie jest znany. Byl potomkiem
wolyilskich Giedyminowicz6w і wlascicielem wielu majqtk6w na
Wolyniu w powiecie krzemienieckim, m.in.: Podhajec, -Okminy,
Kumnina, I:..opuszki. W 1550 r. objql jednoczesnie urzqd starosty
kaniowskiego і czerkaskiego. Trzy lata pбzniej, obrazony na kr6la Zygmunta Augusta, kt6ry nie spelnil jakiejs .jego prosby, porzucil sluzb~ і wraz z oddzialarhi kozackimi, sluzbq і · chlopami
poszedl szukac szcz~scia w Turcji. Przyj~to go tam laskawie, obsypano podarunkami, liczqc na wykorzystanie jego umiej~tnosci
dow6dczych. Wisniowiecki zaskarbil sobie nie tylko lask~ sultana, ale r6wniez chana ta tarskiego. Krok Wisniowieckiego wywolal
zaniepokojenie w Polsce і na Litwie; postarano si~ go wi~c jak
najszybciej sciqgnqc z powrotem. Ро trzech latach zjawil si~ pono\vnie na dworze krбlewskim, korzystajqc z -rekomendacji hetmana polnego koronnego Mikolaja Sieniawskiego.
Prawdopodobnie przywr6cono mu obydwa starostwa і zarazem,
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zezwolono na realizacj~ projektu, kt6ry od pewnego czasu krqzyl ро glowach magnatбw kresowych, pragnqcych zapewnienia
spokoju ziemiom przygranicznym. ·Przeщysliwano nad utworzeniem calego systemu forteczek і twierdz obsadzonych stalymi zalogami, а usytuowanych w miejscach przepraw tata·rskich na
Dnieprze. Pomysly te doczekaly si~ teraz cz~sciowej realizacji.
Wisniowieckiemu zezwolono na wybudowanie forteczki na Malej Chortycy, wyspie lezqcej na Dnieprze, w rejonie przeprawy kolo Konskiej Wody. Wladze, znajqc ksi~cia, wolaly nie angazowac
si~ w oficjalne poparcie jego inicjatywy. Trudno dzisiaj spre.cyzowac, jakie mial plany. Podejrzewa si~, ze nie naruszajqc interes6w panstwa polsko-litewskiego і Turcji zamierzal rozprawic si~ z T'itarami, а nawet - zajqc ich miejsce na wybrzezach
Morza Czarnego. Tymczasem Zygmuntowi Augustowi chodzilo
glбwnie о zabezpieczenie granicy, nie zas о jej rozszerzanie, zwlaszcza ze nadal liczono na dywersj~ tatarskq w dzialaniach prze..
ciw panstwu moskiewskiemu. Jak slмsznie jednak stwierdzil prof.
Zbigniew W6jcik, "Wisniowiecki byl dosc typowym warcholem" 21 і nie liczyl si~ z polskq · racjq stanu.
Wkrбtce p9sypaly si~ skargi tatarskie. na Wisniowieck~ego.
_Zygmunt August tlumaczyl si~, іе Wisniowieckiemu powierzono jedynie pilnowanie granicy na Dni'eprze і liczono na wykorzystanie przezen dobrych stosunkбw z chanem і sultanem. Wszystkie akcje podejmowane byly przez Wisniowieckiego samowolnie - tlumaczyl dalej krбl chanowi. Со wi~cej, twierdzil, umocnienia wzniesione na Chortycy w rбwnym stopniu zabezpieczq
spokбj Polski і Litwy, jak і Chanatu Krymskiego, · gdyz przeszkodzq "Kozakom moskiewskim" dokonywac napadбw na ulusy tatarskie.
Tymczasem car Iwan IVJ Wasylewicz, znany pбmiej jako
Grozny, otrzymal w 1556 r. niepokojqce wiesci, ze chan krymski
zamierza wyprawic si~ przeciw niemu. PostanowH wi~c wyprzedzic zamiary nieprzyjaciela, а przy okazji dowiedziec si~ czegos
dokladniej о planach tatarskich. Wyslal przeto diaka Matwieja
Rzewskieg~ z Kozakami z Putywla nad Dniepr, sk~d mial ruszyc z nurtem rzeki. Drugi oddzial poplyn~l w dбl Donu. Zbie-
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gly w maju z Krymu jeniec potwierdzil wczesniejsze informacje,
wobec czego car z wojskiem pociцgnцl pod Sierpuchow. Tu otrzymal wiadomosc, ze dwustuosobowy. oddzial tatarski zostal rozbity nad Donem, а chan, uprzedzony о zamiarach monarchy moskiewskiego, zmienil kierunek wyprawy, ruszajцc na Czerkasy.
Musial jednak zawrбcic z drogi, Ьо pod twierdzц Islam-kermen
pojawili si~ ludzie Rzewskiego posilkowani przez 300 Kozakбw kaniowskich, ktбrzy nie omieszkali wykorzystac nadarzajцcej si~
okazji do ruszenia na Tatarбw.
Rzewski dobrze wywiцzal si~ z powierzonej misji. Narobil zamieszania pod Islam-kermenem, nast~pnie pod Oczakowem, z kolei zasadziwszy si~ w trzcinach w limanie Dniepru, urzцdzil istne polowanie I_la wojownikбw chana і wreszcie skutecznie zaatako,val glбwne sily tatarskie, ро czym szcz~sliwie wycofal si~ na
"litewski" brzeg dnieprowy. Raportowal wi~c carowi, ze teraz
juz z calq pe\vтnosciц chan nie ruszy na Moskw~, gdyz Ьоі si~
Rosjan, а poza tym na przeszkodzie stanц jego wojskom liczne
choroby, ktбre zacz~ly si~ szerzyc na Krymie.
Partyzancka akcja Rzewskiego stala si~ glosna na Ukrainie,
zyskala tez uznanie w oczach Wisniowieckiego, ktбry dzialal podobnymi metodami. Stwierdzil, ze warto raz jeszcze zmienic mocodawc~. We wrzesniu 1556 r. do Moskwy dotarla prosba Wisniowieckiego о przyj~cie go do sluzby carskiej. Iwan IV zareagowal
,natychmiast, posylajqc do ksi~cia Dymitra dwбch specjalnych wyslannikбw z glejtem na przejazd do Moskwy. Ten jednak nie spieszyl si~ z wykonaniem carskiego polecenia і. oSwiadczyl, ze wczesniej jeszcze dostarczy dowody swej uzytecznosci. Rzeczywiscie, na
skutki jego akcji nie trzeba bylo dlugo czekac. Juz w grudniu
w Moskwie zjawil si~ goniec Dewlet-gereja ze zgodq chana na
zawarcie pokoju oraz obietnicq wypuszczenia wszystkich przetrzymywanych na Krymie jencбw rosyjskich. J ak si~ pбzniej
okazalo, stanowilo to efekt dzialalnosci WiSпiowieckiego. Znajdujqcy si~ wбwczas w Chanacie posel rosyjski Dymitr Zagriazski dowiedzial si~ о zdobyciu z poczqtkiem pazdziernika Islam-kermenu przez Wisniowieckiego, wygranej przezeii bitwie oraz
wywiezieniu dzial tatarskich na Chortyc~.
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otrzymaniu tej wiadomosci car poczul si~ znacznie pewniej і zazqdal od chana zlozenia przyrzeczenia, iz ma dobre zamiary wobec Rosji .. Dewlet-gerej mial jednak nadziej~, ze wczesniej ud.a mu si~ zlikwidowac niebezpieczeilstwo zagrazajqce Krymowi ze strony Wisniowieckiego. Dlatego tez na wiosn~ nast~p
nego roku uderzyl na Chortyc~, jednak mimo kolosalnej przewagi
liczebnej і obl~zenia trwajqcego przeszlo trzy tygodnie musiai si~
wycofac. Wisniowiecki nie omieszkal zapewnic cara, ze dop6ki
trzymac b~dzie Chortyc~ w swych r~kach, chanowi nie uda si~
przedsi~wziqc zadnej wyprawy. Przeliczyl si~ jednak z silami. Juz
jesieniq ruszyla przeciw niemu kolejna wyprawa polqczonycl1
sil tatarskich, tureckich і woloskich. Ksiqz~ nie mial odpowiednich zapas6vv zywnosci і musial porzucic wysp~. Poniewaz Kozacy odeszli od niego, powr6cil do starostw w Czerkasach і Kaniowie, lecz oddal si~ do dyspozycji carowi. Ten jednak poradzil
mu przekazac obydwa starostwa w r~ce kr6lewskie, samemu zas
przyjechac do Moskwy. Gl6wnym powodem decyzji Iwana IV
byl trwajqcy w6wczas rozejm z panstwem polsko-litewskim.
Кsiqz~ posluchal rad cara і nie wyszedl D:a tym zle, gdyz otrzymal od niego. w prezencie rozlegle wlosci. Тymczasem rozzuchwa~
lony chan zazqdal od Iwana IV corocznej daniny,· kt6ra miala stanowic cen~ ewentualnego pokoju. Na szcz~scie dla .cara u jego
boku stal teraz niezastqpiony Wisniowiecki. W 1558 r. Iwan wyslal
go nad Dniepr na czele pi~ciotysi~cznego odddzialu zbrojnych..
Wspomagac go mieli miejscowi Kozacy. Dobrze wymierzone uderzenie natr,afilo jednak na pustk~ - az do Perekopu nie napotkano ani jednego Tatara. \Visniowiecki sqdzil, ze to kr6l uprzedzil chana о zamierzonej wyprawie, nie zrezygnowal przeciez
ze swoich _plan6w і postanowil zasadzic si~ w rejonie Islam-kermenu, czekajqc na wyjscie nieprzyjaciela z legowiska. Realizacj~ tego zamiaru uniemozliwilo polecenie cara wzywajg,ce go
z powrotem do Moskwy і nakazujqce pozostawienie wzdlu± Dniepru kilku niewielkich oddzial6w majqcych strzec granicy.

Teraz z akcjq zaczepnq wystqpili Tatarzy. Ruszyli zimq, z
koncem 1558 r., liczqc na zaskoczenie przeciwnika. Trzy kolumny ordync6w gnaly na Riazan, Тнl~ і Kaszyr~, ale do\viedziaw56

szy si~, ze - wbrew poprzednio otrzymanym informacjom w panstwie moskiewskim jest wystarczajцca liczЬa zo!nierzy
zdolnych do odparcia ataku, zawrбcily na poludnie. Reszty dokonala surowa zima, dziesi~tkujцc ludzi і konie.
Nie min~lo kilka tygodni, gdy na rozkaz carski ruszyla wyprawa odwetowa dowodzona przez Wisniowieckiego oraz okolnic.zego (okolniczy- godnosc na dworze carskim; okolniczowie pelnili _zazwyczaj wazne funkcje administracyjne і wojskowe oraz
piastowali wysokie urz~dy) Daniela Adaszewa. Pierwszy z 5000
ludzi pociцgnцl nad Don, drugi - z 8000 nad Psiol~, а stamtцd ku
Dnieprowi і dalej na Krym. Obydwaj ~pisali si~ doskonale. Pierwszy rozbil 250 ordyilcбw pod Azowem, drugi zdobyl dwa okr~ty
tureckie u ujscia Dniepru, spustoszyl ulusy tatarskie na Krymie
і wycofal si~ bez powazniejszych strat, zajadle scigany przez
chana az do slynnego porohu nienasyteckiego.
Car poczul si~ teraz pewniej, а w jego listach do chana zacz~la pobrzmiewac smielsza nuta. W jednym z nich zapytal nawet wprost: czy lepiej zyc w nieprzyja:Zni, ·czy tez zawrzec pokбj z 11!oskwц? "Rosjanie pisal car - poznali juz drog~ prowadzctcц na Krym, і to zarбwno lцdowq, j,ak і morskц" 22 •
W przechwalkach Iwana bylo sporo prawdy. Ро pierwsze
\Visniowiecki okazal si~ doskonalym przewodnikiem wypraw
przeciw Krymowi, а przej~cie przez wojska rosyjsкie stosowanej
przez niego taktyki walki "partyzanckiej" zacz~lo przynosic widoczne rezultaty; ро drugie - Rosjanie przekon~li si~, ze grozni
Tatarzy krymscy mogц Ьус pokonani nawet na wlasnym terenie
(tam zresztц latwiej niz na polach bitewnych, gromienie nie bronionych zazwyczaj osiedli tatarskich nie wymagalo zadnego talentu) і poczynali sobie coraz odwazniej. Musialo jednak minцc
przeszlo dwiescie lat, nim Chanat Krymski zostal zlikwidovvany
ostatecznie і bezpowrotnie. Wielkie stepy zaczynajqce si~ juz
od· Tuly і ciцgnqce si~ ро sa:m P~;rekop stanowily naturalnц przeszkod~ uniemozliwiajqcq poruszartfe si~ duzych mas wojska; а tylko one mogly doprowadzic do rozwiцzania klopot6w caratu. Niewielkie, ruchliwe oddzialy, jakimi dowodzili Wisniowiecki, Rzewski czy Adaszew, wymag,aly znacznie mniejszej troski, zwlaszcza
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gdy chodzilo о zaopa trywanie ich w zywnosc. Z tym da waly
sebie rad~ same.
Moskwa osiчgn~la wбwczas praktycznie wszystko, со mogla.
Ze strony Krymu nie gгozilo powazniejsze niebezpieczeiistwo.
w' tej sytuacji oczy cara zwrбcily si~ ponownie na Litw~ і Polsk~. \V 1561 г. wznowiono dzialania wojenne na tym fгoncie.
Wisniowiecki znalazl si~ w tгudnej sytuacji. Mбgl zmieniac mocodawcбw bez pгzeszkбd do chwili, w kt6гej nie stan~li przeciw
sobie. Jego wyprawy na Krym satysfakcjonowaly obydwбch, jak..__
dotychczas. Teraz jednak dalsze pozostawanie na garnuszku moskiewskim moglo Ьус uznane za zdrad~ interesбw wielkiego ksi~
cia li tewskiego.
W lecie 1561 г. znalazl si~ na wyspie Monasterskiej na Dnieprze, oddalonej od Czeгkas zaledwie о okolo dwiescie kilometrбw.
Starostц czerkaskim byl w6wczas jego brat Michal. Postanowil
posluzyc si~ nim jako posrednikiem w rozmowach z wielkim ksi~
ciem litewskim. Zamiary ksi~cia Dymitra rychlo zacz~ly zmieniac si~ w rzeczywistosc. Uzyskal zgod~ na powrбt do Litwy,
z jednym wszakze zastгzezeniem: Kozacy, ktбrzy przybyli teгaz
wraz z nіт nad Dniepr, jesli tylko brali udzial w poprzedniej
wyprawie na Oczakбw w 1556 r:, mieli Ьус przerzuceni na front
inflancki. Chodzilo о to, Ьу nie rzucali ·si~ w oczy Tatarom і Turkom і nie przyczynili sit:; w ten sposбb do zaognienia sytuacji na
poludniowo-wschodnich kгesach panstwa.
Wisniowiecki nie potrafil zyc spokojnie. Natychmiast ruszyl
pod Oczakбw, а potem jeszcze kilkakrotnie szarpal posiadlosci tatarskie. Zygmunt August patrzyl na to troch~ przez palce, z jednej
strony uznajчc nawet potrzeb~ tego rodzaju aktywnego zabezpieczenia pogranicza; z drugiej - wiedzцc, ze w razie .koniecznosci
w kazdej chwili mozna b~dzie zwalic win~ na nieposluszenstwo
ksi~cia. Wolni Kozacy, ktбrzy towaгzyszyli mu w tych wyprawach, nie byli przecie:i regu1a~~ym wojskiem litewskim, а wi~c
і odpowiedzialnosc paiistwa za · ich poczynania byla ogгaniczona.
Ucieczka ksi~cia Dymitra wywolala zaniepokojenie w Moskwie. Wyslany przez Iwana IV na Litw~ Andrzej Klobukow
otrzymal instrukcj~, jak nalezy zachowac si~ w Wilnie: "Jesli za58

pytajч о

Wisniowieckiego, odpowiedziec: przybyl do naszego gosudara jak pies і uciekl od niego tez jak pies, nie czyniчc mu
zadnych szkбd, podobnie jak і jego ziemi". JednoczeSпie Klobukow mial si~ dowiedziec, czy Wisniowiecki otrzymal_ od wielkiego ksi~cia jakies wynagrodzenie, czy znajduje si~ na jeg.o dworze і jakie zajmuje stanowisko !з.
Naszemu bohaterowi nie pozostalo juz jednak wiele zycia. W
Polsce cieszyl si~ znacznч popularnosciч і mial tutaj wielu przyjaciбl. Znajdowal si~ wsrбd nich Olbracht ~aski, syn wojewody
sieradzkiego Hieronima і bratanek Jana Laskiego, wybitnego
dzialacza polskiego ruchu reformacyjnego. J ego posiadlosci rozrzucone byly zarбwno w Polsce, jak і na W~grzech. Wplчtal si~
w awantur~, ktбra miala doprowadzic do osadzenia na tronie
moldawskim Jana Heraklidesa, despot~ wysp Samos і Paros.
Pбzniej jednak poklбcil si~ z nim о pieniчd.ze і rozpoczчl przygotowania do usuni~cia swego podopiecznego. Kolejnym kandydatem do tronu stal si~ Dymitr Wisniowie~ki, mogчcy wylegitymowac si~ powinowactwem z panujчcym w Moldawii w latach
1457-1504 Stefanem IV Wielkim. Stryj Dymitra byl bowiem zonaty z cбrkq Stefana.
Ambicje ksi~cia rosly z kazdym dniem. Gdy w lipcu 1563 r.
przeciwko J_anowi Heraklidesowi wybuchl bunt bojarбw, ktбrzy
oglosili nowym hospodarem hetmana Stefana Tomz~, Wisniowiecki ruszyl Wl~az z Kozakami do Moldawii. Poczq tkowo wszystko
ukladalo si~ ро jego mysli, gdyz Tomza zgodzil si~ ria rozmowy
w sprawie sukcesji ро Janie Heraklidesie. Wkrбtce okazalo si~,
ze byl to tylko podst~p. Kozacy zostali rozbici przez oddzialy
Tomzy, natomiast Wisniowieckiego wzi~to do niewoli. wraz z
przyjacielem Laskiego Janem Piaseckim і wydano Turkom. Sultan Sulejman І nie zawahal si~ ani chwili przed skazaniem obu
na smierc. Marcin Bielski opisywal ich ostatnie chwile w swej
K1·onice wszystkiego swiata:
[...] tam па haku obadwa zawieszeni byli nad odnog<:\ morskч ku Galacie idqc. Piasecki latwiej skonal, Ьо leC<:\C uwictzl na haku za ud,
а glow4 sj~ na dбl оЬІГб,сіl, ІЇ taJk: pr~ko go dm':ew zЗJlala. А ,Wd:Sniolw-iecJki
za zebro uwiqzl і tak oczyma si~ оЬrбсіІ ku gбrze, przeto byl tyw do
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Prawdopodobnie wlasnie smierc Wisniowieckiego znalazla
swoje epickie odzwierciedlenie w znanej starej . dumie kozackiej
о Kozaku Bajdzie:
. _Oj, pije Bajda miбd-gorza!eczk~,
Nie dzien, nie .nock~ d піе godzineczk~.
Przyszedl do .niego ca1r turecki:
- Со robisz, Ваjdю moloj~ki?
- Pij~, carze, miбd-gorzaleczk~,
Nie dzien, nie rюck~ і nie godzineczk~.
- P·rzesitan, Bajdo, bajduгzyc,
W·ei mojq согk~ і idz !l'lzqdzic!
- Corka twoja - poganika,
А cala w:iara tuтe~ka, to wiraтa prz.ekl~t·a.
Oj, jaik krzykпie ca:r turecki
Na sw·oje slu.gi, s!ugi шolojec'kie:
- Weicie Bajd~ і zwiq~cie,
Ha!kiem za zeЬro, hakiem zaczepcie!
Wzi~l.i Eajd~, zwiчzaИ
І

hakiem za zеЬго, hak iem zaczepiH.
Wisi Bajda na dq•beczku,
Nie d:z.ien, nde dwa і rnie jednч :nock~.
Przy.sІZedl do niego ca:r tUJгecki:
- Na сю patrzysz, Baj'do mo}ojeclki?
- Patrz~, ca:rze, na dwa dq·beczki,
А na tych ·dчb007Jka'ch siedlzq go!q·beczki.
P.ozw&l, сатzе, rorczek WZЇC!C.
ТоЬіе na kolacj~ golч·Ь.eC7lk.a z·djqc!
Oj, jak stneldl Вajda z luku
Trafil cara prosto mi~dzy uszy.
А СЗІrус~ w potylic~,
А aaтsrk~ c6rec·1Jk~ w •samq gl6weczk:~.
- 'Dobie, сатzе, w ziemi gnic А Bajdzie mbodemu m'iбid-goгzalk~ ріс! 2s

О
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tragicznej smierci Wisniowieckiego krqzyly legendy. Stal

si~ jednym z najpopularniejszych bohaterбw opowiadafl kozackich. Slawny za zycia w Polsce, na Litwie, Ukrainie, w pa:б.st-
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wie moskiewskim, w Turcji oraz wsrod Tatarow, ро kazni w Carogrodzie (Carogrod - slowianska nazwa Stambulu) stal si~ jeszcze bardziej znany. LiczЬ~ wielkich czyn6w ksi~cia Dymitra powi~kszyla jego nieustraszona podobno - · postawa w czasie
egzekucji, kt6ra, jak twierdzono, wzbudzila podziw Turkow. Magnat kresowy, zr~czny dow6dca nieregularnych oddzialow grasujqcych na Naddnieprzu, ambitny watazka lawirujqcy mi~dzy
trzema monarchami, stal siE: pierwszym bohaterem Kozaczyzny,
kt6r,a uzn.ala g.a nie tylko za swego herosa, lecz .nawet twбrc~.
Wiesci о sukcesach Wisniowieckiego przyczynily si~ do zwiE:kszenia liczby Kozakow, zachE:conych jego legendarnym przykladem. Poczynali sobie coraz smielej, przyczyniajqc klopot6w zar6wno Tatarom, jak і pailstwu polskiemu, kt6re obawialo si~
niebezpiecznych konsekwencji starc prowokowanych przez Kozaczyzn~.

Dal temu wyraz w swym uniwersale do Kozak6w kr61 Zygmunt August. Pisal 20 listopada 1568 r., adresujqc swe poslanie
do "Kozak6w tych, kt6rzy z zamk6w і miast naszych ukrainnych, bez rozkazu і wiedzy naszej hospodarskiej і starost6w naszych ukrainnych, zjechawszy, na Nizu, na Dnieprze. і na innych
miejscach mieszkajq". Stwierdzal, ze powiadomiono go о "swawolnym" ich zyciu oraz о napadach na poddanych sultana і chana. Informowal,. ze wladcy сі chcq zyc w przyjazni z Polskq
і przekazali mu stosowne zapewnienie na pismie. Postawili wszakze jeden warunek: zaprzestanie kozackich wypraw na ich posiadlosci. Krбl nakazywal wi~c Kozakom, а Ьу swymi "swa wola,...
mi" nie sprowadzili nie~ezpieczeilstwa na panstwo і "nie naruszali pokoju pospolitego". Kozacy mieli powr6cic z Naddnieprza .do zamk6w і miast kresowych, Ьо
wsz~dzie p:rzy zam!kac~h naszych z;najdzie sdc.; d.la was slu:Z.Ьa, za ktбrq
kazdy z was otrzyma od nas zaplatc.;. w przeciwnym wypadku starostowie ukraiilscy, ktбrzy juz otrzymali od monarchy odpowiednie dyspozycje, mieli surowo karac wszystkich naruszycieli pokoju 26•

Uniwersal krбlewski · wydany zostal niemal w przededniu
unii lubelskiej, zawartej uroczyscie aktami z 1 і 4 lipca 1569 r.
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Nieco wczesniej, w marcu tego roku, inkorporowano do Korony
wojewбdztwa wolyilskie, braclawskie і podolskie, а nast~pnie
tez kijowskie. Skutkiem tego Rzeczpospolita Obojga Narodбw
przejmowala z Wielkiego Ksi~stwa Litewskiego odpowiedzialnosc
za sytuacj~ panujqcq na pograniczu. Uniwersal byl wi~c prawdopodobnie jednym z krokбw uczynionych w prz.._ewidywaniu rychlej unii. W .zasadzie zawarte w uniwersale stwierdzenia nie byly niczym. nowym. Juz wczesniej podobne zalecenia skierowano
do starostбw czerkaskiego і kaniowskiego. Jednak tym razem
krбl zwrбcil si~ bezposrednio do Kozakбw і staral si~ powstrzymac ich od akcji przeciw poludniowo-wschodnim sqsiadom nie
tylko grozbq, ale rбwniez obietnicq wyp1acenia blizej nie sprecyzowanego wynagrodzenia za powinnosci odbywane w miastach
і za sluzb~ zamkowц. Oczywiscie nie wykluczalo to mozliwosci.
uzycia ich kiedy indziej przeciw tymze Tatarom і Turkom, ktб
rych teraz oslanial krбlewskim majestatem. Doswiadczenie wojenne Kozaczyzny bylo nie do pogardzenia, dlatego tez krбl staral si~ miec ich na podor~dziu, w poblizu granicy. Podstawowym
powodem zalecen zmierzajqcych do wycofania Kozakбw z Nizu
do zamkбw і miast ukrainskich byla wszakze ch~c ustanowienia
nad nimi scislej kontroli. Poprzednie рrбЬу tego rodzaju zakonczyly si~ przeciez fiaskiem.
Akcja ta pomyslana zostala rбwniez jako przejaw dobrej
woli wobec sqsiadбw Rzeczypospolitej і miala ukazac dqzenie
monarchy do utrzymywania z nimi stosunkбw pokojowych. Nie
zdalo si~ to wszakZe na w1ele. Czy zresztц moglo Ьус inaczej?
Papierowe deklaracje, takiez obietnice, а nawet grozby nie
zdolaly powstrzymac coraz liczniejszej masy Kozakбw od dotychczasowego trybu zycia. Prowadzili go juz przeciez od kilku
generacji; korzystali z opieki urz~dnikбw krбlewskich, а nawet
- jak dowodzil przyklad Dymitra WiSпiowieckiego - z doswiadczenia і autorytetu moznych magnatбw kresowych. Projekty stworzenia z nich zalбg osadzonych na stale w najblizszym sцsiedztwie przepraw tatarskich przez Dniepr swiadczy:ly, ze і wladze pailstwowe zamierzaly UZyC ich do zabezpieczenia najbardziej niespokojnego odcinka granicy. Nie moglo to nie
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~lywac- na lekcewazenie krбlewskich rozkazбw, а przede wszystkim - zakazбw.
W najgorszym razie mogli zaufac rozleglym rбwninom stepowym, gl~bokim jarom і mrocznym puszczom, w ktбrych zawsze
znajdowali schronienie przed przesladowcami. Stali si~ juz bowiem trwalym elementem naddnieprzaiiskiego krajobrazu.

ROZDZIAL TRZECI
CHANAT KRYMSKI І ORDY: JEDYCZKULSKA, PEREKOPSKA, OCZAKOWSKA
ORAZ BUDZIACKA - OBYCZAJE TATARSKIE - SPOS{)B PROWADZENIA WAL·
КІ ~ LOS JE:LQ'COW TATARSKICH - AKCJA HETMANA POLNEGO KORONNEGO
JERZEGO JAZ~OWIECKIEGO W 15'12 R. - BOHDAN RбZY:RSKI - UNIWERSAI.
15'18 R. І REJESTR KOZACKI - KOZACY W WOJNIE MOSKIEWSKIEJ - NIEPOKOJE NA KRESACH - KONSTYTUCJA "PORZJ\DEK Z STRONY NIZOWCOW
І UKRAINY" (1590 R.)

Przez wiele pokolen ziemie ukrainskie stanowily teren, na ktб
rym scieraly si~ interesy tatarskie, tureckie, litewskie, polskie
і rosyjskie. Zaciekle nieraz walki odbijaly si~ na losie ludnosci.
Та bogata kraina byla niemal stale zasnuta dymem pozarбw,
skцpana we krwi jej mieszkanc6w, wypelniona j~kami і krzykami rozpaczy mordowanych, gwalconych, uprowadzanych w niewol~ і pozbawianych swego dobytku. Rzadka siec wчtlych
umocnien і drewnianych stanic nie dawala wystarczajqcej obrony przed napastnikami. Kozaczyzna jawila si~ przeto jako czynnik oslabiajцcy nieustanne zagrozenie zewn~trzne.
Najuciqzliwszymi sqsiadami byli Tatarzy. Z ich strony czyhalo stale і nie dajqce si~ przecenic niebezpieczerl.stwo. Ciqgle najazdy і wywolane przez nie spustoszenia staly si~ gl6wnц przeszkodq w zagospodarowywaniu ziem naddnieprza:б.skich. Nikt nie
byl tu pewny jutra, poza p6znq jesieniq w kazdej chwili m6gl
oczekiwac napasci. Zdarzaly si~ one niemal corocznie, niekiedy
przybieraly гozmiary kl~ski zywiolowej, tak bylo w latach: 1516,
1537, 1575, 15.89, 1593, 1640, 1666 і 1671.
W powstalyrn w ХІП w. wielkim pa:б.stwie mongolskim Zlotej Ordzie, rychlo zacz~ly si~ ujawniac tendencje odsrodkowe. W ich nast~pstwie Krym, kt6rego wladcц byl chan Hadzi-gerej, w 1449 r. uznany zostal za niezalezny. Dzi~ki ротосу
Moskwy і Litwy udalo si~ Hadzi-gerejowi umocnic wywalczonц
pozycj~, lecz juz jego nast~pca Mengli-gerej musial w 1475 r.
uznac zwierzchnictwo Turcji. Zaleznosc ta miala cz~sto tylko
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formalny charakter. Chanowie · krymscy bili wlasnц monet~,
przyjmowali і wysylali poselstwa, а przede wszystkim dysponowali licznyrri і bitnym wojsk.iem. Zawsze jednak musieli liczyc si~
z niozliwosciq interwencji tureckiej w swe wewn~trzne sprawy,
zwlaszcza ze ·і .w samym Chanacie niejednokrotnie dochodzilo do
wasni і walk mi~dzy ambitnymi feuda!ami tatarskimi. Pewnq
niezaleznosciq cieszyly si~ tez zwiцzane z Krymem і koczujqc~
w jego sцs:ledztwie ordy: J edyczkulska, ·Perekop~ka, Oczakowska і Budziacka.
Orda J edyczkulska zajmowala ziemie polozone na lewym
brzegu Dniepru, rozciqgajq~e si~ od Kizykermenu lezqcego w
poblizu przeprawy tawanskiej · az do ujscia Konskiej W ody, а nast~pnie wzdluz jej biegu do zrбdel. Koczowiska tatarskie znajdowaly si~ w bezposrednim sqsiedztwie terenбw zajmowanych
przez Kozakбw, grupujцc si~ glбwnie nad .malymi, lewobrzeznymi doplywami dolnego biegu Dniepru oraz w poblizu stepowych
zr6delek rozrzuconych na wielkiej przestrzeni і w sporej od
siebie odleglosci.
Orda Dzambojlucka koczowa!a na terenach lezцcych na poludnie od ziem ordy Jedyczkulskiej, а wi~c takze na Lewobrzezu, od Kizykermenu do Kinburnu, а nast~pnie na wsch6d az do
Perekopu, stanowiqcego jej gl6wnc:t siedzib~. Stctd tez powszechnie nazywano jц Perekopskц.
OrCla Oczakowska (zw,ana tez Jedysanskц) miala w swym
\Vladaniu terytoria usytuowane na prawym brzegu Dniepru,_
poczynajqc mniej wi~cej od ujscia Kamienki az do Bohu і dalej
jego biegiem w dбl do . Oczakowa, b~dцc.ego stolicц tego .plemienia. Z nimi takze cz~sto stykali si~ Kozacy, scierajцc si~ w
zimie na zamarzni~tym Bohu stanowiцcym poludniowц granic~
Dzikich Рбl.
Tatarzy budziaccy zajmowali wybrzeza czarnomorskie mi~dzy
Dniestrem а Dцnajem і mi~dzy Akermanem (Bialogrodem)
а Kiliq, na nadmorskich nizinach Moldawii ..
О Budziakach pisal Beauplan, ze
jest to o~sc Tata.rбw nd:ezaJe:Zmych, nie sh;Ichaj~cych nd chana, ni
Tutka. [... ) B~dzie tam z 80 · lub 90 wsi. Сі [...] swawolni Tatarzy со
5 .- Na dalekiej Ukralnte
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cLnia wypu·szczajq S!i~ na Dzi!Юie Pol~ аЬу ротуwас chxze5oijan Іі. sprzedaw·ac ilch pat~m na gaJ.ery, gdy± zyjq ОІІ1!і wylЦ~crmie 1Z 'gll'abieZY, talk
jak pt·alci d!Зipie:ine. Wpadajq czasem na UikJI-ain~ ,і Рюdіо[е, Ше ~osta
jq taлn j.ednak ·dluzej ti w kai2xlej chwtiJ:i ~awli Sq d.o тY'ohle'] uct~zki,
tym bardziej ze jest ich nie wi~cej, jak 4 do 5 tys. ·Sч to Tatarzy, choc
nieusiann,ie przeby\wajq :na grandicach bqd·z ,na Dmkic·h PrOilaoh, wsie icl1
sц przenosne, poniewaz domy budujч na dwбch kolach [... ]. Za moich
czasбw .przebywalo tam ze 20 ООО uciekinierбw lub banitбw. Tatarzy ~і
s(l waleczniejsi od ty;ch, ktamy zamieszkujч Кtrym, poiilliewaz lepiej znosz,q ti'JUdy wюjeime, ja!kю ze .cikazj~ ро ltemu II1la!jq II1Iieustaninie. Jemzч
lepiej kanno niz inni. Na rбwninach rozlozonych mi~dzy Budziakiem а
Ukiradlnц przeІbywa zaІZwyczaj 8 .. do 10 tys. Taltarбtw podzi:elІO!nych na oddzialy, karЬdy рю tysiчc ·J,udzi, oldida1one 01d sdeiЬie о 10 lub 12 ,miJ.. Czyпi(l taJk, ~dyтZ Dhcч ISi~. !atlwiej W"Zobogaoic, а talcie ze ~gl~u na niebezpieczenstwo, lctб.r.e czyha pr:zy poruszall1iu si~ ро tych poilach І.

Dopiero w 1637 r. Tatarzy Budziaccy uznali zwierzchnictwo
chana krymskiego. W innych ordach sprawa byla о tyle prostsza,
ze ich przyw6dcami zostawali zazwyczaj czlonkowie rozbudowanej rodziny Gerej6w, rzqdzqcych na Krymie, Jub wysocy urz~d
nicy czy dow6dcy oddzicйбw chan6w z Bachczysaraju.
Jak si~ oblicza, liczebnosc czterech wymie:riionych ord wynosila w 1625 r. - 50 ООО jezdzc6w, а w 1705 r. - 60 ООО, przy
.czym wykazywala ona stalq tendencj~· wzrastajqcq. 21•
Sqsiedztwo z Ukrainq nie prowadzilo Wylqcznie do starc zbrojnych czy obustronnych napasci. W poczqtkowym okresie, gdy
ordy .tatarskie osiedlily si~ dopiero' na wybrzezach Morza Czarnego, utrzymywa!y one na og6l przyjazne stosunki z mieszkancami Naddnieprza. Rozwija! si~ handel bydlem, produktami rzemiosla, suknem · і zywnosciq. Sytuacja zmienila si~ diametralnie
ро podporzqdkowaniu Tatar6w Tur}{om. Tatarzy stali si~ ich
strazq przedniq і wykonawcami ekspansjonistycznej polityki Porty. Rychlo tez zyskali zlq slaw~ gl6wnych dostawc6w jasyru {tur.
esir - jeniec wojenny) do Stambulu. Dzi~ki nіт powstawaly
przy dworze sultaiiskim oddzialy janczarskie, skladajqce si~
z wychowanych w nie\voli mlodziencбw zlapanych w czasie' wypraw wojennych. Dziewcz~ta schwytane na ziemiach slowiailskicb zamyka.no w haremach dostojnik6w tureckich.; wiele niewolnic, takze..: pochodzeцia_: szlacheckiego, zqstawalo zwyklymi
1
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sluzчcymi. Rбwniez wsrбd

wioslarzy na galerach spotkac mozna
bylo sporч liczb~ mieszkancбw ziem kresowych zagarni~tych w
czasie tatarskich napasci.
Tatarzy nie mieli ·wprawdzie stalej armii, lecz nie narzekali
na brak wojownikбw. Ich zdolnosc mobilizacyjna byla bardzo
duza. Jednorazowo mogli wystawic wojsko grupujчce az jednч
trzeciч calej ludnosci plci m~skiej. Koczowniczy tryb zycia і liczne napady na sчsiadбw zmuszaly ich do otaczania szczegбlnq
troskq koni oraz innych zwierzчt pociqgowych: wolбw і wielblctdбw. Sqsiedzi Chanatu zdawali sobie z tego spraw~ і dosc
cz~sto napadali na stada wypasane na stepach, uprowadzajчc
je w glчb swoich posiadlosci.
Ordyncy w zasadzie nie uzywali broni palnej, przedkladajчc
ilad nіч luki, ktбrymi wladali wysmienicie, razчc celnie strzalami nieprzyjaciela nawet z p~dzqcych koni і z odleglosci kilkudziesi~ciu metrбw. W wypadku podj~cia wypraw nie stanowiч
cych cz~sci wi~kszej і na dluzszy czas zaplanowanej kampanii
prowadzili ze sоЬч wiele tysi~cy koni luzem, ktбre wymienianq
w czasie jazdy, а cz~sc z nich przeznaczano na pozywienie. Prбcz
tego zabierano zapasy. zywnosci і broni. Wedle slбw Beauplana
odziewali si~ w krбtkie koszule z lnianego рlб~а oraz szarawary
z plбtna podszytego Ьа welnq.
Мaj~ejsd spoSirбd nd.~h posiadaj~ рІб:сіЄ!ІШ'lу ka:fitan wyszywaJny Ьa
welnct, а na to plбcienn~ sukniє: zdobn~ w lisie lub wspaniale kunie futro,
takctz czapk~ oraz safianowe buty czerwone bez ostr6g. Zwykli wojownicy. maj~ na grrz;b,iecie jedyJl!i:e .oponcz~ haramd~, а w upal Lu1b deszcz
•oЬr.aJcaj~ j~ W·elln~ na wtietrz.ch і gdy sіє: .Юh taik WІ]dlzi uiЬII"ЦIIlych iiOdcrza:s
niespoк:lJZ!iewaneg;o spotilm.n!ia w polu, dajq pO!Wб.d ·do tlrw·~ jako ze m<>Zna :Lch WZiqc za Ьіа.lе nd. ediw.ied:zie posadoone na loomach, а1.е· ztm~.
w chlбd odWІracaj~ s:w~ s~u~ь~ wel:rщ do wew.n~rz, а podoЬn!ie czym~
z c:zapkami, kt6re sч z tej samej materii а.
1

Ich uzbrojenie skladalo si~ z szabli, lukбw z kolczanami,
mieszczqcymi 18-20 strzal, і nozy. "Tylko najmaj~tniejsi noszч kolczugi; inni z braku srodkбw wyruszajq na wojn~. tak
jak stojq" 4 • Do ·wiчzania jencбw sluzyly dziesi~ciometrowej dlu.;.
gosci rzemienne arkany.
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· .Powszechny podziw budzily tatarskie umiej~tnosci jezdzieckie.
Potrafili w biegu przesiadac. si~ z konia na konia, przeskakujqc na luzaka prowadzonego ро prawej stronie. Ich konie, zwane
bachmatami, byly wprawdzie niewielkie і kr~pe, ale odznaczaly
si~ ogromnq wytrzymalosciq і zdolne byly do przebiegni~cia 2030 mil bez odpoczynku.
Pozywienie. Tatar6w bylo na ogбl skromne. Chleba nie uzywali. Z upodobaniem jedli konin~, rzadziej wolowin~ lub. m.i~so
kбz і owiec. Jesli mieli mqk~, mieszali jq z krwiq zabitych zwierzqt, gotowali, а· naste:pnie smazyli.
Z miE:Sem :zas poot~pujц w ten s:pooob: dzielц je ·na cz~c.i і t~rzy
·z nic.h od;daІjq tQW31I"Zyszom, шtбirZy go nie majц, dla siebie zat~rzymujцc
jedynJie cz~sc zadndц, !Югаjцс jц na jak najsze:I'Isze plalty w ·na']baгdziej
:rhi~sistym і ob:f.ity.m miejscu na ~'bo.Sc zal·edwie jedJnego do d·wбch
palcб:w. Pюik~ojone platy kladч na J.Gonski:m grzbiecie і solц z wier:zchu,
powodujцc, Ьу jaik najrwJ~cej kirrwawdly. Na.St~pni·e dю:siadajц koruia і j•adц np ndJrn dw!ie lub tтzy g9dzi.ny w tempie, w jakim ikгoczy cale wojsko. Na.s:t~pnie S'Chod:zч z kюillia, odsalajц mi~so, odW1Гacajч jego plas;try,
а. palcami zbierajч pian~ z potu і ZІra:szajц owe potraмry z obawy, Ьу
si~ zbytm1ю ni·e zeschly. UczytnLwszy to, ponQWmde solц і poJWodujq !Гбw
niez z tej strony krwawienie dosyc silne і raz je·szcze galopujq przez
dwie lub t'l"zy godziny. Wбwczas mii~o jest juz na1ezycie skru.szale, jakby duszone, wed1e ich smaku 5•
Reszt~ mi~sa gotowano z niewielkq ilosciq so1i, nie dopuszczajqc do powstania piany:
Gl6wnym na{:юjem ludzi bogatszych byl kumys - kobyle
mleko, а wytopionym z koni tluszczem kraszono kasz~, ktбrq
jedli bez wyboru, zar6wno j~czmiennq, jak і jaglanq czy gryczanq. Tatarzy znali rбwniez ryz, kt6ry sprowadzali z zagranicy.
Religia muzulmailska zabraniala im. spozywania wieprzowiny.
Beauplan twierdzil, ze znali si~ takze na syceniu miodu.
Сі, kt6rzy zamieszkujq шiasta, SC! bЗJI'!dziej ·cywilizow.aJnJi. Chleb sWOJ
piekq w · sposбb zbli~cmy dю вas.zego .. Ic-h wsp61nym na;podem jest b;raha,
sporzqdzama z gotowanego prosa. Nap6j t·en jest g~g.tszy od mleka, nie
upija wszakze. Pijq ani rб!w.nde± \Vбdk~, ktfuц im przyiWO!ZЧ z KonstantyOOpola. J·est tei jesz·cze imlny nta(p6j, jak1i sobie przyrrzцdzajц __ biedacy,
kt6rych nie stac na zaku.p Ьтаhу. А oto jak go prZY'l"Zq'dzajq. D:o haryl-
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ki wlewajq k.тowie bq;di o•wcze czy t~ kozie mleko, ubijajCІ, je і zebrawszy troch~ masla, reszt~ za!И:zyrnujq, zlewajчc do d!llbanб:w, Ьу im sfuzyla za g·otowy jui nap6j, kt6ІГу j.edinak szy·bkю ·krWaSnieje. Dl.a:tego tez
przyrzq•dzajч gjo · с~о dnia. Lud ten jest wielce wsrtlrzeшd~Zliwy, nie uzywa
prawie wca1e so1i оо swego po!Zywdenia, wiele natomia.st prrzydajqc przypraw, w tym pieprzu в.
Mi~so pieczorio tez na roznie; gotowano, zachowujqc z niego
\Vywar zwany czoгbg,, wypijany p6zniej ро podgrzaniu.
Gdy otrzymywali rozkaz sultana nakazujqcy wymarsz na
wypraw~, а na jej czele stawa! sam chan, armia liczyla okolo
80 tysi~cy wojownikбw. W innych dow:odzil niq wyznaczony do~
w6dca, zazwyczaj kalga lub nurredin - najwyzsi ро chanie dostojnicy tatarscy, jej zas liczebnosc nie przekraczala 50 tysi~cy.
Najch~tniej ruszali z poczg,tkiem roku, gdy bagna і rzeki byly
zamarzni~te, nie stano\-VЇqc przeszkody ,dla poruszajqcego sіє: wojska. Koni nie podkuwano, czasami tylko przywiqzywano im do
kopyt prymitywne podkowy wykonane z rogбw w~owych. Gubily si~ bardzo latwo, ale mi~kka powloka sniezna chronila prze_d
zranieniem w czasie dlugich przemarszбw. Nie byly zbyt forso\~тne, dzi{:nnie przebywano zaledwie okolo 40 km, na sz~bsze
poruszanie si~ nje pozwalaly tabory, ktбre ciqgn~ly za armiq.
Poruszali si~ dolinami w kilku kolumnach, zachowujqc maksymalnq ostroznosc, Ьу nie odkryl ich nieprzyjaciel, zwlaszcza
Kozacy wyspecjalizowani w. sluzbie wartowniczej na granicach
tatarskich. Wieczorami unikano nawet rozpalania ognisk.

Tata!rzy . - pisia:l Beшpl.am - posuwajq si~ talk oto: 100 kюln!i na
przedzie, tlo jest wla5ciwie w 300, gdy± ka.Zdy z nich [ ••• ] p!ГOIWiadzli. jeszcze
za uzd~ dma lronie zapasowe. ~olio to mOIZe rІozciqgac si~ WІS·Zetrz na 800
do НЮО •Jcrlakow, а. da:Lej w gl~bi b~IZie z 800 do 1000 koni, zajmujqcych
ponad d10Ьre 3 mlile, і do tego saiSni~tych w azterech szeгegach. Zlwyikle
jednak ІSZer.egi t-e rю17Jcd.qgajq sd~ na dlu.~osc ponad 10 m.il. Dla kiogos, kto
tego nde WIO'ZJЇial na wlЗJSIIle oczy, jest t:o widowisiOo niez.wyІk1e, gdyz
80 ООО TatЗJrб.w to ponad 200 ООО kond і narwet drzewa w lesie ІІ1Іі.е stojC4
ciaSniej niili kюnie ich w cmsie owego pгzemarsш. А gdy si~ j.e z da1a
dostr:zega; zd.a s:i~,. ze to сhп:шца wielika na h!ory.wnai-e sd~ W7Jbija, wzra.stajqc w miar~, ja!k si~ zЬHzajq, со przyprarwia о uozucie stlrac.hu nawet
najdzielniejszych, J1ieprzywyklych do oglчdania tego rodzaju legion6w
w takiej Hczbie [laJreZ 7.

69

Dalej czytamy:
tyillloo ZІЬlіІz~ do g1rЗJil.i;cy na mniej Wii~cej 3 lab 4 mile, zana jaikies diwa, trzy dnd.. w wJІhraJnym miejsoo., w kt61rym jak sG!dzG! mogq si~ uJkryc. Szyilro:j~ tedy Ofi1dYI!llk1i, wydajq roмazy
Gdy

SІі~

tІI"zym:uj~ si~

.і ~abieгajq' tc:h~. Ammia odpoІCZ)'iWa, Ьу nastc;:pnde oostac podzie:1юnq na

dwie trzeci.e przezmacza _ si~ na jeden Іkorpu.ІS, а pozOISitala
zoota,je raz jeszcze pod7iie1on.a na dwi.e porowy, а kar.Zda z tych
polбwek tгzeciej cz~Scd tw'O!ГZY sk:Irzydlo prawe і lewe. W ten wlaSnie
sposб:b ІГ.OZSitawdenli wlkn-aczajq, diQ kraju s.

trzy

cz~ci:

cz~sc.

Teraz kosz tatarski, gdyz tak nazywali Tatarzy swoje glбwne
sily, szedl juz dniem і цосч, odpoczywajчc zaledwie jednч godzin~ na dob~, wciчz jeszcze nie przyspieszajчc tempa marszu,
az do chwi1i wejscia w glчb kraju na okolo 400-500 km. Dopiero w trakcie odwrotu zaczynali dzialania niszczчce. . Zadanie to nalezalo do skrzydel, ktбre podzielone na 500-600-osobowe oddzialki rozbiegaly si~ ро okolicznych wsiach, grabily
je і palily, silч lamaly wszelki орбr, zabieraly ludzi і zwierz~ta.
rrzod~ chlewnч gromadzono w jednym zabudowaniu, ktбre nast~pnie podpalano.
Odwrбt odbywal si~ ·zazwyczaj innч drogч niz ta, ktбrч wkraczali do lupionego kraju. ChodzHo о unikni~cie walki z oddzialamj nieprzyjacielskimi, gdyz bili si~
jedyrue w defensyrwie, а do teg~o mUІSZq Ьус je~e czym5 pomqdnie
przy,nagleni, аl!Ьо chyba, ze zdЗII'zy si~, iZ jest kh dmesi~iu na jednego.
[... ] Gdy spotylkajq :AOO.atk6w, to сі рі"~ЄІWЗ.Шdе poklonujq i!ch la!two і ·zm·uszaj::t dю odwrotu, а Tatatrzy ·tym razem szy;Ьciej UDiek:ajq nii st~. Na
~oniec pr,zebieglszy і spust:oozyw;szy k:lгaj, kionczq sw6j · n,a:jazd і W!l"acajч
na ·пzШdе P.ola; !klt6гe гazcdqga,jq, sd.~ 01d grnnicy ·па ЗО lU:IЬ 40 niil w gЩЬ.
Czu.jчc, ,tz Sq w bezpieczmym mtiejsou, ·zatrzy,mujq si~ na dmiiJszy odpomynek, zrbierajqc sйу і wp.тtowadzajчc pQII'Zqdek ·w sІWe szerregi, je8l!i zostal оп zaklб·cony
cza.sdre s.potka1I11ia ·z Pola'k:ami 9.

w

W бwczas tez nast~powal podzial lupбw polчczony z okrucienstwami: gwalceniem zon і cбrek w obecnosci m~zбw і rodzicбw,
obrzezywanie dzieci zgodnie z obyczajami muzulmanskimi, а takze zabijanie opornych lub prбbujчcych ucieczki jencбw.
W letnich wyprawacБ bralo· udzial 10 000-20 ООО Tatarбw,
ktбrzy latwiej mogli ukryc si~ przed okiem Kozakбw strбzujч70

cych na granicach. Wypraw~ poprzedzali pojedynczy jezdzcy
zwiadowcy, wyszukuj~:~:cy najbezpieczniejsz~:~: і najlepszq drog~ leZI:J:CCJ: zazwyczaj w dziale wбd, tak, Ьу nie zachodzila potrzeba
szukania przepraw przez rzeki. Ро przekroczeniu granicy roz_dzielali si~ na oddzialy licz~:~:ce ро okolo 1000 wojownikбw, kt6re szly prz~d siebie w szerokim, kilkudziesi~ciokilometrowym
froncie, w odleglosci okolo 7-10 km od siebie, przy czym sqsiadujqce oddzialy utrzymywaly stal~:~: lqcznosc mi~dzy sob~:~:.
Kozacy wysledziwszy ·najezdzcбw uprzedzali ludnosc о groz~:~:
cym jej niebezpieczeiistwie, zapaJali wici - ogniska na kurhanach stepowych, bili z armat і rozsylali kurierбw. Tatarzy przeczekiwali pierwsza.: ра:ціk~ і uderzali dopiero wtedy, gdy uspokojeni mieszkaiicy powracali do swych. domostw, liczqc' na to, ze
tym razem. nawalnica tatarska przeszla obok ich osiedli. Potem
napastnicy post~po:wali juz zgodnie ze swym obyczajem.
Najniebezpieczniejsi byli Tatarzy budziaccy, ktбrzy wslawili
si~ zr~cznosciq і chytroscia.:. Wierzyli, ze jesli pierwszy z zabitych w starciu .. :wsp6ltowar~yszy .. padnie glowa.: w kierunku natarcia, zakoiiczy si~ ono sukceseni. Dzialali w niewielkich grupach (ро okolo 400 ludzi), kt6re rozdzielali na jeszcze mniejsze
oddzialy, tak ze_ nie pozostawiali za sobq prawie zadnych sladбw. Uderzali szybko і rбwnie szybko wycofywali si~, baczqc,
Ьу miec mwsze s.loiice za so'bq і w ten sposбb ·utrudnic rozpo- ·
znanie ich przez przeciwnika. W czasie potyczek uderzali zwartym s~ykiem, wypuszczali na nieprzyjaciela chmur~ strzal, а nast~pnie natychmiast rozsypywali si~ w stepie. Manewr ten powtarzali wielokrotnie az do· chwili, kiedy wreszcie przesladujqce
ich ~ddzialy rezygnowaly z pogoni.
Pozostawaly ро Tatar.ach p-la\c:z, trupy і zglis~cza. Spiew.ano:
ZasmucHa si~ Uikтailna, Ьо ~ntie 1d:a si~ pгzezyc; ·
Za:deptala orda lroilmi maleil!kde dzieci1
Maleilkie zade.ptala, а wietkie zaЬrala,
Do c.hana pogn·ala 10.
Zagarni~tych jeiicбw przeznaczano na sprzedaz, przy czym
targi niewolnikбw odbywaly si~ zarбwno na Krymie, jak і w
Stambule. Liczebnosc jasyru wahala si~ od kilkudziesi~ciu оsбЬ
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az do pi~cdziesi~ciu tysi~cy, chociaz male. od.dzialki tatarskie nie
gardzily і kilkoma ludzmi. Najch~tniej porywano dzie\vczt::ta,
nazywano to "bialym jasyrem", od bialych chusteczek, kt6re zaWiqzywano na ich ·glowach.
Wielu jencбw gin~lo ро drodze nie wytrzymawszy trud6w
marszu. Los pozostalych tez nie Ьу! godny pozazdroszczenia.
W Kafiie ladowano ich na statki, na kt6rych byli tak stloczeni,
ze nie mogli si~ ruszac і niekiedy spali na stojqco. Taka podrбz trwala .nieraz tygodniami, zalezalo to od odleglo5ci do miejsca przeznaczenia і od pogody. Ze zmariymi nie robiono ceremonii і wyrzucano ich ро prostu za burt~ do morza.
Chlopcy ро obrzezaniu і ро przejsciu na wiar~ muzulmanskC!
stawali si~ janczarami, to jest czlonkami gwardii sulta:rlskiej,
"dziecmi sultana". -Dawalo im to mozliwosc zrobienia kariery,
spora bowiem ich ·liczba otrzymywala ро osiчg~i~ciu wieku dojrzalego wysokie stanowiska urz~dnicze lub wojskowe. Najladniejsze kobiety trafialy do hare~?w sultanskich- serajбw. Slynna stala si~ historia pi~knej Roksolariy, zony ·sultana · tureckiego
Sulejmana І, cбrki рора z Rohatyna,. zmarlej w 1558 r.; zonq
Osmana ІІ, panujчcego w latach 1618~1622, byla Milikija, prawdopodobnie chlopka z Ukrainy.
Niewolnicy z jasyrбw tatarskich pracowali przy robotach publicZJ1ych w calyin panstwie tureckim, od Konstantynopola ро
Tunis і Algier. Wsz~dzie te~ znajdowali si~ w koszmarnych
wr~cz warunkach. W dzien zmuszano ich do. trudu ponad sily
w upalnym sloncu, na noc zamykano w ciemnych і wilgotnych
podziemiach twierdz. Za pozywienie sluzyla ii:n zazwyczaj padlina, w ktбrej cz~sto znajdowano gniezdzчce si~ __ juz robadtwo.
Cialo okrywaly lachmany, а. surowi nadzorcy nie szcz~dzili razбw.
Nic tez dziwnego, ze marli jak muchy. Na ich miejsce wkr6tce
przychodzili nowi nieszcz~snicy. Jeszcze gorsza byla sytuacja
tych, ktбrzy trafiali na galery.· Galera miala zazwyczaj dwa poklady, dwa-trzy maszty z oiaglowaniem і kilka dzial. WiosJarze,
ktбrych bylo okolo trzystu, przykuci do wiosel siedzieli na 25-30 lawach usytuowanych w poprzek pokladu і rozdzielonych оСІ.
siebie przejsciem. Na jedno ci~zkie wioslo przypadalo ро 5-6
1
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wioslarzy. W przejsciu, mi~dzy rz~dami law, przechadzal si~ nadzorca z knutem w r~ku і przy jego·pomocy ":regulowal"· szybkosc
uderzen .wioslem oraz. tempo galery. W czasie podr6zy morskiej
galernicy praktycznie nie wstawali ze swoich miejsc, sp~dzajqc
na. nich dnie і noce, niemal bez odpoczynku. Wytchnieniem bylo
j edynie wplyni~cie do portu, ·gdzie niekt6rzy z nich korzystali
z mozliwosci pracy na .lqdzie, gl6wnie w charakterze tragarzy.
Wiesci о ich losie przedostawaly si~ na Ukrain~ budzqc groz~ і powszechne wsp6lczucie. Wsr6d dum ukrainskich pojawily
si~ r6znego rodzaju "placze niewolnik6w".
niedziel~ swi~tч to nie orly siwe zakr~czaly,
to .biedn'i niew.olnicy w nie\\roli ci~zkiej zaplakali,
R~ce ku gfu'ze wmosili, kajdanami .zadzw'()'Ilili,
Рапа milos-iernego prosili і Ьlagali:
"Zeslij nam, . P<m·ie, z nieb.a dгo.bny desz-cz,
А z NiZu Ьuj!I1y wiat,r!
А nieclщjby і ~nawet na Morzu Czaxnym wzniosla si~ bystra fala!
А niechajby і :naмret kotwice wyr,waJa z turecikie'j galery!
Во dosc nат juz turecka bisurmaiis:ka galeгa dokuczyla:
Kajdany zelazne w .no.gi •nЗJm si~ w.ryly,
Biale cialo kozackie-moliOjeckie az do kosci zбltej przepalily".
Basza tu!I'ecki, bisu:mnanski,
Nieqo.wiarek chrzescijanski
Ro rynk:u si~ przechad,za,
Pilnie si~ temu przy:slu'chuje,
Na slugd swoje, na Tuii'ikow-janczar6.w z wsoieklosci zakrzykuje:
"Ja wam ka.Z~, Tu.rcy-janocz.arтowie, pi1nie si~ sta!l'ajcie,
Od: rz~du do rz~u · przochodicie,
Ро trzy p~z~i tanniny і czeгwonej w1k1ilny chwytaj:cie,
.Biednego n:iewolrrika ро trzY'kirтoc w jednym miejs-cu za.cinajcie"!

W
А

Duma konczyla

si~

slowami:

Wy:wiedz, Panie, Wiszystki~h niewolnikow bdednych
ci~Zki.ej niew:oli tuтeclciej,
Z galery ЬisuФm.an.skiej
Na ciche \V\Qdy,
Gd.zie j.asne gwiazdy,
G-dzie kira.j wesoly,
Gd.z.ie narбd chrzczony,
D.o mia.st ch,rzescijanskich! 11
Z
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Teoretycznie istniala mozliwosc wykupienia jenc6w z rqk tatarskich ·czy tureckich, ale dotyczylo to glбwnie szlachty, kt6rej
rodziny mogly zgromadzic odpowiednie srodki. J ednak Kozacy
r6wniez n1e tracili nadziei:
Klania si~ biedny ntewo1nik
Z zieлni tu['e-c-kiiej, wіату bisu;mnansil~iej
W S.trІCmE: miЗІSt c·hirzeScijaiiskkh - ojca
matusi.
А ze nie mo±e on SІіЕ: 1m pok1001:ic,
Klania si~ tyl:kю golqbeC'zkiom silwyrn:
"Golqibec7Jlш siwy!
Ту dalekro la,ta.sz, ty dalekю bywasz,
:?!оо ее do miast 'chrzescijans:Юkh,
Do mojego о jca, do matUJsi,
S'iё:\Jdz, przypadnij w о joowski·ej zaJgi"Іodzie,
Sm~1mde, zaloSпi-e za.gru,chaj,
PrzY'IJ)O!IШJij о mojej kozacki.ej przygJodzie.
Niech-ad ojciec і mattru.ІSia
Mojq przy,god~ k01Zackq poznajq,
Niech dostatkJi і majq,tki zbywajq,
Wietlkie Іs.J.mгby zЬierajq,
Glow~. kozackq z niewoli ci~zkiej wyzwalajq" 12_

do niewoli ratowalo si~ ucieczkq. Z galer,
wzgl~dnie z dalekich krain arabskich byla ona prawie niemozliwa, chociaz nie brakowalo zdesperowanych smialkбw pr6bujqcycl1 szcz~Sc:ia. ·Nieco la.twiej bylo U•ciec tym sposr6d jenc6w,
ktбrych zat.r·udniano w gospodarstwach rolnych na Krymie lub
w Anatolii. Uciekali zazwyczaj w ]есіе, gdy wybujala roslinnosc
mogla ukryc ich przed poscigiem. Szli dniem і nocq; ·nie wahali
si~ nawet przeprawiac przez Morze Czarne na Wqtlych, skleconych samodzielnie tratwach. Mieli znikome szanse na dotarcie
do ojczyzny, jednak zar6wno tofi morska, zwierz~ta drapieme,
jak і niedostatek pozywienia czy zagrazajqcy ich zyciu pastuchowie tatarscy wydawali si~ mniej grozni niz samotna, straszna smierc w niewoli.
Trudno si~ dziwic, ze Kozacy odplacali Tatarom pi~knym za
nadobne. Wprawdzie nie gromadzili jenc6w na sprzedaz, ale
porywali konie і bydlo, grabili kupc6w, а w poszukiwaniu luWielu

wzi~tych
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niejednokrotnie zap~dmli si~ daleko w posiad~osci tatarskie, podplywajqc nawet czasem na lodziach pod turecki
Konstantynopol. Ciqgle starcia na pograniczu budzily powazny niepokбj wladz Rzeczypospolitej, ktбre usilowзly podporzqdkowac niesforny zywiol swoim rozkazom і celom politycznym.
W slad za uniwersalem Zygmunta Augusta z 1568 r., obiecuj qcym wyplacenie wynagrodzenia tym sposrбd Kozakбw, ktбrzy
podejmq sluzb~ "przy zamkach naszych", polecono hetmanowi
polnemu koronnemu J erzemu · Jazlowieckiemu zorganizowanie
"pewnego pocztu" kozackiego. J ak wynikalo z listu krбlewskiego
z 1572 r., J azlowiecki wykonal powierzone mu zadanie. "Starszym" nad Kozakaml Nizowymi mianowano szlachcica Jana: Badowskiego. Na prosb~ Jazlowieckiego Badowski zostal zwolniony od placenia podatku ze swych domбw w Bialej Cerkwi,
otrzymal prawo wyszynku і w jego tez r~ce oddano jurysdyk- ·
cj~ nad Kozakami. Podlegal bezposrednio hetinanowi wzgl~d
nie krбlowi, natomiast nie odpowiadal ani przed urz~dami woj ewodziilskimi, ani tez starostami. J ak wynika z rachunkбw
skarbu koronnego, 6w "poczet kozacki" liczyl prawdopodobnie
300 ludzi, ktбrzy· za swq sluzb~ otrzymali :ро 2 і рбl zlotego
"jurgieltu", nie liczqc sukna.
Byl to niewqtpliwie jeden z pierwszych krok6w uczynionych
przez Rzeczpospolitq na drodze prowadzqcej do ustabilizowania
sytuacji na kresach. Kozak6w wylqczono spod jurysdykcji wladz
miejscowych, wyznaczajqc im nie tylko "starszego", ale і s~
dziego, ktбry rnial rozsqdzac spory mi~dzy nimi oraz przeprowadzac dochodzenia we wszystkich sprawach spornych, jakie
ich dotyczyly. Podporzqdkowanie Badowskiego hetmanowi niedwuznacznie wskazywalo na ch~c uczynienia z Kozaczyzny posilkowych sil zbrojnych wspomagajqcych wojska koronne na
kresach. Liczebno5c oddzialu kozackiego b~dqcego w sluzbie Rzeczypospolitej nie byla duza і nie pozostawala w z~dnej
proporcji do liczebnosci mieszkailcбw ziem ukrai:riskich "kozaczqcych" na stepach naddnieprzanskich, niemniej_ jednak stanowila wazny etap w dlugotrwalym procesie usarr.юdzielniania si~
Kozaczyzny.

15

Mnie} \Vi~cej w tym · samym czasie na wJ:asnч r~k~ zaczчl
organizowac Kozak6w pochodzчcy z W olynia ksiqz~ Bohdan Rб
zynski. Gdy z koncem 1575 r. Tatarzy zap~dzili si~ na Podole,
R6zyilski w odwecie wyprawil si~ z Kozakami na ich ulusy і dokonal ogromnych spustoszen. Wiesc о tym dotarla do Moskwy,
budzqc tam nadzieje na powt6rzenie akcji. Iwan Grozny zwrбcil
si~ do ksi~cia .і wszystkich Kozakбw naddnieprzanskich z propozycjq ponowienia wyprawy na wiosn~ nast~pnego roku. Obiecywal przyslanie posilkбw, saletry і "wszelkich zapasбw". Podobno R6iyil.ski wyrazil zg·od~ na ·'propozycj~ сага, ruszyl jednak
nie na Kozlбw lezqcy na Krymie, lecz na forteczki tatarskie usytuowane w dolnym biegu Dniepru. W wyprawie wzi~lo udzial
okolo · 3000 Kozakбw znad .Dniepru, z Braclawia і Winnicy.
Wprawdzie carskie zlecenie nie zostalo w pelni wykonane, jednak і tak dyvversja spelnila swoje zadanie: wyprawa tatarska,
ktбra juz ruszyla na Moskw~, zawrбcila z drogi. Natomiast akcja
podj~ta przez Rбzynskiego zakonczyla si~ dlan tragicznie. W czasie szturniu przypuszczonego przez Kozakб\v na Aslan-gorodok,
zalozona pod umocnieniami mina wybuchla . tak nieszcz~sliwie,
ze za bila ksi~cia 13 •
Kozacy stawali si~ coraz bardziej pozчdanym partnerem we
wszystkich dzialaniach mllitarnych wyniierzonych przeciw Tatarom, а nawet przeciw Turcji. Rбwnoczesnie z oddzialar:ni Rб
zynskiego takze w Moldawii pojawily si~ oddzialy kozackie.
Trwala tam walka о tron, а Turcy gotowi byli poprzec kazdego
kandydata, byle tylko zechcial za tytul hospodara zaplacic wi~
cej niz ktбrykolwiek z jego konkurentбw. W 1574 r. w szranki
z Iwoniq, znanym pod imieniem Jana ІІІ Okrutnego, stanцl Piotr
Kulawy. Zagrozony Iwonia szukal sprzymierzencбw, ale na jego apele odpowiedzieli tylko Kozacy zaporoscy. Na czele dwu~
stuosobowego oddzialku stanql szlachcic Swierczowski wywodzчcy si~ prawdopodobnie z Podola. Udalo mu si~ rozbic st~ai
przedniq Piotra, а nast~pnie dzielnie sobie poczynal pod Bukaresztem і Brailq. Dwukrotnie pokonal posilki tureckie yspieszчce
Piotrowi z роmосч, Ьу wreszcie wpasc w r~ce nieprzyjaciela ро
bitwie pod Rokszanami stoczonej w polowie czerwca 1574 r.
P6zniej wykupiono go z niewoli.
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Na tym jednak nie zakonczyl si~ udzial Kozakбw w "awanturach moldawskich". Na Ukrainie pojawil si~ rzekomy przyrodni brat zamordowanego przez Turkбw Iwonii - Iwan Podkowa, ktбry wraz ze Stanislawem Konickim, szlachcicem z Baru, і osiadlym w Braclawskiem Woloszynem Czapq zwerbowal
przeszlo 300 Kozakбw. РrбЬа pozyskania ksi~cia Konstantego
Ostrogskiego spelzla na niczym. Pierwsza wyprawa na Moldawi~ podje:ta latem 1577 r. zakonczyla sie: fiaskiem, Kozacy bowiem pierzchli na samq wiadomosc о zblizaniu si~ glбwny<?h sil
Piotra Kulawego. Jednak juz w listopadzie tego samego roku
Podkowa otrzymal z Nizu kilkusetosobowe posilki dowodzone
przez jakiegos Szacha; przy ich ротосу opanowal Jassy і oglosil si~ hospodarem. Jego sukces byl jednak krбtkotrwaly. Brat
Stefana Batorego, krбla Polski,- wojewoda siedmiogrodzki Krzys~tof udzielil ротосу Piotrowi Kulawemu. Podkowa postanowil
wi~c skorzystac z posrednictwa zaproponowanego mu przez wojewodE:i braclawskiego Janusza Zbaraskiego і pogodzic si~ z wladzami Rzeczypospolitej, ktбra niech~tnie patrzyla na kozackie
zatargi z Turcjq. Podkow~ wyslano do krбla, ten zas UWЇE:iZil go
w Warszawie,. а nast~pnie pQlecil sсіцс we Lwowie w obecnosci
c:zawusza (przedstawiciela sultana) tureckiego. Wyrok wykonano v: polowie czerwca 1578 r. Wprawdzie pretensje do Moldawii
prбbowal jeszcze zglaszac brat Podkowy Aleksander, ale Stefan
Batory wra~ ze swoim bratem szybko wyeliminowal go z rozgrywki. Zlapany przez Sieclmiogrodzian zostal przekazany Turkom, ktбrzy nawlekli go na pal. Podobnq Srпierciq zgin~lo. wielu
jego kozackich wspбltowarzyszy. Jeszcze w 1578 r. Kozacy usilowali osadzic na tronie hospodarskim Piotra, syna Aleksandra,
~le і tym razem poniesli porazk~ 14 •
Kozacka aktywnosc wywolala kolejne napady tatarskie, ktб
re w latach 1577 і 1578 spustoszyly Wolyn. W 1578 r. oble:zony
w Ostrogu, swej rodowej siedzibie, ksiцz~ Ostrogski musial zobowiqzac si~ wobec chana, ze wyprawi si~ ~rzeciw Kozakom
і usunie ich z Nizu. Podobne zqdania wysun~li poslowie tatarscy wobec Sefana Batorego. Krбl odpowiedzial wymijajqco.
Stwierdzil, ze Kozacy napadajqcy na ulusy tatarskie pochodц albo z ziem z:riajdujqcych si~ w granicach panstwa moskiewskiego,
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albo tez zbierajц si~ na stepach, gdzie Tatarzy mogliby sobie z
nimi lepiej poradzic niz on. Obiecywal jednak, iZ nakaze starostom chwytanie і karanie wszystkich naruszycieli spokoju na
kresach. Zalecenia, rzecz jasna, nie odniosly zadnego skutku
і pozostaly tylko na papierze.
zwerbowania Kozakбw na krбlewskч
sluzb~. Uni~ersal' z 1578 r. do zludzenia przypominal wydany
przed dziesi~ciu laty podobny dokument podpisany przez Zygmunta Augusta; zresztц odwolywal si~ nawet do niego. Miejsce
"nieboszczyka J erzego J azlowieckiego" zajчl starosta czerkaski
і kaniowski Michal Wisniowiecki, ktбry mial pelnic wladz~ zwierzchniц nad Kozakami. Na czas wojny z Moskwц otrzymywac
mieli wynagrodzenie wynoszqce ро 15 zl rocznie і "ро kaftanie".
Poza tym "to majq miec, со mieli za swi~tej pami~ci Zygmunta
Augusta, krбla і przodka naszego, tym ksztaltem і z tц wolnosciц, jako wtenczas bylo" 15 • Zabroniono im napadбw na Woloszczyzn~ і ziemie tatarskie, nakazujчc zarazem, Ьу wszystkich,
ktбrzy prбbowaliby to czynic, traktow.ali jako wrogбw krбla
і Korony. Nowo powolana jednostka otrzym~la jedwabny sztandar.
Ich "hetmanem'' zostal szlachcic J a.n Oryszowski, ktбry zre:.
sztц sam siebie tytulowal· porucznikiem. Prawdopodobnie dobrze
znal zarбwno_ Kozakбw, jak і zamieszkane przez nich· tereny. Na
pisarza wyznaczono J ancz~ Begera, agenta . krбlewskiego prowadzqcego werbunek. Wtedy tez sporzqdzono pierwszy znany
nam rejestr kozacki obe]mujцcy lчcznie 530 оsбЬ. W rejestrze
Oryszowski zostal nazwany juz tylko "porucznikiem Kozakбw
nizowych zaporoskich". Do ротосу dodano _mu trzydziestoosobowy oddzial, w ktбrym znalazlo si~ kilku szlachcicбw, w wi~kszosci
zapewne pochodzцcych z Ukrainy. Pi~ciuset Kozakбw podzielono na dziesiqtki dowodzone przez atamanбw.
Kozakom nadano niewielkie powstajцce dopiero . miasteczko
nad Dnieprem, Trechtymirбw, pod warunkiem zaloienia przy
istniejцcym tutaj monasterze Zarubskim Preczystej (Niepokalanej) _szpitala dla rannych і wysluzonych Nizowcбw. Mial on Ьус
utrzymywany z oplat za przewбz przez rzek~. Prawdopodobnie
Lepiej udala

si~ рrбЬа
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w Trechtymirowie planowano r6wniez stworzenie arsenalu kozackiego.
Od Kozak6w zqdano wiele, moze nawet zbyt wiele, biorqc pod
uwage; ich rzeczywistq liczebnosc, tradycyjne zr6dla utrzymania
oraz sposбb zycia; z drugiej strony, od poczqtku піе dotrzymywano przyrzeczen zawar~ych w krбlewskich uniwersalach. Juz
bowiem w 1579 r. Kozacy nie mogli doczekac sie; obiecanego
zoldu, zbuntowali sie; і ruszyli na Niz. Wprawdzie udalo sie;
szcze;sliwie sciqgnqc ich z powrotem, ale dowбdcy kozaccy nie
mieli zludzen со do trwalosci uzyskanych efektбw.
W styczniu 1580 r. Stefan Batory musial wystoso\vac kolejny uniwersal adresowany do "starostбw, podstaroscich, dzierzawcбw; ksiqzqt, panбw і rycerstwa na Ukrainie: ruskiej, kijowskiej,
wolyilskiej, podolskiej і braclawskiej, mieszkajqcym". Zalecal,
Ьу "ludzie swawolni" nie dawali przyczyn do zerwania obowiqzujqcych ukladбw z Turcjq, Woloszczyznq і Tatarami; Ьу ich
"hamowac, lapac і karac". Szczegбlnej uwadze polecal wszystkich, ktбrzy dokonywali wypadбw na ziemie sqsiadбw Rzeczypospolitej, bez ,wzgl~du na pozycj~ spolecmч sprawcбw 18 •
Lata wojny z Moskwq przyniosly spok6j na kresach. Kozacy, і to nie tylko сі, ktбrych uje;to w rejestrze, ale rбwniez
zwerbowani przez dzialajчcych na wlasnq re;ke; moznowladcбw,
poczynali sobie na SiewierszczyZпie podobnie jak na poludniowo-wschodnim pograniczu Rzeczypospolitej. Niszczyli і pustoszyli forteczki і wioski lezqce w granicach panstwa rosyjskiego,
sowicie oblawiajqc sie; lupami. Prбcz dowodzonych przez Oryszowskiego Kozakбw, ktбrzy chodzili pod Starodub і Poczep, pod
Polockiem znalazl sie; oddzial Nizowcбw pod dowбdztwem Matwieja Samowatego і jakiegos Mikolaja. Wojewoda polocki Dorohostajski dysponowal stuosobowym oddzialem kozackiej kon. nicy, or,az trzystuosobowym piechoty, Filon Кmita mial 100 konnych і az 500 pieszych, Borys Zaba - 300 pieszych, Gawrylo
Birula - 500, Fiodor Kiszewicz - 100, Kornel Perewalski 100.
Rozejm w Jamie Zapolskim konczqcy wojne; z Moskwц oznaczal rбwniez zakoilczenie krбtkotrwalego spokoju na kresach.
Zolnierze powracali do domбw, ciчgne;li tez z powrotem Ко79

zacy. Ро drodze lupili przygodne osiedla, powodujq-c protesty
ich wlascicieli. W skarbie nie bylo pieni~dzy na nowe zaciqgi
oraz na wyplacenie zaleglego. zoldu, kt6ry w trakcie · kampanii
wojennej nie zawsze docieral na czas. Juz z koncem 1582 r. do
kr6la prZybyli wyslannicy tatarscy і tureccy skarzqcy si~ na
ograbienie przez Kozak6w nad Samarч. tatarskiego orszaku poselskiego powracajqcego z podarunkami z Moskwy. Wyslannicy
zagrozili Batoremu wojnч, jesli nie wyplaci im odszkodowania.
Wprawdzie kr61 nie przestraszyl si~ grбzb, со zresztч pozostalo
·bez zadnych nast~pstw, ale ро roku musial podjчc wysilki w
celu przeszkodzenia. zamierzonej wyprawie kozackiej przeciw
lV1oldawii. Gdy na jej drodze stanчl starosta braclawski Strus,
zmienil:a kierunek uderzajчc na Jahorlik nad Dniestrem і Tehini~ (Bendery). Byly to posiadlosci tureckie. Kozacy twier.dzili,
:іе dzialania podj~li na wyrazny rozkaz rzчdu polskiego, lecz jak si~ wydaje - bylo to raczej wynikiem walki konkurencyjnej
mi~dzy partiч Zamoyskiego а zwalczajцcymi jц Zborowskimi.
Obydwie strony zrzuealy w tym wypadku win~ na przeciwnikбw,
z czego - Ьус moze - skorzystali ·Kozacy. Przyczynilo si~ to
zresztч do ostatecznego rozprawienia si~ z Samuelem Zborowskim, pojmania go przez Zamoyskiego і stracenia na szafocie.
Kr61, opr6cz zarzчdzonego sledztwa, p9djцl kolejnc:t рrбЬ~ spacyfikowania kresбw і zlecil zwerbowanie 600 Kozak6w do oddzialu, ktбry dla pewnosci ulokowano nie nad Dnieprem, lecz na
Podolu, wsp6lnie z wojskami koronnymi .. Podwyzszono zold do
20 zl rocznie oraz 5 lokci sukna dla kazdego. Dowбdcч pozostal
prawdopodobnie nadal_ Oryszowski. Jednak pod koniec 1584 r.
Kozacy naddnieprzanscy zn6w dali znac о sobie, palc:tc Oczak6w.
Niewiele znaczyl dla nlch majestat kr6lewski. Wyslany przez
., Batorego na Wolyil_ і Podole szlachcic Gl~bocki zostal uwi~zio
ny przez Nizowc6w і na koniec utopiony. Zbrodnia byla tak
nieslychana, ze zmusila niesfornych dotчd Zaporozcбw do opami~
tania si~. W listopadzie 1585 r_
"ksictz~ Michal Rбzyб.slci, hetanarn [!] Kozakбw zaporoski!ch, z tnnymi
Kozakami, towar:zySIZalffiЇ s;w10dmi zapo:roskimd, pm:y\slal [diO Кijowa W- А. S.] przez poslanc6w swych OJekш~ Orla і W:ojcdecha Мiasopuslf;.a
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jedenastu Kozakбw zaporoskich, skutych, twierdzчc [... ] jakoby tych jede'I)a.stu, zbuюltawaWІS.zy si~, pos~aiLca Je@o К!rбlewskiej Milosci, naszego parna
milosciwego, niebQs.zczyka pana Gl~bock!Їego zamor:dюwa1i і utopili.

Chciano ich osadzic w wi~zieniu zamkowym, lecz nie uzyskano zgody "namiestnika" wojewбdztwa kijowskiego ksi~cia
Mateusza Woronieckiego ze Zbaraza, ktбry podrzucil wi~zniбw
magistratowi kijowskiemu. Gdy rajcy і lawnicy wraz z burmistrzem і wбjtem zacz~li bronic si~ przed niespodziewanym "prezentem", Woroniecki oswiadczyl, iz rozkaze pozostawic wi~z
niбw przed ratuszem bez zadnej strazy, na odpo~~edzialnosc
wladz miejskich. Со bylo robic? Wi~Zпiбw osadzono na ratuszu,
uzyskujqc jedynie ustne przyrzeczenie ksi~cia, ze dla pilnowania aresztowanych przysle szescioosobowq straz, ktбra b~dzie
ich strzegla dniem і nocq.
Strach mieszczan mial swoje przyczyny~ Mбwili zresztq о
nich bez oslonek w protescie zaniesionym do ksiqg grodzkich zytomierskich. "Nie ma u nas - powiadali. - tak mocnego wi~zie
nia, jak w innych miasiach krбlewskich. То, ktбre mamy, jest
drewniane і nie gwarantujqce bezpieczenstwa''. Glбwnym jednak
powodem byla obawa przed mozliwq zemstq ich kozackich pobratymcбw. "Му - ' pisali od takich swawolnych ludzi kozackich sami w domach naszych [... ] nie jesteSтy bezpieczni" 17 • Jakie byly dalsze losy sporu і со stalo si~ z uwi~zionymi, nie wiadomo.
Teraz juz rok za rokiem nie'powstrzymywani przez nikogo Kozacy \\rpadali w sqsiednie krainy. W 1585 r. Oryszowski dwukrotnie najechal Tatarбw; prбbowal si~ takze z nimi porozumiec,
ale };Jez skutku. Moskwa rбwniez nawiqzata kontakty z watazkami kozackimi: Michalem Rбzynskim oraz jego bratem Кiry
kiem. Gdy w 1588 r. zmarl chan krymski Islam-gerej, wmieszano si~ w walk~ о sukcesj~ na Krymie. Panstwo rosyjskie opowiedzialo si~ za Ghazi-gerejem przeciw Murat-gerejowi і wstrzymalo zaplanowanq wypraw~ Nizowcбw, liczqc na to, ze uda si~
rzucic Tatar6w przeciw Rzeczypospolitej. Stosunki сага Fiodora, а wlasciwie Borysa Godunowa odgryw,ajqcego wбwczas
gl6\\TПq rol~ na dworze carsкim, z Zaporozcami byly wi~cej niz
6 - Na dalekiej Ukrainie
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poprawne. Poslowie Fiodora udajq;cy si~ na Krym wiezli do watazkow kozackich listy, zawierajцce obietnice wyplacenia "wielkiego"' wynagrodzenia. Natomiast Rzeczpospolita stale . zalegala
z zoldem.
W tym czasie · Kozacy powstrzymywali si~ raczej ·od napadow na posiadlosci tatarskie, natomiast stale n~kali Turkбw. W
1589 r. w pobliiu Kozlowa opanowali okr~t turecki і dali-znac
chanowi о zamietzonej wyprawie~ Ghazi-gerej pospieszyl do Kozlowa, · ale · okazalo si~; ze przyszedl. zbyt pozno. Kozacy dowodzeni przez atamana Kulag~ spustoszyli mias·to, rozgrabili sklepy
і kramy,· '\Vzi~li do niewoli Turkбw і Zydбw, w starciu stracili
jednak swojego .dowбdc~. Sultan ·zdecydowal si~ ruszyc z роmосч
dopiero ро zniszczeniu okolit Ak~rmanu .і Azowa. W ujscie Dniepru wplyn~lo osiem okr~tбw ·tUгeckich uzbrojonych w dziala.
Na ich pokladzie znajdowaly sit:: liczne oddzialy janczarбw.
Turcja zagrozila ·Polsce wojnц і chociaz ostatecznie do niej ·
nie doszlo, na · kresach nadal panowalo bezholowie. Kozacy nie
sluchali nikogo. Zaczt::li n~kac majqtki szlachty polskiej na Ukrainie. w ksi~dze grodzkiej zytomierskiej pojawily si~ pierwsze
skargi. W marcu 1587 r. ·skarg~ takq zlozyl w imieniu Fryderyka Тyszkiewicza Lohojskiego riamiestnik kodeiiski J бzef J ablon~ki~ Zn~lazlo si~ Vvт niej nast~puj~ce stwierdzenie:
·Кюzасу •irriieniem. Lukia1n Czern.iiJlsikd., krtбтy me siE:. :nazywac hetmanem, jakd:s Irw-anюwtSiki, Partdka, Pemat і inlnych Коz*бw niemaro і chropбw prosty,cЦ, lkt6rzy. sit:: ze wsi ·~zЄJЬral~ а mOiglo Ьус ich kоІІШу'с-h і pies~ych
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і· s'zkodji, [...] ·u,czYїJill_i·: ~ajq.rtlki, got6vA~. S['eЬro, ок:Меrі," suk!nfte biag:e,
koi1:ie, bydlo, owce ,ь~аlі і. grаьш. R~zumielis.my, ze to · тatarzy; gdy zas
mieszczan:ie pm.ysZІli (ію. siebie { iiliwyicd1Ji za Ьron, poczytha•j~c ich wypieira~, ~і Koz~y wypad~szy z miasta, kazalii trql)ic і pocz~i раИс fol.;.
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. Tak wi~c ·коzасу znalezli na Ukrainie sojusznikбw. Byli nimi ·cnlopi ukraiiiscy~ . ktбrzy skorzystali z nadarzajцcej sit:: sposq:Ьдosci:, at>.y: zer:nscic. si~ na, ·szlachcie, а zarazem szybko · wzbogacic~ '.
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Kozacy stali si~ rбwniez znaczчcym elementem w prywatnych
porachunkach ·mi~dzy szlachtч kresowч. W lutym 1590 r. skartyla
si~ Agnieszka Kozarowska na Jacka Butowicza, ze wykorzystujчc
jej nieobecnosc napadl na Chworoszcz~, rnajчtek w wojewбdz
twie kijowskim, і ograbil ·jч zarбwno z pieni~dzy, kosztownosci
і znajdujчcej si~ tam broni, jak tez pozabieral konie, bydlo, miody, zboza oraz rбzne naczynia. Pornagali mu w tym ludzie "dani przez ksi~cia Кiryka RбZyilskiego, . z przyleglej Kotelni". W
napadzie wzi~lo udzial, jak twierdzila Kozarowska, "mnбstwo
ludzi rбznych, kilkuset Kozakбw Nizowych і tych, ktбrzy si~
do nich dolчczyli z mojego niajчtku". Jednyrn z pomocnikбw mial
Ьус rбwniez Mateusz Woroniecki ze Zbaraza, podwojewodzi kijowski 19 ;
W 1586 r. zmarl krбl Stefan Batory. Przeciчgajчce si~ bezkrб
lewie, walki о tron nie sprzyjaly uspokojeniu kresбw. Nadszedl
jednak czas, gdy Rzeczpospolita musiala ponownie ujчc spraw~
w swoje r~ce і to w sposбb zdecydowany. W 1589 r., а wi~c juz
za panowania Zygrnunta ІІІ Wazy, Tatarzy podeszli pod Lwбw;
sult'an zapowiedzial osobiste rozprawienie si~ z Kozakami, со
oznaczalo mozliwosc wejscia armii tureckiej w granice Polski.
Nic tez dziwnego, ze sprawq kozackч zajql si~ sejm obradujчcy
w Warszawie w 1590 r.
Uchwalono na nim konstytucj~ noszчcч nazw~ "Porzqdek
z strony Nizowcбw і Ukr.ainy". Glosila ona:
Nierzq,.d і sІWawoleilsttwo po~ilczne, iz wszystk:iego tego, dJO czego
na ten С!ZЗІS przychord!zi, jest ptїZy,czynq, і zaJpalem. Acz p,Q cr.z:asiie, a'le
· jednak za baJrІ~o pot1rzebnq, Ьус t'lo:mшndemy, ~Ьу 'WZ1dy 'SiE: ki.edy to
ора1т.zуІо і ohwaraw-a.~o, j,aJkioby t<llkorwa. liC'eJ!liC'ja tam sdE: nrie dziala і przysz}oИ-by do polroju z tam.tymi nieprzyjacioly, nie tarrgala siE: znorwu.
Napтz6d tedy uchwalq, sejmu tego, za w;szech Sltan6w zezwoleniem, okiolo
tych lu,dzi, kltбirzy siE: па Niz:ie і Zapo!I'IOhy ЬaJwdq,, posta.lna!w.iamy, аЬу
h·etmЗln rlroronny sam przez si~, albo :Іюgо .Шmego, піZИЬу wюjSkio z tamtych ·miejrsc і z taantego po~i-cza bylo zwiedzione, miejsca te, na k!t6rych Ludzie сі pomieszJkiwajq,, tak apatrzyl, zeby tam na nli.c'h ludzie
pod posmszefl.sЬwem b~dq,cy, bq,dz z tychZe tam samycih ludzi, bq,1dz z inszych jakich Z:estarW:i.l, dawszy iJm prze~oionegІo, czlow:ieІka szlacheciki*
rod·u, os,iadf.ego. ТalkZe :r.otlm:iis.tlrze а1Ьо setniik!i szlach!c1c.e. С.і ws·zysrcy przelozoo,i albo s.tarni і setnricy, а na koniec і pach.olek k~dy, zеІЬу przy~
·sз
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Tak wi~c poczчtek konstytucji sejmowej przypominal w znacznej mierze dobrze juz znane uniwersaly Zygmunta Augusta
і Stefana Batorego. Wprowadzal jednak rzecz wczesniej Kozakom
nie znanч, а mianowicie przysi~g~ na wiernosc krбlowi і Rzeczpospolitej.
Hetmani koronni dbac mieli о to, Ьу do rejestru kozackiego
nie wpisano przypadkieщ iadnego dezertera albo kogos, kto byl
karany sчdownie.
Obowiчzki starano si~ rozdzielic dokladnie w przewidywaniu
mozliwych trudnosci w egzekwowaniu nowo ustanowionego prawa. І tak starostom nakazano baczyc, Ьу. nikt z rejestrowych
nie prбbowal osiedlic si~ w miasteczkach ukrainskich. Zabroniono handlu broniч і amunicjч. Kazdy, bez wzgl~du na stan, pochwycony na naruszeniu postanowien konstytucji, zwlaszcza zas
w czasie powrotu z wyprawy ze zdobyczч, mial Ьус karany
smierciq. Poza tym sejm mial wyznaczyc dwбch "dozorcбw",
podporzчdkowanych hetmanowi wielkiemu lub polnemu koronnemu, ktбrzy mieli stale czuwac n~d scislym przestrzeganiem
ustawy sejmowej. Gdyby ktбrys z nich stwierdzil, ze starostowie .nie wywiqzujч si~ ze swych obowiчzkбw, mial prawo postawienia ich przed trybunalem.
Porzчdku we · wsiach mieli pilnowac wyznaczeni wбjtowie
і atamani, zobowiчzani przysi~gч do niewypuszczania nikogo na
Niz, nie rriбwiчc juz о przylчczeniu si~ do wypraw rabunkowych
przeciw sчsiadom. Z kolei przyjmowac do wsi mogli tylko tych
Kozakбw, ktбrzy legitymowali si~ odpowiednimi glejtami wystawionymi przez setni"\<бw. Innym nie wolno bylo аЩ nic sprzedawac, ani tez od nich kupowac. Wszelkie wykroczenia tego r,odzaju byly zagrozone karч smierci.
Konstytucja nie mбwila jednak nic о dwбch sprawach wielkiej wagi. Nie wiadomo bylo mianowicie, ilu Kozakбw obejmie rejestr і z czego si~ majч utrzymywac. Trudno bowiem sч
dzic, ze sejm gotowy byl оЬjчс now)imi przepisami wszystkich
84

mieszkancбw

Naddnieprza trudniцcych si~ "kozaczeniem". W tym
czasie musialo ich Ьус zapewne kilkadziesiцt tysi~cy. Zresztц
granica mi~dzy "wolnymi" Kozakami а chlopami z nadgranicznych wsi, ktбrzy od czasu do czasu uczestniczyli w wyprawach
kozackich, byla nieprecyzyjna. Stosunkowo latwo mozna bylo
odrбznic osiadlego wloscianina, zwlaszcza w starszym juz wieku,
obarczonego zonц і dziecmi, od molojca zimujцcego tylko w czyims domu, latem zas p~dzцcego со sil na Zaporoze, Ьу wraz
z watahц podobnych mu smialkбw pustoszyc ulusy tatarskie.
Wielu bylo jednak takich, ktбrzy ро prostu korzystali z nadarzajцcych si~ okazji do zlupienia Sqsiadбw.
Zakaz odbywania wypraw stawial natomiast na porzctdku
dzienn~ spraw~ zdobywania przez Kozakбw srodkбw do zycia.
Sejm nie kwapil si~ do uchwalania nowych podatkбw na cele
wojskowe, skoro zaledwie przed kilku laty zakonczyla si~ kosztowna kampania moskiewska.
Problemu nie rozstrzygn~la rбwniez inna jeszcze konstytucja, ktбrц uchwalil sejm 1590 r. Upowaznil on mianowicie krбla
do rozdawnictwa pustych, nie zagospodarowanych wciцz ziem
ukrainskich "na wiecznosc osobom szlacheckiego stanu zasluzonym Nam і Rzeczypospolitej" 211 • W przyszlosci moglo si~ .to
przyczynic do ustabilizowania sytuacji na kresach, do ich skolonizowania, zwi~kszenia g~stosci zaludnienia, zalozenia nowych
miejscowosci umocnionych forteczkami, ale na blizszц met~ nie
dawalo to praktycznie n1c; w kazdym razie niewiele. Wkrбtce
okazalo si~ zresztq, ze powstajцce wielkie latyfundia magnackie
staly si~ solц w kozackim oku і ·nie tylko nie spowodowaly uspokojenia pogranicza, lecz przeciwnie - przyczynialy si~ do cictglych buntбw і zamieszek, w ktбrych Kozacy odegrali niemalq
rol~. Coraz cz~sciej, obok napadбw na posiadlosci tureckie і tatarskie, na karawany kupieckie j poselskie orszaki, organizowano
najazdy na majцtki szlacheckie na Ukrainie.
.
Par~ posiadlosci otrzymali wбwczas ludzie zwictzani z Kozakami, m.in. Boryspol kolo Kijowa - "hetman Kozakбw zaporoskich" W ojciech Czanowicki, а Rokitn~ - Krzysztof Kosinski.
W Trechtymirowie prawdopodobnie nadal istnial szpitalik і arsenal kozacki.
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25 lipca · 15-90 r. Zygmunt ІІІ wydal staroscie sniatyiiskiemu
Мikolajowi Jazlowieckiemu "list przypowiedni" pozwalajqcy mu
na zwerbowзnie tysiqca ludzi і utworzenie formacji kozackiej.
J azlowiecki mial Ьус "starszym-", а porucznikiem przy nim
dobrze nam juz znany Jan Oryszowski. Ich zadaniem bylo:
z

wszeLkч pilJnosciч і srtaтaniem pokюju

z

sчsiedzk!Lm:i

pai1isltwy

pr!Ze-

strzegac, ka.Z.demu czlowieЮQІWi wtar~ienia do pailstw sчsiedzkich nad
wol~, wiadomosc і wskazanie nasze albo · starszego ich, zaczepek ani sami
zaczynac, ami mszym CZYJrui.C nie do(piUSZczq. Со Ьу . teZ wiedlzia~ і baczyl s21k:odliwegю, ze przestrzega6 і oznajmiac nie zП·ooha, jaikю о nieprzyjacielu, tak о niepos1uszeii,stlwie і swawoИ uU'adinlnych ludzi. Przeciw nJieprzyjatcielDІwi teZ, gdyІby d·o te§Q pmyszlo, podlug najiWi~zej
molm.Іooci stawi si~ z ludimi, kJt6ryc.h ma miec pod mосч swч. We wszy.stkim wiaJr~, pitпosc і po.sluszenstwo zacho-wa, і zadnego · pacholka, о kt6·rym Ьу sba:r.szy nie \vledzial, miec na sluzbie me b~dzie.

Na stale miejsce postoju oddzialu wyznaczono uroczysko
Krzemieiiczuk, na ktбrym miano wybudowac "castell z drzewa"
dostarczonego ze starostw і dzierzaw krбlewskich lezqcych nad
Dnieprem. Kazdy mieszkaniec tych wlosci winien byl raz do roku przywozic do Krzemienczuka miark~ _m~ki. Krбl . zastrzegal,
re. w zwiqzku _z tym Kozacy "nie majч zywnosci z maj~tnosci
naszej poddanym naszym duchownym ~ swieckim brac ani szkбd,
ani krzywd czynjc". Zold mial wynosic 5 zl na kwartal 22.
Postanowienia te wyglчdaly calkiem niezle na papierze, lecz
spelnienia ktбrej~olwiek z obietnic krбlewskich Kozacy nie mogli si~. doczekac. Prawdopodobnie z~ozyli tylko przysi~g~ wiernosci. Nikt nie nadjezdzal z naleznymi pieni~dzmi, ·.na uroczysku nie pojawilo si~ ani drzewo niezb~dne do wybudowania zameczku, ani robotnicy, ani wreszcie obiecana mqka. Zacz~li wi~c
starym zolnierskim obyczajem wymuszac kontrybucje і... przeroysli wac nad wyprawq na W oloszczyzn~, gdzie znalazl si~ nowy pretendent do tronu hospodarskiego. Na szcz~scie J azlowieckieniu udalo si~ powstrzyrnac podwladnych od samowoli grozчcej
w konsekwencji wojn~ polsko-tureckч.
Mimo to pieniqdze nadal nie nadchodzily~
Trudno dzisiaj stwierdzic, czy Kozacy zapisani do rejestru
zdawali sobie spraw~ z wlasnego polozenia, skoro w rzec:iywis-
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tosci mieli si~ znacznie gorzej niz ich pobratymcy hulajqcy
w stepie. Niemniej jednak w cytowanym "liscie przypowiednim"
danym J azlowieckiemu znalazlo sie: stwierdzenie dajqce im uprzywilejowanq pozycj~. Krбl pisal bowiem: "Nikt nad tymi ludzmi
nie b~dzie mial zwierzchnosci і z nich sprawiedliwosci nie ma
czynic tylko przelozony [tzn. Jazlowiecki - W. А. S.] albo jego
porucznik" 23. Сі, ktбrych nie obj~l rejestr, zn~lezli ·si~ wlascivlie poza prawem. Mogli ich s~igac і karac nie tylk.o wojewodowie і starostowie, ale nawet starszyzna wiejska.
Podzial na Kozakбw rejestrorwych і nierejestrowych, Ь~dчсу
powodem nieslliЗSek w lonie samej Kozaczyzny, stal si~ fak:tem.
Wbrew przewidywaniom poslбw szl.acheckich nie ulatwilo 1Ю
spra wowania rzq•dбw na Ukrainie, lec·z stanowHo· doda·tkowy element powstaw~ia niepokojбw n:a kresach. Juz wkrбtІce oga.f'IЩl
je plomieii pierwszego. powstaniJa koza.ckiego, n.a ktбrego czele
stanql Кrzysztof Kosillski.

ROZDZIAL CZWARTY
KRZYSZTOF . KOSINSKI - WYBUCH POWSTANIA - BITWA POD РІА,ТКІЕМ SМIERC KOSINSKIEGO - SPRAWA TYTUI..U НETMANSKIEGO - КОІ..О І RADA
KOZACKA - WYBORY STARSZYZNY - JESZCZE О TYTULE HETMANSKIM.STARSZYZNA KOZACKA: WOJSKOWA (GENERALNA) І KURENNA - POI.OZENIE·CZERNI

Kozacy Zaporoscy sprawiali wiele klopotбw Rzeczypospolitej
powoduja.c na ·jej granicach st~йe zatargi z Tatarami. Na ogбl
do rzadkosci nalezaly starcia ze szlachta. kresowa. lub napady
na szlacheckie dwory. Czasem ograbiono samotnego w~drowca,
inny przepadl bez wiesci, ale nie dochodzilo do wi~kszych bezposrednich starc polsko-kozackich. Dlatego tez ruch, na ktбrego
czele stana.l Krzysztof Kosinski, wywolal powazne zaniepokojenie і szybko obrбsl w legend~.
О przywбdcy powstania nie wiadomo zbyt wiele, а zachowane info~macje nie sa. calkiem pewne. Byl on prawdopodobnie wywodza.cym si~ z Podlasia szlachcicem, ktбry dosc wczesnie znalazl si~ na Za porozu і szybko osia.gna.l mir і powazanie mi~dzy
Kozakami. О nim chyba donosil 22 maja 1586 r. Bohdan Mikoszynski w liscie do Kaspra Podwysockiego, pisza.c, ze oddzialy
kozackie jakiegos Krzysztofa, stoja.ce na czatach pod Tawaniem,
daly znac о zblizaniu si~ oddzi.alбw chana tatarskiego 1 • Pбzniej,
jak wiemy, Kosinski otrzymal od krбla wies juz jako jeden z
uznanych dowбdcбw kozackich. Najprawdopodobniej bezposrednia. przyczyna. jego wysta_pienia byly spory maja.tkowe. Imi~ Kosinskiego dobrze znano na dworze moskiewskim, z ktбrym нtrzy
mywal kontakty. Na przelomie marca і kwietnia 1593 r. car
Fiodor, zwracaja.c si~ do Kozakбw Donskich, nakazywal im

zejsc si~ nad Don~cem z nas~ymi ludi.mi ,pUJtywlskimi і z Czerkasami
Zaporos!kimi, ktбll"zy ru.s.z.q na nasz :roz;kaz przeoiw chanow-1 na Doniec
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(bowiern polecono Czerkasom Zap01ro.sk.:im, hetmanowi Кmysdofowi. Кo
sii:l.skiemu oraz wszystkim atamanom і .Czerkasom Ьус nad Doiicem na
droga·ch, і za chanem post~powac ku uЮraliJnom naszym) 2 •
Тymczasem 9 stycznia 1592 r. do grodu luckiego na Wolyniu
przybyl Jan Szostowicki, ktбry w imieniu swego pana, wojewody wolynskiego oraz starosty bialocerkiewskiego і bohuslawskiego, ksi~cia Janusza Ostrogskiego wniбsl protest przeciw post~
powaniu Krzysztofa Kosiilskiego. Ten bowiem nie tylko "uczynil si~ hetmanem kozackim", lecz wraz z "wszystkimi Kozakami Nizowymi" napadl 29 grudnia 1591 r. na znajdujqcy si~ w
Bialej Cerkwi dom ksi~cia Dymitra Kurcewicza Bulygi, splqd~
rowal go, zabral szkatulk~ z klejnotami і pieni~dzmi oraz przywileje dane Ostrogskiemu na obydwa starost.wa, "grunt rozwolowski і Wielkct Slobod~, і na Rokitn~" 3 . Rok wczesniej Rokitn~ otrzymal Kosinski. Бус moze, бw niewielki, zapewne, majцtek stanowil powбd, dla . ktбrego Kosinski wykorzystujцc kozackч sil~ zbrojnq zdecydowal si~ na dochodzenie swoich praw
w sposбb dosc powszechny na kresach.
Ostrogski od razu wykorzystal wplywy, jakie niial na
dworze krбlewskim, і juz ро tygodniu, 16 stycznia, uzyskal od
Zygmunta ІІІ decyzj~, na mocy ktбrej powolano komisarzy
majqcych przeprowadzic dochodzenie w sprawie "swawolenstwa"
szerzqcego si~ w wojewбdztwach wolyilskim, kijowskim і braclawskim. Komisarzami tymi zostali starostowie: trembowelski •
Jakub Pretficz~ czerkaski - Aleksander Wisniowiecki, braclawski - Jakub Strus, barski - Stanislaw Gulski, і wojski trembo\velski - Jan Gulski 4 •
Bialocerkiewska awantu:m rychlo przeks7Jtalcila si~ w powstanie chlopsko-kozackie. Stanowilo ono spontanicznч reakcj~ poddanych na usankcjonowanч przez sejm 1596 r. kolonizacj~ ziem
naddnieprzailskich і pospiesznie tam wprowadzane porzctdki feudalne: tworzenie folwarkбw, nakladanie panszczyzny oraz zwi~k
szanie rozmiaru innych powinnosci. Powstancy zaj~li Trypole
ї Perejaslaw. W tej sytuacji kierujчcy pracami komisji krбlew
skiej starosta · sniatynski Mikolaj Jazlowiecki, z woli monarchy,
od 1590 r., "starszy" nad Kozakami, zwrбcil si~ do nich d·wu-
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krotnie z zctda!liem calkowitego podporzqdkowania si~ wladzom,
zaprzestania · napasci oraz wydariia Kosinskiego w r~ce oddzialбw pacyfikacyjnych. Kozacy, umocniwszy si~ w Trypolu, zignorowali apel Jazlowieckiego, ten zas nie czul si~ na silach, Ьу wydac im bitw~. Wreszcie obydwie strony doszly do porozumienia,
ktбre pozwalalo im wyjsc z konfliktu z honorem. Powstancy
obiecali podporzctdkowac si~ rozkazom krбlewskim і ·usunчc Kosinskiego, n~tomiast Jazlowiecki, usatysfakcjonowany tym oswiadczeniem, odstctpil od ich przesladowania.
Ani jedna_, ani druga strona nie wierzyla w skutecznosc zawartej ugody. Szlachta przewidywala, jak si~ okazalo slusznie,
ze wkrбtce rozruchy mogq wybuchnctc z nowct silч. Wojewoda
kijowski, ksiчz~ konstanty · Ostrogski, na wszelki wypa~ek, Ьу
nikt nie posчdzil go о niedopatrzenie, asekurowal si~; w polowie pazdziernika 1592 r. na sejmie walnym koronnym oswiadczyl, ze zarбwno Kijбw, jak і Biala Ceгkiew nie sч przygotowane do ewen.tualnego odparcia! оораЗсі kozacki€j, gdy2:
tilieopatrznosc і niedostatki tamte kijowskie sq takie; ze okrom wielkiego kos~tu і nakladu poratowane Ьус nie mogq, а pro,venta zamkowe ledwie sam urzqd grodzki zniOS<l, і Ьу tez najbardz.iej chcial temu
sprostac Jegomosc Pan Wojewoda, sam nie moze, ani nie powinien 5 .

J ak si~ bowiem okazalo., rozzuchw:aleni Kozacy kilkakгotnie
napadli na obydwa mia.sta і' pombierali. zna!j:dujq'CC! si~ w tamtejszych zameczkach br'on і amunicj~.
Kosinski uderzal glбwnie n!a majqrtki K<mstantego Ostrogskiego. Podj~ta przez ksi~cia prбhar st~awieni.la: mu oporu zakonczyla
si~ poraZkq. Z KiJo;1:Jskiego і Braclawszczy.zny powstancy przerzucili si~ na Wolyn. Z. poczqtkiem stycznia 1593 r. zrozpaczona
sz~achta wolyilska zgromadzona w t.ucku postanowila odlozyc
wszystkie sprawy sqdowe і zastanowic si~, jak skutecznie przeciwdzialac ro.zszerzajqcym si~ rozruchom. Radzono na,d
Ьус

'Wiie1ki:m nieЬezpieczeiis.twem od ludzi swawolny:ch, ktOrzy mieni~ Sli~
Kozaka!rni NiZowymi, а wtaJrgnqwszy w ziemie Юotron~ne, wojewбdztwa

kijo·wskde і '''olyflskie, obyczajem nieprzyjacielsk:im, zamki і mia,st·a zarбwno J ego Кrбlewskiej Mosci, jak і szlachty zajmuj~, Iudzi zabijaj~
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і

mordujч,

ра1ч

pu·stoszч,

przyrm!U!Szajч

do priysi~a so.bie posЬu-

szeilstwa 6•
Zwrбcono si~ do krбla, Ьу ten zechcial odlozyc na czas sposobniejszy te sprawy Sqdowe, W kt6rych stronami byla szlachta.
wolynska.
Decyzja Wolynian zbiegla si~ z uniwersalem krбlewskim wydanym w polowie stycznia 15'93 г. w Warszawie, zwolujчcym "jak
najpr~dzej" szlacheckie pospolite ruszenie z wojewбdztwa kijowskiego, wolynskiego і braclawskiego do Konstantynowa і, "zlч
czywszy si~ iюdlug najwi~kszej moznosci swej", nakazujчcym
mu "zapobiezenie temu swawolenstwu" 7 • Dowбdcч oddzialбw
szlacheckich zostal Konstanty Ostrogski.
Tymczasem w Rzeczypospolitej sprawy ukraiiiskie traktowano
jako prywatny sрбг, ktбry wprawdzie przybral niebezpieczne
rozmiary, lecz nalezaloby go spacyfikowac bez angazowania
wojsk koronnych. Z pewnosciч powa.zny wplyw J;la taki ·. p11;nkt
widzenia mial konflikt mi~dzy hetmanem wielkim koronnym
Janem Zamoyskim а rodzinq Ostrogskich. Сі zas dzialali. z wielkч energiq. Udalo im si~ sciчgnчc na pomoc s~oje · oddzialy
prywatne, pospolite ruszeliie zagrozoriej szlachty; ро icl;l stronie stari.~li rбwniez komisarze krбlewscy: Pretficz, WiSпiowiecki
і Jan Gulski.
Kosinski rezydowal vi Ostropolu, gdy jedna~ dotarly do niego wiesci . о nadciчgajчcej burzy, przeniбsl si~ dalej na .. wschбd,
pod Piчtek kolo Cudnowa. Tutaj tez doszlo do bitwy zakonczonej kl~skч powstancбw. Stalo si~ to 2 lutego 1593 r.
Poczчtkowo Kozacy uzyskali nawet pewnч przewag~, ale
kiedy uderzyla j·azda dowodzona przez Janusza Ostrogskiego,
zmieszala ich szyki і zmusHa do ucieczki. Starcie przeksztalcilo
si~ w istnq rzez, w ktбrej zgin~lo 2000-3000 powstailcбw. W r~
ce zwyci~zcбw przeszlo 26 armat, broil, amunicja і liczne sztandary. Straty szlachty byly nieznaczne. Kosiil.skiemu udalo si~
ujsc calo z pogromu і temu zapewne nalezy zawdzi~czac zawarcie ugody (za wstawiennictwem Wisniowieckiego) zamiast bezwarunkowej kapitulacji.
Ugod~ podpisano 10 lutego. Z jednej strony wystqpili: Krzy-
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sztof Kosinski oraz Iwan Kreczkiewicz. "w imieniu ca!ego wojska", z drugiej - Jakub Pretficz, Aleksand€~ Wisniowiecki,
chorчzy woly:O.ski Waclaw Bohowitin, wojski wlodzimierski Wasyl Hulewicz і wojski trembowelski J an Gulski. W ugodzie
stwierdzano m.in.:
Ja, Кrzysztof Kosins·Jci, na ten czas hetman, і my, setnicy, atamani,
cale ry.can;tlwo Wюjska Zapo:r!Oiskiego, o.SWiadczamy tym Иistem naszym,
zesmy wbrew dobrodziejstwom і lasce Jasnie Wielmoi.nego Pana Konsta:ntego Кsі~сіа Ostrogskiego .[... ], niiemaloomy przykxrosci і szkO.d Jego
Milosci samemu і dziatkom Jego Мilosci, slugom і poddanym [... ] uczynild. [...] Panюwie chтzeOCijan'S.CY, nie pragnq•c przelewu kJrwi naszej, raczyli лат [te] daтowac.

Kozacy

zobowiчzywali si~:

[... ] od tego matsu nie miec pana Ko,si:бskiego za <11ta.mana, а owszem
na Ulm-ad:nie wyibrac z nas mego nie dalej, піі z·a cztery niedziel·e; Ьус
w posluszeilistw.ie Ктбlоwі J~o8ci, nie czyni&c :lad:nyoh klбtni z Jego
s&sia·dam'Ї; · Ьус na swoich :zJWyklych miejs;cach za porohaani; lecz zadnych
ani posto.jexw, sZik6d і kr;zy;w1d zadJny;ah w maj(\·tkach ksiqi:Z~cych і w posia·dlosciach k·h przyjaciбl [...] nde miee і nde czYII1:ic; zЬiegow, zd.cr-ajc6w
ksiq.Z~ych і sh.J.Щcych i.ch do nas zbieglytc·h wytda1wac і u sie'bie nie
przechю!Wywac;
~ron
~d'Ziekoli\Vdek
z·ahran<\ z zam:kбw, mieІjs;cowosci
і dzier±alw kh, procz Tirypo~a. ZWІrбiCiic; rбWII1d.ez chor<\gwie, konie, bydlo
і rzeczy ruicho.me w maj&:Ьkach ksiЧZ~Y!Ch pobrnne ZWJrбcic; takze cze1adz оЬu р~С'і; kltбl!"a jest ~У nas, od sі~Ьіе odpraJWic; na wielki u К!Si&
ZC\t .Ich :мd.losci [... ] mieszkac, ~У na nich z za!Cmym czl-awiekiem n1e
nastawac, а ows.zem Im sluzyc [... ] s.

Dalej nast~powala rota przysi~gi.
Kozacy nawet nie pomysleli, Ьу wypelnic · warunki umowy
zawartej pod Piqtkiem. Skoro tylko Kosiiiski poczul, ze udalo
mu si~ wyjsc calo z opresji, pojechal na Niz і tam zaczctl na
nowo gromadzic wojsko, Ьу raz jeszcze spr6bowac szcz~scia.
Szukal przy tym gorqczkowo _poparcia u sчsiad6w. W 6wczas
wlasnie porozumial si~ z Moskwq, Ьус moze - jak swiadczy jedna z relacji Aleksandra Wisniowieckiego - staral si~ tez dogadac z chanem tatarskim. W maju 1Q93 r. ruszyl pod Czerkasy z dwoma tysiчcami Kozak6w. Zamierzal wziqc srogi rewanz
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na staroscie czerkaskim (byl nim А. Wisniowiecki) za niedawne ponizenie. Chcial opanowac miasto szturmem, ale ksiqz~
Aleksander uprzedzil jego zamiary, wypadl za umocnienia, spadajqc jak jastrzqb na niczego nie spodziewajqcych si~ Kozak6w.
Kosinski polegl w walce, а jego kompani pozbawieni przyw6dcy uciekli na Zaporoze.
Kosiilski byl jednym z, pierwszych dow6dc6w kozackich ·wielokrotnie nazywanym w dokumentach hetmanem. Wprawdzie
uniwersal Stefana Batorego z 1578 r. nazywal hetmanem Jana
Oryszowskiego, ale sam zainteresowany tytulowal si~ znacznie
skromniej "porucznikiem Nizowego Wojska Zaporoskiego".
P6zчiej (w 1585 r.) za hetmana Kozak6w uwazal si~ Michal R6zyilski; tym samym tytulem kazal si~ (w 1587 r.) mianowac Lukian Czerninski, а w 1590 r. "hetman Kozak6w Zaporoskich"
W oj ciech Czanowicki otrzymal od kr6la przywilej na Boryspo1
kolo Kijowa.
Fakty te godne sq przypomnienia, gdyz w owych czasach
urzqd hetm1anski nie koj.arzyl si~ Kozakom ani z odpowiednimi
przywilejami, ani tez z ceremonialem obowiqzujqcym przy powolywaniu na to stanowisko. Dla wladz polskich hetman kozacki byl ро prostu dow6dcq oddzial6w skladajqcych si~ z Zaporozc6w, tak tez zapewne rozumieli to poj~cie samozwanczy
hetmani Nizowc6w, pojawiajqcy si~ u schylku XVI w. Szlachta nie przydawala temu stanowisku wielkiego znaczenia, а w
kazdym razie nie uwazala go za urzqd konkurujqcy z powagq
urz~d6w hetmailskich w Rzeczypospolitej. Najlepszym tego przykladem moze Ьус umieszczenie "hetmanstwa" Kosinskiego w
tekscie. porozumienia zawartego z Kozakami pod Piqtkiem. Nb.
Kosinski podpisujqC si~ pod dokumentem ni~ osmielil si~ uzyc
tego tytulu. Na uwag~ zasluguje jednak inne st\\тierdzenie wspoщnianej ugody, а mianowicie obietnica zdj~cia Kosinskiego z urz~du і w у Ь r а n і е s р о s r 6 d К о z а k 6 w inneg ~ hetmana.
Swiadczyc to moze, iz przyw6dca powstania nie tylko sam si~
mianowal hetmanem, lecz ze zostal przez Kozak6w na ten urzqd
wybrany.
О

powstaniu pewnego obyczaju z tym zwi(lzanego Swiadczyla
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r6wniez о rok tylko poznieJsza telacja Eryka Lassoty, posla
cesarskiego na Zaporoze, kt6ry mial zwerbowac Kozakбw
na sluzb~ Rudolfa Il і zach~cic ich do wypraw przeciw Turkom.
Od pewnego· czasu Zaporozcy podejmowali samodzielne dzialania, ktбre narzucily im koniecznosc utworzenia takich form
organizacyjnych, ktбre Ьу wprowadzaly wewn~trzriy lad і porzqdek. J ednq z n~jwczesniejszych bylo Kolo kozackie, decydujqce
о sprawach najistotniejszych dla calej. zbiorowosci. Na przyklad Lassota musial odczytac w Kole listy cesarskie. Zgromadzili si~ w nim wszyscy Kozacy. Gdy trudno bylo im wypowiedziec swoje zdanie, "podzielili si~ - pisal Lassota - jak
to jest u nich zwyczajem, gdy traktujq о czyn1s waznym, і utworzyli dwa Kola. Vl jednym byla starszyzna, w drugim zwykle
pospбlstwo, ktбre nazywajq czerniq". Czern s2;ybko zgodzila si~
na propozycje cesarskie і wol~ swojfi wyrazila przez aklamacj~, "na znak tego rzucajqc czapki w gбr~, ро сzУт pobiegla
do drugiego Kola starszyzny і zagrozila im, ze jesli ktos b~dzie
przeciwny, wrzucq go do wody і utopiq". Starszyzna wi~c "szybko si~ zgodzila, gdy± nie mogla sprzeciwiac si~ czerni (kt6ra
liczniejsza, mocniejsza і zespolona, 'nie cierpi zadnego sprzeciwu,
gdy jest rozgniewana)". Pozostalo jeszcze tylko omбwic warunki ·
porozumienia. W tym celu wybrano dwudziestu przedstawicieli,
ktбrzy w srodku "duzego Kola znowu zrobili male Kolo, siadajqc na _ziemi", а ро dluzszej naradzie uzgodnili stanowisko і poprosili poslбw cesarskich, Ьу usiedli mi~dzy nimi.
Obydwie strony doszly- wreszcie do porozumienia, а nast~pnie
"asawulowie (ktбrych mozna uznac za dowбdcбw і :rnriiej wi~cej
porucznikбw) poszli do duzego Kola .і zawiadomili о tym innych,
czern si~ znowu odsun~la і utworzyla oddzielne Kolo, а ро odby~
ciu narady, na nowo cum solenni acclamatione і rzucaniem czapek w gбr€; wyrazila zgod~". Zgoda byla jednak tylko pozorna:
W nocy niezadowoleni poruszyli irinych і w dniu nast€;pnym w ·
Kole podj~to zgola odmiennq decyzj€;. Wszystko zacz~lo si~ na · ·
nowo. Starszyzna usilowala przekonac czeril о swoich racjach,
а· gdy nic z tego nie wyszlo, hetman Bohdan Mikoszyilski (prof .....
Z. Wбjcik za W. А. Golobuckim nazywa go atamanem koszo-
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"zrezygnowal z wladzy w Kole і zrzekl si~ hetmanstwa.
[... ] Wtedy Kolo rozeszlo si~". Rozpocz~ly si~ wi~c w у Ь о r у
hetmana.
"Ро posilku asa wulowie relacj onowal Lassota - zhowu
zwolali towarzystwo do Kola, cz~sciowo takze zganiali ich kijami. Wtedy najpierw poprosili Мikoszyilskiego, аЬу znowu przyjцl hetmanstwo, со tez uczynil" 10•
Kilkadziesiцt lat p6zniej Beauplan zanotowal juz mniej demokratyczne, chociaz rozbudowane о dodatkowy ceremoriial, wу
wym)

9

Ьогу.

Gdy zgJ:"JOmadz<i siE: wszysl:y pulkownicy і staтzy Коа:асу, kt6my cieszq si~ zaufЗ!I1iem, kaidy КJo,zak oddaje jeden g!os na tego, k!t6rego
uznaje za najZІdoШliejs.zego, і ten wi~kszioSdiq glosбw :oostaje md.ano.wany; JezeИ б1w, kit6ry zo.stal wy,Ьrany, niech~tnie przyjmuj.e .na~<Нlone nаб.
godnosci, tlumaczqc siE: swч nieudohlosciч lub niewystarczajчcymi umiej~taosciami, niewieliki.m dOISwiadoczeniem b~di starro5oiц, nic mu t·o nie
pomwe. [...] JesLi wyЬramy Kozak przyjmuje stainoiW'iJsko, to d:zi~je
zgromadzeniu za u,czy:niony mu honor, choc - ja:k mбrwi - jest go nd:egodny і niewiele si~ zda, niemniej ~pewmda, ze postaгa Sli~ Olkaz.ac
godny і za:shuZyc si~ pil.:nym. s.taraniem, zaJr6W!I11o jalko genera!, jak і zwykly :Z10hпiem:, і z·e cale zycli.e jes.t ~ort;бw zaWІsze od.dac w olfieme s·wym
bra,ciom (tak SiE: mi~·dzy sobq zwч). Na takie dictum kamy. mru p["zyklaskuj.e, ·lm':zyczqc vivart, v:ivat itd. Nast~pnie pod!chюdza, W1S:z:yscy wedle
rangi, jeden ро drugjm, · Ьу mru sd~ poklonic. Dowбdca podaje im rE:k~,
оо

jes;t 7МТУ1СІZаjеm wzajemnego :,t>oodl'ЗIWiiania si~. Oto jaik si~ u nilch cЮko

nuje wy,bor wюdza, со ma najoz~sc~ej miejsce na Dzildclt. :Aoilach. Wsrz.ys~y sa. mu bardz'O posluszni. Wбdz taki zwde siE: w ~ch j~yiku hЄitman
і jest bai'idzo sanюwladipy: mo±e S<:inac gJowy, wbijac na рад tyoh, k1t6rzy w czym5 uchybiq. HetmaiПii . sч nadzwy;czaj suтowi. N:iJc siE: tu jed.nak
nie dzieje bez ra:dy wojel1!."lej [...] 11_

u,vaga Beauplana ma istotne znaczenie, :qiejednokrotnie bo'Niem zdarzalo si~, ze Rada, widzцc na przyklad nieudolnosc hetmana lub ch~c prowadzenia przezen wlasnej polityk:i, nie uzgadnianej z Radц lub nawet wbrew jej stanowisku, dokonywala
zmiany hetmana. Czasem hetm.an tracil nie tylko urz~d, lecz і zycie. Pisal Beauplan, ze "w czasie mojej siedemnastoletniej sluzby temu kJ:-ajowi wszyscy, kt6rzy obejmowali ten urzq,d, zle
skonczyli" 12 • Niek.iedy do zmiany hetmana doprowadzal jego
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konkurent, zajmujqcy dostatecznie silnq pozycj~, Ьу m6c oddzialywac na opini~ starszyzny. Kiedy indziej czern wysuwala
wlasnego kandydata, kt6ry obejmowal urzqd hetmanski.
W 1619 r. Sicz opanowali Kozacy nierejestrowi, oglaszajqc
hetmanem Jacka Borodawk~. Na czele rejestrowych stal Piotr
Konaszewicz Sahajdaczny. Wprawdzie w obliczu nadciqgajqcej
wojny polsko-tureckiej obydwaj doszli do porozumienia, postanawiajqc wsp6lnie posilkowac wojska koronne, jednak tuz przed
bitwq chocimskq, z poczqtkiem wrzesnia 1621 r~, Sahajdacznemu udalo si~ usunqc Borodawk~, zajqc jego miejsce, а nast~p
nie pod oslonq nocy stracic konkurenta 1з.
Az do poczqtk6w XVH w. nazw~ hetmana і а tamana stosowano wymiennie. Mialy one zresztq identyczny zr6dlosl6w.
Stopniowo jednak atamanem zacz~to n.azywac tylko tego, ktбry
sprawowal wladz~ w tzw. Koszu Siczy Zaporoskiej (por. rozdzial
nast~pny nin. ksiqzki); nazywano go tez atamanem koszowym.
Hetman byl zwierzchnikiem wszystkich Kozak6'w Zaporoskich,
nie tylko osiadlych na Siczy, ale r6wniez przebywajqcych w zimownikach nad Dnieprem czy te:i w mi~stach 1 wsiach wojewбdztw ukrairiskich.
Wybierano ich w podobny spos6b. Obyczaj nakazywal dokonywac tego w pierwszy dzieri N owego Roku, ale w razie potrzeby odst~powano od niego. Zwolywano Rad~, w ktбrej brali
udzial wszyscy KQzacy przebywajqcy na Siczy, а n.ast~pnie ataman koszowy zwracal si~ do zgromadzonych ze slowami:
- Panowie molojcy! Mamy dzisiaj Nowy Rok. Czy nie chcecie, wedle starego obyczaju, zmienic swojq starszyzn~ і wybrac
nowq?
J esli Kozacy byli zado~тoleni ze swych wladz, odpowiadali:
- Jestescie dobrymi panami, panujcie jeszcze nad nаті!
W бwczas piastujqca godnosci starszyzna klaniala si~ zebranym і dzi~kowala za pochwal~ jej czynбw. Nast~pnie wszyscy
rozchodzili si~ w spokoju. Gdy jednak uznano za koriieczne prze-·
prowadzenie zmian, obrady stawaly si~ burzliwe. Scieraly si~
poglqdy, stanowiska, proponowano rбzne kandydatu_ry, podnosila si~ wrzawa, а niekiedy dochodzilo do b6jek. Zqdano zloie-
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nia insygnюw wladzy, а gdy zyczenie zostalo spelnione, wyrzucano ust~pujqcej starszyznie prawdziwe і urojone przewinienia,
nie szcz~dzqc przy tym przekleilstw і slбw obrazliwych.
-- Rzuc swбj urzqd s... synu! Dosc nazarles si~ kozackiego
chleba! Wynos si~ niegodziwcze, synu sobaczy... etc. Koszowy 7 wzgl~dnie inny "funkcyjny", pospiesznie wykonywal polecenia. Kladl czapk~ na ziemi~, а dopiero na niej skladal swoje insygnia, nie omieszkajq•C .przy tym pod'zi~kowac za
splendor, ktбry go dotqd otaczal. Potem uchodzil ze zgromadzenia. W wypadku gdy zarzuty dotyczyly samego atamana, wraz
z nїm musieli ustqpic wszyscy podporzqdkowani mu urz~dnicy,
nawet jesli przeciw nim nie wysuni~to zadnych zastrzezen. Zdarzalo si~ czasem, iz w6wczas zgromadzeni zqdali ich pozostania. Zyczenie Rady bylo zawsze spelniane. Niekiedy Kozacy wymagali wytlumaczenia si~ ze stawianych zarzutбw, ktбre mialy rбznorodny charakter. Czasem chodzilo о naduzycia finansowe, przyjmowanie lapбwek, wykorzystywanie urz~du do wzbogacenia si~; kiedy indziej wyciqgano na swiatlo dzienne jakies
zatargi osobiste wzgl~dnie - со bylo przewinieniem najpowazniejszym - .zdrad~ interesбw Kozaczyzny. W zaleznosci od
aktualnej sytuacji politycznej zdrajcq mбgl zostac okrzykni~ty
ten, ktбry szedl na ugod~ z ktбryms z · panstw sqsiadujqcych z
Zaporozem, lub taki, ktбry si~ owej ugodzie sprzeciwial. Nastroje mogly si~ zmienic w kazdej chwili, і ро godzinie klбtni rzekomy czy prawdziwy zdrajca uchodzil juz za bohatera, niegdysiejszy zas bohater szukal przerazony drogi ucieczki, Ьу nie stracic .zycia w wybuchlym nagle tumulcie.
Gdy wreszcie uporano si~ ze zwolnieniem ust~pujqcej starszyzny z jej obowiqzkбw, przyst~powano do wyborбw. Wrzawa podnosila si~ na nowo. Rej wodzila biedota kozacka, tzw.
golota (~tqd: holota), czern lub siromachy. Wybory starszyzny
byly Swi~tem zaporoskim, nic tez dziwnego, ze wielu uczestnikбw zgromadzenia · przybywalo na nie majqc juz dobrze w czubie. Takze w trakcie obrad niejeden pociqgal gorzalk~ z flaszki,
cz~stujqc wspбltowarzyszy і starajqc si~ pozyskac ich dla wystawianego przez siebie kandydata. Dzielono si~ na grupy і grup' - Na daleklej Ukralnie

ki, coraz. g!oSпiej wykrzykujцc nazwi~ka czy przydomki proponowanych na najblizszy rok dygnitarzy. Obyczaj n&kazywal,
Ьу kazdy z kandydatбw do poszczegбlnych urz~dбw natychmiast
ро wysuni~ciu jego ~andydatury opu8cil obrady і spokojme
czekal w swoim kureniu (por. rozdzial nast~pny nin. ksiцzki)
na wynik walki wyborczej. Dodac nalezy, iz zarбwno sarni kan. dydaci, jak і przedstawiciele pailstw osciennych, zwlaszcza Polski і Rosji, nie szcz~dzili pieni~dzy і prezentбw w naturze (broni, futer, kosztownych drobiazgбw), а takze rбznego rodzaju
obietnlc, Ьу przeforsowac okreslonц osob~. Mowy wychwalajцce
zalety poszczegбlnych Kozakбw mieszal)r si~ z wyzwiskami pod
ich adresem і pijackim belkotem tych, ktбrym glowy і j~zyk
odmбwily posluszenstwa.
Wreszcie ро wielogodzinnych sporach uzgadniano stanowisko
і kilkuosobowa delegacja wyloniona. przez Rad~ ruszala do kurenia, w ktбrym znajdowal si~ przyszly ataman koszowy. Oswiadczala mu о woli zgromadzonych і prosila о przyj~cie wyboru.
Zgodnie z tradycjц elekt musial wymawiac si~ od godnosci. W 6wczas dwбch czlonkбw delegacji bralo go pod r~ce, reszta popychala і tak przywlekano go do srodk.a Kola. Mбwiono mu przy
tym:
- Chodz, s... synu! СіеЬіе wybralismy! Ту teraz jestes naszym bat'kц (ojcem) і b~dziesz nad nami panowal!
Wr~czano mu insygnia wiadzy, oznajmiajцc oficjalnie о dokonanym wyborze. J edna}{ ceremonia nie konczyla si~ na tym.
Elekt jeszcze dwukrotnie wymawial si~ od przyj~cia urz~du
і dopiero za trzecim razem wyrazal zgod~. W бwczas dobosze
uderzali w b~bny, а do nowego atamana podchodzili najstarsi
Kozacy sурічс mu zi€mi~ na glow~, Ьу nie zapomnial, iz wywodzi si~ z towarzystwa, і nie w~al· si~ nad nie. Dopiero
teraz Wy"brany koszowy klanial si~ wszystkiin na cztery strony
swiata, dzi~kujцc za zaszczyty, а Zaporozcy glo5no wiwatowali:
- Bцdz, panie, zdrowy і gladki! Niech сі Вбg da wiek. l~
b~dzi і donosny glos zurawia!
Koszowy podejmowal bulaw~ lub ozdobщ palk~, со oznaczalo koniec uroczysto5ci.
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Przechodzono nast~pnie··. do· wyboru.·. pozostalych:.uщd.nikбw
kozackich: s~dziego, pisarza,. asaula
-~ta:rrianow :kur·ennych:
Odbywaly si~ one w identyczny sрщ;оЬ, ~ 't)rin tyiko, ~~- ·s~diiemti
wr~czano · piecz~c; pisarz()w!· kalam,a~~. ;p.a.tomiast ~sa1;:tlowi. iask~.
Nazajutrz wybierano· .. ~oposza, 'pus~karza, pisarza · ·. kantorzyst~ і in. 14
Mozna przypuszczac~ ze ро :taz pierwszy urzq;d hetmanski oddzielono od wladzy · atama~a koszowego w chwili wyboru Bohdana Chmielnick1ego. Stalo si~ to. prawdopodobnie w kwietniu
1648 roku?5 • P6Zn.iej, gdy. wplywy polskie, rosyjskie, а nawet
tureckie na . wyпik elekcji staly si~ bardzo wyrazne, zachowano
wprawdzie dawne obyczaje і dawny ceremonial, ale uzupelniono
je о elementy, ktбre ukazywaly, z czyjej laski kandydat otrzymal swбj urzqd. Przed powolaniem Chmielnickiego na urzqd hetmanski bardziej zwracano uwag~ na kompetencje niz na tytulatur~. J eden z przywбdcбw zaporoskich w latach trzydziestych
XVII w. Iwan Petrazycki-Kulaga mienil si~ raz "starszym", raz
"hetmanem Jego Kr61ewskiej Mosci Wojska Zaporoskiego", pod·
pisujqc si~ odpowiednio na dokumentach wystawionych w odst~
pie zaledwie trzech tygoani 1&.
Sci.eranie si~ wplywбw polskich; rosyjskich і tureckich na
Ukrainie powodowalo, ze tytulatura hetmariбw ukrainskich ulegala zmianie, а "wolne" ·wybory przeksztalcaly si~ w ich parodi~, przy~ zachowaniu --- rzecz jasria wielu z · dawniejszych
zwyczajбw. W 1671 r. "przyslal· Krбl Jegomosc bulaw~, bш:l
czuk, · chorqgiew і bE:bny Kozakom, pozwalajqc im obrac sobiE'
hetmana. Wojsko w Radzie dalo hetmanstwo Мich.alowi Chanence, na со zezwolili hetmatiowie koronni" 17. Nie inaczej wy.:..
glqdaly wybory w 1687. ·r.:· "Tegoz roku starszyzna· kozacka, :widzqc,· ze w niebytnosc hetmana zaczyna si~ szerzyc_ ро miastach
swawola, prosila bojariyria · Golicyna, аЬу zezwolil wojsku . . na
obranie sobie hetmana wolnymi glosami, і bojarzyn zezwolH rta
odbycie si~ Rady''' 18.' О tyni' ,~wolnym wyborze''·· pisa} AlekSander Rigelman, ~kladajч_c :relacj~ na podStawie zachowanych m·a:-

oraz

terialбw:

w.

Sttrzelrcy ·1 wojiSiko WYibOOOiwe ·[rrosyjsk!ie А. ··s.]··· podchodzq do'
:lrozaclt.iego, gdizie s~la cerkie\V polawa. · N-ast~e ЬojanYIIl . і wo~

oЬozu
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jewoda · poszedl z li.nnymi bojarami і znaczniejszymi oficerami do tej cerlkgdzie przyrniesiono wszYJstkie hetmanskie insygnd.a і poloZ.ono na malym stolШw przy1lшyiym Ьog.art;ym lrotnercem. Kolo s;tolu byro troch~ krzesel і law. WOik6l nam.юtu staJn~lo 800 Kazak6:w na kondach і 1200 pieszy·ch, starszy.z~na zas wra:.z ·z rosyjs!kч genera1icjч weszla d·o srodka. Ро
15 mirnl;tach roipocz~la si~ msza, ро kt6rej zaikюnczeniu wszyscy wysz1i z !I1amir01tru, z ktfuegю wyrniesioino roWІnieZ insygnia hetmails'kie. Potem bqjarzyn, а zarazem wojewoda przemбwil do Kozak6w, pozwalajчc
,im. - w imieniu oa~ra · - wyЬrac I1101Wego hetmana wedle sweg·o obyczaju, przy czym kazrdy mial· woony і niesklr~owany glos. z poczчtku wszyscy mikzeli, lecz patem ~ wy;mien:ilo Mazep~, reszta zas oЬwolala go
hetmanem. Wprawdzi·e kiШw gaТІdlowak> za Wasylem BoГlrowskim, ale
pozostaH zmurs·П.Ji kh dro mtk,zEmia і pawtбтzyli to, оо kirtzy-cze1i poprzed-nio. Gdy ·bojatr тosyjSІki [kІsічё:~ G·orHcyn - W. А. S.] zapytal starszyzn~ kozaokq, kogo c·hce, ta zgodzila sli~ na Mazep~.
~i.

Tutaj nalezy dodac, ze w dniu poprzedzajqcym wybory Golicyn wezwal starszyzn~ і nakazal jej wybбr Mazepy. "Potem diak
dumski przyjql :od starszyzny przysi~g~. na artykuly hetmanskie, а nast~pnie roze~lano artykuly owe do. wszystkich miast,
Ьу ich magistraty і duchowni takze si~ pod nimi podpisali і zaprzysi~gli". Gotujqcy si~ bunt czerni kozackiej stlumiono, przedstawiajqc jej dokument carski zatwierdzajqcy wybбr Mazepy,
а. pozostalych. Zaporozcбw ро prostu. przekupiono 19 •
J ak wynika z relacji Rigelmana, istnialy trzy zwyczajowe
terminy zwolywania Rad kozackich: 1 stycznia, na 8wi~ta wielkanocne oraz na swi~to Pokrowa Bogarodzicy (1 pazdziernika).
Rada noworoczna byla w zasadzie przeznaczona na rozdzielenie
"wolnosci kozackich" mi~dzy kurenie. Wolnosci te sprowadzaly
si~ do prawa polowu ryb- na doplywach Dniepru mi~dzy porohami а ujsciem Bohu, przy czym rozdzielano je przez losowanie. Zdarzalo si~ jednak, ze і w czasie takiej Rady wybierano
starszyzn~, chociaz celowi temu poswi~cone byly dwa pozostale
terminy.
-Rada zbierala s~~ zazwyczaj ро poludniu: Zwolywano jq wystrzalem z .· dziala, ktбrego . h uk niбsl. si~ .daleko ро okolicznych
lqkach. Gdy wszyscy zainteresowani przybyli na miejsce, dobosz
biciem w. b~ben wzywal ich do. zaj~cia miejsc; Pбzniej wynosil na plac litaury .(wielkie b~bny · slu:Zqce·, przewaznie. do · wy-

ton

bijania pobudki) і stawial na majdanie. przed cerkwiq, walчc
w nie drobnymi uderzeniami. Z kolei asaul bral z cerkwi jednq z chorчgwi і osadzal przy litaurach. Kozacy, gdy tylko uslyszeli glos b~bnбw, gnali со sil na miejsce zebrania; ро trzech
seriach uderzen na placu pojawiali si~ kolejno:. koszowy z laskц
symbolizujчcч jego wladz~, s~dzia z piecz~ciq wojskowq, pisarz
z kalama~zem і asaul z niewielkч palkq. Stawali wsrбd otaczajчcych ich Kozakбw, zdejmowali czapki, klaniali si~ na cztery
strony, ро czym ataman zwracal si~ do zgromadzonych:
- Panowie molojcy і towarzystwo! Mamy Nowy Rok. Trzeba
nam, wedle starych naszych zwyczajбw, podzielic wsrбd wojska
rzeki і uroczyska.
W szyscy odpowiadali:
- Dobrze! Niech tak b~dzie!
Teraz przeprowadzano losowanie, ро ktбrym zamozni і s~
dziwi Kozacy od_chodzili do swoich kureni. Na mleJscu zgro;"
madzenia pozostawala tylko czern і сі, ktбrym gorzalka odebrala
wladz~ w nogach; Koszowy musial teraz ich zapytac, czy nie
zamierzajq przeprowadzic wyboru nowych wladz. Dalej post~po
wano juz zgodnie ze znanymi nam obyczajami.
Rady zwolywano nie tylko w ustalonych wczesniej terminach,
lecz rбwniez na zчdanie "towarzystwa zaporoskiego", аЬу rozs·trzygnчc spory, do jakich cz~sto dochodzПo mi~dzy Kozakami.
W tym celu w jednym z kureni dziesi~ciu lub wi~cej· Zaporozcбw zawiчzywalo spisek. Paru z nich wypijalo kilka kubkбw
wбdki dla dodania sobie odwagi, wystawialo litaury na plac
і walilo w nie, czym popadlo, paleczki bowiem byly dobrze schowane. Gdy nadbiegal zaalarmowany tym dobosz і pytal о cel
zwolania Rady, odpowiadano:
- Bij na Rad~, sk ...syri.u! Widzicie go, jeszcze pyta! Masz
b~bnic і juz!
Odmowa nie wchodzila w rachub~. Podchmieleni Kozacy mogliby go zatluc kijami na Sтierc. Alarm spowodowany przez Kozakбw і dobosza sciчgal ~oszowego ze starszyznч і wszystko dalej dzialo si~ zgodnie z tradycjq.
Niekiedy zgromadzeni dzielili si~ na dwa obozy, ktбre wszczy101

na1y: Ьбjk~- mi~dzy sobq:'Sta:rszyzna·- w6wc·zas ·-na wsze1ki wypadek
wycofywala si~-- z placu; Zdarzalo · -si~, ze · efektem .takich sta:tc
Ьуіу- ofi~ry smier-telne. Pok()nanym - -niszczono kurenie, za bierano ·-sprz~ty, · naczynia, · bron -itp•· Oczywisciie w takich wypadkach
wyb6r starszyzny nalezal wylficinie' :do zwyci~zcбw. Podobnie
dzialo si~ :na> Radach zwolywanych przed wymfirszem -·n.a wy:.
praw~ czy: 'tez ~ tych, na ktбrych -dzie1ono lupy : luь- :· ptzys1any
zold.
-·
·
· - :· ,, ~ ~,~- -·
starszyzna u8uni~ta ze stanbw:lsk w'racala dc>' sze:..
·w: czasie -uroczystosci koscielnych - і S-wie.ckich ust~poWano · jej · miejsca, · а ро smierci, w
czasie pogrzebu strzelano z dziala, nie mбwiqc juz· о tym·, -·ze
і palba karabinowa byla g~stsza niz w wypadku pogrzebu prostego Kozaka 20.

w pra wdzie

regбw "pospolitych" · Kozakow, jednak

Pr6cz starszyzny z_. wyboru pojawiali si~, zwlaszcza w czasie wojen, w kt6rych ·brali udzial Kozacy, r:бwrtiez hetmani,
wzgl~dnie a·tam·ani naka:lni, wyznaczeni albo przez uprawnionego
do mianowania ·ьetm.ana, albo nawet (zwlaszcza ро zaj~ciu Lewobtzeza ·Uktainy- prz~z Rosj~) przez dow6dc~ armii operu- ·
jqcej na terenie ·zwyczajowych і ~ dodajmy ~ stale si~ rozsz~rzajq_cych wolnosci- kozackich. Zano.t~wano np., ze w 1654 r.
"hetman Chmielnicki wysyla ze swego wojska pulk nizynski
і czernihowski,: przy ktбrych ochotnikбw kozackich z innych pul..
kбw poszlo niemalo [... ], а Iwanowi Zolotarence wr~czyl nakazne.~-hetmanstwo, dajqc mu bulaw~ і bunczuk". Dziesi~c lat pбzniej
"szedl Bohun [mianowany przez hetmana Brzuchowieckiego W.. А. S.] jako nakaZпy hetman z Kozakami, ktбremu poddawaly si~ miasta і zaraz z nіт do wojska szlyн 21-.
Ogloszenie Chmielnickiego hetmanem "wojska zai:юroskiego".
mu .cz~sci Prawobrzeza (potwierdzone ugodq
zborowskq w 1649 r.), а p6Zпiej cz~sci Lewobrzeza Ukrainy {potwierdzone ugo<Щ- ·perejaslawskq і tzw. artykulami marcowymi,
w 1654 r:), nast~pnie przeniesienie glбwnej siedziby urz~du hetmana Lewobrzeznej Пkrainy do Baturyna · (w 1. 1669-1708) ·
і Gluchowa (1708-1722, 1727-176'4)-, _o'ddtielne powolywanie hetman6w dla znajdujqcego si~ pod panowaniem polskim prawego
pod]tюrzqdkowanie

І-02

dorzёcza Dniepru і pod rosyjskim (od 1667 · r.) lewego, wres:Zcie naciski tureckie, wszystko to wplyn~lo na · post~pujчcy upa.:.
dek znaczenia Siczy Zaporoskiej. Prбbowala si~ wprawdzie jesz~
cze rzчdzic dawnymi prawami і przy kazdej okazji podkreslala swч autonomi~, jednak wstrzчsana wewn~trznymi sporami, odgryw,ala coraz Ьardziej podrz~dnc.=t rol~ az do chwili zniszczenia jej
przez Piotra І w 1709 r. Okres istnienia tzw. Nowej Siczy Zaporoskiej (1734-1775) swiadczyl juz tylko о calkowitym jej
podporzчdkowaniu politycznym interesom caratu, az wreszcie
zlikwidowala jq jednostronnч і arbitralnq decyzjq Katarzyna ІІ,
ktбra zarzc.=tdzila rбwniez bestialskie rozprawienie si~ z mieszkancami Zaporoza.
W kazdym razie od 1648 r. na Siczy powolywano juz tylko
atamana koszowego. Urzчd hetmanski obejmowal znacznie szersze tereny, chociaz sчsiedzi ograniczali jego kompetencje. Jednak
zarбwno w jednym, jak і drugim wypadku starano si~, z pewnymi koniecznymi modyfikacjami, zachowywac stare obyczaje
obowiчzujчce przy wyborach starszyzny. Nader cz~sto wszakZe
odbiegano od zwyczajowych termin6w і tradycyjnych miejsc
wyboru. Czasem zbierala si~ Rada "czerniecka", skladajцca si~
wylцcznie z reprezentantбw biedoty kozackiej. Tak stalo siE: w
1663 r., gdy

za

zaraz na wiosn~ zacz~lo si~ IIOWe 1ісlю, ja:ldego nie bYJWЗ.}o
poprzedmc.h he1nnaln6ІW, а miano:wicie omтna mda. [... ] Вr2JUohowiectkii [_,)
poszedl d'o Вatuтym.a [...] wysyJa.j~c do wszystlkiich pullk6w z L:istami, аJЬу
cale p~s1:iwo sci&ІgJn~lo na rad~ pO!d Niri;YIIl і NiZyn raibawac. Na lislty
te, kto zyw ruszyl z dom6w, nie tylko Kozactwo, ale cale posp61stwo
kupami, а nie pulkaani [... ] Somk!o, jЗ!ko ;juZ majq-cy hetmanstrwo od
blismch mu naк::lame puiOrow.nilkaw, setlllli:k6w і Koza1k6w [...], zaprotes.toJWal
przeciw tej rad~ie. Lecz · z·e w:ietl!ka byla Jmpa przy Вrzu~chowi.ecikim ze
wszyвФkikh pulkбw, mus.ieli
na to pOIZJWoИc.

Postanowiono, Ьу uczestnicy Rady przyszli na nіч pieszo і bez
broni. Dla . ewentualnego zapobiezenia rozruchom za miastem
stan~ly oddzialy rosyjskie. Nie zdalo siE: to na wiele.
Gdy~ uderzю!no ... w Ь~Ьnу na t~ traid~, BIІшohowiecJki, Z;gJodtnde z ро~
standwieniem PIІZY!PliOWadzil swoje wojslko pies2'JO na rad~ [... ], а sOm.ko ri:ie zgodzil si~, і sam, і wszyscy Kozacy Ь~~су przy nim, jako ludzie
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dostatnd, na dІаіЬrУІСІh koniach, doЬrze odziand. і z Ьrcmi~ jak na wojn«:,
tej i:ntencjd, , ze je51i rada od bylaby si«: nie ро tch mysli, to bitw~
z·aczrщ, ·Ьо pmy оЬоzіе Somkowym armat byro niemaro. [... J Zamz k:m)nk
stal sd~ z оЬu stJron о hetmanstwo: "ВrZJUchowiediOiego na hetmamaf'\
mn·i k"I1zY1CZ~= "Somk:E: na hetmana!" і na Ёotel dЬyІdtwiu S·a·d·zaj~. А nast~p

w

1

nie zaczE:li Ьіс si~ mi~dzy sоЬч і bunczuk Somce zlamali - Tumult trwal
trzy dn.i, WІreszcie BrzuchoiWieokn udal si~ реЮ цріеk:Е: sw~o WІQІjs/ka.
Wбwczas Kozacy strony ·Somkowej, odst~piwszy od swej starszyzny,
rkЗІZda sotnia zlaparwszy ch·oc~e, przesz]d do obDІZJU В!rzutCJhOIWieclkiego
іЇ. p01klonili siE:, а odwrбoiJwszy, napaк:lili zall"az na wozy SIW'o1ej staJI'Szy:zmy.
[...] Вa:zurchowieclkd. z caly:m wojskdem pmYJSZedl 1do namiiow [JPosla] caJrskiego, fJdzie o1:1:rnymal bulawE: і Ьui11cZІuk, potwieiJ:Іd:zenrie hetmanstwa і ·zostal zaprowadzюiily do cerkwi S'oЬorcxw·ej Sw. Mlilklolaja, gdzie przysЩgl
z c.alym wojSk!iem 22.

Do starszyzny koszowej oprбcz: atamana, s~dziego, asaula
pisarza, zaliczano niekiedy atamanбw kurennych oraz starych
Kozakбw і tych, ktбrzy juz niegdys pelnili jakies urz~dy. Inni
Zaporozcy piastujqcy okreslone funkcje stanowili tzw. mlodsz~
starszyzn~.
.
W r~kach atamana koszowego koncentrowala si~ wszelka wladza: wojskowa, administ:oocyjna, sqdowa, а .nawet duchow.a. W
czasie wojny stawal si~ niemai dyktatorem, panem zycia і smierci kazdego Kozaka; w latach pokoju jego kompetencje ograniczala Rada, majqca prawo wypowiadama si~ w materiach najistotniejszych dla Zaporoza. Zarzqdzal wszystkimi "wolnosciami" kozackimi. Byl najwyzszym s~dziq; wyrazal zgod~ na obsadzanie stanowisk koscielnych na podleglym mu terenie; zatwierdzal \\тybranych przez Rad~ Kozakбw na ich urz~dach; przyjmowal na Sicz; udzielal tez zgody na opuszczenie Siczy. Do niego
adresowane byly uniwersaly krбlewskie і carskie ukazy.
Nie od parady podpisywal si~ "ataman"· czy "hetman koszowy wraz ze starszymi і calym wojskiem zaporoskim": Zwrot ten
podkreslal ograniczajqcq rol~ Rady і swoistq demokracj~ wojskowq · panujqcq na Zaporozu. Stosunki z podwladnymi ukladaly
sіє: na pozбr niemal familiarnie, skoro zwracal si~ do nich
"panowie molojcy", а on sam bywal nazywany ро prostu "bat'ko'' (ojczu1ek). Jednak nie zawsze tak bywalo, gdyZ opinia molojcбw latwo obracala si~ przeciw prawowicie wybranemu ataі
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manowi. Wiedzial on zresztч, ze obrano go tylko na pewien czas
і kazda nowo zwolana· Rada wladna jest do usuni~cia go z urz~
du.
Korzystal z pewnych przywilej6w osobistych; mi~dzy innymi
przyslugiwalo mu prawo do kilkudziesi~cioosobowej kozackiej
strazy. przybocznej; przy podziale lup6w otrzymywal zazwyczaj
przeP,mioty kosztowniejsze niz inni; otrzymywal r6znego rodzaju prezenty, zwlaszcza od posl6w pailstw obcych przybywajч
cych na Sicz. Przy tym wszystkim do dobrego obyczaju nalezalo prowadzenie tego samego stylu zycia, jak pozostali Kozacy. Dziwil si~ temu przybyly w 16,54 r. do Bohuslawia, do Chmielnickiego, pod6wczas juz hetmana Ukrainy, archidiakon Pawel
z Aleppo (arab. Bulos al-Chalabi), kt6ry znajdowal si~ w swicie swego ojca, patriarchy antiochijskiego Makarego.
Nie bylo u nieg1o ЗІnі rozlewaj::}.cy.ch 'Wiino, аІDі specjalnych ludzi .dla
mu jedzenia і рісіа, jЗІk to bywa u ca:rбrw і wladc6w. А potem podano na stбl malowane naczynia gliniane z solonч . rуЬц w gotowamej poota(ji і z imnymi [pot:raiWam.i] w nie'W'i·elkiej il.oocd.. Nie bylo
ani srebrnej zastawy, kubkбw ani srebrnych lyzek, ani niczego podobnego, chocia± u kam~o z jego sЩg jest wiele worikow wy:pe3JrШ:onych . zastawц, pu'char,am.i, ly.iJkami і s.kariЬami Lachбw, wylkionanymi ze SІI"ebra
і zlota.
podЗІWanli.a

Na spotkanie z patriarchч Chmielnicki ubral si~ w prosty,
kr6tki kaftan і mial przy sobie broil niewielkiej wartosci, natomiast jego otoczenie odziane bylo bogato 2 з.
Na dochody atamana skladaly si~ takze daniny celne, np. wiadro gorzalki od kazdej beczki, pewna ilosc mчki, kaszy czy towar6w kolonialnych przywozonych na Sicz. Koszowy otrzymywal r6wniez wynagrodzenie od kazdej prowadzonej przez siebie
sprawy sчdowej. Pr6cz tego, na Wielkanoc і Boze Narodzenie
dostawal prezenty od szynkarzy, kupc6w і rzemieslnik6w, w
za;mian za со musial ich podejmowac miodem і w6dkч az do
chwili, w kt6rej sami nie zrezygnowali z dalszego pocz~stunku.
Gdy Kozacy znalezli na вtеріе zablчkane konie, przyprowadzali
je na Sicz і ро trzech dniach, jesli nie pojawial si~ prawowity
wla5cicie1, przekazywali je starszyznie. Mozna sчdzic, ze koszowy
mial spory udzial w tych zyskach 24 •
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Oznakq wladzy ·atamana byly bulawa і bunczuk, czyli ·dluga
laska zakoilczona kulч lub ostrzem, do ktбrego·· przytwierdzone
byly wlosy z konskiego ogona.
Druga osoba ро atamanie to s~dzia wojskoWy, do zadan ktбre
go' nalezalo prowad~enie spraw karnych . 1 cywilnych, jakich nie
brakowalo na Zaporozu, oraz troska о ·przestrzeganie obowiчzu
jqcych norm zwyczajowych. Sam przeprowadzal dochodzenie і
proces, ale w:Yrokowanie pozostawial atamanowi lub Radzie.
Symbolem jego wladzy byla wielka srebrna piecz~c, ktбrq no~il
przy sobie w czasie posiedzen Rady і ktбrч przykladaJ na .oficjalnych dokumentach wystawianych na Siczy: Dochody czerpal
z podobnych zrбdel со koszowy, z tym tylko, ze byly one odpowiednio mniejsze.
Pisarz wojskowy prowadzil kancelari~ wojska zaporoskiego,
wysylal rozkazy na pi.Smie 'do kureni, prowadzil rachunki і rejestry, przyjmowal listy adresowane do atamana lub "wojska
zaporoskiego" ~ Zajmowal dopiero trzecie miejsce w hierarchii
kozackiej' ale urzчd ten cieszyl si~ ogromnym powazaniem wsrбd
prostych Kozakбw. Wielu pisarzy wojskowych zostawalo pбzniej
atamanami, а nawet hetmanami ukraiiiskimi. Nikomu nie wolno
bylo wyr~czac pisarza w pelnieniu funk~ji, ktбra dawala mu pelny wglqd we wszystkie sprawy Zaporoza, nawet - w utrzymywane przed innymi w sekrecie materie polityki zagranicznej.
Pisarzy zmieniano rzadko, а niepismienne na ogбl pospбlstwo
z szacunkiem patrzylo na wspбltowarzysza wladajqcego biegle
piбrem. Zdarzali si~ przeciez atamani, ktбrzy nie potrafili si~
podpisac. W бwczas pisarz sam wypisywal na . pismach koricowq
formul~: "Ataman koszowy z саlч starszyznч і towarzystwem ... "
Oznakq urz~du pisarskiego byl kalamarz w srebrnej oprawie, noszony · za pasem w czasie posiedzen Rady.
W pracy pomagal mu, takZe pochodzчcy z wyboru, podpisarz
oraz pewna liczba tzw. slug kancelaryjnych. Kancelaria zaporoska nie miala wydzielonego pomieszczenia і znajdowala si~ zazwyczaj w mieszkaniu pisarza aktualnie sprawujqcego sw·e obowiчzki. ·Dochody czerpal z danin і prezentбw, jakie otrzyrriywal
z racji wazniejszych swiцt czy tez wykonywanych uslug.
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· Ostatnim z pr:Zedstawicieli wojskowej {generalnej) starszyzny
kozackiej byl asaul..Jego powin:iюsci byly--bardzo тbzlegle. Przede wszystkim musial dbac о spokбj na Siczy w czasie · pokoju·
і о porzчdek w obozie w latach wojny, pilriow::й wykonania wyro'kбw і decyzji atainana koszowego na :terenie calego Zaporoza,
prowadzil post~powanie wyjasnia-jqce w spbrach rodzinnych, dbal
о przygotowanie odpowiedniej ilosci prowiantu і furazu dla
wojska· і koni, decydowal о ·razdziale .zoldu і .darбw. Do niego
nalezala ochrona zycia і Iliajчtku podrбinych przejezdzajqcych
przez posiadlosci zaporoskie, prowadzenie akcji wywiadowczej,
а, takze sledzenie rozwoju wydarzep w trakcie bitew staczanych
pr_zez wojska kozackie. syffiьoiem jeg? 'wladzy 'byla drewniana
palka, na koncach okuta dwoma srebrnymi pierscieniami. Do
ротосу dobierano mu podasaula, а w razie wojny oboznego 25.
Ро starszyznie wojskowej nast~pnymi w hierarchii byli atamRni kurenni. Liczba kureni і ich atamanбw rosla w miar~ wzrostu liczebnosci Kozaczyzny. W XVIII w .. bylo ich juz trzydziesci osiem: kaniowski, korsunski, humanski, brzuchowiecki, lewaszkowski, plastunowski, dziadkowski, platnirowski, medwedowski,
paszkowski, kuszczewski, · kislakowski,. iwanowski, konelski, sergiejewski, dy~ki, krylowski, baturynski, popowiczowski, basiurynski, niezamajewski, szczerbinowski, tytarewski, szkuryilski, korenowski, rogowski, kal~iblocki, derewiankowski, wyznosteblijowski, niznosteblijowski, dzerelijewski, perejaslawski, poltawski, myszastowski, miilski, tymoszewski, wieliczkowski oraz irklejewski 26 •
Kazdy z kureni wybieral wlasnego ataman.a, przy czym prawa
wyborcze mieli jedynie Kozacy nalezчcy do okreslonego kurenia. Na atamanбw wybierano tych sposrбd Zaporozcбw, kt6rzy
o~znaczali si~ odwagq, zdecydowaniem і roztropnosciq, wzgl~d
nie tez kogos, kto juz wczesniej piastowal jeden z urz~dбw daj~cych mu prawo wejscia w_ sklad starszyzny siczow€j. Dbali
oni о zaopatrzenie podko~en~nych, przechowywali takze ich
k~~ztownosci w kurennej skarbnicy. Tylko oni mieli klucze do
niej_ і bez ich zezwolenia nikomu nie wolno bylo z nich sko. rzystac, ·nawet w wypadku_ nieobecnosci atamana w ku.reniu.
Ataman rozsчdzal drob.niejS.Ze sprawy і wraz z kuchanzem (!),

nast~pnym

glбwnie

w hierarchii, wydawal wyroki sprowadzajцce ·si~
do chlosty. Cz~sto tez wlasnie oni byli wykonawcami

wyrokбw.

Mi~dzy atamanem · kurennym а jego podwladnymi panowaly zazwyczaj iscie familijne stosunki. Kurennemu latwiej bylo
wi~c przeprowadzic wykonanie jakiejs niepopularnej
decyzji
starszyzny wojskowej. Сhсцс nie сhсцс, stawal si~ przeto posrednikiem mi~dzy nіц а prostymi Kozakami. J ak twierdzil, zyjцcy na przelomie XVII і XVIII w., Grzegorz Gr.abianka .pelni~
cy wiele funkcji w wojsku kozack.im:

Jednego staгszego maj& w kuтeniu, dobrze obyrtego w sprawach wojskowych, і jemu hcmm-y oddaj(l, j·emu si~ podpoтzчdkowujч jako naj,wa.Zniejszeюu dOIWodІcy ро ·artamame k:JosZІowym. Ale ta:k±e SІta:rszyzna· 1ch
mies:zlka razem w ohatwie, ze gdy w czyms na:r.uszy praJWo, t'O zoІStanie
zabita 27•

W czasie dzialan wojennych atamani kur~nni wyznaczali
nakaznych, ktбrzy stawali na czele oddzialбw idц
cych do walki.
Na wyprawach kazdy kuren dysponowal swojц chorцgwiч
noszonц przez chorцzego. Przywбdcy kureni utrzymywali .si~
przede wszystkim z prezentб~ і lapбwek - jak mбwiono ~
"z laski kozackiej".
Odr~bne miejsce zajmowali w kozackiej hierarchii starzy
Zaporozcy, posiwiali w bojach, wslawieni udzialem w zwyci~
skich bitwach, о ktбrych czynach jeszcze za ich zycia powstawaly legendy. Na Radzie zasiadali tuz ро starszyznie generalnej.
Cieszyli si~ ogromnym szacunkiem, а ich zdanie zawsze bylo
brane pod uwag~ przy podejmowaniu zbiorowej decyzji. Nie
wahali si~ niekiedy wystцpic nawet przeciw opinii wyrazanej
przez atamana koszowego, ich zas. autorytet mбgl spowodowac
zmian~ nastroju Kozakбw zgromadzonych na Radzie. Zdarzalo
si~. iz jesli dopisywalo im jeszcze zdrowie - powierzano im
odpowiedzialne misje czy tez oddawano dowбdztwo nad oddzialami w czasie wypraw lub batalii. Starano si~ zyc z mm1 w zgodzie і nie urazac ich godnosci osobistej; dbano tez, Ьу zaЬez
pieczyc im odpowiednie warunki bytowe.
atamanбw
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Na tym jednak nie konczyly si~ funkcje w wojsku kozackim. Juz kilkakrotnie wymienialiSтy przy innej okazji dobosza, do ktбrego nalezalo zwolywanie Kozakбw na Rad~, а takze
przekazywanie im informacji о przedsi~wzi~tej wyprawie wojennej czy tez о przybyciu na Sicz waznego goscia. Niekiedy
dobosz wykonywal rбwniez funkcje policyjne: do niego nalezalo rozbieranie przest~pcy przed wykonaniem wyroku, on przyku\val go do pr~gierza і asystowal przy egzekucjach. W czasie
swoich podrбzy ро Nizu przynaglal do placenia podatkбw, do
rychlego przyjazdu na Sicz w potrzebie; sciчgal tez oplaty celne. Do ротосу dobierano mu poddobosza.
Puszkarz opiekowal si~ dzialami, mozdzierzami, prochem
і
amunlCJЧ
kozackч.
Pod jego nadzorem znajdow.alo si~
wi~zienie, odpowiadal za przest~pcбw, ktбrzy oczekiwali na
sledztwo, Sq'd czy egzekucj~. Оп wreszcie odbieral zold wyplacany
Zaporozcom. Jego pomocnikami byli: podpuszkarz і odpowiednia
liczЬa kanonierбw, umiejчcych obslugiwac artyleri~ obozowч.
\Vaznq rol~ odgrywal tlumacz. Zaporozcy utrzymywali тozle
gle kontakty z sqsiadami і kupcami przejezdzajчcymi przez ich
ziemie. Tlumacz wraz z pomocnikami musial wi~c znac kilka
j~zykбw, zwlaszcza polski, lacin~, rosyjski, turecki, tatarski, grecki, ormiailski, perski... Ze Wzgl~du na posiadane umiej~tnosci
tlumaczy Wysylano niejednokrotnie na przeszpiegi do pailstw
osciennych, Ьу .wywiedzieli si~ о zamierzonych krokach politycznych і militarnych sqsiadбw.
Kantorzysta (ukr.- kantarzej) sprawowal piecz~ nad wzorcami niiar і wag uzywanych przez kupcбw na Siczy. То on wlaSпie
8ci~gal daniny od sprzedawanych tutaj towarбw і dokonywal
wst~pnego podzialu mi~dzy towarzystwo, starszyzn~ і Cerkiew.
Zapewne mial tez najwi~ksze mozliwosci popelniania rбznego rodzaju ·naduzyc .
. Szafarzy і podszafarzy bylo zazwyczaj czterech. Ich obowiчz
ki sprow~adzaly si~ do pobierania oplat .· za glбwne przeprawy na
Dnieprze, Bohu і Samarze, m.in. kudackq, mykitynskч, bohogardowskq oraz samarskq. Wraz .z pomocnikami prowadzili dokladne
rej~try przychodu і rozchodu pieni~dzy pochodzчcych z ·tych
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zrбdel, а dowodzone przez nich niewielkie oddzialki dbaly о utrzymanie porzqdku na przeprawaeb.
Dosc pбzno, prawdopodobnie dopiero w _XVIII w., pojawili si~
tzw. wojskowi atamani szkolni. Bylo ich dwбch, jeden opiekowal
si~ starszymi, drugi mlodszymi uczniami szkбl cerkiewnych~ Warto dodac, ze obydwaj wybierani byli- przez samych uczniбw.
Funkcje pomocnicze spelniali: bulawniczy, bunczuczny і chorqzy (jak ~iemy, byli rбwniez chorqzowie kurenni), dbajqcy о
powierzone im przyz starszyzn~ insygnia wladzy. Najnizszymi
urz~dami na Zaporozu byly urz~dy atamana gromadzkiego, koniucha і pastucha. Pierwszy staral si~ о utrzymanie porzqdku
і spokoju mi~dzy pospбlstwem kozackim znajdujqcym si~ poza
Siczq na zimownikach, zajmujqcym si~ lowieniem ryb itp. Ро~
zostali dbali о stadnin~ і о bydlo stanowiqce wlasnosc wspбlnq
"towarzystwa zaporoskiego". Mieli oni wlasne obyczaje, ktбre
vvyksztalcily si~ wskutek .wielomiesi~cznego przebywania na stepie. Mбwil о nich Kozak Zaporoski Nikita Korz, ktбry przezyr
104 lata (!) і zdqzyl jeszcze swoje wspomnienia przekazac jednemu
z pierwszych historyk6w, zajmujqcego si~ dziejami Zaporoza,
Apoloniuszowi Skalkowskiemu.

Bylo U ruch W ZІWyazaju, ze ik:aidy КiozaJk, SZCІZeg6ilni-e ZClJS tabш1czyk,
skotarz ['opiekujC4JCY sdf: bycЦerri], pa:stuch .opasywal si~ pas·em rzemiennym, przez r.aJmi~ ·ш przea:rmcal kaipciuch ·skar.zaJny,_ о:ООіоЬі001у rб±ny
mi blysk'Otlkami z miedzi, sІГеіЬrа і zrota, takZe guzamf. W ·tym kapciuchu
nosil Югzе.sіwю, -kJrzemdei:l і lш1hk~ na ZЗJРЗІS, na W:SІZe!J.Jk'i wy1padelk; do
pasa prІZYiwiq,zy,wal przybory dю szyc•ia - dla naJprawy uprZf:ZY kons'kiej
і lyzk~ w op:raJW!ie, chiІO!rl!iqcej jq, prІZed misrozeniem [...]. Nie byl Kozakiem ten, Юtб['у nie. pюst~poJWa~ wed[e ob~zaju t.ego;. uma.ia1d go za prostego і niezaradnego pastucha. Gdy, na' przykladt pasterz za.mierzal _prze.."
jech,ac. z jednego m~ejsea na dirugie,- sЧІSiedlnie, а ро przyjeidzie zastal
miejscoiWy.ch paJS'tea:<zy przy ·dhiectzi.e lUІb wlieczffi'!zy, mбrw'il dю ni~h: "Chleb
і sбl; pam.owle molojrcy!" Oiri · Oidjpowiadali: "Jemy, Зlle swбj, ty za.S ро~
stбj u proga!" "0 nie, braciat dajcie і mnie miejsce!" stwierdzal go5c,
wyci~gal swojq, lyZk~ і siadal VІSpбlnie z mmi. WOwlcza:s .tamci pasterze
chwa:Lilli- pn;ybyJSІZЗ, mawiq,c: ."ОЬо . кOzak dоЬТі і u,mi.e]чcy sd~ zna[ezc!"
,;JеЩ; Ьra~iSz.Юu, :jedz!•• Ust~pmvali mu miej'sca. і . witali si~ z mm Zai
.·

І

,;_

·· Prбcz tego да cz;a~ · wojny . powolyw:ano · dodatkowo "nakai~ ·
nych". pulkowp:ika, аsац~а ~ _pisarza. Цzialali ;oni na. granicach za..
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poroza, _dowodzili oddzialami patrolowymi lub specjalnymi grupami wydzielonymi dla wykonania okreslonego zadania, np.
schwytania szajki rozbбjnikбw. Kazdy z nich odpowiadal za tych
sposrбd towarzystwa, ktбrzy pбznq jesieniq opuszczali Sicz, udajqc si~ do upatrzonych wczesniej zimownikбw 29 •
Nieliczna w zasadzie starszyzna sprawowala wladz~ nad wielotysi~cznymi masami "pospolitych" Kozakбw, ktбrzy w coraz
wi~kszej liczbie gromadzili si~ na Zaporozu. Przyjmowano kazdego, kto wyrazil na to ochot~. Odmawiano wylqcznie tym, w kt.б
rych podejrzewano naslanych szpiegбw lub ktбrych widoczne defekty fizyczne wylqczaly od pelnienia czynnej sluzby. Pojawiali si~
wi~c wsrбd Kozakбw zbiegli chlopi z obydwu stron Dniepru,
szlachta szukajqca przygбd і uciekajqca przed wymiarem sprawiedliwosci, Tatarzy, Ormianie, а nawet Zydzi. Wymбg wyznawania prawoslawia mial tylko formalne znaczenie. Szczegбlnie
licznie przybywali Kozacy znad Donu. W 1632 r. mбwiono nad
Donem: "U nas, Kozakow Doiiskich, taka uczyniona umowa z
Czerkasami Zaporoskimi: {... ] my nad Donem pomagamy Czerkasom Zaporoskim, nam zas, Kozakom Doiiskim, pomagajq Czerkasi Za poroscy" 30 •
Kazdy z przyj~tych do spolecznosci kozackiej musial Ьус
przypisany do okreslonego kurenia. Od tej chwili podporzqdkowany miejscowemu prawu odbywal sluzb~ wojskowq, glбwnie
na Siczy. Winien byl si~ tu -zjawic na kazdy rozkaz swojego atamana kurennego. Inni sluzyli w artylerii obozowej, we · flocie
kozackiej lub pelnili straz na stepach. О broii Kozak staral si~
sam, а ze byla bardzo droga, przeto pochodzila albo z grabiezy,
albo tez przekaiywana byla biedocie przez bogatszych Zaporozcow!..
ktбrzy w ten sposбb wykupywali si~ od sluzby. Podobne klopoty
sprawialo zaopatrzenie si~ w konie. Zdarzaly si~ wypadki, ze zamozni Kozacy usilowali wylgac si~ od swoich obowiqzkбw, wynajmujqc za grosze kilkunastoletnich mlodzieiicбw і wyposazajqc
ich w zawodzqce, rozsypujqce si~ strzelby і pistolety oraz padajчce· ze starosci szkapy. Wywolywalo to ostre protesty starszyzny
siczowej, starajqcej si~ zapewnic wlasciwe wyposazenie podkomendnych, ktбrzy mieli przeciez nie tylko wyprawiac si~ przeciw

Tatarom czy grabic majцtki polskiej szlachty і karawany kupieckie, lecz przede wszystkim - ochraniac Zaporoze przed nieprzyjaciбlmi.

Gdy (zwlaszcza w pierwszym okresie pobytu ochotnikбw na
Siczy) nie udawalo im si~ znalezc odpowiedniego opiekuna, otrzymywali wyposazenie ze wsp61nego arsenalu і kasy. То rбwniez
odpowiadalo bogaczom, sluzba bowiem odbywana byla w okreslonym porzцdku, а zwi~kszona liczba Kozakбw w kureniach odwlekala terniin, w ktбrym zamozniejsi Zaporozcy winni byli stawic
si~ do dyspozycji swojego atamana.
Wprawdzie formalnie kazdy Zi Kozakбw mial rбwne prawa
і rбwne obowiqzki, ale nie przypadkiem wsrбd starszyzny coraz
cz~sciej pojawiali si~ przedstawiciele zamozniejszych warstw kozackich. Mogli sobie kupic glosy towarzystwa; mieli wystarczajqce srodki na to, Ьу ugoscic ich gorzalkq czy miodem; aJbo
tez zaskarbic ich w:zgl~dy niewie1kim prezentem ofiarowanym w
:Stosownej chwili, zazwyczaj tuz przed terminem zwolania Rady,
na ktбrej miano dokonac wyboru starszyzny. Gdy w koncu znaleili si~ juz wsrбd niej, nie dokladali z prywatnej kiesy do spra·wowanego urz~du. Przeciwnie. Wykorzystywali go w celu ро~
·wi~kszenia wlasnego majцtku. Kolo si~ zamykalo. Biednemu Kozakowi pozostawal rabunek, dokonywqny wspбlnie z innymi kom.panami, znajdujqcymi si~ w podobnej sytuacji. Wywolywalo to
:z kolei protesty pokrzywdzonych, kierowane do udajцcej nieswia·domosc starszyzny. Та wydawala odpowiednie rozkazy, zalecenia
і przestrogi, grozila surowymi karami, ale ро cichu starala si~
_porozumiec z watazkami powstajqcych szajek bandyckich, Ьу za
:przymkni~cie oczu na naruszanie prawa otrzymac dodatkowe do,chody.
О wielu sprawach majчcych istotne znaczenie dla Zaporoza
·masy kozackie nie mialy zadnego poj~cia. Rozstrzygano je na se'kretnych schadzkach, w ktбrych uczestniczyli nieliczni tylko wtajemniczeni. Т.аm deЬatow;ano о sojuszach, о nawiчzaniu і .zerwaniu przymierzy і о przyszlych wyprawach. Tam tez zastanawiano si~ nad mozliwym przebiegiem przyszlych wyborбw.
· ·ugoda perejaslawska 1654 r. byla, jak si~ wydaje, pierwszym

powaznym krokiem prowadzqcym do wyraznego faworyzowania
starszyzny przez wladze panstwowe. Car rozdawal podarunki
і przywileje na majqtki w ilosciach, w jakich nigdy nie czynH tego krбl polski. Zacz~lo si~ to juz ро zlozeniu przysi~gi na wiernosc carowi, gdy Chmielnicki, "ze wszystkimi pulkownikami, setnikami, atamanami і calq starszyznq wojskowq r... ] wzi~li wielkie · wynagrodzenie w sobolach od Carskiej Wysokosci" 31 •
W podobny sposбb post~powala zresztct starszyzna kozacka w
przededniu powstania Chmielnickiego. Nie byla ona wбwczas wybierana, lecz przez pewien czas mianowana przez pulkownikбw
wywodzqcych si~ ze szlachty. Pulkownicy сі "zaplat~, ktбra byla ustanowiona dla Kozakбw przez Krбla J egornosci і Rzeczpospolitq ро 30 zlotych rocznie, zabierali dla siebie, dzielctc si~ z
setnikami" 82 •
Demokracja kozacka istniala tylko formalnie; Pierwsze podzialy wprowadzil re]estr, stawiajqc Kozakбw nierejestrowych poza
pra wem. Pбzniej doszly do glosu zwykle przeciwienstwa klasowe
oparte na nierбwnosci majqtkowej і rzeczywistym ograniczeniu
praw biedoty, ktбrq coraz cz~sciej usilowano zmusic do odbywania
powinnosci panszczyznianych, nierzadko na rzecz boga tszych, niedawnych wspбltowarzyszy, "panбw braci" z Zaporoza.
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Na dalekiej Ukraln1e

ROZDZIAt. Pll\TY
SICZE: CHORTYCKA, TOMAКOWSKA І BAZAWI.UCKA - MORSKIE WYPRAWY
KOZAKOW - MISJA ERYKA LASSOТY - POWSTANIE SEМENA NALEWA.JКI
І HRYHOREGO l..OBODY - ZWYCI~TWO НЕТМАNА ZOІ.KIEWSKIEGO POD
SOl.ONICJ\ - SICZE: MYKITYNSKA, CZORTOMLICKA, KAMIENSКA І OLESZKOWSKA - NOWA SICZ ZAPOROSKA

Nazwa "sicz" splotla si~ nierozerwalnie z dziejami Kozakбw Zaporoskich. Slowo to najprawdopodobniej pochodzi od czasownika
"siec" (w zna.czeniu - "rqЬac") і wywodzqcego sit} zen. terminu "zasieki", а wi~c oznacza w zasadzie drewniane czy umocnione faszynq fortyfikacje, broniqce obozu przed nieprzyjaciel~
skq napasciq. Sicz bowiem byla rzeczywiscie obozem warownym,
stanowiqcym jednoczesnie centrum administracyjne Zaporoza. Losy zmuszaly Kozakбw do przenoszenia jej w rбzne miejsca, ale
podstawowe funkcje Siczy pozostaly nie zmienione.
Inny termin: "kosz", jest pochodzenia tureckiego. Tatarzy
oznaczali nim ~elotysi~czne stado owiec nalezqcych do r6znych
wlascicieli, ktбrzy zakladali spбlk~ zarzqdzanq \ przez jednego
z nich. "Koszem" nazywano tez miejsce, w ktбrym znaj dowal si~
zarzqdca spбlki.
Sami Kozacy cz~sto uiywali о bydwu nazw wymiennie nie
czyniqc mi~dzy nimi rбznicy. W zasadzie jednak "sicz" oznaczala
osrodek wla.dzy, natomiast -"kosz" samq wladz~ lub tez tymczasowe miejsce jej pobytu. Slady tego znajdujemy cz~sto w dokumentach wystawianych przez kancelari~ kozackq, ktбre Sq na
przyklad "dane w Koszu Siczy Zaporoskiej", "w Koszu nad Bohem", czy tez ро prostu "w Koszu". Podobnie listy adresowane
do Kozakбw kierowane ЬуІу "na Sicz" lub "do Kosza", wzgl~dnie
"do Kosza Siczy Zaporoskiej".
Wybitnemu znawcy dziejбw Kozaczyzny Dymitrowi Ewarnickiemu udalo si~ umiejscowic osiem Siczy zajmowanych kolejno
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przez Zaporozc6w. Byly to sicze:
kowska, mykityilska, czortomlicka,
Nowa czyli podpyleilska t.
Jak wiemy, pierwszц Sicz na
wzniбsl Dymitr WiSпiowiecki. W
towano:

chortycka, bazawlucka, tomaoleszkowska, kamienska і tzw.
Chortycy, wyspie dnieprowej,
jednym z dokument6w zano-

Tego± miesliqca [w·e wme§n,tu 155·6 r. - W. А. S.] przyjechal do Ca!l"a
'W1ie1kliego k&i~ia calej ·Rws.i Irwana Wasy\lew.iJcza [GroZn.ego - W. А. S.]
Michw J esІkюmicz, Ьіс aw1em od klsi~ia Dym,itra Iw31I10W1ilcza Wi:Sniowieckiego, Ьу jego {:Wiisniowiec'kieg·o - W. А. S.] ·gosuk1oo- poialmval і ka:zal
so.bie slu~yc, Ьо od k:rбla z L:iJtwy otdjeohal і n:a Dnlieprze na wyspie
Clюrtycy ~бdetk poІStawil, naprzeciw KofJJSkiej Wody, u !koczowi.>sk tatarskioch z.
і

Sicz na Chortycy nie przetrwala dlugo. Ро tragicznej smierci
Wisniowieckiego w 1563 r. ulegla ruinie і gdy w 1594 r. przejezdzal t~dy Eryk Lassota, zapisal tylko: "stal tam zamek przez
Wisniowieckich przed okolo trzydziestu laty zbudowany, а przez
Turk6w і Tatar6w zburzony'' з. Wedlug Lassoty umocniony ob6z
kozacki znajdowal si~ na Malej Chortycy, polozonej w Sqsiedztwie Wielkiej. Nie ma powod6w, Ьу wqtpic w wiarygodnosc informacji posla austriackiego. Do dnia dzisiejszego zachowaly si~ slady umocnien kamiennych і walu ziemnego, .wznoszчcego si~ na
wysokosc 14 m. Dlugosc walu przekraczala 160 m. Byl on usy.tuowany od strony zachodniej, gdyz potok, kt6ry oddzielal wysp~
od lчdu, wysychal latem і powodowal, іе dost~p do niej byl
stosunkowo latwy. Lqcznie wyspa zajmowala powierzchni~ okolo
12,5
4. Niestety, prowadzone p6zniej wykopaliska nie wniosly wiele nowego do wyjasnienia ksztaltu і sposobu budowy fortyfikacji, w nast~pnych bowiem stuleciach wznosili tu umocnienia zar6wno Kozacy, jak і wojska rosyjskie ..
9 maja 1594 r. Lassota zanotowal: "Przybylismy do wyspy
zwanej Bazawluk, polozonej przy odnodze Dniepru kolo Czartomliku lub tez, jak tu nazywajq, przy,:.. Czartomlickim Dnieprysz•czu, mniej wi~cej 2 mile. Tam .Kozacy" mieli wtedy sw6j ob6z" 5 •
J eszcze do niedawna historycy zastanawiali si~, kiedy powstala
tutaj Sicz. Przewazal poglqd, ze. byla ona _<;l_rugц z kolei, ро tej,

ha
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ktбra istniala na Chortycy. Ostatnio jednak na podstawie kilku nie podlegajчcych kwestii zapisk6w zr6dlowych Wlodzirnierz
Golobucki udowodnil, iz zostala zalozona dopiero ро likwidacji
Siczy Tomakowskiej. Niepewna jest natomia.st hipoteza, czy Sicz
Tomakowska byla, jak przypuszcza wspomniany historyk, pierwSZq wydzielonq siedzibq Kozaczyzny 6 •
Wyspa Tomakбwka (tat. tumak - czapka), zwana tez Buckct lub Horodyszczem, lezala na wodach dnieprzanskich,. blizej
prawego brzegu· rzeki, w odleglosci okolo 60 km ria poludnie · od
Chortycy, u ujscia rzeczki Tomakowki. Dzisiaj ро wyspie nie zostalo sladu, gdyz .pol~czyla si~ z zachodnim brzegiem Dniepru.
Jej nazwa nawiqzywala do ksztaltu wyspy, ktбra stanowila spore
pбlkuliste wzniesienie gorujqce nad nurtem rzeki. Zajm:owala
powierzchni~ okolo 300 ha, ро wi~kszej cz~sci kamienistq і pokrytq lasem. Dokladna data powstania tutaj Siczy nie jest znana; stalo si~ to najprawdopodobniej w pierwszym lub dt'ugim
dziesi~cioleciu drugiej polowy XVI w., а wi~c mniej wi~cej w
tym samym czasie, gdy Dymitr Wisniowiecki fortyfikowal Chortyc~. Rбwnolegle istnienie dwбch Siczy bylo calkiem prawdopodobne. Jedna byla dzielem ambitnego magnata kresowego, kt6ry utworzyl z Kozakбw swoje prywatne wojsko; druga natomiast wyrosla zapewne іе spontanicznej ·inicjatywy samej · Kozaczyzny, usilujqcej w ten sposбb zabezpieczyc si~ przed stale і z rбznej strony grozqcymi jej niebezpieczeilstwami.
Jeszcze w ХІХ w. znalezc tu mozna bylo slady dawnych u-·
mocnieil, а z ziemi wykopywano resztki naczyil glinianych, haczyki na ryby, gwozdzie, kule olowiane, а nawet sre'brne monety. Od zachodu wyspa urywala si~ stromym brzegiem, nieustannie obmywanym і· szarpanym przez rwqce wody rzeki, od
wschodu zas oЬnizala si~ pologim stokiem porosni~tym trawч,
wykorzystywanym p6Zn.iej na pastwisko przez okolicznych miesz..:
kancбw. Glбwriч cz~sc fortyfikacji stanowila· niewielka тeduta
na poludniowym jej kra:iicu, okolona trzema okopami. Wejscie
do niej znajdowalo si~ od pбlnocy; od, poludnia bronil jej wysoki
Ьrzeg. Na \Vschodzie usytuowano .cmentarz. ·
•
: W 1593 r., gdy ро stlumieniu powstania Krzysztofa Kosinskiego ші Zapornzu znawu wybuchly rozruchy, Tatarzy wyko·-
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rzystali stosowny moment (oddzialy kozackie pociqgn~ly pod Kij6w) і napadli na Sicz bronionq przez niewielkq zalog~. Та, pozbawiona zywnosci, uszla nocq lodziami w g6r~ Dniepru. W ojska
tatarskie opanowaly wysp~ і zniszczyly wszystkie znajdujqce si~
na niej fortyfikacje. Prawdopodobnie w tym samym roku Kozacy zalozyli Sicz na Bazawluku, w odleglosci okolo 20-30 km
na poludniowy zach6d od poprzedniej,. u ujscia do Dniepru jego
trzech prawobrzeznych doplyw6w: Czartomliku, Podpolnej і Skarbnej. Wyspa miala ksztalt r6wnoramiennego tr6jkqta о bokach
dwukilometrowej dlugosci. Byla nieco cofni~ta od gl6wnego nurtu, lezala w limanie utworzonym przez wymienione rzeki Prawobrzeza. Nazwa wyspy' wywodzila si~ od tatarskiego slowa "buzluk'', oznaczajqcego l6d. Wczesniej nazwano tak pobliskq rzeczk~.

Warunki naturalne sprzyjaly obronie. Pr6cz tego Kozacy opasali sw6j ob6z walami ziemnymi і drewnianq palisadq z wiezami
strazniczymi. Przed fortyfikacjami wykopano fos~, а w zimie
wyrqbywano w lodzie przer~ble, ktбre ро lekkim. przymarzni~
ciu powierzchni wody maskowano narzuconym na nie sniegiem.
Centralnq cz~:Sc Siczy zajmowal spory plac ~ majdan, gdzie
odbywaly si~ posiedzenia Rad kozackich. Obok wzniesiono domy
mieSZCZqCe magazyny, arsena} і pomieszczenJ:a dla gosci przyЬ~wajqcych na Sicz. Na majdanie znajdowa.la si~ takze niewielk:a. cerkiew oraz slup, do kt6rego przywiqzywano karanych przest~pc6w. Nieco dalej sta1y chaty zbudowan.e z chrustu oblepionego· glinq, pokryte sitowieni. Byly to siedziby kureni. P6zniej,
od pierwszych dziesi~cioleci XVII w. kurenie budowano z drz~
wa. 1Vfie~zkali w nich Kozacy stanowiqcy garJ?.iZon siczowy, prawdopodobnie dobierani byli wedlug miejsca ich pochodzenia. Stqd
tez ·wywodzily si~ nazwy kureni, np. humanski, kaniowski itp.
W kazdym z nich znajdowalo schronienie kilkadziesiEit оsбЬ.
Slowo "kureii" wywodzilo si~ z tureckiego "kiiren", со oznacza
krqg,.· obozowisko. Do naszych czas6w doszlo ono takze w spolszczonyni 1brzmieniu: "korzen" wzgl~dnie "kurzen"; w miar~ uplywu
lat funkcja kurenia ulegala przeobrazeniom; stal si~ on
terфinem · oznaczajqcym jednostk~ wojskowq grupujqcq ро kilku . .
:set ·кozakow, а wreszcie, w czasach tzw. Nowej Siczy (1734117

1775), okreslony obszar podlegajцcy wl.adzy administracyjnej
і wojskowej atamana kurennego.
Dost~pu do Siczy bronily r6wniez wysuni~te posterunki skladajцce si~ z patroli na koniach oraz straznice usytuowane w stepie, pilnowane zazwyczaj przez jednego Kozaka, ktбry w razie zblizajqcego si~ niebezpieczenstwa mial obowiqzek uprzedzic
swoiCh wsp6ltowarzyszy. _Zapalal wбwczas wiцzk~ przygotowanego chrustu lub smol~ w stojцcej nie opodal beczce, wsiadal na
konia і gnal na Sicz. Dostrzezony slup dymu byl sygnalem dl~
nast~pnych, ktбrzy czynili to samo, tak ze wkrбtce wiesc о nadciцgajqcym nieprzyjacielu docierala do siczowego obozowiska,
gdzie podejmowano przygotowania do obrony.
Kilka kilometr6w ponizej Bazawluku Dniepr rozlewal si~
szeroko. Pokryty byl w tym miejscu mnбstwem wysp і wysepek, ktбre
sц calkowLci-e nieregu!lame, .nier6:wrne і rбmюt1odln-e, gdyi jedine- z nich
su:che, ilrune ~te. А ponad·to - wszy1S!tйci.e pdk!ryma trzк:iJna Wieillka
jak dzidy, tak -ze przeszkadza to dostrzec kanaly dzielцce wyspy. Wlasnie
w tyx:.h silm'yrt;Y"c'h miej;scach KIQmcy majq ·swoje s~hтюnieruie, kltore na;zywajq Skarbnicц Wojskowq. Wszystkie te wyspy Sq zalewane wiosnq [... ].
Rzeka ma tu Z3JPewrne z mi:IE: szeгolro.5ci z jednego Ьrzegu na drogi. [...]
Utrzymujц, ze КюІzаісу w SІwej SkairiЬnicy WiojSkorwej ulkirY\li wiele dzial
w kanalacll, а za-den Po:l:alk w.iedziec nie moie, gdzie si~ majdud<\, gdy±
nieza]..e2J:nd-e od tego, ze [:Ralatey] nie zapu:SІZczajц si~ w. te nuejsca, Kozacy tт:zymajq 1ю w tajernJn1Jcy і seklretlu SІWeg<> ІІJ.Ііе wyda1dzц. А poza tym
niewlielu jest mi~dzy ndmi tych, со Ьу б.w s-chowek znallii Саlц aJrtyleri~,
ktorц zdоЬ~ц na Т.Uт.ka•ch, chawajц na 1dnie, podoЬnie ch-O!Wane sц tam
pieniцdze і kJam:y,stajц z niOh jedym.ie w ra.zie potrzeЬy. ~У Kozaik
m·a swбj sohowek odr~Ьny, gd~ ро ohrabawam.iu Т:u!I'Ik6w ddkonuje si~
podzialu hlpбiw. Ро paw!I"Ocie do tych miejsc, kai1dy z ni!c!h chowa swe
zawi:niqiikю pod wodц, ale aczywiScie ltakie rzeczy, ktoce w WІodz,ie nie
niszczejц. .[ ... ] W tych to wlasnie rriiejscach robi~ swe czбlna, to znaczy
lodzie slutiqC·e do- przehycia mo~za 7.
sц

Kozacy nazywali swe lodzie czajkami, byly bowiem bardzo
szybkie і zwrotne, w czym przewyzszaly wielkie galery tuгec
kie. Міаlу one okolo 20 m dlugosci, 3-4 m szerokosci і tylez
gl~bokosci. Budowano je bez st~pki, gdyz za podstaw~ slu.Zyla
l6dz z drewna lipowego 1ub wierzbowego, dlugosci okolo 15 m,
118

kt6rej burty podwyzszano przybijajqc warstwami deski dlugosci 3,5-4 m і szerokosci okolo ЗО cm, "przy czym kazdy rzqd
wystaje ponad poprzedni, tak jak w normalnych statkach rzecznych". Do bok6w przywiчzywano powrozami z lyka lipy і dzikiej wisni wictzki trzciny, majqce zapobiec z.atoni~ciu lodzi. "Kozacy - pisal Beauplan - budujq swoje cz6lna '[ ... ] z przegrodami і poprzecznymi lawkami, а nast~pnie pokrywajq je smolч".
Lodzie zaopatrzone byly w dwa .stery, z przodu і z tylu, со dawalo im wielkct zwrotnosc. Przy kazdej burcie ·siedzialo 10-15
wioslarzy. Cz6lna te Kozacy wyposazali w maszt і "~agiel, ktб
rym poslugujq si~ jedynie w czasie ladnej pogody" 8 •
Decyzj~ о wyprawie przeciw Tatarom czy Turkom zapadaly
zazwyczaj jesieniq, przy czym do ·skarbnicy Wojskowej ruszalo
5-6 tysi~cy Kozakбw, "przednich і dobrze uzbrojonych". Tam
dzielili si~ na szescdziesi~cioosobowe grupy, kazda z nich w ciqgu zaledwie dwбc~ tygodni budowala lбdz z pelnym wyposazeniem, na kt6rej miescilo si~ 50-70 оsбЬ,
katdy z 2 st:r.z-elbami і 1 szahlц, kшllda l6d·z pOISiiada tei 4-6 fal·
l..6.dz pema jest zyW!OOSci, аЬу wy~starezy1o dla WІSZystlkich.
Ubrani sц WSZYIS'CY w koszule і kal·etson.Y, ро sztutce jaJkiejs 1d!chej szaty
na m1ian~, tudziie:Z jedlrщ czapik~, 6 funtб.w prюch!U, pod dotSta!Шci:ean оОО·
wiu, kuJe do Зll"1matclt, а kaidy z ni<:h І1ЮSіЇ takie Irompas morskli [!].
Jest to istny plyw;ajц:cy оЬбz kiOIZaiCiki na Маr-ш Cza[1Jlynn, k:t6ry nie 1~
·ka. si~ napadac na najprzedini-ejsze miasta A.rna.Wlii 9.
konetбw.

Flotylla kozacka, skladajqca si~ z 80-1 ОО lodzi, sprawiala
imponujqce wrazenie. Na maszcie atamana prowadzчcego wypraw~ powiewal proporzec dowбdcy, przytwierdzony na jednej
trzeciej wysokosci. Lodzie plyn~ly w zwartym· szyku, "prawie
stykajqc si~ wioslami". Chociaz kryly si~ w szuwarach і plyn~ly
glбwnie pod oslonq nocy tuz przed nowiem, zazwyczaj bywaly
wcze8niej wykryte. Mimo to, ze wzgl~du na szybkosc poruszania
si~, zawodzily wszelkie podejmowane srodki zapobiegawcze. Odleglosc od ujscia Dniepru do Anatolii pokonywano w 36-40 godzin, а wi~c z szybkosciч okolo 15-16 km na godzin~ і to lodziami wioslowymi, ledwo tylko wspomaganymi zaglem. Pogoda raczej sprzyjala tym wyprawom, gdyz "Kozac~ wyruszajч na mo~
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rze tylko ро Sw. Janie, Ьу mбс wrбcic najp6zniej na pocz(ltku
sierpnia" 10• Okres sztormбw rozpoczynal si~ na Morzu Czarnym
dopiero na przelomie pazdziernika і listopada. Ро wylqdowaniu
na ziemi tureckiej Kozacy poczynali sobie ро korsarsku. Pozostawiali nieliczne straze przy lodziach, а sami ze strzelbami w r~
kach napadali na przybrzezne wioski і miasta, grabiqc je, niszczqc і palqc. Wdzierali si~ nawet do kilku kilometrбw w glqb
lqdu. Gdy wreszcie uznali, ze zdobyli wystarczajqce lupy, powracali do lodzi ·і udawali si~ w drog~ powrotnq.
Galery tureckie nie byly dla nich grozne. Atakowali je bez
wahania і zdobywali. Wykorzystywali przy tym zwrotnosc і chyzosc swoich czajek, na kt6ryc~ ukrywali si~ niemal qo ostatniej
chwili przed zamierzonym atakiem. Dlatego plyn~li о zmierzchu,
majqc slonce za plecami. Atak nast~powal dopiero w srodku но
су. Polowa zalogi znajdowala si~ przy wioslach, druga polowa
ро abordazu wpadala · na galer~ і opanowywala jq ро krбtkiej
zз.zwyczaj walce.
Dokonawszy tego К!оzасу raЬuj~ WІSZystk:Iie zna3.ezione p1eni~dze 1 nie
w wodzie towary о niewielkiej obj~tosci, dziala oraz to, со
s~d~Cl. •. ze moie si~ przydac, nast~PI1!ie .zaS startek ·wraz z ludzm1 zatarpiajq. [ ... ] JesИby posia·dЗii.Ii umie:j~tlnosc pro:waJdienia stat!ku 1tі:Ь ga1ery, rбw
niez Ьу je ze solщ wzi~И. lecz sztuki tej nie maj~ 11.

niszezeJ~ee

Starcia nie zawsze wypadaly dla Kozakбw pomyslnie. Zez Turkami w dzien na pelnym morzu wywolywalo
silny ogien armatni, powodujqcy wielkie straty wSгбd flotylli
kozackiej, mimo ze natychmiast rozprasz_ala si~ ona jak sploszonestado ptakбw.

tkni~cie si~

Lecz gdy wЗJlczq p!zeci!w ga1erom, ze swy;c1h law si~ nie r:uszajq; jedn.i sfu-e:e:lajq, inmi 1Ьron na1bijaj~ і podajq cШІugm} gotOlWC\, Ьу mogli ponow:..
nie strzelac~ А g,tтlze!lajq taik bez przerІWy. Prlzy tym jedna g<йera moze
nc:Lwi(\zac bezpoS:r·edlniCl wal1k~ z jedinq ty1klo lodziCl na iraz, ·ale za to CZY""

ni jej wieilik:ie szkody ognrienn srwy~ch . cl:mat Zazwyczaj bywa, ze dwi~
t·rzecie zarogi kozadkiej g.inie od dzial і ty!liko rzad!k.o si~ ZІdarza, Ьу w;rб~
cila ileh polowa. Сі jednak, cto sd.~ оstаІІщ, pmywo±a. Ьogate hlpy, а ·tO
теаlе hiSzpailslkie, ce!k'iny ЗrrabsUcie, dyw.a111y, zlotoglowy, bawem~. jedwabie і irme ·drogocenne t·owary 12.
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Powrotna droga na Sicz tez byla najezona niebezpieczenstwami. Turcy czekali na uczestnik6w wyprawy u ujscia Dniepru. Kozacy starali si~ ominqc niebezpieczenstwo і lqdowali w zatoce
lezqcej w odleglosci 20-ЗО km od miejsca zasadzki. P6zniej
przeciqgali swe lodzie lqdem, wykorzystujqc do tego celu dolin~,
od czasu do czasu zalewanq · wodq. Do Dniepru docierali w ten
spos6b w ciqgu zaledwie 2 do З dni і juz spokojnie plyn~li do
swej Skarbnicy Wojskowej, gdzie nast~powal podzial lup6w. Kiedy indziej doplywali do ujscia Donu,
przeplywajq przez ciesninє:, znajdujqCq sіє: miє:dzy Tamaniem а Kerczem, і idq w gбr~ limanu а:і. do rzeki Mius, do miejsca gdzie jest ona
splawna dla lodzi, gdy:i. od tego zrбdla do Taczawody jest zaledwie 1 mila, а Taczawoda wplywa do Samary, ktбra z kolei splywa do Dniepru
о mil~ powyzej Kudaku 1ІЗ.

Sicz Bazawlucka przetrwala az do powstania Bohdana Chmielnickiego. W ciqgu niespelna p6lwiecza ·byla ona swiadkiem w1elu wydarzen zwiqzanych z dziejami Kozaczyzny. Tutaj wlasnie
dotarl w swej podr6zy poselskiej Eryk Lassota von Steblau wyslany przez cesarza Rudolfa ІІ Habsburga 14 • Starcie cesarstwa
z Тurcjq bylo w tym czasie nieuniknione, dlatego tez zacz~lo
ono montowac sojusz pailstw chrzescijanskich przeciw Porcie:
Do chwili ostatecznego uksztaltowania si~ ligi antytureckiej pr6bowano odwlec ·wybuch zbrojnego konfliktu. Corocznie wyplacano sultanowi "podarunek" w wysokosci ЗО tysi~cy dukat6w,
а w 1592 гoku przedluzono rozejm z Turcjq na dalsze osiem
lat. Gorqczkowe poszukiwanie sojusznik6w dla udzialu w swoistej krucjacie nie przynioslo spodziewanych skutk6w. Panstwa
Europy Zachodniej mialy albo ·wlasne interesy, albo tez byly
sklбcohe z Habsburgami. Nie 1epiej wyglqdala sytuacja na Wschodzie. Panstwo moskiewsк1e znajdowalo si~ w stanie gl~bokiego
kryiysu. Polska starala si~. utrzymywac z Turcjq со najmniej
poprawne stosunki, а poza tym nie zamierzala pomagac Habsburgom:, kt6rych zajadlym przeciwnikiem byl 6wczesny kierownik
polskiej polityki zagranicznej, kanclerz і hetman wielki koronny
Jan Zamoysk.i. Tak wi~c, praktycznie, rzeczywistymi spr.zymierzencami mogli stac -si~ tylko Kozacy, od wielu dziesi~cioleci

prowadzчcy walk~

z Tatarami

wersyjna dawala sporч szans~
Porty w walce z cesarstwem.

і

Turcjq. Kozacka dzialalnosc dyna oslabienie wysilku wojennego

Juz na poczчtku 1593 r. na dworze Rudolfa pojawil si~ jakis
blizej niezidentyfikowany wyslannik kozacki. Byl nim najpraw·dopodobniej jeden z wciчz jeszcze licznych awanturnikбw pochodzenia szlacheckiego, dzialajчcy na wlasnч r~k~ na · kresach
Rzeczypospoli tej. W tym samym roku do Moskwy wyj echal po.sel cesarza Mikolaj Warkotsch, ktбry m.in. zasi~gal j~zyka о wartosci boj'owej Kozakбw. Dowiedzial si~ wбwczas, ze Kozacy przydatni Sq przy zdobywaniu lupбw, pustoszeniu ziemi przeciwnika,
niespodziewanych napasciach, lecz z drugiej strony, ze to "lud
trudny do opanowania, okrutny і niestaly", wreszcie ze latwiej od innych znosi glбd, lecz lepiej nie powierzac mu twierdz,
niech sam szuka sobie prowiantu w ziemi nieprzyjaciela' 15• Poslowi zwrбcono jednoczesnie uwag~ na to, ze Kozacy nie podlegajч carowi moskiewskiemu.
Dwбr austriacki rychlo znalazl na terenie Rzeczypospolitej
odpowiednich sprzymierzencбw, m.in. wojewod~ braclawskiego
..Januszja Zbaraskiego oraz Konstantego і· J anusza Ostrogskich.
Ostatni .z wymienionych rozpoczчl j~sieniч 1593 r. namawiac
Kozakбw, Ьу zaciчgn~li si~ do sluzby austriackiej za wyso}tim
wynagrodzeniem. Werbunek nie przyniбsl jednak spodziewanych
rezultatбw, natomiast саlч sprawч zainteresowal si~ Stanislaw
Chlopicld, szlachcic z ziemi przemyskiej, awanturnik, ktбry w
Kijowie zetknctl si~ z emisariuszami Ostrogskich . ..Juz w styczniu
1594 r. Chlopicki wraz z niezidentyfikowanym Zydem Mojzeszem znalazl si~ na dworze cesarskim w Pradze. Podawal si~ za
pulkownika Kozakбw Zaporoskich і ich posla, chociaz nie mial
do tego zadnego prawa. Samozwanczy posel oswiadczyl, iz KozatCY sч ludzmi wolnymi, mogчcymi wybierac pana, ktбremu slu~,
а sily ich oszacowal na 8-10 tysi~cy. W tym samym czasie
w Polsce bawil posel Rudolfa ІІ Mateusz Wacker pilnie zbierajч
-cy wiadomosci о kozackich umiej~tnosciach.
Misja Chlopickiego zakonczyla si~ pomyslnie, gdyz Kozakбw
przyj~to do sluzby cesarskiej, zlecajчc im dokonanie wypraw
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dywersyjnych na Moldawi~ і Woloszczyzn~ z zadaniem dotarcia
az do Adrianopola. W zamian za to mieli otrzymac od Rudolfa ІІ
sztandary, odznaki, list z wyluszczonyrni warunkami sojusz':l
oraz niebagatelnq kwotє: osmiu tysi~cy dukat6w. Wszystko to
mial zawiezc na Zaporoze sam Chlopicki. Wsp6ldzialac z nim
winien byl znany nam juz Eryk Lassota, ktбry wyruszyl w podr6z z Pragi 24 lutego 1594 r., dwa tygodnie ро wyjezdzie Chlopickiego, wiozqcego ze sobq wspomniane chorqgwie. Obydwaj polqczyli. sіє: dopiero 14 kwietnia we Lwowie і jechali razem do
Rzyszczewa, skцd 13 maja Chlopicki wyruszyl na Sicz, а za nim
ро 16 dniach posel cesarski. Lassota znalazl si~ na Siczy Bazawluckiej 9 czerwca.
Rokowania przeciцgaly si~, Kozacy twierdzili, ze brakuje im
koni niezbt=:dnych do wyprawy, ze Wolosi Sq niepewnym sprzymierzencem, ofiarowane im wynagrodzenie jest zbyt niskie. Poslowi austriackiemu zalezalo.-na pospiechu. Planowana wyprawa _kozacka mogla skutecznie przeciwdzialac napasci Turkбw
і Tatar6w na Wt=:gry, oslabilaby takze zapewne ich uderzenie na
cesarstwo. Dopiero na Siczy Lassota zorientowal si~, ze Chlopicki prowadzВ: w Pradze rozmowy na wlasnq r~k~, nie majqc do
tego zadnych pelnomocnictw. Okazalo si~ tez, iz wiesci о liczbie Kozakбw byly przesadzone, bQ jak rel.acjonowal Lassota: "bylo
ich razem niewiele wi~cej jak 3000". Dodawal jednak: "Со prawda, jezeli zechcц, moze ich Ьус kilka tysiє:cy, gdy zwolajц Kozak6w, ktбrzy od czasu do czasu przebywajц w miastach і wioskach, а uznajц si~ za Zaporozcбw" ts.
Kozacy chwalili si~ tez, ze juz w poprzednim roku, "w Imleniu J ego Cesarskiej Mosci" wyprawili si~ na Bialogrбd, niszczqc
zgromadzone tam przeciw cesarstwu oddzialy tureckie; prбcz
tego udalo im si~ nie dopuscic do przeprawy Tatarбw pod Oczakowem, і pokonali ich w dwukrotnych starciach, zdobywajqc
znacznq liczb~ jencбw. Dali do zrozumienia, iz w tej sytuacji pieniqdze przywiezione przez Lassot~ zostaly j uz przez nich "zarobione". Zazqdali wreszcie porozumienia sіє: Rudolfa ІІ z krбlem
Polski і earem rosyjskim w sprawie ewentualnego wspбldzialania
z kolejnymi, obiecanymi · w przyszlosci, wyprawami kozackimi.
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Rzeczpospolita miala im zapewn1c bezpieczne przejscie prze:z
swoje terytorium (!), а car udzielic ротосу or~znej, wyprawiaj_цc si~ "nawet az nad Dunaj".
Wreszcie 24 czerwca Lassota wyplacil Kozakom obiecane dukaty "w otwartym Kole, w ktбrego srodku byly wystawione і powiewaly chorцgwie J ~go Cesarskiej Mosci". Ро tygodniu ruszyl
w drog~ powrotnц, wюzцс ze sobq podzi~kowanie za wr~czone
sztandary, ~rцЬу і pieniцdze oraz obietnic~, ze "wojsko zaporoskie moze wystawic do 6000 ludzi, starych, wyborowych Kozakбw, oprбcz ludu wiejskiego zyjцcego w chutorach na granicach" 17 . W podrбzy tej towarzyszyli mu czterej poslowie kozaccy: Saszka Fedorowicz, Nikifor oraz dwaj inni, nieznani z imienia. Chlopickiego postanowiono wyslac do Moskwy.
W swietle praw obowiцzujцcych w Rzeczypospolitej Kozacy
nie mieli uprawnien do nawiцzywania kontaktбw dyp1omatycznych z innymi panstwami, byli przeciez poddanymi krбla polskiego.
Przede wszystkim, wbrew dotychczasowej linii post~powania
wytyczonej przez kanclerza і hetmana wielkiego koronnego J ana
Zainoyskiego, podj~li rokowania z Habsburgami, ktбrych kanclerz byl zajadlym przeciwnikiem. Ро drugie, porozumienie z Ru...
dolfem zobowiцzywalo Kozak6w, do organizowania wypraw przec~w Tatarom і Turkom, .z kt6rymi Rzeczpospolita usilowala utrzymywac przyjazne stosunki, dlatego tez niejednokrotnie sam9wolne wypady Zaporozcбw na p<;>ludnie powodowaly stanowcze
przeciwdzialanie wladz polskich. Ро trzecie wreszcie, misje Chlopickiego і Lassoty zbiegly si~ w czasie ze stlumieniem powstania Krzysztofa Kosiilskiego. W maju 1593 r. sejm uchwalH w
Warszawie konstytucj~ (ustaw~) "0 Nizowcach". Stwierdzan:o
w niej m.in.:
NiZ.owcy і insi wszyscy ludzie, Jc;tб.rzy swawolnie kupili siE:, najazdy
jakie czyniq.c albo gwalty. і takze granice panstwa naszego chcieliby
sw.obodnlie pтzeclюdzic, majq. Ьус miani za vмog6w ojczyzny і zdrajc6w
і zaraz bez wszelakiego · prawnego postE:powania ludzie sluzebni ukrainni
z kwarty [tzw. oddzialбw kwarcianych, utrzyniywan.ych z jednej czwartej do'CJhodбw uzy&kiwacriyІch z dO.Ьr kr61e\Vslcich - W. А. S~] W·edle ·ро~
trzeby b~dq. mo·gli Ьус · przeciw n·im ruszend. і poslani і talcie kazdemu
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domбw і maj~tnosci swoich od nich bronic. А о glowy,
z nich [К!OtZJaikбw] w tym b1'1onieni1u polegly, аті szlachcicбw
tych, kt&ry;ch Ьу domy аІЬо ma:j~soi byly najechan·e, aiili tych, ktб~rzy
Ьу im pomoc dawaJJ., prawem zaden ta!ЮZe ani о sZkody poci(lgac b~
d.zie пібg11в.

wolno

ktб;те

b~dzie

Ьу

Podobnie ]ak i:qne uchwaly tego typu nie wywarla ona zadnego wrazenia na Zaporozcach, wi~kszosc z nich zapewne nawet nie wiedziala о jej istnieniu. Wkrбtce okazalo si~, ze
Kozacy, niepomni losu Krzysztofa Kosiiiskiego, znowu podniesli
bunt, ktбrego glбwnymi aktorami byli Semen Nalewajko і Hryhory Loboda. Obydwбch wspominal Lassota w swoim diariuszu:
Lobod~ jako "hetmana", ktбry zniszczyl. Bialogrбd, Nalewajk~
zas jako "znakomitego Kozaka", przywбdc~ wyprawy na Woloszczyzn~ 19 •

·

.

Niewiele da si~ powiedziec о ich mlodosci, nieznane sq tez
daty ich urodzenia. Wiadomo tylko, ze Na1ewajko pochodzil
z Husiatyna, jego ojciec byl kusnierzem і zostal zabity przez
sluzb~ Marcina Kalirюwskiego, jednego z magnatбw kresowych.
Nalewajko przeniбsl 'si~ wбwczas wraz z matkq . do Ostroga,
gdzie pobieral nauki jego Ьгаt Demian, а nast~pnie uciekl na
Zaporoze. Bral udzial w wyprawach na Tatarбw, а ро powrocie
do Ostroga wstqpil na sluzb~ do Konstantego Ostrogskiego, ktб
ry mianowal go setnikiem w chorцgwi nadwornej. Byl podobno
doskonalym ·artylerzystц і utalentowanym dowбdcц. Uczestniczyl
w stlumieniu powstania Kosiiiskiego. Wkrбtce pojawП si~ znбw
na Zaporozu, Ьу wslawic si~ zgola innymi czynami. О ~obodzie
\via'domo jeszcze mniej, tylko tyle, ze nalezal do zamoznych
Kozakбw rejestrowych і posiadal wies Soszniki w wojewбdztwie
kijowskim.
Cala historia zacz~la si~ w pierwszych miesiqcach 159~ roku,
gdy oezekiwano na_ wielkц tatarskq wypraw~, ktбra miala na
rozkaz sultana uderzyc na Moldawi~ і, jak si~ mozna bylo spodziewac, spustoszylaby Podole, ktбге lezalo na jej szlaku. Nalewajko, b~dqc jeszcze wбwczas na sluzbie u Ostrogskiego, zaproponowa! ksi~ciu zebranie ochotnikбw kozackich і przegrodzenie drogi Tatarom. Ostrogski wyrazi! zgod~ і akcja. werbunkowa pocz~la zataczac coraz szersze kr~gi. Zbroilo si~ niemal cale
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Naddnieprze. W kwietniu 1594 r. w oddzialach Nalewajki znalazlo si~ 2---2,5 tys. zolnierzy kozackich, ktбrych ten rozlokowal ро wsiach wojewбdztwa braclawsk:iego. Przewidywania
sprawdzily si~ со do joty. Gdy Tatarzy zahaczyli о Podole, Nal~wajko nie tylko wspбlnie z hetmanami і szlachtq odparl ich
najazd, ale puscil si~ w pogoii za nimi az na Woloszczyzn~ і uprowadzil 3-4 tysi~cy koni. 1 lipca 1594 r. przyslal poslбw na
Zaporoze, ofiarujчc swoje uslugi oraz wyrazajчc gotowosc podzielenia si~ z Nizowcami zdobytym lupem. Tlumaczчc swбj
udzial w walkach przeciw Kosiiiskiemu stwierdzal, ze byl wбw
czas w sluzbie u Ostrogskiego і "ze wzgl~du na honor nie wypadalo mu go opuscic" 20 • Mozna przypuszczac, ze 1500 koni, ktб
re zamierzal podarowac Zaporozcom, wystarczylo, Ьу oczyscic
go z wszelkich podejrzeii, і pozwolilo mu dojsc do porozumienia
z Kozakami. Jakie byly plany Nalewajki, okazalo si~ juz wkrбt
ce. Zapewne tez wбwczas przylчczyl si~ do niego blizej nie okres·lony oddzial kozacki, Ьус moze wyslany z Siczy zgodnie z umowC!
zawartч· z Nalewajkч.
We wrzesniu Kozacy wypuscili si~ jeszcze. raz-na Woloszczyzdocierajчc pod Tehini~ (Bendery) і КЦі~, ale tutaj poczct~
tkowe sukcesy przerodzily si~ w kl~sk~, gdyz sprzymierzony z
Turkami hospodar woloski napadl na · Kozakбw przy przepra-:
wach, pobil ich і odebral zdobycz. Powrбt byl smutny, ale oddzialy kozackie rychlo zacz~ly przygotowywac si~ do akcji odwetowej. W tym celu rozlozyli si~ na leze w wojewбdztwie braclaw~kim і zazчdaJi od okolicznej sz1achty dostarczenia znacznych ilosci prowiantu і furazu, со spotkalo si~ oczywiscie z pro-.
testem. Na Braclawszczyznie chlopi і mieszczanie porozumiewali si~ jednak z Kozakami і tylko czekali na pretekst do wystчpienia zbrojnego. ·Gdy w pierwszej polowie pazdziernika szlachta przyjechala pod Braclaw na sesj~ sчdu ziemskiego, mieszcza...
nie prowadzeni przez wбjta Romana Tykowicza napadli na nict,
zabili kilkanascie оsбЬ sluzby (а nawet "pana Iwana Gordziejewicza Mikulaskiego") і zlupili doszcz~tnie 21.

n~,

J eszcze w tym samym miesiчcu N alewajko wspбlnie z Lobodц
poszedl raz jeszcze na Woloszczyzn~, Ьу zemscic si~ za nie126

dawnq porazk~. Teraz legitymowali si~ wraz z Kozakami pelnomocnictwami cesarza Rudolfa. Wygrali trzy starcia, а zdobyte
w nich dziala przywiezli triumfalnie do Baru. Pozostaly ро nich
spalone Jassy і spustoszony kraj. Nad znacznie liczniejszymi
niz poprzednio oddzialami kozackimi (podobno prawie 12 tysi~
cy zolnierzy) powiewalo 40 chorqgwi, а wsrбd nich dwie ofiarowane Zaporozcom przez Rudolfa ІІ 22 •
Kozacy wyslali setnika Demkowicza, Ьу przyjql od hospodara
przysi~g~ na wiernosc cesarzowi, ktбry zobowiqzal swego nowego sojusznika do wspбlnego przygotowania z Nizowcami dalszych
dzialan przeciw Turkom. Rozpocz~ly si~ one juz w lutym 1595 r.,
gdy t.oboda ruszyl na Woloszczyzn~ posilkowac hospodara moldawskiego, а ро kilku tygodniach przybyl mu na pomoc Nalewajko. Sily kozackie byly rбwnie liczebne jak uprzednio.
Obl~zenie Tehinii, Bialogrodu і Kilii nie zakonczylo si~ pelnym
powodzeniem, zdobyto wprawdzie і spalono miasta, leGz usytuowane w nich zamki bronily si~ dzielnie. Spod Kilii ро Wielkanocy powrбcono do Pikowa w Kijowskiem.
Rzeczpospolita prбbowala jeszcze pchnqc Kozak6w przeciw
Tatarom, byle tylko nie dopuscic do bezposredniego starcia Polski z Turcjq, ale Zaporozcy byli glusi na kierowane do nich
prosby Zamoyskiego. Nie pomogly tez grozby. Czuli si~ pewnie
і chodzili tam, gdzie spodziewali si~ uzyskac korzysci.
Niemniej jednak wysilki dyplomacji polskiej wsparte or~
zem doprowadzily do faktycznego podporzqdkowania Moldawii
Polsce. Hospodarem moldawskim zostal J eremiasz Mohyla, przez
dlugie lata bawiqcy na Ukrainie, przez swoje trzy c6rki spowinowacony · z Wisniowieckimi, Koreckimi і Z6lkiewskimi. Byl tez
ojcem Piotra, pбzniejszego metropolity kijowskiego.
Kozacy uczynili z Ki}owskiego і Braclawskiego swoje stale
mie]sce pobytu. Tutaj odpoczywali ро trudach, tutaj tez
sposobili si~ do nowych wypraw. Ро okolicznych wsiach і miasteczkach rozsylali uniwersaly zqdajqce zywnosci, nakladali kontrybucje, а w razie oporu przeprowadzali rekwizycje. Obydwa
wojewбdztwa kresowe staly si~ ich domem, w ktбrym prбbowa
li zaprowadzic wlasne porzqdki. Szlachta patrzyla na to z prze127
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razeniem, zwlaszcza ze ludnosc ffileJSCOWa garn~la Si~ do przybyszow, wi·dzctc w nich ratunek pгzed coraz. bardziej doskwierajqcymi jej porzцdkami pailszczyznianymi. Mlodziez, а і dojrzalsi
gospodarze rzucali zagrody і lцczyli sie; z oddzialami kozackimi.
Syn kasztelana barskiego Pretficza, Jakub,. pisal zimц roku 1594/
1595, ze gdy Kozacy wjechali do Бaru,. podzielili si~ na trzy grupy: Loboda stanцl w dzielnicy polskiej, Nalewajko - w czer~
r.nyskiej, а ргбсz tego w ruskiej, pod zamkiem, rozlokowalo sie;
okolo dwбch tysi~cy ludzi. W dniu, w ktбrym zebrali si~ na rade;,
wystawili tak silnц wнrt~, ze nikomu nie udalo si~ bez jej wie;..
dzy ani wjechac, ani tez wyjechac z miasta. Zazцdali wydania
rej estru dochodбw starostwa barskiego. Przestraszona szl~chta
porzucala swoje domostwa, а Pretficz prosil krбla і hetmana
о ratunek 2з.
Przy okazji Nalewajko wyrбwnywal swoje prywatne rachunki
z Kalinowskim. Skoro bowiem nie mбgl dojsc sprawiedliwosci
na drodze sqdowej (chodzilo о smieгc ojca), postanowil to uczynic "sposobem chudopacholskim" 2'. Kozacy za bierali szlachcie bydlo і konie, cz~sto wyciqgajqc takze r~k~ ро bron, odziez
і koszto\vnosci. Watazko\vie kozaccy dzialali bezwzgl~dnie. Asaul
Fiodor Polous oddzielil si~ od Lobody і zapadl na Polesiu kijowskim, skqd wypuszczal si~ na gral;>iez majqtkбw szlacheckich.
Zasmakowal w tym і sam Nalewajko. Taki proceder wydawal
si~ znacznie bezpieczniejszy od niepewnych korzysci, ktбre щog
ly przyniesc wyprawy za Dniestr.
Swoje dzialania rozpoczql jesieniq 1595 r. od napadu na Luck.
w ktбrym odbywal si~ wбwczas doroczny jarmark і zjazd szlachty zwiцzany z rozpoczynajцcq si~ sesjц sqdu ziemskiego. Wprawdzie mi.eszczanie uzgodnili z napastnikami nawet wysokosc kon.trybucji, lecz nie uchronilo to przedmiesc od grabiezy. PбZniej
ruszyl na Bialorus, zdobyl Sluck, zagarnцl arsenal і znaczny
okup, а nast~pnie, uchodzцc prz.ed oddzialami radziwillowskjmi, opanowal Bobrujsk і Mohylew. Gdy nadci&gn~ly wojska litewskie і przygotowywaly sie; do spalenia Mohylewa, Ьу "wykurzyc" stamtqd Kozakбw, Nalewajko opuscil miasto, zajql pobliskie wzniesienie, odparl pierwszy atak і skutecznie si~ od128

cinajqc, zaczql si~ \vycofywac· na Wolyn. Wydanie mu walnej
bitwy nie bylo moiliwe, gdyi wszelkie manewry przepгowadzo
no sprawnie і \V wielkim porzчdku, а oddzialy powstaiicze stale
si~ powi~kszaly. Ciчgn~li do nich chlopi ze wszystkich stron,
uznajчc Na]ewajk~ za swego przywбdc~. Wprawdzie on sam,
prawdopodobnie dla zabezpieczenia si~ na przyszlosc, stwierdzal, ze ро prostu szu.ka miejsca, gdzie mбglby si~ гozlozyc .na
zimowe leie, і proponowal oddanie mu w tym celu ziem mi~dzy
Bohem а Dniestrem, lecz nikt nie wierzyl w jego zapewnienia.
Fakty swiadczyly о czyms zupelnie innym.
Oddzialy kozackie rozlaly si~ szeroko ро kresach. J:..oboda zajql Owrucz, Matwiej Sawula (Szawula?) skierowal si~ na Bialorus ... Nalewajko obiecywal stlumienie kozackiej swawoli; J:..oboda nazywal swego kompana czlowiekiem, ktбry zapomnial о
strachu boskim, ale obydwaj post~powali podobnie. Ze szczegбl
nч zajadlosciq grabili majчtki zwolennikбw unii prawoslawia
z Kosciolem katolickim, zwlaszcza zas wladyki Cyryla Terleckiego і jego brata Jarosza.
Skargi na grabieie, niepokoje і bunty plyn~ly coraz szerszч
strugq, dochodzчc do hetmanбw і na dwбr krбlewski. Rzeczpospolita mogla si~ jednak zaangazowac w stlumienie powstania
dopiero ро zakonczeniu sprawy woloskiej. Werbowane pospiesznie oddzialy samoobrony nie mogly sobie poradzic z rozrastajч
cym si~ ruchem powstanczym. Odrodzona komisja do spraw kozackich, skladajчca si~ .z ksiчzчt Janusza Ostrogskiego, Janusza
Zaslawskiego, starosty kamienieckiego Hulskiego і braclawskiego
Strusia, niezbyt skoro zabierala si~ do pracy.
Wreszcie 27 stycznia 1596 r. Zygmunt ІІІ wydal uniwersal
skiero\vany do szlachty wolynskiej informujчc jq, iz nakazal
hetmanom, аЬу ruszyli z wojskiem przeciw "ludziom swawolnym" і post~powali z nimi, jak z "nieprzyjaciбlmi Korony"; Nalegal, Ьу szlachta lqczyla si~ z wojskiem ;,nie z powinnosci, ale
z milosci do ojczyzny і dla samych siebie bezpieczenstwa" 25•
Dowбdcч oddzialбw koronnych dzialajчcych na Ukrainie zostal hetman polny Stanislaw Zбlkiewski. Wsrбd wojsk Ьуlо sporo kozackich "hetmanбw". Byl nim przeciez w 1593 r. J:..oboda,
9-
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w latach 1595-1596 stanowisko to zajmowali kolejno Polous
і Sawula. Loboda і Sawula cieszyli si~ autorytetem wsrбd zamozniejszych Kozakбw, natomiast do Nalewajki garn~la si~ biedota і chlopi. Бус moze Zaporozcy nie zapomnieli jeszcze roli, jakq odegral Nalewajko w stlumieniu powstania. Kosinskiego; w
kazdym razfe, niemal do ostatniej chwili dzialal ze swoimi oddzialami samotnie. Hetman~m mianowal si~ sam і prбzno Ьу szukac jakichkolwiek рrбЬ uprawomocnienia przezen tego tytulu.
Poczcttkowo Zбlkiewski liczyl na wsparcie szlachty kresowej.
Та jednak dzielnie zanosila. skargi і zapisywala kolejne protesty w ksi~gach sqdowych, ale stanctc z broniq w r~ku, nawet
w obronie wlasnych majcttk6w, bylo ponad jej sily. Na prбzno
hetman czekal pod Krzemiencem na о biecane posilki. М usial
oprzec siE: wylqcznie na trzech tysiqcach zolnierzy koronnych,
zmE:czonych ро' wyprawie na Moldawi~ w 1595 r ..· Wlasciwie
wszystko przemawialo przeciw wyruszeniu w pole: .··stan armii,
mrozna zima, а nawet, jak to cz~sto bywalo, nie· zaplacony zold.
J edno tylko sprzyjalo hetmanowi polne:rp.u: sily kozackie byly
rozproszone. !..oboda z powiatu owruckiego szedl na Bialq Cerkiew, Sawula tkwil w Propojsku na Bialorusi,_ а Nalewajko przesuwal si~ z poludniowego Wolynia do w.ojew6dztwa braclawskiego. Zбlkiewski postanowil wiE:c wykorzystac nadarzajqcq si~
okazj~.

Najblizej byl Nalewajko, za · nim przeto ruszyl z dziesi~
cioma rotami. Mimo pospiechu pogon nie przyniosla spodziewa.:.
nego rezultatu. Jedynie kilkakrotnie zniesiono tylne straze powstancze oraz rozbito oddzialy maruderбw, ktбre op6Zn.ialy si~
z odwrotem. Cictgla ucieczka, ponoszone stгaty spowodowaly niesnaski w tysiqcosobowym oddziale kozackim. Со gorsze, niedawni
sprzymierzency w miastach odmawiali ротосу w obawie przed
represjami. Pikбw zamknctЇ nawet bramy przed Nalewajkq. Zбl
kiewski chcctc odcictc powstancбw od Braclawia, porzucil tabory,
dzi~ki czemu ·dognal ich za Prylukq. Pierwszy atak wojsk koronnych zostal odparty, а gdy noc przerwala starcie, Nalewajko zatopil swojq artyleri~ і oderwal si~ od przeciwnika uchodzqc
na wschбd,. w stepy, p6zniej w lasy humanskie, Ьу wreszcie
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przez Korsш:l dotrzec do Lobody і polqczyc si~ z jego silami.
Z6lkiewski zrezygnowal z pogoni і rozlokowal si~ w Braclawskiem. Kilku stronnik6w kozackich, kt6rzy wpadli w jego r~ce,
kazal stracic "dla przykladu" 26.
W tym samym czasie Loboda pr6bowal dotrzec do staro- ·
stwa barskiego, ale na wiesc о zblizajqcych si~ wojskach koronnych zawr6cil do Bialej Cerkwi wraz z trzema tysiчcami podkomendnych. Przyslanego przez Z6lkiewskiego emisariusza, kt6ry zaproponowal powstancom zdanie si~ na lask~ krбlewskч,
kazal 6dprawїc bez odpowiedzi. Liczyl na to, ze wkrбtce sily
jego wzrl?snq · dzi~ki polqczeniu si~ ze spieszqcymi z Bialorusi
na poludnie oddzialami Sawu_ly. Z .koncem marca obydwie armie
powstancze spotkaly si~ w Kijowie. Zastanawiano si~, со zrobic z Nalewajkq: czy wydac go Polakom, czy tez podj.чc wspбl
nq z nim akcj~. Przewazyla solidarnosc kozacka.
Zбlkiewski zbieral sily na kwaterach w Braclawskiem, natomiast przeciw powstancom wyslal w Kijowskie Кiryka R6zynskiego, niedawnego zwierzchnika Kozakбw. ·Ten przede wszystkim ruszyl do swojej wlosci pawolockiej, gdzie surowo rozprawil si~ z chlopami oskaтzonymi. о udzial w rozruchach. Osiч
gnчwszy kilka lokalnych sukcesбw; pociчgnчl pod Віаlч Cer...;
kiew, gdzie skierowali si~ r6wniez Sawula z Nalewajkq. Wprawdzie ·. ich sйу siedmiokrotnie przewyzszaly tysi~cosobowy korpus
Rбzyilskiego, ale temu z kolei pospieszyl z pomocq Zбlkiewski,
nie Ьасzчс na fatalny stan rozmi~klych, blotnistych drбg, przy~
·sypanych swiezч warstwq Sпiegu. Rбzyilski, dowiedziawszy si~
о ·zblizajчcych si~ Kozakach, napadl na Sawul~, ktбry nie spo~
dziewal si~ tak szybkiej reakcji z polskiej strony, і ро rozbiciu
taborбw salwowal si~ ucieczkq. Tymczasem do opuszczonej przez
Rбzyilskiego Bialej Cerkwi weszly oddzialy Nalewajki. Gdy ·ROZyiiski powr6cil z poscigu, zostal przez nie niespodziewanie zaatakowany, wobec czego zamknql si~ w fortecy ·і pchnчl poslanca do Z6lkiewskiego і prosbq о pomoc. Hetman polny nie czekal
na wiesci od R6zyiiskiego, slyszqc odglosy bitwy, ruszyl forsownym marszem w kierunku miasta. Wydarzenia zacz~ly przybie.;,
rac niepomyslny о brбt dla · Kozak6w, pocz~li wi~c wycofywac
si~ na Trypole. ·
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Stepowa rбwnina sprzyjala prowadzeniu walki w szyku taborowym, wielokrotnie juz wykorzystywanym w przeszlosci przez
Zaporozcбw. Oddzialy powstailcze zostaly opasane pi~cioma rz~
dami wozбw, mi~dzy ktбrymi usytuowano calq posiadanq artyleri~ (22 armaty). Przygniatajqca wi~kszosc powsta:бcбw poruszala si~ pieszo, jedynie nieliczni, glбwnie starszyzna, mieli konie.
О tym sposobie walki pisal pбzniej Beauplan:
Najwi~Юs:ze

~dюl!noS-ci і

um,iej~tno&ci

przejawiajq, walczqc w taborze,
ich
podSІtawoWYJm u.zJЬroj.en1em, і Z'naJktomkie 'Ьrioniq swych stanow·isk. Na
шотzu tez nie spisujq sd~ na.~jgo!1Zej, nie. SC\ jednak: nadzwyczajni w siodle. PrzyJpoonmam s{)bie, а saan to wiid:zialem, jak zaledwie 200 polskich
ko.runych I1012'Jgгcm11Ho 2000 ich nad:lepsz)'lah luІdZJi. Jest niez.aprzeczalnq pгaw
dq, ze pod oo~onq tЗJЬoiru 100 Ko.zalkбw W·cale si~ n•ie Ьоі алі tysiqca
Pola!k6w, ani narwet tysi~cy Tatж6w, і gdyby rбw:nie waleczni byli na
koпiu, ja!k SC\ j.aJko piechu•rzy, sq'dz~, iZ byliby niez.wyci~zooi 27.
Z:a OSIOllq wo:zhw, ponitew.az sWiietnde strzelajq z ГU:SiZIIlltc, ktfue Sq

Tabor mial ksztalt czworoboku lub kola. Gdy decydowano si~
na obron~ w jednym miejscu, spinano kol~ woz6w lancuchami,
podnoszono holoble, mi~dzy wozami przygotowywano stanowiska
strzeleckie, dziala zas stawiano w rogach taboru. Wewnцtrz sytuowala si~ piechota. Niekiedy wok6l ~aboru kopano rowy, nadsypywano waly і konstruowano pulapki- "wilcze jamy". Rozbic
takie umocnienia bylo sztukq nie lada. Stosunkowo najlatwiej
mozna bylo tego dokonac w chwili, gdy z jakiegos powodu wybuchala w taborze panik:a і strzelcy kozaccy porzucali swoje stanowiska, wzgl~dnie tez, jesli w czasie ruchu taboru pojawialy si~
w nim jakies szczeliny .
. Z6lkiewski stal wi~c przed nielatwym zadaniem. Dysponowal
przeszlo dwutysi~cznq armiq, w ktбrej znajdowalo si~ okolo p6ltora tysiqca zahartowanych w bojach zolnierzy kwarcianych.
Wpra~dzie Kozacy mieli wyraznq przewag~ liczebnq, lecz hetman liczyl na lepsze uzbrojenie swojego wojska. Ро trzech godzinach poscigu, uslyszawszy od dwбch dezerterбw kozackich
о zaczynajqcej si~ panice w obozie powstC1ilczym, uderzyl na tabor, atakujc:tc go r6wnoczesnie ze wszystkich stron. W zacieklym
starciu na uroczysku Ostry Kamien ponioslo smierc wielu Za132

porozcow. Sawule kula armatnia oderwala r~k~. Zgin~lo sporo
starszyzny, а wsr6d niej Sasko, jeden z dow6dc6w samodzielnych oddzial6w powstanczych. Mimo to Z6lkiewskiemu nie udalo si~ rozerwac taboru. Kozacy szli dalej na Trypole. ~iejsce
ci~zko rannego "hetmana" Sawuly ~ajцl Nalewa,jko. Z6lkiewski
zawr6cH wobec tego pod Віаlц Cerkiew, gdzie wkr6tce doczekal
si~ posilk6w: z W oloszczyzny nadciцgnцl starosta kamieniecki
Jakub Potocki, а z Bialorusi pulk litewski dowodzony przez Jana
Karola Chodkiewicza.
Hetman polny pr6bowal pertraktowac z Zaporozcami, chcial
oderwac ich od chlop6w і n~wet wyslal emisariusza na Sicz.
Nie zdalo si~ to ·jednak na nic .. Nieszcz~sny poslaniec zostal zakuty w kajdany і wrzucony do wi~zienia, natomiast Kozacy ruszyli do Lobody, kt6ry - wybrany hetmanem przez pospбlstwo
- rozlokowal si~ pod Perejaslawiem. Zblizal si~ dzien decydujцcej batalii.
polskich zdobylo Kani6w і rozp~dzilo znajdujцce si~ tam watahy dowodzone przez jakiegos Krempskiego. W
obozie perejaslawskim coraz trwozniej spoglцdano w przyszlosc.
Wojska koronne і litewskie zawisly nad nim jak chmura gradowa. w przygotowaniach do obrony przeszkadzaly zony і dzieci
powstanc6w, kt6re przyw~drowaly za nirni az tutaj. Glosno m6wiono о koniecznosci zdania si~ na lask~ .Z6lkiewskiego. Ten
zas 11 maja rozbil dywersyjny wypad czajek kozackich pod Kijowem і targowal si~ о wydanie przyw6dc6w buntu, dzial і chorцgwi cesarskich stanowiчcych symbol niezaleznosci Kozaczyzny.
J ednoczesnie pozorovval przepraw~ pod Trypolem. Kozacy . zorganizowali tam silnч obron~, а w tym czasie hetm.an bez przeszk6d przeprawH si~ przez Dniepr pod Kijowem. Powstancy nie
czekali na niego w Perejaslawiu, lecz z calym taborem і towarzyszqcymi im rodzinami zacz~li wycofywac si~ dalej na
wschбd, na Lubnie, wchodzчc w posiadlosci Wisniowieckich. Liczba buntownik6w topniala z kazdym dniem, wielu bowiem w obawie przed strasznq zemstч Rzeczypospolitej uciekalo z obozu,
kryjqc si~ w stepie і lasach. M6wiono, ze pozostalo ich 6 tysi~
cy, w tym zaledwie 2 tysiцce dobrego wojska. Tymczasem ро
Kilka

chorцgwi
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otrzymaniu kolejnych posilkбw z Litwy Zбlkiewski prowadzil 5
samej tylko konnicy. J ego celem stalo si~ teraz calkowite
zniszczenie buntownikбw. Obawial si~, ze umknq do Rosji lub
zniknq wsrбd stepu, przeto wyslal starost~ braclawskiego Strusia
z, tysiqcem ludzi, аЬу· zasz~dl tyly wyc~fujqcym si~ Kozakom.
Precyzyjnie wykonany rozkaz pozwolil hetmanowf opanowac
most na Sule, w chwili gdy przechodzily jeszcze przez niego
oddzialy kozackie. Zaskoczenie bylo calkowite. 26 maja armia polska oblegl·a powstancбw. Uroczysko Solonica pod Lubniami, gdzie
ulokowali si~ Kozacy, bylo dogodne do obrony. Prбcz tego Wybudowali pospiesznie dodatkowe umocnienia, а оЬбz opasali kilkoma rz~dami woz6w. Znajdowalo si~ w nim 6 tysi~cy m~z
czyzn zdolnych do obrony oraz tylez_ kobiet і dzieci. Zapasбw
zywnosci, broni і amunicji bylo w brбd.
tysi~cy

Zбlkiewski pr6bowal wprawdzie szturmu, ale poniбslszy znaczne straty rychlo zrezygnowal z tego zamiaru. Nowa taktyka polegala na szczelnym zamkni~ciu powstancбw w obozie, stalym
n~kaniu ich ogniem artyїeryjskim, czyniqcym powazne szkody
w tak znacznym skupisku ludzi skoncentrowanych na niewielkiej przestrzeni, oraz na takim sposobie prowadzenia pertraktacji, ktбry · Ьу posial niezgod~ w obozie przeciwnika. Musial si~
jednak spieszyc z zako:б.czeniem calej sprawy, gdyz sam zaczql
cierpiec na niedostatek zywnosci. Umiej~tnie podsycane rбznice
zdail mi~dzy zwolennikami Nalewajki і. Lobody doprowadzily do
zabicia tego ostatniego przez obl~zonych і wybrania dow6dcq
Krempskiego.
Wreszcie ро dwбch tygodniach blqkady і dwudniowym nieprzerwanym bombardowaniu artyleryjskim doszlo do ugody. Dla
Z6lkiewskiego byl to juz czas najwyzszy,. Ьо na tylach jego wojska pojawily si~ watahy kozackie dowodzone przez Kaspra Podwysockiego, kt6ry korzystaj.qc z zamieszania grasowal bezkarnie na Naddnieprzu.
Wszystko to zlozylo si~ na niezbyt surowe warunki postawione obl~zonym przez Zбlkiewskiego~ Sprowadzaly si~ one do
wydania przyw6dc6w, dzial, amunicji, chorqgwi і trqb otrzyma.:.
nych od cesarza Rudolfa, oddania zagrabionego dobytku і uwol-
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nienia Jencow. Pokonani mieli spokojnie rozeJsc si~ do domбw,
zlozywszy uprzednio obietnic~J ze nie b~dq si~ gromadzic bez
zezwolenia krбlewskiego.
Nalewajko chcial si~ wprawdzie przebijac przez oddzialy polskie, ale jego kompani silq wyperswadowali mu ten zamiar. Nalewajko, Sawula і kilkudziesi~ciu innych _watazkбw znalazlo si~
w r~kach Z6lk.iewskiego; Obl~zeni wydali zakwestionowane przedmioty. Pozostalo teraz · zezwolic pokonanym na spokojne rozejscie si~ dp domбw. Tak si~ jednak nie stalo.
Oddajmy glos wspбlczesnym relacjo!I_l. Tragedia wydaгzyla
si~ 9 czerwca 1596 r. Nazajutгz Z6lkiewski pisal do Zygmunta ІІІ:
Plrzy tYІm wylronaiililu tumuirt sta~ si~ niemaly. Zomie•rze, а najwi~cej
piechota w~gierSika і u!lri"aiб.iCY IsiZLachta poch-odz~ca z z,iem kтesюwych W. А. S.] b~d~c na nich ,rozjчtrzeni, nie tylko swe rzeczy, ale і ich
wlatsne im pawyrdzierali і раЬіІИ kh do kLlkudziesi~t, czego si~ oЬI1ornic
zadn:ym •sposobem m:i~dzy lurdtmi za:jlusz·onymi nie moglo, choc z w:sze~llщ
рrасч і staraniem z panami rotmistrzami zabiegalem temu 28.

Kronikaгz Joachim

Bielski, ktбгemu zawdzi~czamy wiele
tu dziejбw powstania, zapisal:

szczegбlбw pгzytoczonych

Lecz gdy im hetman na to pmytrZec nie chcial, аЬу tam kazdy
swego poddanego, gdyby go poznal, wziчc nie mial, cofn~li si~ nazad
і po:wdedz1eli, ze SІі~ "wo1Шmy do garoel swoich Ьrюnіс". А hetm.an tєZ
rzekl: "Вооnюіе± si~!" І zaJraІZ skoczyrli naJSІi d<J nkh, ze atni dю s.prarwy;
ani do strzel;by przyjSc nie moglii. І ta!k i!ch niemilosriernie siek[i, ze
na mil~ аlЬо dalej t:r:Up na trupie leZa.l~ Jaikю.Z bylo -wszy;stklich w taЬorrze
z czern~C! і z zon:kami na dziesi~c t)'1s-i~Y; ktбrych nie USIZlю wi~cej. pбl
tora tysІi~cy z Ererцpskim. :Ao;jmam.~ch tei byla cz~sc, kitб.r~ch za przysi~gч hetman puscil, а drudzy tez do rot przystali 211.

Rzez solonicka nie pгzyniosla chluby jej sprawc9m. Stala si~
tez jednym z glбwnych zaczynбw wzajemnej nienawisci, ktбra
miala wzгastac w miar~ przemijajqcych dziesi~cioleci, nowych
powstait і согаz silniej akcentowanych idei samodzielnosci. Kozaczyzny.
Wydani w polskie r~ce przywбdcy powstania zgin~li na szafocie. Najdluzej czekal na egzekucj~· Nalewajko. Mбwiono nawet,
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ze 111ial widocznie jakiegos wysokiego, ochraniajqcego go protektora. Nie zdalo si~ to na nic. Nalewajko zostal sci~ty w Warszawie 11 kwietnia 1597 r., а jego cialo rozrqbane na cztery cz~s
ci wywieszono dla postrachu na widok publiczny. Zycie, а zwlaszcza smierc Semena Nalewajki obrosly rychlo w legend~. Opowiadano, ze zginql na palu albo tez ze posadzono go na miedzianego konia (w innej wersji - wolu), w ktбrym rozpalono ogien.
Skonal rze~omo dopiero ро kilku godzinach nieludzkich m~czar
ni, а jego zwloki spalono w tymze- miedzianym stworze.
Krwawa rozprawa z powstancami nie przerwala pasma niepokoj6w na Ukrainie. Krempskiemu udalo siE: wyrwac z pogromu; na Dnieprze grasowaly czajki dowodzone przez Podwysockiego; na Siczy Bazawluckiej doliczyc si~ wprawdzie mozna bylo wбwczas zaledwie 500 Zaporozcбw, lecz wciqz nadciqgali nowi. Zбlkiewski nie mial sil, Ьу kontynuowac walk~. Poslowie
zgromadzeni w 1597 r. na obradach sejmowych zlozyli mu uroczyste podziE:kowanie za rozgromienie wrogбw ojczyzny і zaprowadzenie spokoju na Ukrainie. Sejm potwierdzil postanowienia
konstytucji 1590 roku, zarzqdzil konfiskat~ majqtkбw kozackich
і zlecil hetmanowi "zniszczyc do reszty tych swawolnikбw" З(}~
Sam Zбlkiewski byl nie tylko zwolennikiem rozlokowania stalego
wojska na kresach, ale rбwniez zqdal, .Ьу poczчtkom niepokojбw
zapobiegali starostowie, wlasciciele і dzierzawcy majчtkбw. Surowosc miala Ьус niemal jedynym srodkiem prowadzqcym do celu зt.
Uniwersal krбlewski wydany 1 wrzesnia 1596 r., а wi~c niespel~a trzy miesiqce ро pogromie solonickim, skierowany do
"obywateli" w wojewбdztwach wolynskim, kijowskim і braclawskim, ostrzegal przed ponownie gromadzq,cymi si~ "ludzmi swa\Volnymi" і nakazywal szlachcie
takowych za najmniejsze kupy, chocby ich do jednego рн~сш albo
szeSciu ludzi bez slu.Zby p.rzylq:czybo si~, p~osІZyli і poskramiali; jednych
wi~:?Jieniem, daмraniem ·dQ zamkбІW naszytch, а i:rmych hultajбw [... ], zwlaszcza gdyby zbrodnie jailcie WІSZІczynail!i, S!WaІWІOlnie zyli, moгdy, gwalty, ro,zboje, pog~rбzki czynitli, lapali і na gall'!d:1e kalra!li; [ ... ] w Dztkie Pola і na
Zaporohy chodzic zabraniali; [... ] tychze Zaporozcбw abyscie z Zaporozca
na Пk!ra1n~, g·d:zie Ьу si~ wy~rzebac chcieli, nie pu,szczali, а przeciwko
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nim, jako nieprzyjacielom klocorm.ym, kOIIlilo, zbrojnie powstali, [... ] nie
czy.niqc tego z obowiчzku, lecz dla utrzymania pokJoju w ojczyznie swojej з2.

Tak wi~c na przelomie XVI і XVII stulecia Sicz Bazawlucka,
adn1inistracyjne і wojskowe centrum Zaporoza, uzyskala w Rzeczypospolitej zlq slaw~ zrбdla і rozsadnika niepokojбw na kre•
sach. Wkr6tce uslyszano о kolejnym osrodku tego typu. Byla nim
Sicz Mykitynska, ktбra najprawdopodobniej powstala w 1638 r.
Lezala na przylqdku Mykityn R6g, na prawym brzegu Dniepru, nieco powyzej Bazawluku. Ро przeciwnej stronie rozsiadla
si~ niewielka miejscowosc о tej samej nazwie, kt6ra p6zniej
stala si~ miastem (dzis. Nikopol). Podobno tutaj wlasnie tuz przed
rozpocz~ciem dzialail przeciw Rzeczpospolitej, zatrzymal si~ na
pewien czas Bohdan Chmielnicki; tutaj tez stala niewielka cerkiew drew~iana. Juz w ХІХ w. ani ро niej, ani tez ро umocnieniach і szancach kozackich nie pozostalo sladu. Sama Sicz przetrwala zaledwie 14 lat.
· W 1652 r. Kozacy zalozyli Sicz, zwan::t p6zniej Czortomlickq
lub Starq. Zachowal si~ tekst opisujqcy dosc dokladnie jej polozenie. Pochodzi on z 1672 r.
Gr6d Si'az, wal ziemny, stoi w ujscia,ch u Czortomli'ka і Prognoju nad
wysoiki ten wal jes't na SІzesc sqzni; z pola o:d strony
Surmskiej і od BazaiWh.tku na wale postawi'Oino pale і strzelnd.ce, а z drugiej s:trooy, od uj:scia СrоГЬоmШІ1ш і old rzeGci Ska~bnej dю wam, wykonane lrosze direfWinliaiile і d·o nkh nasy1pama 2Jiemda. А w tym o.grodzie baszta z ро1а, mierzq:ca wrok&I 20 sq.Zrn:i, а w n•iej strz,eln•Dce, а pned tц
basztq. za rowem wykonany ogrбdek ziemny, mierzqcy wokбl 100 SC\Zni,
а w nim d.klna clla pflowa•dzenia ognia z dmal. Dla wyІjScia па wodє:, na
Czort'OmJ:iJk і na Skai'bnч, wykonanю osiem mгtek і nad tyttni fuil'\tJkami
stтzel:nice, а fulrtki te tylko na jednego czlowieka, ktбry chciatby przejsc
z wody. Mierzy ten ·gІrбdetk Si!cz .z ро1а od rze~'lm Pir:ognoju d·o neczki
CzortюrnlШJm 1ОО sq.Zni, tak ze z prarw-ej SІtrony Progn.Іo:j, а z lewej Cz.o:rto:mHk, і wpa,dajq. te г.zeczki do SkaІr.bnej, ktбта ply:n1e za giroidem, ktol<>
samego гowu. Міетzу cala Sicz wokбl z 900 SC\2Шd. BudoІWa[i ten grбd Sicz
atama'n kOfs.zowy Lu.gaj z Kozakami 20 1alt t.emu зз.
rzeczkч Ska.rbnч;

J ak wynika z opisu, gl6wnq przyczynq przeniesienia Siczy
z Mykitynego Rogu nad Czortomlik byly wzgl~dy strategiczne.
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W nowym miejscu obrona przed napastnikami nie przedstawiala
szczeg6lnych trudnosci. Sprzyjaly temu warunki naturalne
і obszernosc wyspy, na ktбrej dosc swobodnie moglo si~ pomiescic nawet kilka tysi~cy Kozakow. Przetrwala ona az do 1709 r.,
tzn. do chwili, gdy zostala zdobyta і zniszczona przez wojska
carskie w odwecie za przejscie MEJ.Zepy і znacznej cz~sci Zaporozcбw na stron~ szwedzkq, do о bozu Karola ХІІ.
Do dnia. dzisiejszego zachowal si~ sztych, b~dq,cy dzielem
ukraiilskiego malarza і grawera Iwana Szczyrskiego (imi~ zakonne: Innorenty), pochodzqcy z 1691 r., а wyobrazajqcy Sicz Czortomlickq. Тrudno traktowac go doslownie, niemniej poszczeg6lne
skladajq,ce si~ nail elementy istnialy z pewnosciq w rzeczywistosci. Miedzioryt · przedstawia Sicz okoloil.C} wysokim walem, na kt6rym stojq trzy dziala na kolach; za walem znajduje si~ szesc
chat, w kt6rych miescily si~· kurenie, а wsrбd nich niewielka,
tr6jkopulasta cerkiewka.
57-letnie istnienie Siczy nad Czortomlikiem zbieglo si~ z okresem najswietniejszego rozwoju Kozaczyzny. Wielu urz~ujC}
cych tutaj atamanбw koszowych przeszlo do legendy, trwale zapisujq,c swoimi wyczynami karty historii. Pami~tala ona czasy
Bohdana Chmielnickiego, jego syna Jerzego, pulkownikбw і atamanбw kozackich: Jakuba Barabasza, Iwana Sirki czy Marcina
Puszkarza. Stqd wyprawiano si~ na Turkбw і Tatarбw, zap~
dzajqc si~ na Krym lub nawet pod Konstantynopol. Dzisiaj
Dniepr zalal niemal calq wysp~, na ktбrej niegdys znajdowala
si~ Sicz Czortomlicka. Ро niej samej nie ma nawet sladu.
Zaporozcy wyrzuceni .. przez Piotra І ze swej siedziby nie
chcieli oddalac si~ zbyt daleko od poprzednich miejsc zamieszkania. Usadowili si~ u ujscia Kamienki do Dniepru, r.tieco powyzej Kizykermenu, tuz nad granicq rosyjskq. ·Gdy jednak oka~
zalo si~, _ze na nowe miejsce zacz~ly ciqgnqc masy ukraiilskiej
biedoty, і ze Kozaczyzna ocmadza si~ jak feniks z popiolбw,
w 1711 r. car ponownie nakazal jej zniszczenie.
Teraz Kozacy musieli przeniesc si~ w glqb posiadlosci tatarskich, gdzie czuli si~ juz znacznie bezpieczniej. Kolejna Sicz
powstala na uroczysku Oleszki, mniej wi~cej naprzeciw dzisiej-
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szego Chersonia, na lewym brzegu Dniepru, prawie u jego ujscia do Morza Czarnego. Pod protektoratem Chanatu · Zaporozcy
przetrwali do roku .1734, kiedy to przywolano ich z · powrotem
do Rosji. Sicz Oleszkowska rбznila si~ od poprzednich przede
wszystkim tym, ze Kozakom nie pozwolono wznosic na niej zadnych fortyfikacji. Tylko obraz Matki Boskiej, niemal cudem ocalony ·z pogromu bazawluckiego, zawisl w zbudowanej · tutaj cerkwi. Przypuszcza si~, ze wczesniej jeszcze Sicz Oleszkowska zostala zrujnowana ·pгzez wypad Kozakбw mieszkajqcych· nad Samarq і dlatego m kolejnq siedzib~ Zaporozcy obrali sohie powt6rnie ujscie Kamienki. Nie jest to jednak calkiem · pewne "·
Za panowania сагусу Anny Iwanownej, gdy powrбcili Vv. granice Rosji, osiedlili si~ w uroczysku Krasnyj Kut · nad rzeczkq
Podpolnf1, na jєj prav.rym brzegu, w miejscu gdzie zatacza ona
luk. Lezalo ono mi~dzy dwoma rzekami: Bazawlukiem z zachodu
or.az Czortomlikiem ze wschodu. Мiejsce to otrzym~lo nazw~
Nowej Siczy Podpoleilskiej wzgl~dnie Krasnokutowskiej.
Uklad mi~dzy Kozakami а rzqdem carskim przewidywal m.in.
amnesti~ za zdrad~ Zaporozc6w w 1709 г., pozwolenie zamieszkania w miejscu poprzedniego osiedlenia; zgod~ na swobodne lo~enie ryb і polowanie; zachowanie tradycyjnych urz~dбw kozackich, calkowite podporzqdkowanie si~ wladzom rosyjskim oraz
pelnienie przez Kozak6w sluzby na grariicach pailstwa. Міеlі za
to otrzymywac 20 tysi~cy rubli rocznie зs.
Now.a Sicz dzielila si~ na trzy cz~sci: kosz wewnE:trzny, zewn~trzny і cytadel~~ W koszu wewn~trznym znajdowal si~ wielki
plac, na kt6rym odbywano posiedzenia Rady; przy placu staly=
jednokopulowa cerkiew pod wezwaniem Bogurodzicy, dzwonnica. ze st~zelnicami, arsenal, skarbiec wojskowy, domy dla duchowienstwa і atamana koszowego oraz 38 kureni z chatami dla
atamanбw і starszyzny kurennej. Wszystkie budowle byly wykonane z drzewa. Kosz zewn~trzny oddzielal od poprzedniego nasyp
~iemny, w kt6rego srodku znajdowaly si~ wrota wykonane z kamienia. Bronil? ich baszta opatrzona dzialami, stale obsadzona
siJnq zalogf1. Centralne miejsce kosza wewn~trznego zajmowal
plac targowy, wokбl kt6rego stalo okolo pi~ciuset dom6w nale139,

zctcych do

Kozakбw, kupcбw і rzemieslnikбw (glбwnie:

garbarzy,
ciesli, slusarzy і kowali zajmujqcych si~ rбw
niez wyrabianiem prochu dla wojska). Bylo tu .poza tym okolo
100 kramбw, sklepбw і jatek. W licznych karczmach szynkowano wino, wбdk~, miбd і piwo. W dzieii przewalaly si~ wsz~
dzie tlumy przyjezdnych Ukraiiicбw, Ormian, Polakбw, Tatarбw і Zydбw, nadajqc ·temu miejscu charakter orientalnego bazaru.
Cytadel~ ·wzniesi?no w 1735 r. w poludniowo-wschodniej cz~s
ci kosza zewn~trznego. Okolona gl~bokim rowem і opasana walem ziemnym miala ksztalt prostokц ta о bokach dlugosci okolo
150 і 85 metrбw. Ulokowano w niej garnizon rosyjski, rzekomo
dla skuteczniejszego odpierania napasci tatarskich і zabezpieczenia granicy, w rzeczywistosci zas gwoli pilnowania Zaporozcбw,
zawsze gotowych do podejmowania samodzielnych akcji nie tylko
sprzecznych z interesami Rosji, ale і wymierzonych w nіц bezposrednio. W cytadeli znajdowaly si~ kwatery komendanta і oficerбw, koszary dla wojska, wartownia, prochownie і arsenal. Stalц zalog~ cytadeli stanowily oddzialy odkomenderowane do N owej Siczy przez dowбdztwo garnizonu kijowskiego.
Cala Sicz byla otoczona fosct і waJem ziemnym, na ktбrym
ustawiono wysokц palisad~. Na zewnqtrz, wzdluz Podpolnej, ciqgn~ly si~ chaty zamieszkane przez Zaporozcбw, z przeciwnej zas
strony dodatkowe umocnienia w postaci okopбw, "jam wilczych",
redut ziemnych itp. Z drugiej strony Podpolnej, naprzeciw kosza
wewn~trznego, usytuowano przystaii, do kt6rej mogly dobijac
nawet lodzie і statki о dosc duzej pojemnosci і zanurzeniu.
W 1775 r. Nowa Sicz zostala zlikwidowana. W manifescie wydanym З (14) sierpnia "0 likwidacji Siczy Zaporoskiej і przylqczeniu jej do guberni noworosyjskiej" Katarzyna ІІ stwierdzala:
szewcбw, krawcбw,

Chciel:i:Smy tym na·sz.y.m manifesrtem og.Ьosic w calym naszym imdo wiad10moSici pO!Wszecmej WІszySJt\kiim nas-zym poddanym, iz SicrL
Zaporoska :zюs.tala w:resz.cie misZJCzюna, а sanю uzy.wa1nie imienia Koza.;
kбw Zaporoskich bE:dzie przez nas uznane za obraz~ majestatu cesarskiego. [... ] Obwieszczajчc
naszym
wiernym
і
milym
poddanym
о wszystkd:ch ok.olic:mюscia'Ch teg10 wydмzenia, m01zemy im to jed:пocze,Sinie

peгium
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oglosic, ze nie ma wi~cej Skzy Za;pocookiej z jej politycznq pokiraczn<>Sciq, nie ma tez wiE:cej Kozakбw Zaporoskich. Pozostawiamy miejscowosci і pozytki tamtejsze p.rІZylqczajqc je ct.o guІbermd. nюw:oтюsyjslkie:j o:raz
poruc:z.ajцc je w ·n()!Wym ladzie і porzq-dku szczeg61nej о;ріесе tamtejsz-ego
rzq•d:u naszego 36.
І

tak zostala zdlawiona Kozaczyzna.

ROZDZIA~

SZOSTY

WOLNOSCI ZAPOROSKIE - KOZACY І СИІ.ОРІ • ВЕТМАN SAMUEL KISZKA •
STATUS KOZACKI - KOLONIZACJA UКRAINY - UDZIAI.. KOZAKOW W WAL·
КАСИ
NAD ВАІ.ТУКІЕМ І W WYPRAWACH SAMOZWA1ilC0W - WOJNA
Z MOSKWI\- SPRAWA UTRZYMANIA WOJSK KOZACKICB - STARCIA Z TURKAMI - UGODA OLSZANIECKA

Zqdania kozackie stawaly siE: coraz smielsze, coraz dalej idqce
і coraz lepiej formulowane. · Jesli uznamy bunt Krzysztofa Kosmskiego za dzialanie, ktбre bylo wynikiem zatargu prywatnego, to juz w post~powaniu Lobody, Nalewaj~ і Sawuly doszukac siE: mozna chE:ci zadokumentowania samodzielnosci Kozaczyzny, а zwlaszcza uprawomocnienia jej akcji militarnych przeciw Tatarom і Turkom. Zapewne nie bez znaczenia byly awanse
czynione Zaporozcom przez cesarza Rudolfa ІІ oraz coraz CZE:Stsze
kontakty Kozak6w z dworem moskiewskim. Nie bez znaczenia
bylo rбwniez postE:powanie wladz Rzeczypospolitej. Ugoda solonicka, wprawdzie zlamana przez rozjuszonq szlachtE:, stanowila dow6d traktowania Kozaczyzny jako niemal r6wnorzE:dnego,
а w kazdym razie powaznego przeciwnika.
Wiele do myslenia daje tresc dokumentu wydanego przez
Stefana Batorego 20 sierpnia 1576 r., opublikowanego w polowie
ХІХ w. przez А. Skalkowskiego, pod j ednym wszakZe warunkiem, ze dokument ten nie jest p6zniejszym apokryfem. Stwierdzano w nim:
Nadaje Jego

kui5cie miasto

КJrбlewska

'Erechitymixбrw

МоSс

Kozalkom NiiOwym Zapar1oskim wie-

z mcmasterem

і przeprarw~,

apr6cz s·tar.ego

ich miasrta zaporoSikiego Czehтynlia; і d·o poroh6w; і wszYISftkie [:ziemie]
od te~o mias.ta 'Drechtymilrowa na N.iz wzdluz Dniepru, do samegІo Crz.ehljmia і stepбw zaporoskicll dю ziem c.zehryilisldoh dochodzqcych, ze .wszystkd.mi na tych ziermiЗІch 1oloorwanymi miastecZkarni, wsiamd. і ohutolrami,
ryb w Dn'ieprze rowieniem і Шmymi po±ytkami, а wszerz od Dniepru
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na step; jak te mia&t·eczka, 'Wis.ie і chutory od dawtna
w ich wladaniu, tak t_ez і one ch,cemy miec zachowam.e :1.

zпajdoІWЗly

si~

Owe "wolnosci zaporoskie" zostaly znacznie rozszerzone w
dokumencie wystawionym przez Bohdana Chmielnickiego 15
stycznia 1655 r. w Bialej Cerkwi. Autentycznosc owego uniwersalu r6wniez budzi pewne wчtpliwosci. Chmielnicki, potwierdzajqc rzekon;ю przywilej Bat~rego, dodawal Kozakom od siebie:
z prг.zepraw::t і ziemiami w gбr~ DnieOrel, а w dбl d<O sam)'1~h s:tep6w nogajs.'kiJc:h і krrymSikkh ·na
mil dziesi~c; і Niz przez Dniepr і·· limany dnieprowy і bohowy, jak od
wiekб:w bY'wa}o, ро ulusy oczaUrowskie і .w gбr~ Вohu ро :-zeCIZk~ Siniuch~; od sз:rrшrsik1c.h zas ziem przez step do samegю Dolnu, gdzlte jeszcze
za hetmЗIIla kozackieg1o Przeclaмтa Laпalroronskiego КЮоz:асу Zapoi'IoSiCy
zim,aWІnИci. •SІWoje miewali 2•

gr6deik

staтy zЗІроІІю&kіі Sama!r~

pгu ро rzek~

Ani jeden, ani drugi z dokument6w nie zachowal si~ w oryginale. Znarny je obecnie wylqcznie w wersji opubЦkowanej
w polowie ubieglego stulecia, gdy-Z zadnemu ze wsp6lczeSпie
zyjчcych badaczy nie udalo si~ dotrzec do. tekst6w stanowiчcych
podstaw~ edycji. Budzi ona zresztч dzisiaj wiele wqtpliwosci ze
wzgl~du na dosc dowolne poczynania zar6wno edytor6w, jak
і p6zniejszych interpretatorбw wydanych tekst6w. Zastanawia
fakt, ze,w uniwersale Chmielnickiego dostrzegamy powazne zbieznosci w okresleniu granic "wolnosci kozackich" z tekstem zawartego p6zniej, w 1672 r., w Buczaczu traktatu rni~dzy Rzeczpospolitq а Portч. Antycypacja tego typu nie prowadzi, rzecz
jasna, do uwiarygodnienia tresci uniwersalu pochodzчcego jakoby z 1655 r. з Warto wspornniec, ze w rosyjskich propozycjach
zlozonych w czasie rokowail о rozejrri z Turkami w BachczysarajUi w 1681 r. i;nalazly si~ stwierdzenia jakby zywcem przepisane z cytowanego uniwersalu. Oswiadczano wi~c, ze wolno b~dzie
"Nizowym і gorodowym Kozakom Wojska Zaporoskiego !owic
ryby w Dnieprze і we wszystkich rzeczkach stepowych ро о bu
stronach Dniepru, а ро ryb~, s61 і na polowania wolno .· b~dzie
zapuszczac si~ az do Morza Czarnego" 4•
Mirno wyluszczonych tutaj podejrzeil, nie ulega wчtpliwosci,
ze od czasu, gdy Batory w 1578 r. nadal Kozakom Trechtymi143

rбw,

czy nawet wczesniej, gdy w 1568 r. Zygmunt August usilowal zwiqzac Nizowc6w z zamkami kresowymi, kw~stia sprawowania przez Zaporozcбw zwierzchnictwa nad okreslonym terytorium zacz~la odgrywac istotnq rol~ w ich dqzeniach. Od samego poczqtku pojawila si~ jednak rozbieznosc interesбw obydwu
stron. Rzeczpospolita reprezentowana przez monarch~ chciala
ulozyc stosunki z Kozaczyznq na zasadzie lqczqcej feudala z jego wasalem dysponujqcym mocno ograniczonym lennem, majqcym wszakze nieproporcjonalnie wysokie zobowiqzania wobec pana. Ze strony Rzeczypospolitej byl to krok kompromisowy, ludnosc bowiem "za]mujqca si~ kozactwem" nie posiadala dotychczas zadnych praw ani przywilejбw і istnialy wszelkie podstawy do traktowania jej jako ludnosci poddanczej, niczym nie
r6zniqcej si~ od chlopstwa. Jedyny wyjqtek mogla stanowic
szlachta z rzadka trafiajqca w szeregi kozackie. Kompromis ten
byl oczywiscie wymuszony, gl6wnie przez sytuacj~ panujqcq na
kresach panstwa stale niepokojonych przez napasci tatarskie.
Taki uklad stosunk6w nie satysfakcjonowal drugiej strony, zmuszal bowiem Kozak6w do porzucenia przyj~tego trybu zycia,
а za niewielkie uprawnienia zobowiqzywal do wykonywania
znacznych і, со gorzej,- nie sformulowanych precyzyjnie powinnosci.
Szczeg6lowo і dokladnie okreslano wszelkiego rodzaju zakazy, natomiast nakazy byly bardzo og6lne і sprowadzaly si~ w
zasadzie do "pozostawania w sluzbie Jego Kr6lewskiej Mosci".
О jakichkolwiek przywilejach, wyjqwszy obietnic~ (nader cz~
sto nie dotrzymywanq) wyplacania zoldu czy tez indywidualne
nadania wsi starszyznie kozackiej, nie bylo mowy. Trudno bowiem za przywilej uznac poddanie Zaporozc6w jцrysdykcji hetman6w wzgl~dnie wyznaczonych komisarzy, chociaz w pewnej
mierze wplyn~lo to na pohamowanie swawoli magnat6w kresowych.
·
Wydarzenia ostatniego cwiercwiecza XVI w. uswiadomily Kozaczyznie jej odr~bnosc і uwidocznily mozliwosci wysuwania postulat6w we wlasnym wylqcznie imieniu. Przyczynilo si~ do tego
і utworzenie rejestru, і ozywione w tym czasie kontakty z ее-
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sarstwem Habsburg6w oraz Rosjq, а przede wszystkim dwa
wielkie powstania, w kt6rych mi'eszkancy Naddnieprza ujawnili
swojq sil~. Juz w6wczas okazalo si~, ze interesy spolecznosci kozackiej nie sq jednolite. Inne byly cele zamoznych Nizowc6w,
inne biedoty, inne wreszcie chlopstwa stanowiqcego zaplecze ruchu powstanczego.
Kozacy obj~ci rejestrem gotowi byli do s!uzenia Rzeczypospolitej і calkowitego podporzчdkowania si~ wladzy hetmanskiej pod
warunkiem uznania ich "rycerskich" praw, ktбre wtedy jeszcze
nie oznaczaly zrбwnania ich statusu z sytuacjq prawnq szlachty.
Chodzilo im w zasadzie о uznanie przez wladze wyksztalconych
w praktyce swobбd, dotyczqcych gl6wnie wewn~trznych spraw
Zaoporoza {wybory starszyzny, jurysdykcja itp.) oraz zezwolenie
na ograniczone kontakty z sqsiednimi panstwami і samodzielnosc
w decyzjach natury wojskowej, со wynikalo z oczywistych potrzeb militarnych, zmiennej і niepewnej sytuacji panujqcej na
pograniczu.
Biedota miala zgola inne cele. Spraw~ najwazniejszq stanowilo mozliwie szybkie wzbogacenie si~. Nie chodzilo przy tym
wcale о rozlegle dobra ziemskie, lecz sprawnq і bogato zdobionч
bron, drogocenne suknie, niezawodne konie, kosztownosci і pieniqdze. Z trudem podporzчdkowywano si~ dyscyplinie і rygorom
wojskowym, nawet gdy byly one narzucone przez starszyzn~ pochodzчcч z wyboru. J edynie swiadomosc zagrozenia zewn~trz
nego wprowadzala jaki _taki lad і· porzqdek. Protesty wywolywalo
?graniczen~e rejestru do kilkuset zaledwie Kozak6w. Bylo to
odczuwalne. w mniejszym stopniu, gdy wpisanie do rejestru zalezalo glбwnie od "starszych" wyznaczonych przez wladze Rzeczypospolitej, natomiast w znacznie wi~kszym, gdy decyzja w
tej sprawie znalazla si~ w r~kach starszyzny zaporoskiej. Rejestr
dawal pewnq ochron~ przed samowolч szlachty і zamoznych
wsp6lbraci, nie mбwічс juz о corocznym zoldzie, ktбrego wysokosc miala raczej charakter symboliczny, ale dla wielu stanowil on istotne wsparcie w 1 ,chudych" latach.
Dla
zajчcej

10 -

chlopбw

Kozaczyzna byla ucielesnieniem wolnosci, Wyl'asi~ · w swobodzie poruszania і calkowitym zwolnieniu od

Na dalekiej Ukrainie
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\.vszelkich danin і po\viпnosci pariszczyznianych. Z istniejqcych
ograniczen najprawdopodobniej nie zdawali sobie sprawy. Poddani surowym prawom feudalnym, obciqzeni rodzinami, nie mogli sobie pozwolic na przylqczenie si~ do przeciqgajqcych niekiedy przez wsie watah kozackich. Jedynie ludzie calkiem mlodzi
lub doprowadzeni do ostatecznosci dotychczasowymi warunkami zycia zdobywali si~ na desperacki krok і uciekali na Zaporoze. Zna~znie latwiej bylo to uczynic w czasie coraz liczniejszych zamieszek і powstan kozackich. Istniejqce struktury uleg,aly wбwczas tak powaznemu oslabieniu, ze decyzja opuszczenia wsi wynikala raczej z rozwoju sytuacji, niz byla wczesniej
przemyslanym krokiem. Wystarczylo przylqczyc si~ do napasci
na dwбr, Ьу zerwac wszystkie wiqzqce z nim p~ta · zaleznooci.
Chlopstwo stanowilo czynnik trudny do opanowania nawet przez
kozackich sprzymierzencбw.
Rozbieznosci interesбw wymienionych gru:o spolecznych stawaly si~ coraz bardziej widoczne w miar~ pogl~biania si~ rozwarstwienia wsi і Kozaczyzny. Swiadectwem tego stal si~ rozwбj wydarzeii wkrбtce ро zdlawieniu pow~tania ~obody і Nalewajki, mimo ze krwawe represje, zwlaszcza zas rozprawa solonic. ka, przyczynily si~ w powaznym stopniu do chwilowego zmniejszenia si~ rozmiarбw і cz~stotliwosci ·zamieszek na Naddnieprzu.
W 1598 r. hetmanem zaporoskim byl Tichon Bajbuza, wywodzqcy si~ z zamoznej rodziny osiadlych Kozakбw і reprezentujqcy kierunek ugodowy. Informowal wladze polskie о niemal
kazdym swoim kroku, ostrzegal je przed zamierzonymi najazdami Tatarбw і wraz z wiernymi mu Zaporozcami stawal m~znie
w obronie poludniowo-wschodnich kresбw Rzeczypospolitej. Zajmowane przez niego stanowisko nie znalazlo aprobaty na Siczy.
Przeciwnie. Wielu Zaporozcбw ucieklG od Bajbuzy і wykorzystujqc jego nieobecnosc zwiqzanq z wyprawq przeciw Chaшi
towi opanowalo Sicz, rozgrabilo znajdujqce si~ tam ruchomosci
і wybr.alo na "starszego" Fiodora Polousa1, niedawnego aktywnego uczestnika powstania, dzialajqcego przez pewien czas w
oddziale t.obody, pбzniej zas samodzielnie grasujqcego ро kijowskim Polesiu. Mi~dzy Bajbuzq а Polousem doszlo do nieuniknio146

nego starcia, przy czym obydwaj oficjalnie glosili swq lojalnosc
wobec Rzeczypospolitej, jednoczesnie oskarzajqc si~ wzajemnie
о zdrad~. Bitwa w Siczy przyniosla zwyci~stwo oddzialom Bajbuzy, ale poleglo w niej - podobno - kilkuset Kozakбw. Zwyci~zcy oczekiwali f~rmalnego potwierdzenia prawomocnosci swego post~powania і zwrбcili si~ do hetmana Zбlkiewskiego z prosbq о przyslanie im sztandaru, jako "znaku laski krбlewskiej",
obiecujqc ze swojej strony wydanie wszystkich dzial znajdujqcych si~· na Zaporozu. Bylo ich tam sporo, lqcznie z hakownicami przeszlo sto 6 •
Hetman uznal za stosowne nie mieszac si~ w wewn~trzne sprawy Kozaczyzny, sqdzil zapewne (і slusznie), ze sklбceni Zaporozcy mniej zagrazajq Rzeczypospolitej, niz wyst~pujqc zgodnie, nawet pod komendq wyznaczonego przez koronne wladze wojskowe zaufanego dowбdcy. ·
Rychlo jednak sytuacja zmusila Kozakбw do pojednania si~.
Caly rok 1599 wypelnily wyprawy przecjw Turcji, w ktбrych
zaslynql nowy hetman zaporoski szlacheckiego pochodzenia Samuel Kiszka. Najprawdopodobniej w latach siedemdziesiqtych
XVI w. dostal si~ do niewoli tureckiej, w ktбrej przebywal prawie 25 lat. Wreszcie w 1599 r. udalo mu si~ zorganizowac bunt
galernikбw і powrбcic na Ukrain~. Jego burzliwe zycie znalazlo
odzwierciedlenie w znanej dumie kozackiej.
Anonimowy autor pieSni barwnie opisywal sam przebieg wyzwolenia Kiszki і jego wspбltowarzyszy. Wedlug tej wersji dzielny
Kozak upil swojego dawnego kompana, ktбry byl nadzorcq galernikбw, odebral mu klucze, uwolnil innych і uzywszy podst~pu,
rozbil oddzial janczarбw. Niewiele brakowalo, а uciekinierzy zostaliby ostrzelani przez dziala kozackie strzegqce ujscia Dniepru.
w.tene:zas Ki:szka Samuel, hetman zaporoski, w azym rzecz zmiia!rtkowal,
Sam na pomost wyst~al,
Dawne chcxrqgwd.e czerwone z krzy±ami z kieszeni wyjmowal,

Rozpostarl.
N ad W:Odq sik~ond.l,

Sam si~ niziutko uiklondl:
"Kozacy, panowie mo~ojcy!
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Ani ta galera nde zblqdzi.la,
Ani sobie S.wiat upтzyk:rzyla,
Ani lu·du carskiego na n,iej "W1iele nie przebyw·a,
Ani w pog.oni za zd·obyczq plywa,
А to dawny niewol-nik biedny,
Юiszka Samuel z niewoli przybywa. [... ]"
Wtenczas ~oza,cy do czбlen skakali,
Т~ galer~ za burty malowane skakali,
Na przystan zaciqgali [... ]о.

Bohaterski wyczyn Kiszki byl wystarczajqCCJ: rekomendacjq,
Zaporozcy wybrali go hetmanem.
W 1600 r. Kozacy wzi~li udzial w walkach -.;N Moldawii. Hospodar woloski Michal Waleczny, ро osiqgni~ciu w poprzednim
roku sukcesбw w Siedmiogrodzie, ruszyl na Moldawi~, gdzie panowal lennik polski J eremiasz Mohyla. U dalo mu si~ przy tym
pozyskac przychylnosc Zaporozcбw. W polowie maja 1600 r. rozbil wojsko Mohyly pod Suczawq і oblegl Chocim, gdzie schronil
si~ jego przeciwnik, ktбry wkrбtce uciekl do Kamieiica Podolskiego. ~6lkiewski nie mial tyle wojska, Ьу rozpoczqc dzialania
zaczepne, czekal wi~c na nadejscie posilk~w pod dowбdztwem
Zamoyskiego. J ednak hetman wielki koronny zbieral dopiero
sily і nie mбgl udzielic szybkiej ротосу Z6lkiewskiem:u. W trosce о powi~kszenie armii zwr6cil si~ tez do Zaporozcбw, ktбrzy
widzqc dogodnq ku temu okazj~ zacz~li stawiac warunki .
.W listach do krбla і Zamoyskiego wystosowanych 1 lipca za:lctdali skasowania banicj1, ktбrq cz~sc z nich byla oblozona za
udzial w powstaniu Nalewajki; potwierdzenia przywilej6w nadanych im przez Stefana Batorego; zabronienia dzierzawcom
dobr krбlewskich wyrzqdzania Kozakom "nieznosnych krzywd".
Pertraktacje przeciqgaly si~ і dopiero ро miesiqcu bezustannego
naklaniania Zaporozc6w przylqczyli si~ oni do wyprawy і znalezli
w rejonie Czerkas, skqd zamierzali jeszcze ruszyc do Kaniowa
wyznaczonego jako punkt zborny dla wojska zaporoskiego 7 • Nie
bylo wsr6d nich jednosci. Cz~sc Kozakбw podejrzewajqc Кiszk~
о sprzyjanie Michalowi Walecznemu, usun~la go z hetmaiistwa
і v1ybrata na jego miejsce Gawryl~ Krutniewicza. On tez. poprowadzil ich do Moldawii і na Woloszczyzn~, gdzie uczestniczyli
Ьу
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w ostatecznym pokonaniu hospodara Michala. W wyprawie wzi~
lo udzial okolo 3000-4000 Zaporozcбw. Obiecano im spelnienie
wszystkich postulatбw, ofiarujqc prбcz tego "upominek" od krб
la w wysokosci 6000 zlotych.
Rychlo okazalo si~, ze Rzeczpospolita nadal potrzebuje kozackiego wsparcia. Samuel Kiszka znбw powrбcil do bulawy hetmailskiej і stanql na czele przygotowail do kolejnej wyprawy,
ty!ll razem skierowanej przeciw Szwedom grasujqcym w Inflantach. Zamoyski, zadowolony z postawy zaprezentowanej przez Nizowc6w na \Voloszczyznie, zapragnql miec ich dwukrotnie wi~cej,
tzn. okolo szesciu tysi~cy. Dawno zostaly przekroczon~ limity narzucone przez rejestr. Post~powame wladz Rzeczypospolitej oznaczalo, iz w polityce wobec Kozaczyzny zamierza si~ kierowac daleko posuni~tym pragmatyzmem. Gorzej bylo jednak ze spelnieniem danych wczesniej obietnic. W 1601 r. hetman Kiszka
przypomnial je raz jeszcze, wspominajqc о koniecznosci zwr6cenia Kozakom Trechtymirowa oraz wyznaczenia specjalnego komisarza uprawnionego do rozpatrywania skarg wniesionych przeciw nim do sqdu.
Uporczywie powtarzajqce si~ zqdanie wylqczenia spraw kozackich spod jurysdykcji szlacheckiej і poddania ich krбlowi pozwala przypuszczac, ze wprawdzie stosunkowo cz~sto spotykamy
skargi szlachty n.a swawol~ kozackq zapisane na kartach ksiqg
grodzkich, jednak najpowszechniejszym sposobem rozpatrywania tego typu skarg bylo poddawanie ich sqdownictwu patrymonialnemu. Kozacy byli dla wi~kszosci szlachty tylko skozaczonym chlopstwem, tymczasem wyksztalcilo si~ juz wsr6d nich wyraznie poczucie odr~bnosci. Sytuowali. si~ sami mi~dzy chlopami
а szlachtq і zqdali formalnego potwierdzenia przez Rzeczpospolitq tego stanu r-zeczy. Dobrowolne zaciqgni~cie si~ do sluzby kr6lewskiej stawialo Kozak6w, w ich mniemaniu, w uprzywilejowanej sytuacji.
,
W jeszcze wi~kszym stopniu stalo si~ to widoczne w pгzede
dniu wybuchu powstani.a Bohdana Chmielnickiego, kiedy to
byli

odebrano ony.m wszysltkiie w.o1n.osci, ktб:rzy nie chcielii, g.dy.z nie
pгzyzwycza.jeni, pafts.zczYІzm.Y rоЬіс, wypemuac shliby zam!kowej, ktб-
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rych sta.ros.towie trzymali do posylanda w podrбz z li.stam!i, do c·h~me
nia koni, zeby w piecac.h palic, kolo psбrw chod2Jic, podwoт:ce zamiiatac
і do ЇІІШУ'Сh niezmosnych prac kia-owalii. ZnOWIU zas, ktбii'ІZy zostarwali
Koza:karni rejes:tlrowymi і na:d I1!i.mi pu~lroWІпi!kowie, paniOIWi.e szlachta
przez hetmana J.rorcmnego byilJi nЗІSiand, ktoгzy bynajmiDJiej nie dbaj~c
о ich WIO[nooci, lecz Ь~~с pot~i, U•Smierzali ich і leikcewazylL Zaplat~, kt6ra byla u:9taaюW.iю!Ila d1a Kozakбw przez Кrб.Іа Jegюmo8ci і Rzeczpospold.tC} ро ЗО zrotych •rос7Л1!іе, zabiera1,i dla siebie d:zielC}c si~ z s.etnika.mi, gdyz setmlk6w Kozacy nie wy,bierrali і ins•tru.orwaИ, lecz puЬko:w
nicy, kogo sa,mi chcield., аЬу byld im .Zyczliwi.
Ta'kie pulkiowrn1cy zmusza1i Kozakб·w do wszeJI!kd.ej nadzwy;czajnej
pracy domiQІWej; а gdy w pole poszli, а jalcis Kozak zdobyl dQIЬтego konia
u TatЗJrбw - t{) zabior~; z Zapoo-oza przez D~kie Pola z rarogiem, ja:stn~
biem, orlem аlЬо chartem posylaj~ biednego Kozaka, dю miasita wysylajC}c komus podarek, nie zalujC}c Kozaka, C'bocia.zby zg]nC}l, с.о o·d Tatar6w nietrudno.
Z,noWІU zas, chociai ja~iegos j~zyka tatarskiego- zlapiq K:OZ8.1CY, to
z j~zykrieш tatarskim wysyla pulkown:ilk na kogo laskaІW- jaik:iegos s,wojego
zohl.ierza do hetmana k.ororшe~o, а о odwadze koza·CІkdej miJlczy. W miastach zas od Zy;dбw ta byla krzywda, ze zadnemu Kozaд{iOJWЇ IIl.ie WOilno
w swoiш domu na swojq potrzeb~ trzymac zadne-go napitku, nie tylko
rniodu, gorzalki, piwa, ale nawet brahy. Kiedy zas na ry·by chadzatli Kozacy za porohy, to na Kюdaku [fortecz·ce zbudowapej przez R.iZecZІpospo
litC} w 1635 r., wkrбtce zniszczonej przez Kozak6w і odbtidowanej w
1639 r.] na kom±seirza dziesiqtq ryb~ im za:bi·erano. А oso,bnю trzeЬa
bylo dawac pulkoWI1'i!Юom і setnikom, і asaulowi, і pisarZOI'\.Vi - aZ do
wielkiego u:bбstwa do~ro Ko~actwo і wi~ej niz szesc tysi~cy nde po\vinno Ьус Kozakow. Chocia± ktos byl synem koza.ckim, to panszczyzn~
mus·ial robic і daп~n~ placic. Tak z Kюzakami bylo е.

W miar~ uplywu lat pojawilo sіє: u Kozз.k6w przekonanie, iz
status im przyslugujqcy jest dziedziczny jak szlachectwo. Trudno dzisiaj powiedziec, со bylo przyczynq uksztaltowania sіє: takiego poglqdu. Wydaje sіє: natomiast, iz zrodzil sіє: on przede
wszystkim wsr6d starszyzny і zз.mozniejszych Kozak6w. Obydwie
grupy obrastaly powoli w dobra ziemskie і zycie na "kozacki"
spos6b nie stanowilo dla nich jedynego zr6dla zdobywania srodkбw egzystencji. Stopniowo poglqd ten stal sіє:, jak widac,_ wspбl
nym stanowiskiem calej Kozaczyzny.
Nie wykluczamy innej jeszcze mozliwosci. Cytowane sformulowania pochodzq bowiem z tzw. Litopystt Samowydcia, ktбry
povvstal bez wqtpienia dopiero w drugiej polowie XVII w., а pra150

с~ nad nim autor (prawdopodobnie generalny podskarbi wojskowy Roman Rakuszka-Romanowski) kontynuowal az do 1702 r.
Mozna przeto przypuscic, ze wiele ze wsp6lczesnych mu poglqdбw kozackich nieswiadomie przeni6sl na lata wczesniejsze. Wбw
czas uksztaltowanie si~ przekonania о dziedzicznosci stanu kozackiego nalezaloby datowac dopiero na drugq polow~ XVII w.,
а wi~c na czasy, gdy wladza hetmana Kozak6w rozciчgala si~ na
саlч Prawo- wzgl~dnie Lewobrzeznq Ukrain~.

Tymczasem w styczniu 1601 r .. sejm walny uchwalil konstytucj~ tylko cz~sciowo satysfakcjonujqcq Zaporozcбw. Na przyklad banicj~ zdjцc miano tylko z tych, ktбrzy wezmq udzial
w walkach о Inflanty. Zapowiedziano zwrot Trechtymirowa. Kozacy mieli wyruszyc na wojn~ pod dowбdztwem osoby wyznaczonej przez hetmana wielkiego koronnego. Kazdy przejaw nieposluszeristwa mial Ьус surowo karany і pociqgac za sobct cofni~cie postanowien konstytucji 9 •
Druga polowa wieku szesnastego przyniosla gwaltowne nasilenie si~ procesбw kolonizacyjnych. J ak grzyby ро deszczu wyrastaly nowe wsie, osady і miasteczka. W powaznym stopniu wzrosla liczba mieszkaric6w krбlewszczyzn. Pojawily si~ nowe wlosci magnackie, wznoszono nowe zamki і w przyspieszonym tempie remontowano juz istniejцce fortyfikacje. Ziemie niegdys nie
zasiedlone zacz~ly kipiec zyciem. Szlachta і magnaci zach~cali
do osiadania wieloletnimi wolniznami (czasowym uwolriieniem od
powinnosci feudalnych swiadczonych przez chlopбw na rzecz
pana). Por6wnanie lustracji1 wojewбdztw kijowskiego і braclawskiego z lat 1545-1552 or~z z okolo 1625 roku przynosi zaskakujqce, wr~cz nieprawdopodobne wnioski. W polowie XVI w.
na ziemiach tych znajdowalo si~ okolo 4 400 gospodarstw, 75
lat pбzniej - okolo 92 ООО. Wzrost przeszlo dwudziestokrotny! to
Kolonizacja miala charakter spontaniczny. Chlopi z wojewбdztwa
ruskiego przenosili si~ na Wolyri і Podole, stamtqd zas dalej na
wschбd, w Kijowskie і Braclawskie. Uciekali od dotychczasowych
panбw, liczqc na to, ze pod opiekuriczymi skrzydlami nowych
. znajdq dogodniejsze warunki bytowania. Nie wiedzieli, ze ро
kilku czy kilkunastu latach wzgl~dnej swobody zostanq ponow151

nie zmuszeni do wykonywania uciчzliwych powinnosc1, іе w
wi~kszym niz poprzednio stopniu b~dq narazeni na skutki najazdбw tatarskich і ze samowola osiqgnie tu wkrбtce nie spotykane
nigdzie dotчd rozmiary.
Kolonizacja kresбw zwi~kszyla mozliwosci dzialania Kozaczyzny. Przede wszystkim znacznie rozszerzylo si~ zaplecze rekrutacji oraz liczba potencjalnych sojusznikбw, jakimi byli chlopi. Bytowanie na bogatszych і lepiej zagospodarowanych terenach stwarzalo rбwniez mozliwosci szybsz'ego і latwiejszego, niz
w wypadku wypraw przeciw Tatarom, oblowienia si~ lupami
pochodzqcymi z grabiezy. Z drugiej jednз.k strony wladze miejscowe uzyskaly sposobnosc dokiadnej kont'roli poczynan kozackich і w wi~kszym niZ poprzednio stopniu zaj~ly si~ sytuacjq
poludniowo-wschodnich kresбw Rzeczypospolitej, budzqcych coraz powszechniejsze zainteresowanie szlachty.
Na Naddnieprzu przewazala wielka wlasnosc ziemska, znajdujqca si~ w r~kacЬ. przedstawicieli starych moznych rodбw polskich, litewskich і rusКich. Rodzily si~ wielkie fortuny Wisniowieckich, Zbaraskich, Ostrogskich, Zaslawskich, Koniecpolskich, Potockich, Sanguszkбw czy Czartoryskich. Kozaczyzna
zajmowala w ich planach miejsce szczegбlne. Z jednej strony
stanowila bufor lagodzчcy napasci tatarskie, z d_rugiej - byla
czynnikiem podsycajчcym nieposluszenstwo poddanych, zaczynem niepokojбw rodzчcych si~ na podlozu klasowym. Dlatego
tez od niemal pierwszych lat procesu kolonizacyjnego wyrбzniac
si~ Ь~dч dwie gl6wne linie w polityce moznowladcбw wobec Kozaczyzny. J edna :- to ch~c calkowitej likwidacji "swawolenstwa"
kozackiego przez zr6wnз.nie Kozak6w z chl?pami pod kazdym
wzgl~dem; druga pr6by, niekiedy udane, porozumieni~ si~ ze
st·arszyznq SЇCZOWq W trosce О zachowanie swego stanu posiadania і uzyskanie trwalej obrony przed mozliwymi niepokojami,
tymi zwlaszcza, ktбre wyplywaly z Zaporoza і sc:tsiadujc:tcych
z nim ziem. Bardziej przewidujqcy widzieli w Kozaczyznie zarzewie mozliwych przyszlych buntбw chlopskich, і to n.a terenie calej Rzeczypospolitej.
J ednym z nielicznych, jak dotychczas, dobrych .· doswiadczen
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Rzeczypospolitej w post~powaniu z Kozaczyznц bylo wykorzystanie jej w wyprawie woloskiej. Туm _smielej jednak Kozacy
w listach ·. do hetman6w czy kr6la nazywali si~ "nizowym wojskiem zaporoskim~' czy tez wr~cz - "rycerstwem zaporoskim".
W podtekscie kryla si~ zapewne mysl о zr6wnaniu w prawach
z rycerstwem polskim, а wi~c ze szlachtц. Takze w dokumentach
panstwowych nazwa "wojsko zaporoskie" zacz~la pojawiac si~
niemal r6wnie CZ~StO, jak uzywana poprzednio - "panowie ПlO
lojcy". Ani razu jednak, mimo niewqtpliwych zщ>lug і wykazanych zdolnosci dow6dc6w kozackich, w korespondencji wladz
pC'Ilskich adresowanej na Sicz nie pojawilo si~ okreslenie "hetman". Dowodca Kozak6w nadal pozostawal tylko "starszym".
Polityka Rzeczpospolitej wobec Kozaczyzny byla r6\vniez niestabilna, chociaz і tu nietrudno dopatrzyc si~ pewnych regul.
Podstawowa zasada post~powania to zgoda na niewielkie zazwyczaj ust~pstwa, gdy pomoc wojskowa ze strony Zaporoza stawala
si~ со najmniej pozqdana. Ро wykorzystaniu · sily Kozak6w,
wzgl~dnie zmobilizowaniu ich do dzialania, szybko zapominano
о danych obietnicach, nie wywiцzywano si~ z przyrzeczen і omijano porozumienia. Podobne post~powanie zaobserwowac mozna
bylo і w stosunku do wlasnego wojska, kt6re - na przyklaq. niejednokrotnie musialo dopominac si~ о wyplacenie zaleglego
zoldu. Wladza kr6lewska w Polsce podupadala, а szlachta wspierala jq tylko w6wczas, gdy interes Rzeczypospolitej pokrywal
si~ z interesem posiadaczy majqtk6w. Stqd wynikaly ciqgle klopoty z uchwalaniem podatk6w czy tez ze sciцganiem kwarty ze
starostw.
Taka wlasnie sytuacja pow.stala w czasie wojny w Inflantach
·w pierwszych latach XVII stulecia. Kozacy mieli otrzymywac
zold ra:z na kwartal, ale poza pierwszq гаtц wyplaconц w terminie przez wiele miesi~cy nie otrzymali grosza wi~cej. А obiecano placic regularnie dwu -tysiqcom zolnierzy ... Prawdopodobnie
na wypraw~ pociцgn~lo ich wi~cej, zwlaszcza ze na jej czele
stanc:tl dobrze wszystkim znany Samuel Kiszka (nb. niekiedy nazywany r6wniez Koszkct). Jesienna pogoda nie sprzyjala prowadzeniu wojny, Кгаj byl spнstoszony, brak bylo strawy dla ludzi і dla koni. w zrujnowanych wsiach spotykano za1edwie ро
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kilka chat z przymierajqcymi z glodu ludzmi. Tymczasem zobowiqzania wladz rosly z miesjqca na miesiqc, kazdy bowiem z Kozak6w mial otrzymywac kwartalnie ро 7 zl, starszyzna odpowiednio wi~cej, а hetman ро 120 zl na kwartal. Z koilcem 1602 roku zaleglosci wzrosly do trzech kwartal6w. Kozacy
grozili powrotem na Ukrain~. Zginql Kiszka, trafiony w glow~
zablqkanq kulq. Jego miejsce zajql Gawrylo Krutniewicz, nast~p
nie zas Iwan Kuckowicz .. Rozgoryczone і wyglodniale oddzialy kozackie poddawaly torturom lud.nosc Inflant, chcqc wydobyc z niej
wiadomosci о schowanych pieniцdzach і kosztownosciach.
Ро przeniesieniu dzialan wojennych do Estonii і zdobyciu
twierdzy Weissenstein (dzis. Paide), w polowie 1603 r. wojsko
zacz~lo si~ rozchodzic. Kozacy ruszyli na Bialorus, gdzie ograbili
Polock, а nast~pnie zlamali op6r mieszczan witebskich і uzyli
w miescie do woli, rabujцc, zabijajqc і gwalcцc. Pod koniec roku przeniesli si~ do Mohylewa. Nalozyli wysokц kontrybucj~ na
okoliczne majцtki, со spowodowalo tak glosne protesty miejscowych, ze dotaтly one az do kr6la, kt6ry nakazal swoim niedawnym sprzymierzeilcom natychmiastowy powr6t na Ukrain~. О zaleglym zoldzie nl.e bylo mowy. W Mohylewie doszlo do kolejnej
zmiany "starszego", kt6rym na kr6tko wybrano Iwana Kosego,
Ьу wreszcie ponownie. wr~czyc bulaw~ Krutniewiczowi.
Z tego tez czasu pochodzil list Kuckowicza do starosty bra.clawskiego і winnickiego Jakuba Strusia, w kt6rym autor wprawdzie stwierdzal, ze Kozacy sluzyli "tylko za traw~ і za wod~",
ale nie omieszkal przypomniec sformulowanych juz wczesniej
zqdan. Chodzilo, generalnie rzecz biorqc, о poszanowanie zwyczajowych wolnosci przez ludzi "wszelkiego stanu" і, со wazniejsze, stanowilo to nowy element wysuwanych postulat6w, tak-·
ze о pretensje do wladz, ze na ziemiach ukraiilskich rozlokowano
oddzialy koronne. Kozacy protestowali przeciw nazywaniu ich
"swawolnikami" і zamykaniu przed nimi granic kr6lewszczyzn,
gdzie zamierzali rozlozyc si~ na zimowe leze. Zagrozili wyegzekwowaniem silц swych praw. Pisali, ze to kr61
/

,nas tym. U1darowac ~mi~osciwie і uprzywilejowac r,aozyl, iZ pmymЗІW
szy nas za syny kог01ІШ·е, staJiюdarwrnymi wrono~cdami nas, z:ony і ma-
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uszla.chciwszy, sюhie tylk,o і Ich Mosc Pamюrn h.ertmamom
n.a.d nаті zwieгzchnosc і wladz~ zostawic raczyl, doЬrze to
uniwersaly, glejtami і k'Onstytucjami sejmOIWymi warowawszy u.
j~tno.sci

пasze

wielkШm

Powrбcila wi~c stara sprawa jurysdykcji hetmailskiej nad Kozaczyznq, wzbogacona terminem о "uszlachceniu wolnosciami"
nie tylko samych Kozakбw, lecz rбwniez ich rodzin і majqtkбw.
\V бwczas prawdopodobnie nikt nie wnikal gl~biej w uzyte w lis~
сіе sformulowania, chociaz powinny one zmusic do zastanowienia. Jawilo si~ bowiem, bodaj ро raz pierwszy, dqzenie Kozaczyzny do uzyskania przywilejбw (takich przeciez przedtem nie
posiadala) о znacznej rozleglosci. МоZпа je sprбbowac okreslic
innymi slowami: przyznanie Kozakom prawa wylctcznosci do kwater na Ukrainie z calkowitym wylчczeniem wojsk koronnych,
со w efekcie musialo prowadzic do przej~cia rбwniez obowiчzkбw
strzezenia granic Rzeczypospolitej і utrzymyw.ania porzчdku na
kresach. Jedynym ograniczeniem miala Ьус jurysdykcja hetInailska, ktбra z drugiej strony stanowila о wylctczeniu Kozak6w
spod jurysdykcji staroscinskiej. Pojawil si~ tez postulat ochrony praw majчtkowych oraz rozszerzenia tych przywilejбw na rodziny kozackie. Niewiele juz brakowalo do postulatu pelnego
zrбwnania ze stanem szlacheckim. Kozacy wiedzieli, ze Sq potrzebni, і starali si~ maksymalnie wykorzystac powstalct sytuacj~.

Tymczasem inna · cz~sc Nizowc6w ро staremu organizowala
napasci na Tatarбw і Turkбw. W maju 1602 r. starli si~ z flotct
tureckч pod Kiliq, zdobywajчc jednct galer~ і kilka statkбw ku. pieckich. Jesieniч tysictcosobowy oddzial ruszyl na Moldawi~. Nie
zaniedbywano takze zwyczajowych najazdбw na Chanat Krymski. Aktywnosc Zaporozcбw obudzila wreszcie zaniepokojenie
szlachty kresowej, ktбra pocz~la domagac si~ stanowczego przeciwdzialania poczynaniom kozackim.
Wydarzenia potoczyly si~ jednak innч kolejq. Najpierw magшici, potem і Rzeczpospolita wmieszali si~ w sprawy wewn~trz
ne panstwa moskiewskiego, znajdujчc wlasnego pretendenta do
czapki Monomachз. - rzekomego cudem ocalalego syna Iwana
IV GroZпego - carewicza Dymitra.
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Pierwszy rozpoczql werbunek ksicti~ Adam Wisniowiecki, а za
nim pospieszyli inni, о nazwiskach dobrze znanych na kresach:
Rбzynski і Strus. Zaporozcy pojawili si~ w ich oddzialach juz
zapewne na przelomie 1603/1604 r.; uczestniczyli tez w letnich
operacjach 1604 r. na poludniu pailstwa rosyjskiego. Glбwne sily pociqgn~ly jednak dopiero pod jesien. Sicz musiala wyludnic si~ niemal calkowicie, skoro w grudniu pod Nowogrodem
Siewierskim stan~lo okolo 12 tysi~cy Kozak6w. Dymitr Samozwaniec traktowal ich laskawie і obdarzyl nawet chorqgwiч.
Wprawdzie w bitwie pod Dobryniczami zawiedli sromotnie p~
dajчc tyly, ale na Naddnieprzu gromadzily si~ kolejne watahy
і ruszaly w glqb posiadlosci oarskich. Towarzyszyly one wiernie Samozwancowi az do chwili jego ostatecznej katastrofy і tragicznej smierci w maju 1605 r. Wielu przylctczylo si~ do powstani.a Bolotnikowa przeciw Wasylowi Szujskiemu, jakie wybuchlo na ziemtach rosyjskich.
W lecie 1607 r. pojawil si~ kolejny Dymitr Samozwaniec.
U jego boku stan~li Adam Wisniowiecki, Roman R6zynski, J an
Sapieha, lisowczycy і, rzecz jasna, Zaporozcy. Liczba ich zwi~k
szala si~ z kazdym dniem. Byla to znakomita okazja do szybkiego wzbogacenia si~. Аі dziw bierze, іе w tym samym czasie
Kozaczyzn~ stac bylo na kontynuowa;nie wypraw przeciw tгa
dycyjnym przeciwnikom: Tatarom і Turkom. Na Sicz szly coraz
liczniejsze zast~py mlodych ludzi szukajчcych molojeckiej slawy. Byl to proces trudny do opanowania, zwlaszcza ze w Polsce szlachta daleka byla od jednomyslnosci, а magnaci hamujctcy dotychczas kozackie zap~dy zaangazowali si~ w awantur~
moskiewskq.
Pod koniec 1608 r. w obozie Dymitra ІІ Samozwanca w Tuszynie pod Moskwч znajdowalo si~ okolo 13 tysi~cy Kozak6w,
а na wiosn~ nastE:pnego roku ruszyio im w sukurs nast~pne
8 tysi~cy. Nawet Rzeczypospolitej trudno bylo wystawic tak
szybko licznct агmі~.
Sejm pr6bowal w konstytucjach "0 swawoli ukrainnej"
і "О Kozakach Zaporoskich", uchw.alonych w 1607 r., powstrzymac coraz niebezpieczniejszy dla calosci pa:ilstwa proces і nawet
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u_silowal zniesc swoisty immunitet sqdowy
no m. in.:

Kozakбw.

Stwierdza-

Ustawujemy, а,Ьу ludzie s.wawolni, K'Ozacy Zaporoscy w d01Ьrarch
nas.zych mies2'Jkajqcy, jurysdYJkicji staгostбw naszych і poosta:ro:Sci'eh ich,
а ktбгzy w dоЬтасh panбw tak duchow.nych jakoo і swieckiJch, tedy jurys·dykcji panбw dбbr ony:ch podlega.l:i 12•

Dwa lata p6zniej pisano ze zgrozq:
Mimo t~ koПJSrtytucjq і dawne zwyczaje wielkie bezprawie і swawolq сі Kozac'y czyniq, nie tylko to zwiernchnosci stai!os.tO:w naszych
і panбw swych nie przyznawajq, ale hetmany swe і inszq form~ sprawiedliwosci SІwej majq. [... ] Мiasta te<Z nasze і mieszczamie chcemy, аЬу
pod ich jurysdykcj~ nie podawali і synom swoim tego czynic nie pozwa,laH 1з.
Jedнak bylo JUZ za pozno na napomnienia і \ przestrogi.
Moment, w ktбrym je ~ypowiedziano, tez nie byl najlepszy.
Nie wywarly wi~c zadnego wrazenia na tych, do ktбrych si~
odnosily. W polowie lat dwudziestych XVII w. krбl · Zygmunt ІІІ mбgl juz tylko skonstatowac z goryczq, piszqc о Nizowcach:

Prawie zapomniawszy wiary і poddailstwa udzielnч sobie rzeczpospolitч
st:anowiq. Ukraiii1a wszy,stka jest od nich zho.M,owana. W miasta.ch і miasteczkach J ego Кlrбlews:~iej Моsаі wszystek rzCild, wszys,tka wladza. j.est
przy Kozaikach 14.

Mozna przypuszczac, ze postanowienia sejmбw z lat 1607
1609 wywolane byly skargami tatarskimi na wyprawy kozackie, bylo ich bowiem coraz wi~cej. Latem 1606 r. Kozacy kilkakrotnie napadli na posiadlosci tureckie nad Morzem Czarnym,
podeszli pod Kili~ і Biafugrбd, zdobyli dziesi~c galer tureckich,
zaj~li Warn~, splqdrowali і zabili wielu jej mieszkancбw. Ро
dwбch latach pojawili si~ pod Perekopem, kt6ry takze zdobyli
і zniszczyli. W 1609 r. wplyn~li na zaledwie 16 czajkach w ujscie Dunaju і spalili Izmail, Kili~ oraz Bialogrбd. Mieszali si~
rбwniez w sprawy moldawskie. Trudno si~ dziwic, ze wobec takiego rozwoju wydarzen, pewni swej bezkarnosci Kozacy usiloі
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vvali ustanowic wlasne prawa na ziemiach, na kt6rych mieszkali.
Okolice Braclawia, Czerkas і Korsunia stale n~kaly watahy
przybyle tutaj z Zaporoza. W mi~ar~ spokojni dotychczas poddani zaczynali odmawiac wykonywania powinnosci і bojkotowali
zarz~dzenia wladz w ten ?am sposбb, w jaki czynili to Kozacy.
Ucieczki chlopбw ze wsi staly si~ niemal powszechnym zjawiskiem, ktбremu nie spos6b bylo zapobiec. W codz!ennych starciach ze szlachtq rodzila si~ wsp6lnota interes6w kozackich і
chlopskich,· pojawiala si~ swiadomosc j~zykowej і religijnej jednosci, stanowiqcej gl6wny rundament przyszlej wsp6lnoty narodowej.
Zapowiedz represjonowania podejrzanych і oskarzonych о
sprzeciwianie si~ prawu wywolywala skutek odwrotny do zamierzonego. Tymczasem jednak і jedna, і druga strona tak zaangazowa!a si~ w wojn~ moskiewskq, ze - prawd~ powiedziawszy nie mial kto pilnowac wykonania uchwal sejmowych.
Jesieniq 1609 r. na Smolensk ruszyl Zygmunt ІІІ. Pod dobrze ufortyfikowane miasto nadciqgn~lo takze ЗО ООО Kozak6w
dowodzonych przez jakiegos Olewczenk~ 15 .. Wkr6tce, gdy wiesc
о kr6lu rozniosla si~ wsr6d walczqcych w Rosji, zacz~li sciqgac
takze inni. Wielu z nich pragn~lo zapewne uzyskac jakies gwarancje na przyszlosc, gdyz niemal kazdy wi~kszy oddzial ponawial prosb~ о ofiarowanie mu chorqgwi. W kozackich oczach
stala si~ ona symbolem prawomocnosci dzialan, w latach zas nast~pnych miala Ьус potwierdzeniem zasadnosci zglaszanych prete~ji do zoldu czy przywilej6w. J esli uznac stwierdze;nia Z6lkiewskiego za prawdziwe, а nie rha powodu, Ьу mu nie wierzyc, mozna smialo przyjqc, ze nз. ziemiach rosyjskich znalazlo
si~ nie. mniej niz 40 tys1~cy Kozakбw z Ukrainy. О ji:йrimkol
wiek wynagrodzeniu wyplacanym tak wielkiej masie ludzi nie
mozna bylo nawet marzyc. Wojsko odbijalo to sobie grabiqc
і lupiqc, gdzie si~ dalo. Najgorzej wyszla na tym Siewierszczyzna, ale rбwniez okolice Smolenska, nim wpadl on w r~ce polskie (w 1611 r.), zostaly ogolocone. Sprzyjal temu zam~t panujqcy powszechnie w panstwie moskiewskim.
Na przelomie 1611/1612 r. sytuacja zacz~la zmieniac si~ na
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нiekorzysc Rzeczypospolitej. Przede wszystkim zolnierze zniech~
ceni brakiem wynagrodzenia pocz~li rozchodzic si~ do dom6w.
Kozacy nie pozostali w tyle. W Rosji pojawiiy si~ chlopskie oddzialy partyzanckie, szarpiqce uchodzqcych і dzialajqcych w rozsypce zolnierzy. Gdy wreszcie do walki ruszylo pospolite ruszenie, pod koniec 1612 r. zaloga polska musiala opuscic Moskw~.
vV latach nast~pnych Kozacy pr6bowali jeszcze kontynuowac
akcje na Siewierszczy:Znie. Udalo im si~ nawet zdobyc Putywl,
kt6гy p6zniej kr61 podarowal ksi~ciu Michalowi Wisniowieckiemu. Zap~dzili si~ tez pod Aгchangielsk, Cholmogory і Oloniec,
lecz ро decyzji sejmu ( 1613 r.), nakazujqcej zaprzestania dzialan przeciw Rosjl, rozmiary ich akcji zmniejszyly si~ powaznie, Ьу wreszcie zз.niknqc zupelnie.
Ро Kozaka,ch pozostaly spalone chaty, zniszczone zbiory, rozgrabione majqtki і osierocone rodziny. Spustoszyli nie tylko ziemie rosyjskie, ale dali si~ г6wniez we znaki szlachcie polskiej.
Najbardziej, jak si~ wydaje, ucierpiala Bialorus, gdy przeciqgn~
ly przez niq oddzialy zaporoskie.
Zniszczenia nie omin~ly r6wniez Ukrainy. W polowie stycznia 1611 r. skarzyl si~ wlasciciel wlosci czernihowskiej і szerszniewskiej Stefan Niemirycz na jakiegos Grzegorza Paszkiewicza, "starszego" osmiotysi~cznego korpusu kozackiego, ze w lecie
poprzedniego roku wraz ze swoimi podkomendnymi najechal na
majqtki і "niezmierne szkody mnie і poddanym moim czynil,
[... ] bil, mordowal z tymi pomocnikami, і z ludzmi swoimi bialoglowy, m~zatki і dziewczyny uczciwe gwalcil". Wartosc zrabowanych і zniszczoцych rzeczy Niemirycz szacowal na osiem
tysi~cy zlotych. Napasc powt6rzyla si~ z poczqtkiem stycznia
1611 r. Rozhulani Kozacy nie tylko zaj~li si~ rozbojem і gwaltami, ale urzqdzili sobie dzikct zabaw~ z dziewcz~tami, przep~
dziwszy je na p6l obnazone przez wies. Niemirycz, nie majqc
innego · wyjscia, zaproponowal Paszkiewiczowi spotkanie dla omб
wienia swoich pretensji, na со otrzymal dumnq odpowiedz: "Ja
do Waszej Milosci nie przyjad~, ale Wasza Milosc przyjedz do
mnie і pojednaj si~ ze mnq, ja zas zabezpieczam rycersk.im
swoim slowem і za cale rycerstwo slubuj~, ze si~ z Waszq Milosciq obejd~ ро przyjacielsku". Na wszelki wypadek Niemirycz
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wziql ze sobq kilkadziesictt sluzby na koniach і _ruszyl na spotkanie. Napadni~ty jednak przez pбltoratysi~czny oddzial Kozakow Paszkiewicza musial salwowac si~ ucieczkq, jeden z jego
ludzi zostal zablty, а kilkudziesi~ciu rannych 16 •
Ро kilku dniach sprawca wszystkich nieszcz~sc zginctl w
przypadkowym starciu. Zona Paszkiewicza w skardze zlozonej
dwa tygodnie p6zniej przedstawila wydarzenia w zupelnie innym swietle. Wedlug jej relacji Paszkiewicz byl pulkownikiem
kozackim- posilkujqcym krola w wyprawie moskiewskiej, za со
wraz ze swoim wojskiem otrzymal sztandar od monarchy. Wracal spokojnie z lupami na Ukrain~. Dowiedzial si~ о tym Niemirycz, zorganizowal zasadzk~, zabil Paszkiewicza, "szlachcica
sobie rбwnego" і zagrabil zdobycz wiezionq przezen na wozach.
Zona zamordowanego skrupulatl).ie wyliczala zrabowane dobra,
а wi~c

z.loto, sre·Ьro w wyrnoЬa·ch і w zlomie, klejnoty і perly, szaty kosztJOwne ze zlotogtowiu, al:t·embasu [od;mia:na Ьr!dkatu - W. А. S.], jed:wabiu,
aksa·mitu, adamaszЮu, atlasu, f,u.tra soba1e, rysie, · ku.'Il1ie, boЬrze і Iisie
о l~cznej ;w:аІг.t~оосі 100 ·tysi~cy zlot)"1oh poiliskich; prб,cz tego w gotбwce
dwa tysi~ce czer.wony;ch zЬoty:ch w zlocie, dwa:dziescia tysd~cy zlotych
polS'1dch w rб:Zmej IniOI11.00ie; · 12 koni wraz z Ьogat~ upm~z~ о wacr1:osci
2000 z1oty,ch pols:kiІc,h, nie liczч,c ruchomosci zabrany;ch sbugom 1 czeladzi l7.

Trudno si~ dziwic, ze _Kozacy ch~tnie uczestniczyli w walkach przecivv Moskwie, sko:ro dawaly one mozliwosci tak znacznego pomnozenia majqtku. Wprawdzie Paszkiewicz byl dowбdcq duzego oddzialu kozackiego і z urz~du otrzymywal najwi~kszq cz~sc zdobytego lupu, niemniej jednak bylo go tak wiele, ze zapewne і najgorszy ciura obozowy nie ·odchodzil z pustymi r~kami.
wozny w grodzie zytomierskim stwierdzil bezstronnje, ze
obejrzal zarбwno rany zadane ludziom Niemirycza, jak і pobitct'
czeladz Paszkiewicza, ktбrq uwi~ziono w Czernihowie. Niemirycz z oburzeniem odrzucil skarg~ przeciw sobie, stwierdzajqc,
ze zona zamordowanego pulkownika Mar_usia Paszkiewiczowa
znajduje si~ pod "zwierzchnosciq ksi~cia J oachima Koreckiego"
і nie ma "jako bialoglowa zadnego rozmyslu і rozumu". "Jesli
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jest szlachciankч і godnq tego b~dzie albo poddanq czy]qS, nie
zaniecham pozwac jц do sцdu naleinego о ten falsz і potwarz" 18 •
Jak .zakonczyla si~ ·sprawa, nie wiadomo. Tego typu zatargбw
musialo Ьус jednak sporo na kresach, gdyi skargi na post~po
wanie ochotnikбw kozackich byly na porzцdku dziennym. Со
wazniejsze, poczynali jui sobie jak szlachta, starajцc si~ zajчc
w sqdach miejsce jej rбwne.
Natomiast wladze Rzeczypospolitej rychlo powrбcily do traktowania Kozakбw zgodnie z obyczajami panujC}cymi przed wyprawami do Moldawii і przeciw Moskwie. W grudniu• 1613 r.
Zygmunt ІІІ wydal uniwersal do "ludzi wojska zaporoskiego",
w ktбrym przestrzegal przed zamierzonч samowolnч wyprawч
na Woloszczyzn~. W wypadku sprzeciwienia si~ woli monarszej
"wojskom Rzeczypospolitej і urz~dnikom naszym wojennxm postцpic jako przeciwko. nieprzyjaciolom ojczyzny swej rozkazujemy, і znosic was kaiemy, na do brach, zonach, dzieciach waszych
swawol~ і nieposluszenstwo wasze karac b~dziemy" 19 • Uniwersal poprzedzila konstytucja sejmowa znoszчca jurysdykcj~ kozackq na kresach panstwa і przywracajцca sчdownictwo staro§ciriskie. Podlegac mu mieli wszyscy mieszkancy krбlewszczyzn
bez wzgl~du na ich status. W dobrach prywatnych wlaqza sч
downicza nad poddanymi naleiala do wlasciciela majчtku. Kozacy pragn~li, Ьу ewentualne przywileje dotyczyly ich rodzin,
teraz na rodziny mialy spasc represje za niepodporzчdkowanie
si~ rozkazowi monarchy.
\V slad za uniwersalem z 1613 r., 15 maja 1614 r. Zygmunt
ІІІ wydal nast~pny, uderzajцcy z kolei w tak juz rozpowszechniony na Ukrainie zwyczaj rozsiadania si~ Kozakбw na dobrach
starosci:P,skich і sciqgania z nich kontrybucji.
[... J

nikt, privata auctoтitate [pryludzi za tym kupami niepotrzebnymi і wyciцganiem zywnosci uciцzac nie waZ,.I sit;. [W wypadku naruszenia pr.arwa, hetmani, WIOjeiWIOidowie і starostowde mіеИ post~c
z winowajcami, jak zJ gwaltownikami wolnosci і pokoju pospolitego 10•
Oznajmujemy -

watnц

decyzjц],

pisal kr61 -

chorцgwi

rozciцgac

аЬу

і

Byl to jednak tylko jeden typ odpowiedzi na kozackie poczynania, natomiast znacznie trudniej bylo powstrzymac Zaporoz11 -

Na dalekiPj Ukra1nie
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c6w przed podejmowaniem wypraw przeciw Turkom і Tatarom.
Rzeczpospolita nadal dbala о utrzymywanie z nimi poprawnych
stosunk6w, ale racje panstwowe nie przemawialy do mieszkanc6w Naddnieprza. Napomnienia kr6lewskie nie trafialy do ich
uszu. Со wi~cej, w 1613 r. dwukrotnie wyprawili si~ na Morze
Czarne і pobili na glow~ oczekujqcych na nich Turk6w pod
Oczakowem. Wyprawili si~ tez w 1614 r. na Woloszczyzn~, ciqgnqc ze sobq wlasnego pretendenta do tronu hospodarskiego. Porta rozpocz~la przygotowania do wojny z Polskq. Antykozacka
demonstJacja militarna Z6lkiewskiego nie przyni<?sla spodziewanych rezultat6w. Zaporozcy znowu ruszyli na poludnie. Nie zrazila ich kl~ska pierwszej wyprawy rozp~dzonej przez burz~. W
lecie przeplyn~li morze na czterdziestu czajkach і w liczbie okolo dw6ch tysi~cy zolnierzy pojawili si~ pod Tra_pezuntem, niszczqc і grabictc wybrzeza. Turcji. Opanowali Synop~, wyrzn~li
doszcz~tnie zalog~ twierdzy і spalili miasto. W czasie powrotu
stracili 18 czajek і 200 ludzi.
Sultan postanowil rozprawic si~ z Zaporozem. Powiadomil
kr6la о zamiarze wyslania oddzial6w pacyfikacyjnych na Ukrain~; ten zas zapewnil, ze jest to zbyteCZJ?-e, gdyz znalazly si~
tam jиZ wojska dowodzone przez Z6lkiewskiego, kt6re ra.zbily
kilka watah kozackich. Zygmunt ІІІ przestrzegal tez przed naruszeniem granicy Rzeczypospolitej. Wojska tureckie dotarly do·
ujscia Bohu, lecz ze wzgl~du na gwaltownie pogarszajqcq si~
pogod~ musialy zawr6cic.
List kr6lewski zawieral prawdziwe wiadomosci. W Zytomierzu gromadzili si~ wraz z wcale licznymi oddzialami komisarze
Rzeczypospolitej wyznaczeni do prowadzenia rozmбw z Kozakami. Przybyli tutaj Janusz Ostrogski, Janusz Zaslawski, _starosta kamieniecki Adam Kalinowski і sam hetman Z6lkiewski.
Kozakom zaproponowano, Ьу nadal strzegli granic panstwa,
ostrzegali przeQ. Tataramf і Turkami oraz bronili przepraw. Mieli za to corocznie otrzymywac ро 10 tysi~cy zlotych і 700 ро~
staw6w sukna dostarczanych do Kijowa. "Starszego" winien byl
wyznaczac hetman wielki koronny. Miejscem ich osiedlenia mial
Ьус Niz 9-nieprowy; zabroniono im rozlokowywania si~ na kwate:rach w dobrach kr6lewskich і. prywatnych; te zas rodziny ko162

zackie і сі Kozacy, kt6rzy rnieszkali tarn wla.snie, щіеlі podlegac jurysdykcji wladz · :m.lejscowych. Potwierdzono przywilej na
monaster · trechtymirowski pod warunkiem wykorzystywania
go na szpital dla ludzi starych, chorych і rannych. Zabroniono
wreszcie samowolnych napasci na sчsiad6w і udzielania schronienia na Siczy "ludziom ·swawolnym".
Przedstawiciele Zaporozc6w zebrali propozycje komisarzy,
obiecujчc udzielic odpowiedzi w ciчgu najblizszych pi~ciu tygodni 2-1. Na wszelki wypadek w.ojska koronne-rozlozyly si~ wzdluz
prawego brzegu Dniepru, od. Kij9wa. ро Czerkasy. Z6lkiewski
przestrzegal przed da,waniem powodu do zarnieszek, ale ,;gdyby woli . і rozkazanie J ego Kr6lewskiej Mosci. і postanowieniu
Komisarskiemu· [Kozacy] przeczyc і przeciwic · si~ chcieli [... ] do
kupy si~ zebrawszy, czynic przeciwko nim [b~dziemyJ jako przeciw~o nieprzyjaciolom Ojczyzny" 2 2 •
Odpowiedj; kozacka nadeszla do Warszawy z poczчtkiem nast~pnego,. 1615 roku. Prawdopodobnie byla pozytwna, gdyz w
kwietniu Zygml1:nt ІІІ stwierdzil w odpowiedzi:
J-esrt ta tedy wola nasza, аЬу wojsko wszystkie Z3iPOI'Ios!k!Їe, w porzqdlro od komisa~rzбмr naszych opis:aJnym, na zwy!k1y:Gh miejcacll spokojnie si~ zaJchІorwa~o,. hebmЗJnorwi naszemu poІsros1Лlym bylo, rz<\ld przys'Ьoij!ny
і sqdy zachowalo, zbiegбw mi~dzy si~ nie przyjmowalo, panstw cudzozierniskich nde naje±ld±alo, na w1osc koronnq і Wd.el!ki~o Кsi~stwa Iд
tєWІSJkie~ srw~OI1ni·e і pod chorqg;wiami ni.e wyc;hod7Л.lo, zadnych lm'Z)'!Wd
і dolegliwosci nikomu nie czynilo, і we wszystkim postanowieniu k'o- ·
mi'Sars.kiernu posliUis~ym. Ьу!о.. Со g:dy uczynicie, my n:ie tyliko lask~
na;sz~ ilm"Mews.kq wam o:fiaтujemy, а1е te:l, Ьу um61wiony pm;ez komi·sal!'zy пaszyte.h d·OII'Ioczny zoM was dюІchO!dztl, staralnd.e u1czynimy 23.

Krol niemal doslownie powtarzal propozycje przedstawione
Kozakom przez komisarzy Rzeczypospolitej. Mozna przeto sч
dzic, iz w czasie гozm6w w Zytomierzu nie pozostawiono Zaporozcom zadnej mozliwosci manewru. О kompromisie nie bylo mowy. Z drugiej wszakze strony, mimo zaaprobowariia przez
Zaporozc6w przedstawionych im warunk6w, ·trwalosc ugody stala pod wielkim znakiem zapytania. Naruszala ona bowiem zwyczaje pa.nujчce na Naddnieprzu. Liczebnosc · oddzialбw kozackich
w czasie minionych wojen wskazywala, ze przyrzeczone przez
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monarch~

-wynagrodzenie b~dzie Sтiesznie niskie. Warto przypomniec, ze wspomniany wyzej "starszy" kozacki Paszkiewicz
,z jednej tylko wyprawy przywi6zl dobra dziesi~ciokrotnie przekraczajqce wartosc rocznego wynagrodzenia Kozak6w. Dodajmy
tez, iz w tym samym czasie Z6lkiewski dysponowal na Ukrainie zaledwie 300 zolnierzami, а sejm rozszedl si~ nie uchwali\vszy nowych podatk6w na wojsko.
Najblizsze wydarzenia przyniosly potwierdzenie tego, czego
mozna si~ bylo spodziewac. Na poczqtku 1615 r. watahy kozackie wpadly w granice Litwy; kilkanascie tygodni p6Zпiej 80 czajek dotarlo az do Carogrodu. Wyslane w pogon galery tureckie
poniosly sromotnq kl~sk~ u ujscia Dunaju, а dow6dca wyprawy
wpadl w r~ce Zaporozc6w і zmarl w niewoli, mimo ze obiecywal
wysoki okup. Kozacy pojawili si~ takze pod Oczakowem, gdzie
bezskutecznie szturmowali zamek.
Jesieniq wpadla w granice Polski odwetowa wyprawa tatarska і spustoszyla Podole, nie napotykajqc praktycznie na zaden
op6r. Zagarni~to ogromnq zdobycz. Tatarzy chwalili si~, ze zniszczyli 200 miejscowosci, а kazdy uczestnik wyprawy powracal
z niej ciqgnqc ze sobq 8---JO jenc6w 24 • Kozacy jeszcze w tym
samym roku zdqzyli wyprawic si~ na Woloszczyzn~.
W 1616 r. Ali-pasza ruszyl w kilkadziesiqt galer przeciw Kozakom, ale w limanie Dniepru wpadl w zasadzk~, stracil znacznq cz~sc floty і tylko cudem uszedl niewoli. Кооасу pognali
za nim, і chociaz poscig si~ nie udal, zdobyli і zniszczyli Kaff~
(dzis. Teodozja), wyzwalajqc wielu wi~zionych tam chrzescijan.
Bezsilni Turcy zazqdali od Rzeczypospolitej oddania im Czerkas, Kaniowa і Bialej Cerkwi, jako jedynej gwarancji spacyfikowania nieok.ielznanego dotqd zywiolu. J esieniq Kozacy znowu
ruszyli przeciw · Рогсіе. Ich dwutysi~czny korpus przeszedl. jak
burza ро wybrzezu azjatyckim і spustoszyl Oczak6w. ·w tym samym czasie wyludniona Sicz zostala na kr6tko opanowana przez
Turk6w pod dow6dztwem lbrahima-paszy.
Rzeczpospolita przyspieszyla wyslanie kolejnej grupy komisarzy na Naddnieprze. Kr61 pisal w uniwersale wydanym 29
grudnia 1616 т.:
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Dla talk cz~,tycll najazd6w і tak wiellcich szk6d w pan:stwie cesaтza
tureckiego, ldбre crzyni~ teraz Kozacy, przyoclюdzi sd.~ o'Ьaiwdac nam і oalej Rzeczypospoditej rooemvania przymierza z cesarzem tureokim, о czym
nas przez czausz6w [poslбw] swoich uwiadomil, poslani pewni komisa.rze nasd. do Кijowa, юt6rzy Ьу z wyslam11irkacrni Komik6w Zaporos\ki.ch cos
pew.nego о par.zq.diku і pmyst-ojnym posht:sJzenstwie postanowili

Rozmowy mialy rozpoczцc si~ 1 marca 1617 r. w Kijowie.
Kr6l tym razem zagrozil nieposlusznym "karq gardla". Zalecal,
Ьу do chwili rozpocz~cia .rokowan nikt nie wazyl si~ ani wyprawiac przeciw Turcji, ani tez przygotowywa~ do tego cz6len і
okr~t6w

25

•

Do rozm6w nie doszlo, gdyz na Rzeczpospolitq r·uszyla wyprawa turecko-tatarska. Tatarom udalo si~ splцdrowac Wolyn,
natomiast Z6lkiewski w ostatniej chwili zgromadzH wojsko і przegrodzil drog~ siedemdziesi~ciotysi~cznej armii tureckiej. Samych
Turk6w bylo w niej zaledwie 20 tysi~cy, ale posilkowali ich
Siedmiogrodzianie, Wolosi і Tatarzy. Tym razem Kozacy uchylili si~ od udzielenia ротосу wojskom koronnym, zbierajцc sily
dla о brony Za poroza.
23 wrzeSпia 1617. r. Z6lkiews_ki zawarl pod Jarugц traktat
(okreslany takze jako traktat pod Buszq) z Iskanderem-paszq,
w kt6rym Rzeczpospolita zobowiцzywala si~ do pilnowania, аЬу
"lotrostwo kozackie" nie wyprawialo si~ na morze і nie napadalo na ziemie tureckie. Obiecywano r6wniez nie mieszac si~
w sprawy Siedmiogrodu, Moldawii і Woloszczyzny oraz placic
haracz Tatarom, w zamian za со nie mieli najezdzac ziem polskich. Traktat ten scic:tgnцl wprawdzie na glow~ Z6lkiewskiego
oskarzenia о malodusznosc, ale zostal zaakceptowany przez kr6la, kt6ry mianowal Z6lkiewskiego w 1618 r. kanclerzem і hetmanem wielkim koronnym.
Drogo kosztowaly Rzeczpospolitц kozackie swawole. Musiala
zrezygnowac z wplyw6w w Moldawii, о kt6re przed laty zabiegal Jan Zamoyski, а nawet - z utrzymywania zalogi w
twierdzy chocimskiej. Trudno si~ przeto dziwic, ze Z6lkiewski
postanowil teraz za jednym zamachem rozwiцzac r6wniez problem kozacki. Decyzja ta okazala si~ jednak znacznie trudniejsza do wykonania niz doprowadzenie do pomyslnego zakon-
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czenia rozm6w z Turkami. Hetman zaprosil przedstawicieli Kozaczyzny do Pawoloczy. Na wyznaczone miejsce spotkaiiia wyr~s:iylo cale wojsko kozackiet odgrazajqc si~ 'Z6lkiewskiemu. ·те_n
jednak nie ul::tkl si~ pogrozek і pchn::tl swoje oddzialy na spot~
kanie Kozak6w pod Bial::t Cerkiew1 а p6zniej w d6l Rosi. Nie~
wiadomot czym skonczyloby si~ starcie, gdyby nie postawa het-.
mana kozackiego Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego, kt6ry przekonal czern о koniecznosci rozpocz~cia pertraktacji.
S.ahajdaczny nie byl postaci::t tuzinkowq. ,Urodzil si~ w rodzinie szlacheckiej mieszkajqcej w okolicach Sambora. Odebral staranne wychowanie w szkole w Ostrogu. Potem ruszyl na Sicz.
Uczestniczyl w wyprawach na Moldawi~ і Inflanty oraz przewodzil najslynniejszym kozackim eskapadom przeciw Turcji w
-1616 roku, czym zdobyl ogromny autorytet і powazanie~ z jego
zdaniem liczyla si~ zarowno starszyznat jak і ttgolota". kozacka.
Tak wi~c przedstawiciele Zaporozc6w przybyli do obozu polskiego ulokowanego na · uroczysku Stara · Olszanka -nad Rosiq
і oznajmili о gotowosci rozpocz~ci.a rozmбw. Komisarze Jan
Danilowicz, Stanislaw Koniecpolski і Jan Z6lkiewski (syn hetmana) postawili znacznie twarslsze warunki; niz bylo · to w 1614
roku. Przede wszystkim oswiadczyli, ze niezb~dne jest ograniczenie rejestru do tysiqca Kozakбw. Pozo.sta:li mieli utracic wszy.;.
stkie przywileje ZWЇqzane ze statusem kozack.im і рОWГОСЇС pod
jurysdykcj~ starostбw і szlachty. Kazdy, kto nie podporzqdkowalby si~ temut mial Ьус karany smierciq. Z::tdano rбwniez wyrazenia zgody
zakaz· przywozu broni na Zaporoze bez zgody
wojewody kijowskiego і starosty czerkaskiego.
\Varunki te Ьуlу dla Kozak6w nie do przyj~cia. Polacy zdawaJ.i sobie z tego spraw~ і dlatego- ро. wielu sesjach wyrazili
zgod~ na kompromis. Dwustronne deklara.cje podpisario 28 (deklaracja polska) і· 30 (deklaracja kozacka) pazdziernika 1617 r.
Stron~ kozack::t reprezentowali: . hetman wojska zaporoskiego
Piotr Koнas.zewicz, Bohdan Balyka, Charlyk Swirydowicz, asaul
Iwan Mamajewicz, pisarz Wawrzyniec Paszkowski oraz ·Stanislaw Kostrzewski і Jan 1\Пrowski; polskq - Stanislaw Z6lkiewski ·z synem. J anem, woj ewoda ruski J an Danilowicz. oraz podstoli koronny Stanislaw Koniecpolski 28 • Teksty obydwu · oswiad.;.

na

1
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czen byly niemal identyczne, z tym tylko, ze przedstawiciele
Rzeczypospolitej wyrazili swoje postulaty w formie kategorycznego nakazu, Kozacy zas odpowiedzieli na nie stosownym) zobowiqzaniem.
Tak wi~c, Kozacy Zaporoscy deklarowali ch~c sluzenia kr6lowi і Rzeczypospolitej; zobowic:tzywali si~ nie najezdzac ziem
tureckich, pelnic sluzb~ patrolowq na graniCach oraz bronic przep~.aw. W zamian za to mieli co~ocznie w Kijowie "na Swfqtki"
otrzymywac 10 tysi~cy zlotych і 700 postaw6w "karazyi" (grubego sukna). Nizowcy zastrzegali, ze wynagrodzenie to wystarczy
zaled\vie dla tysiqca ludzi. Zobowiqzywali si~ przeto, ze wprawdzie wyp~dzq od siebie wszystkich rzemieslnik6w і "ludzi luznych", ale jednoczesnie stwierdzali, iz poniewaz "dla zatrzymania tamtych miejsc bezpieczeilstwa wi~kszej kupy ludz;i potrzeba", przeto wystqpiq do sejmu о zgod~ na powi~kszenie liczby rejestrowych. Komisarze natomiast wyrazili zgod~ na wybory "starszego" sposrбd WOjska kozackiego, OSWiadczajqC jednakze, iz Ь~dzie on "dany z ramienia Jego Kr6lewskiej Mosci od
hetmana koronneg<;>" ~ ·
Umowa olszaniecka byla kompromisem mi~dzy stanowiskiem
wladz Rzeczypospolitej а postulatami starszyzny kozackiej.
"Czern" nie przyj~la jej ро .Prostu do wiadomosci.
Starszyzna, wzbogacona na wielu udanych wyprawach przeciw 1\дoskwie і Turcji, chciala spokojnie korzystac z nagroma•
dzonych dбbr nie podstawiajqc glo'Yy pod topбr katowskl. Tymczasem stale wzrastaly szeregi biedoty і. kazdy nотwту czlonek
spolecznosci kozackiej marzyl о wielkich lupach і wolnosci osobistej. Ograniczenie rejestru і calkowite podporzc:tdkowanie nierejestrowego, niegdys wolnego "towarzystwa Nizo.wego" jurys~
dykcji szlacheckiej przekreslaly te nadzieje.
Rychlo wi~·c postanowienia umowy zostaly naruszone.

ROZDZIAL SIODMY
MONASTERY І CERKWIE UKRAINSKIE - UNIA BRZESKA - KOZACZYZNA
PRAWOSLAWIE • ZAPOROZCY W WALCE Z UNI~ - BRACTWO KIJOWSKIE - UGODA RASTAWICKA - МISJA PATRIARCHY TEOFANESA - ODBUDOWA HIERARCHII PRAWOSLAWNEJ NA UК.RAINIE - KOZACY W OBRONIE
CERKWI
І

Czlowieka urodzonego і wychowanego na Ukrainie Naddnieprzanskiej, na Wolyniu czy Podolu otaczaly, stale przypominaj(\ce о swym istnieniu, tajemnicze sily przyrody і moce opiekuncze, skladajчce si~ na dziwny panteon, w ktбrym poganscy bozkowie s(\siadowali z Тrбjсц Swi~tц, Matkц Boskц, swiE:tymi і ...
legendarnymi bohaterami opowiesci ludowych.
Metanowe plomyki pojawiajчce si~ nad bagnistymi lqkami
przypominaly о ludziach utopionych w grz~zawisku czekajцcych
na sчd ostateczny; ukryte w ciemnych jarach zle duchy dybaly
na podrбzriych і ich majчtek; konie sploszone _pojawieniem si~
na rozstajach drбg nieznajomej postaci · dawaly asumpt do opowiesci о spotkaniu z diablem; plцsaj(\ce па wirowiskach Dniepru
і Bohu boginki wodne wciqgaly lekkomyslnych, k(\piцcych si~
•
mlodziencбw w gl~biny na smiertelne poslanie z wodorost6w;
czarty zasypywaly oczy stepowych w~drowc6w piaskiem niesionym przez porywiste wichury, zlewaly strugami deszczu і mrozily nocnym .chlodem; w gE:stych lasach blчdzili wodzeni przez
duszki і zjawy mysliwi і w~drowcy.
J ednocze,snie wznoszono coraz to nowe cerkwie і monastery
fundowane przez magnat6w, szlachtE:, mieszczan, starszyzn~ kozackч, а і przez samo duchowieilstwo lub bгactwa. koscielne. W
wielu ze swiцtyn z oltarzy-ikonostas6w patrzyly wyrazistymi,
smutnymi oczami smaglolice Madonny і uduchowieni Zbawiciele,
majчcy cudownq moc uzdrawiania chorych і spelniania zyczeii
wyrazanych w modlitwach.
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І

tak na przyklad w XVI і XVII w. na. Wolyniu we Wlodzimierzu Wolyilskim znajdowaly si~ monastery: Spasa (ZbawicieIa), sw. Michala Archaniola - patrona Rusi, sw. Onufrego і Bogurodzicy; w !:.,ucku - Spasa, sw. Wasyla і Bogurodzicy; kolo
Lucka - dwa monastery sw. Mikolaja; w Krzemiencu- Spasa;
w Dubnie - Spa.sa і sw. Krzy±a; w Dorohobuzu - Spasa; w Peresopnicy - Bogurodzicy, і pod tymze wezwaniem w Zagorowie; sw. Tr6jcy - w Dermaniu і Werbce; sw. Mikolaja - w
Klewaniu, Blazeniku і Milecach, а takze wiele, wiele innych.
Najwi~cej bylo ich w starej stolicy Rusi, w Kijowie. Kilka
si~galo swymi poczчtkami sredniowiecza: Peczerski, ze slynnymi katakumbami, w kt6rych spoczywaly zmumifikowane ci.ala
mnich6w, а mi~dzy nimi - pierwszego kronikarza ruskiego Nestora; Michajlowski, Wydubicki, Kirylowski і Gnilecki, podupadly і zniszczony, oddany przeto we wladanie mnichom z sqsiedniego monasteru Wydubickiego. W rzemieslniczo-targowej dzielnicy Kijowa P.adole ZnІajdowaly si~:. k:lasztor zenski, tzw. Florowski, oraz popul.arny і zamozny monaster Pustynski 5w. Mikolaja 1 .
W Kijowskiem і Braclawskiem monaster6w nie bylo tak
wiele, jak na ziemiach ukraiilskich polozonych bardziej na zach6d. W oroniczowie ufundowali w Rzyszczewie nad Dnieprem
klasztor pod wezwaniem Zbawiciela; obok mocno juz podupadlego monasteru Zarubskiego w Trechtymirowie pojawil si~ znany
nam juz monaster kozacki, а p_rawdopodobnie jeszcze p6zniej Piwowski, wzniesiony na lewym brzegu Dniepru, naprzeciw ujscia Tasminy. .Cerkwi bylo znacznie wi~cej, dosc wspomniec kijowskч pod wezwaniem Sw. Zofii, wzgl~dnie powolac si~ na
Swiadectwo Lassoty, iz na kijowskim Padole
jest duio msk.iJch k!q,scio!бw, pтarwie wtszY<Stklie drewniane, tyl~ jeden stojq.cy па plaou, murowamy. Bylo tam tatlcie bis'kupstwo rzymskiego
КIOsciola, ale ~о5сібl katedrafny jestt Ьаіl'І<Ьо 1i,chy і tyJikю dтeJWniany.
Mies~~j~ teZ QrnniaJnje, ktбmy nie s~ s.pecja11Dlie zarmo7mi. Маj& OIIli rбrw
nierl: S1WiOІje wlasne lroScioly 2•

Kilkadziesiчt

lat p6zniej Beauplan uzupei:nial:
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Katoli.cy majq, tu. _czt~y koscioly, а mianrQ!W1C1!e: katelckє:, • Domi.rllikan6w w rynku, Bernardynбw pod gбrq. oraz Jezuitбw, ktбrzy si~ dopiero nieda!Wno pojaІWili. Osiedli oni mi~y Be~dynami а rzekq. Rusini dyzwnki ma:jq оkю~о dШ.esic;:cr.iJu kюsciol6w, ZWv-anych priez nioh cerkwi-a:mi. J-edna z nich jest przy ratuszu [... ]. Nazywajq, jq, Bтa·c'kq, Cerilmvli<i.
Drugq, zas, jesИ mnie- раmіє:с me zaм1101dzi, to ceгk!iew Sw. MyOOoly,
ktб·ra znaj•duje sіє: pod zamkiem, mne rozrz:wcone Sq ро calym шіеsсіе,
ale nie parnic;:tam kh nazw 3 •

Pisal dalej

о

ffi()nasterze Peczerskim:

Z)najduje sic;: w t)'im kla;SZJtorze wielu mruch6w, а zami.Wku:je go
раФІ!іа!'Іс.hа [metrropolita ·.;._ W. А. S.] Wrs,zechГus'i [... J, k1tбту zalezny jest tylko od patriarchy konstantynopolitanskiego. Przed tym klasztoтem ~toi dru:gi, w kitorym mieszka wiele zaik0111I1d:c. Ltczba ;i;ch. dochiodzi
'do stu. _Zajmujq, sіє: one szyciem і haftujq na 02iddЬnytc.h chUІs.toch mnб
stvю pi~k:nych wyrs-zyтwameik, k:tб;re sprzedajq, ~zy~chodzq,<eym icll odwiedzac. Mogq, one swobodnie орши.осzас klasztOI, gdy tegю za;prog:rщ, а іІСh
przechadzki pOOWaidizq zazwyczaj do odrda1cmego о рбl rnili od klasztoгu Kijowa. WszystJkie on-e sq, u~Ьrane na czarrnю, chodzq, рата.mі, zwYczajem wi~zosci za:kormic kartюwickich. BnzJ!Pom:iJnam sO'bie, ze widzialem mri~dlzy nilmi tw.arze rбwnie pi~kne ja:k te, юtбте zdarza sіє: w~dziec
w PO'lsce. _ Мi~dzy Ki:ji(J(W·em а P.eazerSІkliem, na goгze prrzeglq,dajq,cej s:іє:
w rzece, znajdttJje sіє: k:lasztor mnilchбw ruskdic.h majC}Icy pr:zepic;:l1mle :PoIoienie; na.Zwamy :imieniem §wi~ego мtkolaja. Тutejsi mn!ЇiSi jedzq tylko
.ry.by, lecz · swюЬOOnie mogq, · wy.c·hrodzic, gdy tego zec:h;cq,, w posm'lciwaniu
rozrywek і dla odwiedza1I11Ї:a. :zma!jo~nydh 4.
т6wniez

"~Nymienione przez Beauplana monastery kijowskie, w kt6rych mieszkala spora liczba mnichбw і mniszek, byly na Ukrainie wyjqtk.iem .. Zazwyczaj siedzialo w nich zaledwie ро kilku
braci czy siбstr. Gdy pod koniec XVI w. zona s~dziego ziemskiego luckiego Anna G6jska ufuridowala slynny p6zniej monaster
w Poczajowie, zabezpieczyla w nim egzystencj~ osmiu mnichom
і dwu diakom. W 1640 r. na soborze w Kijowie postanowiono,
ze w klasztorze winno Ьус nie mniej · niz 6-8 zakonnikбw; w
przeciwriym wypadku podporzqdkowywano_ go innemu, о wi~k
sz;ych rozmiarach., Zwierzchnik _monasteru nie mial wбwczas prawa do uZy-wania tytulu ihumena, lecz nazywano go tylko "starcem" (tzn. w tym wypadku - starszym, przelozonym).
Prawoslawie ukrainskie . u~egalo powolnemu zwyrodnieniu.
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Zlozylo si~ na to wiele czynnikбw, z ktбrych bodaj czy nie: najistotniejszym bylo zabieganie о powi~kszenie dochodбw .. Cerkwi
о nowe nadania і fundacje. Nie wahano si~ rбwniez czerpac ze
zrбdel nie calkiem legalnych. Niejednokrotnie Kozacy wybierajqcy si~ na lupiezcze wyprawy przyrzekali zloienie w cerkwi cz~
sci zdobyczy, jesli tylko uda im si~ szcz~sliwie powrбcic .do domu. Synowie duchov1nych prawoslawnych przejmowali parafie
w spadku ро .ojcach. Ich wyksztalcenie stalo na zatrwaZa.jqco
niskim poziomie. Poza umiej~tnosciq czytania і pisania oraz dosc
powierzchownq znajomosciq obowictzkбw liturgicznych nie r6znili si~ wiele od chlopбw. Cz~sto powtarzaly si~ skargi ·na ich.rozwictzlosc, pijaiistwo і uwodzenie dziewcza.t wiejskich; Tak wi~c
Cerkiew, zam1ast wplywac na umacnianie zwictzkбw ziem kreso~
wych z Rzeczpospolitq, stawala si~ dodatkowym czynnikiem destabilizujqcym sytuacj~ na tych .terenach. Stalo si~ to szczeg61nie wyrazne ро unii lubelskiej 1569 r., gdy wojew6dztwa ukrainskie zostaly wlctczone do Korony. Fakt ten zbiegl si~ .z. ruchem kontrreformacyjnym. Tak jak polska szlachta zacz~la lakomym wzrokiem patrzec na nadclnieprzanskie pustki, tak Kosciбl katolicki uznal za konieczne podporzctdkowac te tereny swoim wplywom і wladzy. Jednct z drбg prowadzqcych do celu miala Ьус unia mi~dzy Kosciolem а Cerkwict.
Pomysl nie byl calkiem _nowy, а рrбЬу tego· rodzaju,. z·mizernym zresztq skutkiem, prowadzono na Rusi od drugiej polowy
XIV w. W 1439 r. na soborze florenckim doszlo wreszcie do zawarcia unii, przy czym jednym z sygnatariuszy tego aktu byl
metropolita kijowski Izydor. Wprawdzie jej kamieniem w~giel
nym. · byla obawa przed niebezpieczenstwem tureckim і ch~c
zjednoczenia swiata chrzescijanskiego do obrony Bizancjum, jednak juz w6wczas stworzono okreslone podstawy formalne do
propagowania nowego obrzqdku. Tylko od pilnosci і zdecydowania, jego zwolennikбw zalezala szybkosc, rozmiary і gruntowno.SC:
wprowadzanych zmian. W 1564 r. sprowadzono jezuitбw do Polski. \rvkrбtce zostali otoczeni szczegбlnct opiekq wladz. {zwlaszcza
za panowania Stefana Batorego і Zygmunta ІІІ Wazy), со w
powaznym stopniu ulatwilo .im realizacj~ postawionego celu.
Krwa\ve rzctdy Iwana IV. Groznego zrazily ducnownych prawo.171

slawnych do szukania oparcia w Moskwie - tradycyjnej twierdzy wiary "blahoczestywejн, jak jq nazywali sami jej wyznawcy.
W 1577 r. wyszla w Wilnie ksiчzka utalentowanego pisarza
і kaznodziei jezuickiego Piotra Skargi, zatytulowana О jednosci
Kosciola Bozego pod jednym pasterzem і о greckrim і ruskim od
tej jednosci odstqpieniu... Zawarta w niej byla r6wniez "przestroga і upominanie do narod6w ruskich przy Grekach stojч
cych". Gl6wnym motywem dziela bylo wezwanie zwolennik6w
Kosciola wschodniego do podporzчdkowania si~ zwierzchnictwu
раріе:іа і do porzucenia swego obrzчdku. Саlч winч za rozlam
w KйSciele obarczal Skarga prawoslawnych. Zwracal uwag~ na
to, ze dzi~ki unii mozna b~dzie szybko podniesc poziom wyksztalcenia duchownych oraz doprowadzic do rzeczywistej jednosci trzech narodowosci zyjчcych w Rzeczypospolitej: Polak6w,
Litwin6w і Rusin6w. Zach~cal tez do wydawania ksiчzek katolickich w j~zyku ruskim 5 •
Do akcji na rzecz unii wlqczyl si~ tez nuncjusz papieski Antonio Possevino, kt6ry w tej sprawie prowadzi! nawet, zresztч
bezskutecznie, rozmowy z carem Iwanem Groznym. Na stron~
unii starano si~ przeciчgnчc posiadajчcego ogromny autorytet
wsrбd mieszkancбw kresбw ksi~cia Konstantego Ostrogskiego і
jego syna Janusza. Usilowano przekonac prawoslawnych, ze
zmiana obrzчdku polegac b~dzie przede wszystkim ·na uznaniu
wladzy papieza, а korzysci z unii Ь~dч ogromne. Argumentacja
taka przekonywala magnat6w ruskich, natomiast chlopi, biedota і Sгednio zamozne warstwy ludnoSci miejskiej uwaialy katolicyzm za wiar~ sobie оЬсц, identyffkujчc jц z polskч szlachtч coraz liczniej naplywajчcч na Ukrain~.
W 1589 r. utworzono w Moskwie patriarchat, uniezalezniajцc
Cerkiew rosyjskч od patriarchatu konstantynopolitanskiego. Grozilo to jednak podporzc:tdkowaniem prawoslawnych w Polsce hierarchii moskiewskiej. W tej sytuacji Rzeczpospolita wsparla energicznie zabiegi zmierzajчce do zawarcia unii. Nowym ezynnikiem,
ktбry przyczynil si~ do zmiany orientacji cz~sci polskiej hierarchii prawoslawnej, byl zatarg powstaly mi~dzy nіч_ а patriar-:chatem w sprawie Bractwa Lwowskiego (religijna organizacja
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prawoslawnych mieszczan lwowskich), starajqcego sіє: о prawo
stauropigii, а wіє:с uniezaleznienie sіє: od miejscowych wladz
cerkiewnych. Na synodzie odbytym w Brzesciu w czerwcu 1590
r. czterej Ьiskupi prawoslawni: pinski Leoncjusz Pelczycki, lucki Cyryl Terlecki, lwowski Gedeon Balaban oraz chelmski Dionizy Zbirujski zawarli porozumienie, w ~t6rym m. in. zobowiqzywali sіє:. do uznania wladzy papieza, zastrzegajqc sobie tylko
zachowanie liturgii, na со chcieli uzyskac zezwolenie Ojca Swi~
tego, potwierdzone przez monarch~ Rzeczypospolitej. Na odpowiedz kr6la czekano do 1592 r. Zygmunt ІІІ nie tylko oswiadczyl, ze w wypadku zawarcia unii і rzucenia klqtwy przez Cerkiew na biskup6w, kt6rzy sіє: do tego przyczynili, nie b~dzie
опа 1niala zadnych skutkбw prawnych w Rzeczypospolitej, ale
r6wniez obiecal zrбwnanie przedstawicieli hierarchii unickiej z
duchownymi obrzqdku rzymskiego.
Przez kilka najblizszych lat calq spraw~ trzymano w gl~bo
kiej tajemnicy, nie chcqc dopuscic do zorganizowanej kontrakcj! przeciw_nikбw unii. Pozyskano nawet kilku znaczqcych sojusznikбw. Jednym z nich byl nowo mianowany wladyka (biskup) przemyski Michal Kopysteilski, drugim - metropolita kijowski Michal Rogoza, trzecim - biskup wlodzimierski (nominowany w 1593 r.) Нірасу Pociej.
W 1594 r. Terlecki і Pociej opracowali deklaracj~ о przystqpieniu do unii і w roku nast~pnym przedstawili jq kr6lowi, Ьa
wiцcemu .podбwczas w Krakowie. Skladala si~ ona z dwбch czє:
sci, jednej - adresowanej do papieza, drugiej - do monarchy,
і precyzow.ala ogбlne zasady zawarte w porozumieniu czterech
biskupбw prawoslawnych z czerwca 1590 r. Zwolany przez Balabana w 1595 r. do Lwowa malo reprezentatywny synod opowiedzial si~ otwarcie і j ednoznacznie za uniц. Wkr6tce wszyscy
prawoslawni biskupi w Polsce poparli t~ akcj~. Obawiano si~
jednak rozpatrywania jej na soborze, Ьу nie wywolac sprzeciwбw. Nie bylo to pozbawione podstaw, bowiem z ostrym protestem wystцpil ksiqz~ Konstanty Ostrogski, а і Balaban zaczцl
sіє: wycofywac z calego przedsi~wziє:cia.
Sprawy zaszly juz zbyt daleko, Ьу mozna bylo powstrzymac rozpoczє:tq akcjє:. W listopadzie 1595 r. Pociej і Terlecki
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znalezli si~ · w Rzymie, а w grudniu zaprzysi~gli posluszenstwo
papiezowi ·Klemensowi VIII і. dokonali publicznego wyznania
wiary katolickiej. · Do kraju·. powrбcili z poczqtkiem marc·a roku
nast~pn~go. 6 pazdziernika 1596 r. rozpoczql si~ sobбr w Brzesciu.
Przybyl nan metropolita і wszyscy biskupi uniccy; Kosci6l
katolicki reprezentowany byl przez arcybiskupa lwowskiego Solikowskiego, biskupa luckiego Maciejowskiego, chehnskiego Gomolickiego. oraz czterech jezuitбw, wsrбd nich Piotra Skarg~.
Krбl przyslal wojewod~ trockiego Mikolaja Radziwilla-Sierotk~,
kanclerza· Sa:pieh~ і starost~ brzeskiego Haleckiego. Zwolennikami prawoslawia· byli wladycy przemyski і lwowski, ktбrzy wy..;.
rzekli Si~ ·:unii, ksi~z~ta Ostrogscy: Konstanty і jego syn Aleksander, oraz. wiele prawoslawnej szlachty і mieszczan. Nazajutrz,
7 pazdziernika, zgromadzili si~ oni w domu jakiegos Rajskiego,
.w ktбrym za:trzyJ.?1-ali si~ Ostrogscy, ·і rozpocz~li odr~bne obrady.
Zwolennicy unii zeb.rali si~ w tym czasie w cerkwi brzeskiej. Nie
udaly si~ рrбЬу. nawiqzania dialogu mi~dzy obydwiema grupami. ·Prawoslawni zazцdali usuni~cia ze stanowisk tych przedstawicieli hierarchii prawoslawnej, kt6rzy zgo9zili si~ na zawarcie
unii. Stwierdzono zgodnie, ze ludnosc zamierza pozostac przy
starej wierze. Rzecznik jej ·interesбw archimandryta peczerski
Nikifor Tur rzucil klцtw~ na unit6w,· а odst~pcбw od "blahocz~stij~a'' pozbawil stanowisk koscielnych. Uderzalo to przede
wszystkim w metropolit~ oraz wladykбw: wlodzimierskiego, luckiego, polockiego, chelmskiego і piiiskiego. Swieccy uczestnicy
soboru postanowil1 wyslac · delegacf~ do krбla z zqdaniem, Ьу
ten .~konal podj ~te przez nich postanowienia.
9 pazdziernika. ich przeciwnicy oglosili publicznie akt unii
koscielnej; "Zdrajcбw" Balabana і Kopystenskiego oblozono klqtWq, podobnie jak і tych wszystkich duchownych, ktбrzy wzi~li
udzial w soborze grupujцcym zwolennik6w prawoslawia. Rzecz
jasna, nie obeszlo si~ rбwniez bez uchwaly pozbawiajqcej ich
dotychczasowych stanow:lsk koscielnych.
Sobбr prawoslawny zaprotestowal· і uznal akt unii za niewazny~ Patriarcha konstantynopolitaiiski і aleksandryjski Melecjusz niianowal tymczasowych admiriistratorбw Cerkwi w Pol174

sce. Z kolei Zygmunt ІІІ pospiesznie zaaprobowal шіі~, · а· papiez uznal klqtw~ rzuconq przez prawoslawnych za niewaznq.
Szczeg6lnie ostro wystqpil krбl przeciw obecnosci na soborze
prawosl.awnym "szpieg6w cudzoziemskich", przybylych prawdopodobnie z pa:б.stwa moskiewskiego. Tak wi~c wykl~to si~ wzajemnie, wzajemnie pozbawiono godnosci koscielnych, ·ale wykonanie podj~tych decyzji bylo mozliwe praktycznie tylko dla tej
strony, ро kt6rej opowiedzial si~ monarcha, tzn. dla unit6w.
Najistotniejszym wszakze, chociaz nie przewidzianym efektem unii brzeskiej byl podzial wiernych zamieszkujqcych kresy
Rzeczypospolitej na dwa wielkie, wrogie і. zaciekle zwalczajqce
si~ obozy. Linia podzialu przebiegala pocz~tkowo w spos6b bardzo wyra:lny: mi~dzy prawoslawnym ludem і szlacht~ а .unickq hierachi~ duchownч braz tymi sposr6d magnat6w, ktбrzy
albo przyl~czyli si~ do unii, аlЬо ро prostu przeszli na katolicyzm. Niemal natycbmiast pojawily si~ liczne utwory polemiczne wydawane w Wilnie, Ostrogu, Lwowie czy Kijowie. Jednak
poza spowodowanym przez nie wyraznym ozywieniem kulturalnypi, nie wywarly wi~kszego wplywu na rozw6j wydarzeil, а
zwlaszcza na rozszerzajqcy si~ ciqgle zasi~g Kosciola unickiego,
korzystajчcego z poparcia wladzy kr6lewskiej.
Protesty podnoszone przez prawoslawnych, Zqdania zwrotu
dбbr і cerkwi przej~tyc~ przez unitбw nie odnosily zadnego
skutku, mimo poparcia ich .przez sporч grup~ szlachty kresowej. Nieskutecznosc tych zabieg6w spowodowala scislejsze zwiqzki · mi~dzy prawoslawiem polskim а rosyjskim, stworzyla sojusz
duchowie:б.stwa wiejskiego z chlopstwem і wreszcie doprowadzila do przej~cia przez Kozaczyzn~ funkcji оЬrо:б.су prawoslawia w Polsce. РrбЬу odbierania cerkwi prawoslawnym ko:б.czyly
si~ niekiedy rozlewem krwi, со pogl~l?ialo istniejqce konflikty
spoleczne na zi~miach ukrainskich. ·Powoli zacz~ly si~ coraz wyrazniej l~czyc ze sobq interesy pa:б.stwa polskiego, szlachty і Kosciola z jednej_ strony, z drugiej zas - chlopбw ukrai:б.skich, Kozakow і Cerkwi.
Pocz~tkowo Kozaczyzna byla indyferentna wobec spraw religijnych. Bardziej zajmowaly j~ mozliwosci zdobycia dбbr doczesnych niz medytacje nad drogami prowadzqcymi do zbawie-
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nia wiecznego. W polowie XV w. na Zaporoze trafiali ludzie
r6znych wyznan: glбwnie prawoslawni, ale rбwniez katolicy, muzulmanie, reprezentanci obrzqdku ormiailskiego і wyznania mojzeszowego. Na Siczy і w czasie wypr~w wojennych nikt nie
zwracal uwagi na przekonania religijne, lecz wylqcznie na sprawnosc fizycznq, umiej~tnosc wladania broniq, kolezeiistwo oraz
zdolnosc zr~cznego unikania niebezpieczeiistw. Wprawdzie kiedy tlumaczono si~ przed' wladzami z samowolnie podejmowanych wypraw przeciw Tatarom і Turkom, mбwiono о napasciach
na "bisurmanбw", odwiecznych nieprzyjaciбl wiary chrzescijanskiej itp., ale ani autorzy, ani ·adresaci tej argumentacji nie
traktowali jej powaznie. Tak na przyklad w warunkach ugody
z cesarstwem przedstawionych Lassocie Kozacy stwierdzali: "Poniewaz nasi przodkowie і rбwniez my sami zawsze oddawaliS:my
zycie swoje za wiar~ ch.rzescijanskq, nie sprzeciwiamy si~ czynic tego samego jeszcze nadal {... ], chcemy w czasie Waszej
obecnosci z pomocq Boskq, najechac na kraj poganski". Podobne stwierdzenia zawarto w przekazanym Lassocie liscie skierowanym do cesarza 61. J ednak w czasie pertraktacji przedstawiciele duchowienstwa prawoslawnego nie o~egrali zadnej roli,
nie byli przy nich obecni, nie zaprzysi~iono _takze warunkбw
proponowanego porozumienia.
Obyczaje panujqce na Siczy mialy wylqczriie swiecki charakter. Bez udzialu duchowienstwa odbywaly si~ wybory hetmana
і starszyzny; elekci potwierdzali swq gotowosc wypelniania woli
wyborcбw . nie przed ikonostasem, lecz wsrбd zgromadzonych w
Kole Kozakбw, klaniajqc im si~ w pas na wszystkie strony
S'wiata.. Insygnia wladzy nigdy nie byly poswi~cane w cerkwi,
podobnie sztandary, ktбre otrzymywali od wladcбw werbujqcych
ich do sluiby w obronie rzqdzonych przez siebie panstw. Wiara
w Boga przybierala u Kozakбw podobny charakter, jak wiara
w istnienie niinf і boginek lesnych, wodnych rusalek czy dobrych і zlych duchбw. Podleglosc silom przyrody, koniecznosc
codziennego obcowania z naturq wyzwalaly w nich natomiast
rozumienie istnienia zaleznosci mi~dzy kazdym bytem ziemskim
а Bogiem kierujqcym jego losami.
Do Boga tez zwracali si~ w chwilach ostatecznych, gdy za176

wodzily wszelkie mozliwosci szukania pociechy czy ratunku na
ziemi. Znalazlo to swoje odzwierciedlenie w piesniach kozackich.
W Placzu niewolnika jency przeklinali ,_,ziemi~ tureckq, wiar~
bisurmanskq", wspominali natomiast "wiar~ chrzescijanskq" і prosili:
WYJbaw,

Во±е, Ьiednego

niewo1ni:ka,
na Swi~y roski br.zeg,
Gdzie k:Iraj wesoly,
Gdzie narб:d chrz:cwny [... ] 7

:Rmywrбc

Motyw ten powracal w wielu piesniach w postaci powtarzajqcego si~ refrenu.
Dla ich autor6w "swi~tq" byla z~r6wno "ziemia ruska", jak
і niedziela. W pierwszym wypadku owa "swi~tosc" stanowila
wyraz szczeg6lnego przywiqzania do ziemi rodzinnej і czci, jakq
jq otaczano. "Swi~ta'' niedziela oznaczala natomiast dziei:t specjalnie wyr6zniony przez Boga, со znalazlo odzwierciedlenie w trzecim przykazaniu dekalogu.
Szczeg6lne znaczenie dla Kozak6w, podobnie jak і dla calego swiata prawoslawnego, miala Wielkanoc. Z jednej strony
wiqzaly siE: z niq zwyczajowe terminy odbywania Rad kozackich, p6zniej - wyplat wynagrodzenia za sluzb~ Rzeczpospolitej; z drugiej zas -- uroczyste obchody cerkiewne, w ktбrych
slychac bylo echa dawnych poganskich obrzE:dбw powitania wiosny. Bohaterka jednej z piesni, Marusia, c6rka рора z Boguslawia, kt6ra znalaz~a siE: w niewoli tureckiej, przypominala wspбl
towarzyszom niedoli:
Oj,

Ко7іасу,

biednd niewolin:icy!

ot'O dz:Lsictj w .naszej zd·emi ohirzescljanslciej jest Wiel!ka So.Ьota,
А

jutro Swi~to uroczyste, dzien najSWi~tszy w roku, Wіе.Uашюс.

Ten sam motyw znalezc mozna w dumie о hetmanie zaporoskim Iwanie z Boguslawia. Ро dziesiE:ciu latach spE:dzonych w
nieVv-oli przemбwil do kompanбw:
Koza:cy, pam.ow:ie m~ojcy,
dzisdaj jest WieLka Solюta,

т()

12 -

Na dalekiej Ukrainie
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Jutтo b~zd.e

dzien Swi~y, Wieil!kamoc.
nasi .ojcowi·e ra111o wstarwalli,
Do .І domu Ьorl:ego ь~~ pr!Zybywali,
SlQwa ooz.e•go SIOІCha1i,
Nas, niewюІ1ni!k6w bield!nych, ws:pominaМ••• s
B~d~

Wediug innej piesni, rбwniez hetman Samuel Kiszka nie wyrzekl si~ swej wiary, тіто ze obiecywano mu za to zlote gбry.
Uwolnil si~ podst~pem, zdobyl bogate lupy na Turkach і podzielil je na · trzy cz~sci. Kozacy
PtierrwSІZ~ cz~sc Ьrali

-

cerlklw.iom ofiarowa.ili,

S'Wii~temu Мe±yhoтskiemu S:paooмri,

'Drechtemirawskiemu mOII1JЗiSiterO!wd,
Swi~ej Siczowej P~owie oddaІWaiii, Кtбге
Ву

za da·wne skalrby loozackie budІowali,
za nich, Kozakбw, modly ustawiczne wznosily,

Dobrq

dol~

u Boga

wy:ptr~osily.

Dopiero drugц cz~sc zdobyczy rozdzielono mi~dzy siebie, а
przeznaczono na "рісіе і hulanie" 9 •
W slowach dumy znalazla potwierdzenie znana nam juz rola monasteru trechtymirowskiego, b~dцcego jak widac nie tylko przytulkiem dla starych, chorych czy rannych Kozakбw, lecz rбwniez miejscem otoczonyffi szczegбlnct czciq,; potwierdzila ona tak.Ze istniet:J.ie cerkwi na Siczy, ufundowanej
przez Zaporozcбw "za dawne skarby kozackie".
О istnieniu cerkwi na Chortycy nie wiadomo nic pewnego,
chociaz trudno przypuscic, Ьу · nie bylo na niej zadnego duchownego prawoslawnego, skoro wi~kszosc przybyszбw wywodzila si~ ze wsi, gdzie rytm zycia wyznaczal. rok gospodarczy
і swi~ta · koscielne. J uz od przelomu .XVI і XVII stulecia dla
niewielkiej :.cerkiewki rezerwowano cen.trcйne miejsce na glбw
nym placu siczowym. Byla wybudowana z drzewa і miala raczej
charakter polowy. Nie wiemy nawet, czy w tym okresie .odbywaly si~ w niej regularne nabozenstwa, czy tez wykorzystywano
jq jedynie w wyjqtkowych okazjach, jak np. uroczystych pogrzebach starszyzny itp. Zapewne і spowiedzi nie odbywaly si~
tak cz~sto, jak to zalecajq:- zarбwno Kosciбl jak і Cerkiew, tzn.
trzeciц
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przynajmniej raz do roku, "okolo Wielkanocy", chociaz obowiц
zek odbywania spowiedzi byl Kozakom dobrze znany. Wцtek ten,
w postaci publicznej spowied.zi, wyst~puje w piesni о Aleksym
Popowiczu.
Dzien Wielkiejnocy _barwnie opisywala duma О siostrze
і bracie. W Swi~to bowiem
{••. ) lu1dzie сЮ domu bo±ego na ~ Swd~t~ zd~j~,
Jatk pszczбtiri w u~u rozma!W1iaj~.
А· kiedy z domu bozego wychodщ,
Jalk maiki rozkwitaj~,
Rami~ przy raшien:iJu k!OOICz~,
Вгаt і sdiostr,a ze swi~t-em si~ pozdТЗ!Wiajq 10.

Ten idylliczny obraz pierwszego dnia 8wiцt wielkanocnych
jak ulal pasowal do innych wspбlczesnych opisбw zycia Cerkwi
czy tez stosunku Kozakбw do Boga і jego kaplanбw. Byl jednak tylko wyidealizowanym odzwierciedleniem Swiata realnego.
W rzeczywistosci bowiem Kozacy nie przejawiali czolobitnosci
ani wobec du.chownych, ani tez wobec instytucji koscielnych.
Prawoslawie cieszylo si~ wprawdzie coraz wi~kszц przychylnosciц Zaporozcбw, lecz glбwnie jako jeden z elementбw wyodr~b
niajцcych Kozaczyzn~· pod wzgl~dem tгadycji, obyczaju і j~zy
ka. Demonstrowane przywiцzanie do prawoslawia bylo jednq
z form dzialalnosci opozycyjnej Kozaczyzny.
W 1610 r. Нірасу Pociej wyslal do Kijowa emisariusza w
celu zaprowadzenia porzцdku w tamtejszych kosciolach. Duchowie:б.stwo kijowskie, obawiajцc si~ pгzeksztalcenia cerkwi prawoslawnych na unickie, oswiadczylo, ze nie podporzцdkuje si~
jego zaleceniom. Owczesny ·,,hetman" kozacki Hryhory Tyskinie-wicz zapowiedzial miejscowym wladzom wojewбdzkim, ze jesli
gdziekolwiek uczyniona zostanie krzywda Cerkwi, zlapie owego
wyslannika і zgiadzi. Ostrzegl tez, ze wraz ·z Kozakami bronic
b~dzie zabбjc~ prz.ed ewentu.alnym przesladowaniem czy tez odpowiedzialnosciq sqdowц. Grozba byla powazna і Pociej musial
pohamowac swe zap~dy, а nawet przymknцc oczy na stale rozszerzщnie . si~ stanu posiadania ._ prawoslawia w Kijowie. Gdy ро
kilku·Jatach unicї wysun~li pr~tensje do majцtkбw ·cerkiewnych,
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Kozacy spelnili swq obietnic~ і w 1618 r. utopili nieszcz~snego
emisariusza. Sprawc6w nie wykryto.
W tymze 1610 r. Kozacy wniesli protest do grodu kijowskiego przeciw oskarzaniu ich о stosowanie gr6zb wobec miejscowego
metropoli ty. Stwierdzali:
Tak jak kh Мilo:Scie lmi~~a, pai1JOIWJe, dygnirtaJrze, rY'cers:t.wo, sz1achta, na~od c'1:ш-zeS.Cijanski z ·rбimY'ch ziem і powdatбw і z woje.w6dztwa k:ijowskiego trtwa]C\ wielflnie przy starozy.tm.ej re11igii praJWoslawnej і przy
osobach duchorw:nych t·ej r·eli:gii wiemy·ch [... ], tak і my ['S't·rnmy]. B~d·qc
synami tejze soЬorow·ej apostolSikiej Cerrkwi wschodniej, w irnieniu calego wojska Ю~бІW Zap0irook1ch [... ], razem z Lch Milю5ciami panami
і ludem tej wiary praJWOS~aW!Ilej, religili staro±ytnej, chcemy stac przy
osobach duchoІWn.ycb, kifue nie odSitqpily і nie wy,parly sd.~ jej, і prІZe
ciwko zaWZ1Ї.~toSCЇ napastnikбw . na IШSZC\ StMOZytnq religi~ praІWasla'Wn<\
swo:L'11i glowami bromc jej b~·Ziemy u.

Wmieszanie si~ Kozaczyzny w spory religijne stanowilo pewnego rodzaju niespodziank~. J ak si~ wydaje, u podloza tego zjawiska staly dwie istotne pr:zyczyny. Pierwsza z nich - to coraz
szersze horyzonty myslowe і coraz lepsze wyksztalcenie, ktбrymi
wylegitymowac si~ mogla starszyzna kozacka. Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny, jak wiemy, ucz~szczal nawet do slawnej szkoly
w Ostrogu, gdzie nauczanie stalo na bardzo wysokim poziomie.
Nie d.armo nazywano jq nawet Akademiq Ostrogskq. Drugq
z przyczyn byla ch~c pozyskania sobie jeszcze szerszej grupy
sprzymierzenc6w. J esli marzylo si~ о realizacji plan6w politycznych, nie mozna si~ bylo ograniczac tylko do mas chlopskich.
Zagrozony przez uni~ Kosciбl prawoslawny w Rzeczypospolitej r6wniez szukal sojusznika. Kozaczyzna nadawala si~ z wielu
~·zgl~dбw do tej roli. Sama opowiadala si~ za "blahoczestijem",
byla liczna, dysponowala wyprбbowanct w wielu bojach organizacjq wojskowq, а poza tym cieszyla si~ popularnosciq wsrбd chlopбw ukraiiiskich і biedoty miejskiej.
Sporo racji mial takze М. Hruszewski, twierdzqc ze
z<\t(ial!lia w sfelize r~Иgijnej ІЬуІу przemyslane і jasne, mialy char~r
w pelni konkretny, latwy do sformulowania, natomiast dezyderaty mas
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1udo.wych Wsrбd mas
marzeii 12.

nie zostaly wypo.wiedlzliane w ta!kiej pnzemyslanej postac~.
po~OSitaly jedy;nie w f·оІГmіе niejas1nY'ch zyczen

chlopSІkdich

W latach 1616-1620 na czele zwiqzanego z Kozakami monasteru trechtymirowskiego stal archmiandryta Ezechiel Kurcewicz, wywodzqcy si~ podobno ze starego rodu -wolyilskiego. Za
jego rzqd6w monaster stal si~ jednym z wazniejszych osrodk6w
zycia religijnego і kulturalnego Ukrainy naddnieprzanskiej.
Przybywali tu cz~sto duchowni prawoslawni z Kijowa, zapewne
dochodzilo nieraz · do spotkan ze starszyznq kozackq, kt6ra r6wniez tutaj odbywala swoje narady. Kozacy otaczali opiekq cerkwie і monastery kijowskie, а nawet udalo im si~ obronic Lawr~
Peczerskq przed przechwyceniem jej przez unit6w. Kij6w odzyskiwal stoleczne znaczenie і chociaz daleko mu bylo do powt6rnego odegrania roli siedziby wielkoksiqz~cej, jak w odleglych
czasach Rusi· Kijowskiej, to przeciez stale rosla liczba jego mieszkanc6w і r6wniez przybywalo w nim instytucji koscielnych
і swieckich. w 1598 r. biskupem katolickim diecezji kijowskiej
zostal Krzysztof Kazimierski, kt6ry zwawo zakrzqtnql si~ kolo
budowy rezydencji oraz nowego kosciola katedralnego. W 1620 r.
zjawili si~ tutaj jezuici і bernardyni. Archimandryta peczerski
Elizjusz Pleteniecki zdolal uczynic z monasteru zywe centrum
kulturalne, do kt6rego sciqgano ze wszystkich stron Ukrainy.
Kupil drukarni~, w kt6rej okolo 1616 r. rozpocz~to druk ksiqzek religijnych, przy czym wiele z nich mialo charakter polemiczny. W Lawrze pojawili si~ malarze і ilustratorzy ksiqzek;
przybywali r6wniez duchowni obdarzeni talentem literackim
і pasjq naukowg,. Na przelomie 1615 і НН6 r. powstalo w Kijowie
bractwo, majqce na celu utwierdzenie wiernych w prawoslawiu,
obron~ wd6w і sierot oraz ratowanie "istot upadlych"~ Czlonkami bractwa stala si~ szlachta, mieszczanie а takze ... hetman
Sahajdaczny wraz z Kozakami Zaporoskimi.
Kozaczyzna coraz wyrazniej wchodzila w rol~ protektorki
prawoslawia na Ukrainie, а w powstalej w Kijowie szkole brackiej slawiono jej zaslugi. W jednym z napisanych tu wierszy
stwierdzano:
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czytta ptSIII1a о wojsk:u zapor:os.klm,
Ten mu, chociaz nierad, przyzna slawE:
:Во za!Wsze w nim tacy ry.cerze ЬУІWаИ,
Кtю

і m~stwo,

Со m~nie niepr.zyjac.iбl ojCzY7ШY bija~i.
І

Za:din-e

nie jest u naJs ta!k s}aW1!1e,
dla niєumzyjaciбl stmszne 1з.

тycer:stw,o

.J,ЗJk ZЗiPOI'oskie,

Nie byl to wprawdzie utwбr najwyzszego lotu, ale szczerze
oddawal zachwyt і wdzi~cznosc uczniбw kijowskiej szkoly brackiej dla kozackich protektorбw. Sytuacja nieco si~ skomplikowala, gdy jednym z kolejnych archimandrytбw Lawry Peczerskiej zostal w 1627 r. Piotr Mohyla. Stal si~ on zalozycielem
konkurencyjnej Akademii Kijowskiej. Poczчtkowo Kozacy, b~
dqc czlonkami bractwa, wypowiedzieli si~ stanowczo przeciw
inicjatywie Mohyly. Rychlo jednak udalo si~ doprowadzic do
zgody. Akademia Mohylanska stala si~ agendч ·bractwa, а archimandryta - jego "bratem starszym" і opiekunem. Porozumienie
podpisali jako gwaranci przedstawiciele szlachty prawoslawnej,
metropolita kijowski oraz - oczywiscie - Kozacy.
Tymczasem Kozaczyzna, mimo deklaracji olszanickiej, nie
rezygnowala z tradycyjnych wypraw na Tu~kбw. Sprzyjaly temu
okolicznosci. W czasie rozmбw prowadzonych nad Rosiq krбlewicz
Wladyslaw, ktбry гuszyl pod Smolensk, musial zwrбcic si~ do
Kozakбw z prosbч о pomoc. Sejm zwlekal z potwierdzeniem ugody olszanickiej oraz powolal nowч komisj~, ktбra miala zajчc
si~ sprawami Zaporoza. Na wszelki wypadek zazчdano od Nizowcбw spalenia lodzi sluzчcych im do wypraw na Morze Czarne,
а Rzeczpospolita miala wyplaciC odszkodowanie w wysokosci
6000 zlotych. Jesli nawet polecenie wykonano (о czyrn nie wiadomo), nie pl'zydalo si~ to na wiele. Wkrбtce do Warszawy doszla wiadomosc о kolejnej samowolnej "chadzce" przeciw Turkom. Zbudowanie odpowiedniej ilosci czajek nie sprawialo Kozakom klopotu і trwalo zaledwie kilka tygodni.
Rбwnie ochoczo pociqgn~li NiZowcy na wojn~ moskiewskq.
Glбwne sily, liczчce az 20 tysi~cy zbrojnych, prowadzil sam Sahaj daczny; Przeszly bez przeszkбd przez Siewierszczyzn~, kierujqc si~ na J elec, Szack і Kolomn~. Ьу pod Moskwч zlqczyc si~
z oddzialami krбlewicza Wladyslawa. Radosc z przybycia posil182

k6w byla tak wielka, ze krбlewicz poslal Sahajdacznemu bulaw~,
chorqgiew і Ь~ bny. Nie udalo si~ j ednak zdobyc stolicy panstwa
rosyjskiego. Pod koniec 1618 r. Rzeczpospolita zawarla w Deulinie rozejm z Rosjq, na. mocy ktбrego otrzymala ziemi~ smolenskq, czernihowskq і nowogrodzko-siewierskq wraz z 29 miastami, w tym takze ze Smolenskiem. Korzystne dla Polski warunki rozejmu zostaly prawdopodobnie wymuszone przez niszczycielskie dzia1ania Kozakбw, doszcz~tnie pustoszqcych tereny,
przez ktбre przechodzili.
Przystqpiono teraz pospiesznie do uregulowania stosunk6w
z Kozaczyznq, gdyz Turcja, stale prowokowana przez Zaporozc6w, szykowala si~ do wojny. Poczqtkowo Rzeczpospolita, mimo
\\1-dzi~cznosci dla Sahajdacznego za skuteczny udzial w kampanii
n1oskiewskiej, zamierzala podjqc na kresз.ch dzialania represyjne. Glбwnym tego powodem stalo si~ przyjmowanie. nowych
ochotnikбw do wojsk kozackich. Ze strony wladz byla to polityka
dwulicowa, kr6lewicz Wladyslaw nie tylko nie bronil si~ przed
pomocq 20-tysi~cznego wojska kozackiego, ale je nawet obdarowal, gdy przeciez wed.lug ustanowionego wczesniej rejestru Kozakбw nie powinno Ьус wi~cej niz jeden tylko tysiqc. Pod tym
wzgl~dem Rzeczpospolita nie zmienila ani na jot~ swojego stosunku do Kozaczyzny, mimo ze ta rozrosla si~ w pot~znq sil~.
Rбwniez і teraz, gdy podpisano rozejm deuliiiski, Zaporozcy
przestali Ьус potrze bni.
Zбlkiewski w otoczeniu komisarzy krбlewskich pociqgnql
z · wojskiem pod Pawolocz і stanql obozem nad Rastawicq. Demonstracja sily nie odniosla spodziewanego skutku, Kozacy bowiem w odpowiedzi zgromadzili dziesi~c tysi~cy wojska і wraz
z artyleriq ruszyli na spotkanie z wielkim hetmanem koronnym.
Rozlokowali si~ w okolicach Bialej Cerkwi. Wynik prawdopodobnego starcia trudno bylo przewidziec, gdyz sily byly mniej
wi~cej rбwne. Przystqpiono. wi~c do rokowan. Ze strony polskiej
wzi~li w nich udzial: wojewoda ruski Jan Danilowicz, syn kanclerza, wojewoda kijowski Tomasz Zamoyski, hetman polny koronny Stanislaw Koniecpolski oraz starosta kamieniecki і braclawski Adam Kalinowski; stron~ kozackq reprezentowalo dwudziestu emisariuszy, а wsrбd nich Jan Kostrzewski, Piotr Odyniec,
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Racihor Borowski і Jacyna. Pertraktacje odbywaly si~ na przemian w obozie polskim і kozackim. Komisarze chcieli doprowadzic do zgody niemal na tych samych warunkach, со -vv Olszanicy, zwi~kszajqc jedynie czterokrotnie wysokosc corocznego wynagrodzenia wyplacanego Kozakom oraz dodajqc jednorazowy
zold "za sluzb~ moskiewskct" і specjalnq gratyfikacj~ dla starszyzny.
Chociaz argumenty wyciqgni~te ze skrzyn ze zlotem mialy
odpowiednict . sil~ przekonywania, rozmowy ciqgn~ly si~ dlugo,
Kozacy nie dowierzali komisarzom, majqt w pami~ei ciqgle zwlekanie Rzeczypospolitej z wyplatq naleznego im wynagrodzenia.
Zaproponowali nawet, Ьу w latach, w kt6rych nie otrzymajq
zoldu na czas, uznac legalnosc ich wypraw przeciw Chanatowi і Turcji.Pertraktacje ciqgn~ly si~ przez_ ealy wrzesien. Jesienne chlody і deszcze przetrzebily wojsko kozackie, ktбre zacz~lo powoli wyciekac z obozu, szukajqc schronienia na zim~; tymczasem
Z6lkiewski trzymal kr6tko swoich podkomendnych. Kazdy dzien
przynosil oslabienie sil zaporoskich і jasnym si~ stawalo, ze
w razie starcia Nizowcy poniosq kl~sk~. Zapewne tez wiele sakiewek z dukatami zmienilo w tym czasie wlasciciela. W kazdym
razie Kozacy stali si~ bardziej sklonni do ugody, w czym niemalq rol~ odegral Sahajdaczny wraz ze' starszyznq. Komisarze
zdawali sobie z tego spraw~ і dostosowali swe post~powanie do
zmieniajqcej si~ sytuacji. Gdy np. 15 pazdziernika 1619 r. emisariusze polscy przybyli do obozu Zaporozcбw, nie tylko zademonstrowano im oddzialy uszykowane w pulkach, ale tez zwolano Rad~ skladajqcq si~ z wszystkich Kozak6w. Komisarze
stwierdzili wбwczas, ze w tak wielkim halasie trudno о porozumienie і wymogli przeprowadzenie rozm6w tylko z Sahajdacznym і kilkoma osobami ze starszyzny. Та, jak wiemy, byla bardziej sklonna do kompromisu niz czern, latwo zmieniajqca zdanie і trudna do opanowania.
Wreszcie doszlo do zgody, potwierdzonej podpisaniem dw6ch
deklaracji (8 і 17 pazdziernika 1619 r.). Rejestr podniesiono
do liczby 3000, zwi~kszono zold do 40 tysi~cy zlotych, а istnie184

jqce zaleglosci w wyplacie wyrбwnano natychmiast. Zaporozcy
zgodzili si~ na takie zalatwienie sprawy, rezerwujqc sobie jednak mozliwosc zwrбcenia si~ do krбla z prosbq о zwi~kszenie
liczby rejestrowych. Odr~bnq sum~ wyplacono za kampani~ moskiewskq, а starszyznie dodatkowo - "za okazanq pokor~". Kozacy zobowiqzali si~ do usuni~cia ze swych szeregбw "ludzi luznych", ktбrzy znalezli si~ w nich w ciqgu ostatnich pi~ciu lat,
oraz do spalenia wszystkich lodzi і okr~tбw sluzqcych do wypraw przeciw posiadlosciom tureckim. Mieli za to otrzymac odr~bne odszkodowanie. Zezwolono im. na zamieszkanie wylqcznie
w kr6lewszczyznach, przy czym mieli si~ tam zachowywac "przystojnie" і pozostawac w gotowosci do odparcia atakбw nieprzyjaciela, gl6wnie Tatar6w. Kto chcial mieszkac nadal w dobrach
szlacheckich lub duchownych, musial podlegac jurysdykcji pana
majqtku. Na przeprowadzk~ z wlosci prywatnych do krбlewsz
czyzn pozostawiono Kozakom dziewi~c miesi~cy. І w tej sprawie
Zaporozcy rezerwowali sobie interwencj~ w Warszawie, gdyz
przyj~te rozwiqzania ograniczaly, ich zdaniem, tradycyjne wolnosci. "Starszego" mial wyznaczac hetman wielki koronny "z r~
ki kr6lewskiej", czyli z upowaznienia kr6la.
Deklaracj~ podpisalo 14 Kozak6w. Z podpisбw wynika, ze
znalezli si~ mi~dzy nimi przedstawiciele szlachty kresowej, ро
staremu wiqzqcej si~ z Kozaczyznq. Tak wi~c sygnatariuszami ze
strony zaporoskiej byli: "starszy" Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny, j"an Jarycz, asaul Hryhory Zatyrkiewicz, Michal Wolowiec,
Tyszko Bobel, Stanislaw; Zloczowski, Marcin Pniewski, Dymitr
Preclawiec, J an Baczynski, J an Kostrzewski, Aleksander Kaczkowski, Iwan Hajduczenko, pisarz wojskowy Wawrzyniec Paszkowski oraz _Eliasz Ilnicki. Deklaracja ta zostala potwierdzona
przysi~gq zlozonq przez wszystkich "przez aklamacj~".

Zolkiewski spodziewal si~ teraz spokoju na Ukrainie, nie
przypuszczal, ze wkrбtce oddzialy Zaporozc6w ponownie ruszq
na ulusy tatarskie, zniszczq. je і oblowiq si~ bogatq zdobyczq.
Tym razem jednak wyprawie kozackiej towarzyszyly zmiany
na Siczy. Gdy Sahajdaczny buszowal w rejonie Perekopu, nie
uczestniczqcy w wypadzie Kozacy zrzucili go z hetmanstwa і ofia-
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rowali bulaw~ Jackowi Borodawce, ktбry оЬіесаІ poprowadzic
ich na morze. W lutym 1620 r. rozeszly si~ wiesci, ze 300 czб
len zaporoskich gotowych jest do wielkiej wyprawy na Turcj~.
Sahajdacznemu udalo si~ w drodze powrotnej ominqc Sicz
і podporzqdkowac sobie Kozakбw przemieszkujqcych w Kijowie,
Trechtymirowie і okolicach. Oficjalnie uzywal tylko tytulu pulkownika kozackiego. Z calq energiq rzucil si~ teraz do zrealizowania planu, jaki musial zapewne powstac wczesniej, а ktбre
go urzeczywistnienie stalo si~ mozliwe dopiero, gdy Rzeczpospolita zaj~ta byla przygotowaniami do nieuniknionej juz wojny
z Turcjq. Do wojny parla rбwniez Porta, ktбra niedawno zawarla
pok6j z Persjq; pchal si~ tez w nіч Borodawka, szykujqc swoich
kompanбw do obiecanego wyjscia na morze. Nikt wi~c nie· mбgl
kontrolowac poczynan Sahajdacznego, kt6ry zaangazowal si~ w
akcj~ mаjчсч na celu odtworzenie hierarchii prawoslawnej
w Polsce.
Jeszcze w 1618 r. przejezdzal przez Ukrain~, udajчc si~ do
Moskwy w celu wyswi~cenia na patriarch~ metropolity Filareta,
patriarcha jerozolimski Teofanes. Wracac mial w lecie nast~p
nego roku, na со z niecierpliwosciч wyczekiwali prawoslawni.
Prawie wszyscy ich biskupi przeszli na uni~. а Rzeczpospolita
konsekwentnie obsadzala zwolnione diecezje wladykami unic·kimi. Nie pomagaly liczne protesty miejscowej szlachty, kt6ra
jak inni byla zaniepokojona faktem, iz ро smierci Kopyste:б
skiego w 1610 r. jedynym biskupem wiary "blahoczestywej'• byl
biskup lwowski Jeremiasz Tysarowski. Godnosc t~ posiadl zresztq podst~pem, przyrzekl Ьус wiernym unii і nie dotrzymal tej
obietnicy. Prawoslawie znalazlo si~ w odwrocie. Cerkwie, jedna za drugq, przeksztalcano na swiчtynie unickie.
Tak wi~c przyjazd Teofanesa wydawal si~ niemal darem niebios. Ostrozne duchowieiistwo prawoslawne w obawie przed mozliwymi represjami nie chcialo pchac si~ na pierwszy plan, natomiast oparlo si~ na Kozaczyznie і Bractwie Kijowskim. Trudno
wykluczyc tez mozliwosc wczesniejszego porozumienia si~ Sahajdacznego z Teofanesem. W lutym і marcll 1620 r. w Moskwie
przebywalo poselstwo kozackie wyslane przez Sahajdacznego, а
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kierowane przez Piotra Оdу:б.са. Ofiarowalo ono carowi Michalowi Tatar6w schwytanych pod Pe:rekopem і wyrazilo ch~c przejscia Kozak6w na carskч sluzb~. Car zbyl ich niezbyt kosztownymi podarunkami і 300-rц.blowч gratyfikacjч dla wojska zai\()roskiego oraz stwierdzil: ,,Na krymskie ulusy teraz was · nie posylamy, gdyz chan krymski Dzanibeg-gerej na nasze wielkie pan~
stwo sam nie chodzi [... ] і ludziom naszym szk6d nie czyni zadnych, а nasi ludzie dlatego tez nie czyniq zadnych szkбd krymskifu ulusom" 14 •
W tym samym czasie, w marcu, Teofanes wyjechal z Moskwy. Na Ukrainie podr6zowal pod eskortq kozackq dowodzonq
przez samego Sahajdacznego. Tak tez wjechal do Kijowa, gdzie
zamieszkal w -domu brackim. W dalszym ciqgu korzystal z ochrony, jakч mu dali Zaporozcy, skutecznie strzegчc przed mozliwy.mi napasciami ze strony unit6w, z niepokojem patrzчcych na
nieproszonego goscia. Obawiano si~ takze, iz, Teofanes. byl w
:м:osk.wie nie tylko ро to, Ьу dopelnic obowiчzk6w duchownych,
lecz ze r6wniez wypelnial tajnч misj~ zleconq mu przez Turk6w, zamierzajqcych popchnqc pailstwo rosyjskie do wojny
z Rzeczqpospolitч. Z6lkiewski chcial aresztowac Teofanesa і usilowal go w tym .celu zwabic do Kamienca na Podolu .. Dzialania te spelzly j ed·nak na niczym.
Patriarcha, zawsze w otoczeniu ochrony kozackiej, odbywal
liczne podr6ze duszpasterskie, wizytujчc cerkwie і monastery,
zajezdzajqc takze do dom6w ·prywatnych. Trafil do Bialej Cerkwi і Trechtymirowa; pгzyjmowal delegacje duchownych prawoslawnych z calej Ukrainy і Bialorusi. Okazalo si~ w6wczas, ze
przywi6zl ze sоЬч pelnomocnictwo dane mu przez patriarch~
konstantynopolitanskiego do mianowa·nia duchownych w calej
eparchii (diecezji) kijowskiej. PotwierdzH, а takze przyznal ·prawa stauropigii dla wielu bractw na Ukrainie. Na wszelki wypadek zapewnial Zygmunta ІІІ о swej lojalnosci. Jednak w tym
samyffi niemal czasie w ~awrze Peczerskiej trwaly gorчc:zkowe
rozmowy і przygotowania do odrod:z.enia hierarchii prawoslawnej
w Polsce. Bralo w nich udzial duchowieilstwo z ziem ukrainskich,
bialoruskich, z Podlasia і Litwy, а takze wsz~dobylski Piotr Ко187

naszewicz-Sahajdaczny. Jak si~ okazalo, prz.yszlo mu
w tym spektaklu jednq z glбwnych rбl.

od~grac

Teofanes zdawal sobie spraw~, ze mianujqc biskup6w bez
zgody wladz Rzeczypospolitej naruszy obowiqzujqce prawa. W
razie sch~ytania czekalo go w najlepszym wypadku dlugoletnie
wi~zienie. Zblizala si~ nieuchronnie wojna polsko-turecka, а w
czasie wojny і za mniejsze przewinienia spadaly glowy przest~p
cбw. Wprawdzie krбl zapewnil go wczesniej, ze zabezpieczy J?U
spokojny przejazd przez ziemie polskie, przez Kamieniec Podolski, ale nie wiedzial wбwczas, jakct niespodziank~ przygotowal mu patriarcha na Ukrainie. Poza tym proponowana droga
pokrywala si~ calkowicie z sugerowanct przez Zбlkiewskiego, na
ktбrej hetman wystawil juz oddzial majqcy za zadanie schwytanie Teofanesa.
Powstaly impas przelamal dopiero Sahajdaczny, ktбry raz
jeszcze zapewnil patriarsze opiek~ і wypomnial, ze nie b~dzie on
"dobrym pasterzem, namiestnikiem Chrystнsa і apostolskim, jesli nie wyswi~ci і nie zostawi ludowi ruskiemu metropolity
і biskupбw" 15 • Teofanes mбgl polegac na slowie Sahaj dacznego. Od kilku miesi~cy bawil przeciez w Kijowskiem, poruszal si~
swobodnie ро tej ·ziemi і, jak dotqd, nie zagrozilo mu zadne
bezposrednie niebezpieczenstwo.
Przecenilibysmy zresztct rol~ Sahajdacznego, nie wspominajqc
Kozakach, demonstracyjnie stajqcych ро stronie prawoslawia.
То prawdopodobnie przewazylo. W polowie sierpnia 1620 r. Teofanes wystosowal list okбlny do wyznawcбw prawoslawia mieszkajqcych w Rzeczypospolitej, polecajqc im wyznactzyc kandydatбw do sakry biskupiej w diecezjach pozbawionych pasterzy.
Sam udal, ze zamierza wyjechac z Polski, і ruszyl w towarzystwie
komisarza krбlewskiego do Bialej Cerkwi, gdzie rozstal si~
z піт, przyjmujqc towarzystwo pulkownika kozackiego Bohdana
Kizyma. Gdy tylko komisarz udal si~ na dwбr krбlewski, Ьу
poinformowac о szcz~sliwym zakonczeniu powierzonej mu misji,
Teofanes zawr6cil do Kijowa.
We wrzesniu lub z poczcttkiem pazdziernika dokonal kolejno
nominacji: ihumen monasteru brackiego w Kijowie Izajasz Коо
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pinski zostal biskupem przemyskim, rektor kijowskiej szkoly
brackiej НіоЬ Borecki - metropolitq_, profesor wileiiskiej szkoly brackiej Melecjusz Smotrycki - arcybiskupem polockim oraz
biskupem witebskim і mscislawskim. P6zniej nastqpily dalsze
swi~cenia: w Trechtymirowie ihumen miejscowego monasteru ·
Ezechiel Kurcewicz zostal biskupem wlodzimierskim, w Bialej
Cerkwi ihumen Izajasz Boryskowicz biskupem luckim,
і wreszcie w Zywotowie - ihumen milecki Pajsjusz Ipolitowicz biskupem chelmskim (ten juz z koncem stycznia 1621· r.).
Przybyly z Teofanesem biskup Abraham zostal mianowany biskupem pins:ktm. W ten spos6b w ciq_gu zaledwie czterech miesi~cy odbudowana zostala w Polsce cala hierarchia prawoslawna. Teraz nalezalo podjq_c starania о jej legalizacj~.
Nie bylo to takie proste, mimo ze Rzeczpospolita coraz gl~
biej brn~la w sprawy tureckie, kt6re zacz~ly 'przybierac fatalny dla niej obr6t.
Przybyly w marcu 1620 r. do Stambulu posel polski Hieronim
Otwinowski zostal przyj~ty wyjq_tkowo ozi~ble. Podobnie przyj~to na Krymie innego wyslannika polskiego. W polowie 1620 r.
Polska zacz~la przygotowania wojenne. We . wrzeSn.iu Z6lkiewski z 8 tysiq_cami ludzi przeszedl przez Dniestr і wkroczyl do
1\ioldawii. Posilki moldawskie liczyly zaledwie kilkuset zolnierzy. 13 wrzeSпia ~atrzymano si~ pod Cecorq_, pod ktбrq_ ро pi~
ciu dniach nadciq_gn~ly trzykrotnie liczniejsze oddzialy tureckie і tatarskie. Kilkudniowe walki nie przyniosly rozstrzygni~cia,
ale w obozie polskim zacz~ly si~ niesnaski. Postanowiono kozackim sposobem utworzyc tabor і w tym szyku wycofywac si~
w stron~ granic Polski. Do katastrofy doszlo 6 pazdziernika,
w odleglosci zaledwie 10 kilometrбw od Dniestru і pogranicznego Mohylewa. Zdemor,alizowane wojsko zacz~lo uciekac, Ьіс
si~ mi~dzy sobq_. W ostatnim starciu zginql hetm,an wielki koronny Stanislaw Zбlkiewski, а do niewoli dostali si~ m.in.
jego syn Jan і bratanek Lukasz, hetman polny koronny Stanislaw Koniecpolski, а takze Bohdan Chmielnicki, ktбry znalazl
si~ przy Z6lkiewskim wsr6d 2000 Kozakбw posilkujq_cych hetmana.
Nieszcz~scia spadaly na Rzeczpospolitq_ jedne za drugimi. 15
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listopada szlachcic Piekarski dokonal zamachu na Zygmunta
ІІІ і ranil go czekanem w glow~. Sejm podjql decyzj~ о nalozeniu nowych podatkбw na wojn~, ktбre mialy wystarczyc na
60-tysi~cznч· armi~, ale wkrбtce okazalo si~, ze pieni~dzy starczy zaledwie na 35 tysi~cy zolnier:zy zaci~znych. Ich dowбdcq
zostal hetman Wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz, а jego zast~pcq podczaszy koronny Stanislaw Lubomirski. Pю1stwa europejskie zaj~te wojnq trzydziestoletniч nie tylko nie mogly udzielic Polsce zadnej pomocy, ale w dodatku cesarz zabronil werbun;..
ku zolnierzy w swoim kraju. Postanowiono wi~c zwrбcic si~ do
Kozakбw, аЬу wystawili 20-tysi~cznч armi~, ktбrej zagwarantowano roczny zold w wysokosci 100 tysi~cy zlotych. Suma byla
znaczna, ale rozdzielona mi~dzy wszystkich miala raczej symboliczne znaczenie. Krбl zwrбcil si~ nawet do Teof,anesa, аЬу zechcial posluzyc si~ swoim autorytetem і naklonil Kozakбw do
udzialu w wojnie z Turcjч. Poniewaz Teofanes spelnil prosb~,
mozna przypuscic, iz Zygmunt ІІІ obiecal uznanie nominacji wydanych przez patriarch~.
Dwбr polski znalazl si~ w bardzo trudnej sytuacji. Unici wywierali presj~ na monarch~, nalegajчc na podj~cie zdecydowanych krok6w przeciw nowo mianowanym biskupom prawoslawnym. То samo postulowal nuncjusz papie~ki. Krбl uczynilby tak
ch~tnie, bylo to bowiem calkowicie zgodn~ z jego· przekonaniami,
ale wбwczas nie niozna bylo nawet marzyc о ротосу Kozakбw.
Zbyt mocno zaangazowali si~ w obron~ prawoslawia, аЬу ofiarowana im zaplata czy tez udzial w podziale zdobyczy wojennej
stanowily wystarczajqcq rбwnowartosc wysilku, jakiego si~ podj~li w 1620 r., popychajчc Teofanesa do czynбw.

Kluczono wi~c, jak tylko si~ dalo. Wydano np. nakaz aresztowania НіоЬа Boreckiego, ktбrego oskarzono о- to, ze zostal mianowany ·metropolitq przez "samozwanca і agenta tureckiego",
Podobne. oskarzenie wysuni~to wobec Me~ecjusza Smotryckiego,
uтoczyscie wyklinajчc go z Kosciola katolickiego і utrudniajчc
mu v.тykonywanie obowiчzkбw duszpasterskich. Borecki · czul
si~ bezpiecznie pod opiekunczymi skrzydlami Kozaczyzny і nie
przejmowal si~ grozbami.
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Wybiegajqc w przyszlosc powiedzmy, ze dopiero w 1632 r.
hierarchia prawoslawna w Polsce zostala uznana przez krбla
Wladyslawa IV, lecz nie zostala zatwierdzona przez papieza nawolujqcego do obrony Kosciola w Polsce.
Tymczasem rok wczesniej, а wi~c w 1631 r., Zygmunt ІІІ
pisal do wojewody kijowskiego ро otrzymaniu wiadomosci
о smierci Ні о Ьа Boreckiego і о staraniach protopopa sluckiego
А. Muzylowskiego, ktбry chcial przejqc ро nim w sukcesji mitr~ metropolity, Ьу temu zapobiec, gdyz jak stwierdzal
krбl-

nam і Rzeczyposrpo:li!tej wieJ.,e na tym zalety, zeby czlowiek jaki- niesforny · d ЬuJnto:vndk na to ·. mie:js,ce przez . K1ozaki wsadmny nie byl, ktбry
Ьу ich potem buntowal і przeciwko katolikom, і unitom poduszczal. [... ]
Tedy i.qdamy Кlozakбw nщ>omiinac, аЬу milmo wol<i і podaJIШ.e nasze metropolity sobie nie kreowali.

Dodawal jednak, majC}c na uwadze
sach:
-

sytuacj~

panujqCC} na kre-

Masz tego jednak Uprzejmosc Wasza przestrzegac, zeby si~ tym
przyczyna nie dala do rozruchu jakiego mi~dzy Kozakami.

post~pkiem

Listowi towarzyszyla "cedula", w ktбrej monarcha zalecal
ostroznosc przy odbieraniu klasztoru-rezydencji zmarlego Boreckiego:
Je.Sliby Kozacy mona-ster ten w posesjq swojq W?Jiє:li і gromadq jЗJkq
ЛliieszkaJ.d, tedy [... ] pmestrzegaj tego, аЬу w odbieтr.miu ni.e przyohodzilo do jakiego 1m'!wi rozJ.an;ia, а za tym і do porwszeii'lia Кюrlallt6w і WSrlY'"'
tam

stkiej Uk:ra.::Lny 18,

_ І tak splotly si~ ze
stkiej Ukrainy'' ... ,

sоЬч

interesy Kozaczyzny, Cerkwi

і

"wszy-

ROZDZIAL OSMY
POI:.OCHYt СНА ТУ І DOMY - SKARBY · KOZACKIE - UBIOR ZAPORO:tCOW - IKQNOGRAFIA - WYGLi\D ZEWN~TRZNY KOZAKOW - UZBROJENIE - POzYWIENIE - PIJANSTWO - CHOROBY- MEDYCYNA LUDOWA

Na prrzelomie XVI і XVII stulecia Sicz nie prezentowala si~ okazale. Wprawdzie Lassot~ przywitaly salwy armatriie, ale poselstwo cesarskie zakwaterowano, w szalasach z chrustu, nakrytych skбrami koilskimi dla ochrony przed deszczem. Takich "kurnik6w" bylo zapewne wiele, skoro mogly naraz pomie8cic do
trzech tysi~y Kozak6w. Stanowily one tymczasowe pomieszczenie
dla wojska і stqd ich polowy charakter. Latwo niszczaly і r6wnie latwo dawaly si~ odbudowywac. Zap~~zajqcy si~ cmsem na
Sicz inkursanci tatarscy palili je doszcz~tnie; ogien jednak z rбwnq
silq trawil chaty z grubych bali, j.ak і .budy z chrustu. А Kozak6w stac bylo na przyzwoite budownictwo, gdyz znajdowali si~
wsr6d nich zr~czni ciesle, jak twierdzil Beauplan, "zar6wno сі od
budowy dom6w, jak і сі od statk6w" 1 .
W czasie wyp:ж;-aw wojennych, а Ьус moze takze na Siczy, dla
ochrony przed komarami і malymi muszkami dotkliwie kqsajqcymi ludzi pod wiecz6r, budowano tzw. polohy - niewielkie, dwu,..
osobowe namioty, w kt6rych spali "jedynie najwazniejsi oficerowie, jako ze nie wszyscy majq t~ wygod~, Ьу posiadac takie male
namioty" 2.
Budowa polohu nie wymagala specjalnych timiej~tnosci:
Ucima si~ 15 maJyc.h widelek z mrodej leszczyny g:r:uhoSci paJica, dhlgoscd ze d,w.ie і рбl .stopy аl'Ьо cos kio1o tegю. WiЬija si~ je w ziemi~, jeden
ko1o diru,giego, w odlegloSoi dwooh stc)p na d)Jugo5c і jednq sto.~ na szerokosc:. Nast~prui:e na gбll"'Ze uildada si~ w:ZІdl!u± рі~с lesiZjCZYIOOWY'Ch kijk6w
і opiera si~ je о te WiideJki. Jeszoze raz ulk.lada si~ рі~с k:Iijkбw, [ltym-
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czasem] zlozonych w }poprzek,

а

wszystko razem

wщze

si~

sznurem.

Nas·t~pnie

z ZewJil~tlrz powJ·ekaj& to tkaninq bawemian(l, kt6.ra do tego
oe}u zostala Wy!kc:mana іі. na te wymiary us;zyta. Tk3i11iilna ta nie tyl:ko
pokirywa gort::, lecz і WІSZystkie Ьоkі. Jedln.a cz~sc tej zasrony spu~cza
si~ а± do ziemi і podnosi u w.ej9ci·a. МіООта jq рос:Н:о±ус pod maJtera.c
Іu.ь lбzko, z оЬ:аwу Ьу si~ robac:two t~y nie pтzedos·talo 3•

Z rysunku dolqczonego do opisu wynikalo, ze nad tak zbudowanym namiotem rozposcierano dodatkowo tkanin~ spelniajqcq,
rol~ tropiku - rezerwowej oslony przed deszczem і palqcymi promieniami sloilca.
Wielu Kozakбw mieszkalo nie tylko na Siczy, lecz і we wsiach
і miasteczkach naddnieprzaiiskich, gromadzqc si~ jedynie przed
zapowiedzianymi wspбlnymi wyprawami. Ich 'byt nie rбznil sіє;
od warunkбw zycia prostych chlopбw і mieszczan. W 1622 r.
w Kaniowie znajdowalo si~ "150 domбw kozackich, ktбrzy powinnosci zadnej ani posluszeiistwa nie oddawajq"; natomiast domбw
"osiadlych pod posluszeiistwo" bylo tylko 140. W tymze starostwie lustratorzy znalezli dziesiє;c wsi, "со Kozacy trzymajq". W
starostwie korsunskim "wsi [... J nie masz, tylko futory miejskie
kozackie, ktбrych cz~sc do Korsunia, а cz~sc do Steblowa cic:}gnie". Podobnie ksztaltowala si~ struktura osiadlosci w starostwie
czer kaskim. "W tym miescie mieszczan poslusznych nr. 120 [... ],
domбw kozackich nieposlusznych w miescie і ро futorach wiє:cej
niz 1000". W innych miejscowosciach tego starostwa naliczono 221
gospodarstw "poslusznych" і okolo 900 kozackich. О starostwie
perejaslawskim z==1pisano m.in.:
W t~oh YJSiach pomienicmych jest pOiddany,oh posmszny:ch 280, . сі
za•dnej powin!noSci 3IIli cz~ nie dajq, tyФko sta<:,jq podstal'oScietml
na wy;ch,owanie slkJiada']ct; miedzy tYІmi podd.aJnYІmi w s•Юlacih mieszk.ajq
Kozacy, ktбrzy gruntбw і wszelakich pozytkбw zazywajq, z kt6rych :Zadnego po±yФk!u і posluszeilstwa l11ie masz, jest ich wi~ej ni:Z tysict'C s.

Wsie byly biedne, wielokrotnie w czasie najazdбw tatarskich
grabione і pustoszone. Jak sіє; wydaje, podstawowym budulcem
byly chrust, glina і sloma. Nawet zabudowania folwarczne nie
byly bogatsze. Swiadczyc о tym moze opis folwarku w Radomyslu, w Kijowskiem, pochodzqcy z 1631 r.:
13- Na dalekiej Ukralnie
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najpтz6d

iz"d~bka,

dю1m,

slomц

olkien

naikтYi1;y;

w

tyтZe

d01mu steil, z te)Ze sielni

З, ріес ·z,iel'Oiny, z izdeb'k! kom01ra cJш.'liJiSicial!la, gl:Шl4
oblepiona; po:d tq kom,orц lк~t:h dla· piw.a. W tymze domti piekaimilcZka
mala, росІіе niej kOmo.ra z clШ:1ust.u, gJИrщ ·оІЬlері.оnа; w podwбirzu sеІГІПі!k:,
росНе niego kiuІI111!iJk, glriJrщ o.bleфiony; w ·'tyпule podlwбirzU kom6!I' 2 cІhros
cianych, trzecia komora glinч oblepiona, · piwnica, gdzie nabial cho-

w niej

wajц.

W tym tez folwarku znajdowal. si~ browar, slodownia, gorzelnia, stajnia dl<a koni, dwa chlewy, trzy: obory, stodota, trzy
szopy і wreszcie spichlerz - takze "chrusci1any". Pobliska karczma
miescila w jednym budyn~u·. izb~, "komnat~". stajni~ і piwnic~

6

•

Nierzadko zdarzalo si~ tez, ze g:niezdzono si~ .w. ziemiankach, skleconych byle jak, wilgotnych, nie dajqcych odpowiedniego zabezpieczenia ·przed zimowymi chlodami. Na pograniczu Ро:"'
dola. і Kijowskiego Lassota widzial
ЬaJOO:zo. pi~lroe, uтodza.jne і

rozlegle pola і ZJi~e .upirawne, [1na ktб
. . wiele m.aJy,ch dziІWnych domб!W z otrworami dю str~e1acia,
stojцcyteh odd.ZJielm.ie, d:o kJt6J"yoh chlopi, g:dy na:g!].e і niep!I'ZЄIWIЇ!dz1ame
zostajц napadni~ci przez. ТЗІtаіrб.w, u:ciekajц і w nkh · si~ Ь1'Іоmч; dlatego
te.Z k~y chlop, gdy jed.zie w po;le, ma swtOijq ~с:Zтщ st'I"Zelib~ na szy.i ОІІ'аІZ
szabl~ luih taoolk u ООЮи 7.
rych

sta~o]

Zamozniejsi Kozacy mieszkali w domach zbudowanych z drewna, otoczonych Jicznymi budynkami gospodarczymi: stodolami,
szopami, stajniami, oborami і chlewami. Wszystkie one tworzyly
obszerne gospodarstwa - chutory. Opodal znajdowala si~ pasieka, dalej lqki, pastwiska і ziemie uprawn.e, zagroda dla owiec,
stawek, przy ktбrym niera:z wznosil si~ mlyn о jednym lub
dwбch kamieniach.
Do takiego gospodarstwa sciqgali na zim~ biedniejsi Kozacy;
za mizerne wynagrodzenie, cz~stokroc tylko za straw~ і dach
nad glowq pracowali przy oporzqdzaniu koni і bydla, przeprowadzali niezb~dne naprawy sprz~tu і zajmowali si~ remontem
bu-dynkбw .. Przypuszczalnie byly one w lepszym stanie niz te,
ktбry}ni opiekowali si~ dzierzawcy szlacheccy ~ pragnqcy szybkiego pomnozenia zawartosci kiesy. Nic tez dziwnego, iz pбzniej
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efekty ich gospodarowania budzily zgroz~ lustratorбw. W 1622 r.
pisali о miasteczku Niechoroszczy lezqcym w starostwie bialocerkiewskim:
ZastaJ.iSrn.y Wii-e1ki nierZC\:d, napiLZ.б.d zamek pu,sty, pQglnlily~ oЬlecialy,
bez wierzchбw,. niezamczysty, pale miejscami okoro ni~ powy~bieraiile.
W n~m nikt nie mieszk:a. Dzi.abo z~lшm.-e Iriemale, la:da jatko si~ ро ~iemi
Ьеz kбl і ооі wa:la,j~ce. [... ] Му, wdid:zi:ic wd.elki nief['~Zq!d і spust.oozenie,
і ty·ch d6Ьт zaJWd.ec:Lzenie, pobiedze1I11ie, przy,SIZlo nam od lust~acji supeтsedere [юtdsїtq:pic], p()l[liewai: nie byl ndlk1t, Іkto Ьу i1ch do -· I.ustraІCj.i podal. P.rzeto my pomiem001ego dziel"Zawc~, jako niepiOISЬusmego p!\arwu pos:politemu. in delatis [do111ieslielnlie] skaliboWii poda.jemy, z ty:m dolkladem,
аЬу skaгb instigatoтa [iSpraJW1c~] upcmmial, zeby ех delatione nostra. [rwe-.--·
dlug nasze~o diOniesienia] prze:cd!w takJi~u pos-tq;pil 8 .

Siczowcy stanowiqcy zalog~ Kosza Zaporoskiego nie mieli nieruchomosci. Ich majqtek stanowllo skromne odzienie, kon, troch~ amunicji, broii і ewentualnie zagrabione w c:zasie' wy:praw
kosztowniejsze drobiazgi. J esli ich nie stracili wymieniajqC na
zywnosc і wбdk~, chowali je w sobie tylko znanych miejscach.
Zapewne nieprawdziwe Sq opowiesci о wielkich skarbach· ukrytych czy to w. limanie Dniepru lub Bohu, czy w jarach albo
jamach wykopanych pod samotnymi- drzewami, specjalriie o'znaczonymi dla latwiejszego p6zniej ich odnalezienia. Kozacy rzadko
dorabiali si~ na wojnie. Bogacili si~ glбwnie d~i~ki nadaniom,
ktбre otrzymywali od monarchбw і moznych oraz dzi~ki wyzyskowi kozackich wspбlbraci, wykorzystywanych rбwnie bezwzgl~d
nie, jak chlopi przez szlacht~.
Szlachecka obyczajowosc przenikn~la do kozackich szereg6w.
Formalna rбwnosc, pokloriy wybijane przez starszyzn~ w czasie
narad przed zgromadzonl:l czerniq, wzajemne tytulowanie si~ "ра
nаті bracmi" czy tez "panami molojcami", nie mogly ukryc pogl~biajqcej si~ nierбwnosci majqtkowej. W slad za niq post~po
waly spory, waSпie, zatargi і wreszcie otwarte bunty przeciw
bogaczom zjawiajqcym si~ na Siczy w celu odebraiilia naleznych
im holdбw.
Gdy z poczqtkiem ХІХ w. powstal tzw. "R~kopis zaporoski",
zbierajqcy wiadomosci о skarbach ukrytych nie tylko przez Kozakбw, lecz rбwniez przez hajdamakбw grasujqcych na Ukrainie
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w XVIII stuleciu, zgromadzono w nim informacje о 315 skarbach przechowywanych rzekomo na Prawobrzezu. Wlasciciel r~
kopisu, jakis stary Zaporozec, twierdzil:
jeden Kozalk: przeka.;uje dr.ugiemu w.1adoonosci, gdzie s~ schowane
skairby. Kaidy ~DІZaik WJiedzial, gdzie le:laly wszystlkie te skamby. Jeden
-u.mr.ze, wie d·rugi; stary mclodemu opowia,da. Wszystko dlartego, Ьу jaiki:s
s'karb nie przepadl ghtpio, lezq.c w zіеші. І znalazl si~ taki jeden гo
zu.mny .pisarz. па ZaporotZ;u, ktб:ry postanowil sp:i:sac WSІzysttlcie skatrby,
gdzie і j.a;k lєZ~.

Informacje zawarte w r~kopisie byly wprawdzie niezbyt dokladne, ale і tak do dnia dzisiejszego nie odnaleziono zadnego
z ukrytych skarbбw. R~kopis zawieral relacje typu:
W KюmSІurniu, na tej stronie, gd:zie рі~с mogilek. w kupie, na zachodzie slonca, odmierz 7 stбp і szukaj. Znajdziesz czapk~ winnick~, jak
powiedziano, z piend~d:ZJmi - ШЬ - Na Popowej Lqce byro ir6de~o.
Ptr..zy :lJr6debkiu Sltal dq;b. W !:oorzemie w.bito zeJ.azn~ spis~. Od: d~bu do
Zтбdel!ka odiffilierz trzy raty.s.zcza [spi!sy W. А. S.] і Іюр, а1е ze darni~ zakladali, wi~c niegl~boko 9.

Gdyby w tych wspanialych opowiesciach byla chociaz czqsteczka prawdy, kosztownosci, czy to nagrabione, czy zdobyte
na wojnie, niezdolne byly napelnic pustego zolqdka, gdy na calej Ukrainie pabowaiy nieurodzaje. А lat nieurodzajnych bylo
wiele. Powodowaly gl6d, zmuszaly do. zywienia si~ byle czym,
zwi~kszaly liczb~ chor6b і przyczynialy si~ do wzrostu smiertelnosci.- Glбd panowal na przyklad nieprzerwanie przez szesc
kolejnych lat, od 1569 do 1575 r.; potem, w pierwszej polowie
XVII stulecia powtarzal -si~ w latach 1630, 1636 do 1639 oraz
1648 do 165110.
Rбznice majqtkowe zacieraly si~ jedynie w czasie wypraw na
ulusy tatarskie czy tez na Morze Czarne do posiadlosci tureckich na jego wybrzezach zachodnich і poludniowych. Brano wбw
czas ze sobq tylko to, со najniezb~dniejsze і со moglo przydac
si~ w drodze lub w w.alce. Gl6wnym pozywieniem byly wtedy such,ary przechowywane -w duzych beczkach, ktбre wrzucano do czбlen. Suchary wydobywano przez otwбr szpuntowy.
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Pr6cz tego, w jednym antalku znajdowala si~ gotowana kasza
jaglana, w drugim ciasto rozcienczane wodq. Kasz~ mieszano z ciastem, robiqc tzw. salamach~. Beauplan pisal о niej
bez entuzjazmu: "Potrawa ta jest kwaskowata, lecz bardzo jq
lubiq, sluzy im za jadlo і napitek [... ]. Jesli idzie о mnie, nie
znalazlem w tym nadzwyczajnego smaku" 11 • Post~powanie Kozak6w w czasie wypraw r6znilo si~ znacznie od obyczaj6w panujqcych na Siczy czy w innych miejscach, gdzie mies:zkali Zaporozcy. Ten sam Beauplan konstatowal ze zdziwieniem:
W czasie swych wypraw lud ten zachowuje si~ dosyc wstrzemi~zli
wie. Jesli majdzie si~ pomi~dzy nimi pijak, dowбdca natychmiast kaze
g.o WYJl'ZJUC,ic w mo1rze. Nie wo:lino im tei rюsic przy s01Ьіе z.adnej wбdlki,
al,boІWiem wy.soce sobie ce~nict Wrstrzemi~zliw,o.sc po.dczas wypraw і ekspedy.cji 12.

Lodzie wypelnione byly ро brzegi zywnosciq, broniq. і amunicjq. Sami Kozacy wkladali na siebie tylko rzeczy najniezb~d
niejsze. "Ubrani Sq wszyscy w koszule, kalesony, ро sztuce jakiejs lichej szmaty na zmian~, tudziez jednq czapk~" 18 • Mimo
wszystko wydaje si~, ze sporo w tym zwi~zlym op1s1e przesady. Noce byly chlodne і tak skromna odziez nie dawala· wystarczajqcej ochrony przed zimnem.
W poczqtkowym okresie istnienia Kozaczyzny, gdy nad Dniepr
ciqgn~lo okoli~zne zubozale chlopstwo, uciekinї"erzy z panstwa
moskiewskiego і Krymu, bieda zaporoska byla czyms przyslowiowym. Wtedy chyba zrodzily si~ ludowe ріеSпі m6wiqce о tym,
ze: "Siedzi Kozak na mogile і lata poгtki", czy te.z "Ko:mk dusza serdeczna - а nie ma koszuli". Bogaty ubi6r nie byl mu
zresztct potrzebny. Najbardziej kosztownq odziez 2;darlby juz ро
kilku dniach polowan, stepowych w~dr6wek, przedzierania si~
przez g~ste chaszcze і moczenia w wodzie.
Wspomn.ienia z tamtych lat przetrwaly dlugo і dalekim echem _
odezwaly si~ w Pamiqtkach Soplicy Henryka Rzewuskiego. Narrator zobaczyl w Kahorliku, we wlosci humanskiej
kdlЮu Kozalk:6w, kit6rych st·rбj ·zna.cznie Ьoga.ctwem si~ rб:imil od W·szystkich innych. Nosili SІza:-arwaтy g,ranatowe ze zlotym galonern, pбbkon-
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tu.SJze p~soJWe Z wy1otanii WJis,zqcymi,. zupamiki Z bialego atlasu, раІS jedWaJb'lly z fr~dzrlami z1otymi і czapiki wys!Жde z s:iiwego ЬaJramik:a, а z wieгz
c.hu k.t6ryc:h wis;ial ро kaJrrk jakby WOII'eJk pq.soweg.o suilm1a z lwta:sem
z]ю,tym.

1\'l!ejscowy Zyd zapytany, kto to jest, odpowiedzial:
А wy czuzyj, sze~o ne Zil1aje,te zaJporoskkh KozaJk6w? [... ] Те ЬogaJte
zupany one· ne z soboju prywezly, Ьо w Siczy ne hodyt tak ubyraty
sia, ale w HumaJniЇ:u lш,pili. Nym s1onlloo zajde, to wy tch oЬaczytt;e, jaik
оrШ. u sеЬе clюdzq І rzeczyJW1Ї!scie jeszcze d:w6cll godziln nie mint::l:o,
а jaik ZЗJCZC\1 ]ch ZYI<i r.aІchOIWiac, zabral i:m оо d:a grosza wszystkie tch
pienic:tфe, ze .tylko kaZidemu ро klilka pi<iitaJkбw . si~ zosta~o. Do\PЇІeJr<O oni
kazali · росіас sohie kadJk~ naa:>e]J:nJi.oo.q dziegciem і jede."l ро drogim w
pi~knym swoim ubiorze do niej wlazil і zanurzywszy si~ w dziegciu
ро szyjt::, dopie:ro гоzЬіет.аl S>i~ і caly swбj u.bi6r, jaiklby gaгdzqc mam~s
oiami sw.iata, na u•Hc~ гz·u~, аЬу go WІ:zllql, kto zechІCe; і czapk~ to
samю, rownie d.ziegюi.em jq powadaw.SІZy. А potem kaidy sit:: ubieral w k{)szu1t:: w loju zmЗІСzапщ [dla 'Ochoo!Ily pгzed roЬaictwem] і siermiEЖt::, w kt6·rej
S1czy wy.s;zed.l, і z biczem w r~ku, dюbrze pijani, wyszli 14.

z

Swoista moda і szyk kozacki nakazywaly demonstrowac brak
dbalosci о ubior. Z drugiej wszakze strony swiadczylo to о n~
dzy panujчcej wsr6d przewazajчcej cz~sci Zaporozc6w. О nich
mбwiono: "W dzien czlowiek, а w nocy zwierz~". Lachmany,
prymitywnie uszyte- odzienie z prostego pl6tna і ko:zich sk6r,
stanowily najcze:sciej spotykanч odziez Nizowc6w. Gdzieniegdzie tylko pojawiala si~ bogatsza cz~sc garderoby: trzewiki safiahowe, pas ze .zlotoglowiu czy tez mocno juz zbrudzony kontusz, b~dqce resztkami lupu zagrabionego w czasie jakiegos najazdu na kupc6w w stepie lub szlachecki dworek.
Twierdzono, ze kiedy Kozak ubierze koszul~ lub spodnie, nie
zdejmuje ich az do chwili, gdy same z niego nie zlecц. Podobno
"nie wypadalo'' post~powac inaczej 15.
W miare: wzrostu sily і. znaczenia Kozaczyzny, dzi~ki corocznie ponawianym wyprawom na Krym, napasciom na naddnieprzanskie majqtki, ograbianiu karawan z towarami czy tez karczmarzy zydowskich, zrabowane mienie stawalo si~ glбwhym zrбd
lem dochodu Zaporozcбw. Stqd tez pochodzila ich odziez. Dopiero w6wczas zacz~li nosic kozuchy, kaftany, koszule z cienkie198

go p16tna, czapki, skбrzane Ьдtу, szarawary і ozdobne drobiazgi, jak np. guzy czy zapinki z drogocennych kamieni. Zdobycz,
ktбra wpadala w ich r~ce, bywala czasem tak wielka, ze drogie
jedwabie darli t:J.a kawalki і robili z nich onuce.
Bohater jednej z dum ukrainskich Kozak Holota "mial na
sobie szaty wspaniale'':
. Trzy liche sierщi~gi splowiale:
J edlna wy:ta.rta, druga pcxdarta,
А trzecia і cisrii~cia na smietnik niewarta.
А jesaюze ma :Юazak pos.toly [lapcie] wdqzOIWe
І OOliU'Ce ldtajkow.e. '-Iscie kobiece, szmaciane
І zawi~i jediwabne Dw.alk:roc lro;Ьiece, iscie loooopiane.
А jesU:ze na glow:ie Kozaka
Py:szni siE: czapka baл-arua,
G1iow~ z wierz-chu dzi·u:rct aslania,
'DrЗІWct pod:szyta,
Wiatr·em , podbita,
Gdzie zaw.ieje, ta~m ria wskWos przechodzi
І Ко~а~а mlodego· chlodzi.

Holota zastrzelil, ·-w

staгciu Таtага,
(

і

sprawdzil,

f;ZY

nie zyje,

[... ] dobrze zatdbal,
. Buty t.atarskie selqgal;
Na swoje nюІgJi kюІZac:lkie obuwal..
Od.zienie sci::}'g,al;.
Na sw·oje plecy kюza:c.kie odziewal,
Oza.pk~ jedwatЬnq zdej.muj·e"
Na swoj::} gloiW~ koza,ak'l od,ziewa.
Kcmd.a taltarns!kiego za pawody ujmuje,
Do ~odu S:iJczy awa~je,
Таm sabie pi.je і uczt·uje 11f.

Podobnie oblowili si~ Kozacy w czasie powstania Chmielnickiego ро bitwie pod Korsuniem,
~dzie. Orda wzi~la ndeoszaoowari::}, zdobyrcz za:r6wno w ik:ooiach і ry;nsztuntk'U, jak - n.ajЬard'ziej - w jei:lcach, ktбrymІi byl:i і moi2mi panowie, і pami~ta, і pospoHte wojSiЮo; а K·ozacy :zшбw wzbogaІCild si~ w
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obozie polskim tak wielkich
cen:ie 17•

panбw,

ze

srebro sprzedawali

ро

niskiej

Inny kronikarz twierdzil, ze na wojn~ wraz z Chmielnickim
Kozacy szli bardzo podle odziani і rzadko si~ zdarzalo, Ьу
ktбrys z nich prowadzil ze sоЬц wi~cej niz jednego konia, natomiast ро bitwie korsunskiej kazdy mial ро 3-5 koni, cz~sto
w bogatej uprz~zy; gdy zas odzia1i si~ w zdobyte szaty, "to popatrzywszy na nich z boku lub z g6ry jakiejs na nich, mozna
bylo powied.ziec, iz sц to niwy pokryte rozkwitlym holenderskim
albo wloskim makiem" 18 . Beauplan potwierdzal te wiadшnosci,
piszцc о Kozakach: "Nic prostackiego w sobie nie :rnajц prбcz
odziezy", і dalej: "Lubiц si~ stroic, со okazujц oblowiwszy si~
na rabunkach u sцsiad6w, w innym przypadku strojц si~ \V szaty dosc pospolite" 19.
Pewne informacje о ubiorze Zaporozcбw znalezc mozna na
zachowanych ikonach, rysunkach і obrazach anonimowych artyst6w. Pochodzц one gl6wnie z ostatnich dziesi~cioleci XVII
oraz z XVIII stulecia. Najcz~sciej spotykanym, ulubionym motywem przedstawianym przez malarzy byl Kozak siedzцcy na
ziemi і grajцcy na bandurze lub prymitywriej balalajce. NosH
zazwypzaj prostц, Ьіаlц koszul~, sredniej dlugosci kaftan zdobiony haftami, z ciemnym wцskim kolnie:r.zem і podobnymi mankietami, szerokie szarawary zawfu.li~te pod kolanami oraz sk6rzane, prawdopodobnie safianowe buty. Na jednym z obrazбw
przedstawiajцcym Kozakбw na lodzi mieli oni na glow.ach wysokie, zalamujцce si~ і opadajцce na plecy czapki koloru czerwonego. Zaporozcy lubowali si~ zresztц w jaskrawych, zdecydowanych kolorach, szczegбlnie w czerwieni і rбznych odcieniach niebieskiego.
Jednymi z najdawniejszych znanych nam portretбw kozackich byly wizerunki wata.zk6w z czas6w Stefa~a Bat_orego: Iwana Podkowy і Hawryly Golubka. Zachowaly si~ one w kopiach
XVII-wiecznych sporzцdzonych z XVI-wiecznych oryginalбw.
Obydwaj Zaporozcy majц na wygolonych glowach wielkie czuby; wцsy Podkowy dlugie, opadajq nizej brody; 'Golubok ma je
kr6tsze, lecz bardziej rozrosni~te і krzaczaste. Pierwszy z nich
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ubrany jest tylko w kaftan, drugi · - w strojny zupan, na ktбry
narzucil bogate futro z wielkim kolnierzem. Obydwaj nalezeli
do starsz~ny kozackiej, st~d tez ich stroje znacznie rбznily
si~ od skromnej odziezy, jak~ nosila czern zaporoska. Podkowa
byl nawet pretendentem do tronu hospodarбw inoldawskich, а
Golubok - pulkownik1em kozackim, ktбry zgin~l w 1588 r. w
bitwie z wojskami cesarskimi pod Byczynq.
Powszechnie znany . byl portret Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego, reprodukowany w ksiqzce Kasjana .Sakowicza, rektora kijowskiej szkoly brackiej. Ksiqzka wyszla w 1622 r. і nosila tytul: W~ersz па zalosny pogrzeb [... ] Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego, hetmana wojska [... ] zaporoskiego. Sahajdaczny
wyobraz001y byl na koniu, na glowie mial duzq futrzan~ czapk~,
ubrany w dlugi kaftan, szarawary і skбrzane buty z Wqskimi
szpicami; w r~ku trzymal bulaw~, przez ramiє: przerzucony mial
kolczan ze strzalami, do pasa ро prawej stronie przytroczonq
szabl~, а luk znajdowal si~ przy siodle. Wizerunek byl о tyle
nietypowy dla kozackiego wojownika, ze Sahajdaczny mial na
nim .dlugq, g~stq brodє:, gdy powszechnie wiadomo, iz Zaporozcy golili si~ dokladnie, pozostawiajqC tylko Wqsy і czub na glowie.
Liczne portrety Bohdana Chmielnickiego byly zazwyczaj wzorowane na rozpowszechnionym w XVII w. miedziorycie autorstwa Wil1ema Hondiusa, artysty holenderskiego і nadwornego
artysty krбlбw polskich. Stqd tez nie zawierajq one istotnych,
rбzniцcych si~ od siebie cech. Chmie1nicki wyobrazony jest na
nich w dlugim zupanie z ozdobnymi guzikami, na ktбry narzucil rбwnej dlugosci futro spiє:te pod szyjq kosztownц broszц. Byl
przepasany szerokim pasem, na glowє: ~as mial nasadzony futrza.ny kolpak z ciaplimi piбrami і z guzem z drogocennych kamieni.
Z poczqtkiem XVIII w. anonimowy artysta namalowal 'dziesi~c portretбw hetmanбw kozackich, ktбre mialy Ьус il ustracjami
do kroniki Samuela Wieliczki. Przypuszcza si~ na\\ret, ze ich
autorem byl sam kronikarz 20. Byly to portrety: Bol'ldana Chmielnickiego, Iwana Wyhowskiego, Jerzego Chmielnickiego, Pawla
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Tetery, Iwana Brzuchowieckiego, Piotra Dorosz~nki, Demiana
Mnohogrisznego, Michala Chanenki, · Iwana Samojlowicza oraz
Iwana Mazepy. Z nich jedynie В. Chmielnicki mial na sobie
zbtoj~, а wlasciwie bojowq kolczug~; pozostalych hetman6w malarz ubral w stroje polskiej szlachty, .indywidualizujqc ich rysy,
w zaleznosci od roli, jak::t odegrali w dziejach Kozaczyzny .. Podobne, schematyczne potraktowanie wyobr.azonej postaci dostrzec mozna w wotywnym portrecie. pulkownika lubie:rlskiego
Leoncjusza .Swiczki, pochodzqcy~ z przelomu X,VII і XVIII stulecia.
R6wniez , .w zupanach przedstawil st~rszyzn~ ko:zackq . nie~
znany artysta щ1. rycinie za tytulowanej Poswi~cenie chorqgwi,
zamieszczonej w mszale nalezцcym do ~azarza Ba~_anowicza,
rektora. kijowskiej szkoly brackiej, arcybiskupa czernihowskiego і zalozyciela drukarni w Nowogrodzie Siewierskim. Mszal ten
powstal. w tamtejszym, manasterze, w 1665 r. Wszyscy Kozacy,
а wsr6d. nich na pierwszym planie hetman і chorцzy, ub.rani
byli jednakowo, z .odkrytymi,. wygolonyщi glowami z oseledc~m
(nazw!a k~py wlos6w pozostawianej na czubku glowy ро wygo;~
leniu bok6w). Byli przepasani cienkimi pas~mi. · Na szt~naarze~
trzymanym przez chorqzego, widnial krzyz wsr6d gwiazd, wspar~
ty na p6lksi~zycu zwr6conym rogami ku. g6rze.
Kozacy wybierajqc dla siebie odziez · dba1i · hie о jej ·ozdobnosc, ale przede wszystkim о to, аЬу nie kr~powala ruch6w.
Вуіо to bardzo wazne w czasie wypraw. R~ce :inusia:ly miec pelnq
swobod~ we · wladaniu szablq lub pikq, p'rzy prowadzeniu konia
lub wioslowaniu.· ·
Najbardziej wszakze charakterystycznym dla Kozak6w byl
wspomniany juz oseledec. Wedle opowiesci Korza, s~dziwego
Zaporozc.a, spisanej na poczqtku ХІХ w.:
Zaparoo_cy ooЬrze, UІЬietrai:i si.~ bogat.o і pd.~kni.e; gfuiWy
do tegю jeszюze my:dl·em posunCIJI'IU.jq, а!Ьу lepiej w1osy rosly; jedynie czupryn~ pozostawiali na glowie, dlugц chyba na arszyn
[przeszlo 70 om], czamч і kJrE:Іoorщ. WY'smaroje jq, zaJkr~i dJwa . а:І,Ьо
tгzy razy za lЄІWе ucho і po!Wiiesi. Zwisa wi~c ona аІі do sam.ego rami:e..;
nia [... ]. !1runy ~аВ weimie і pr:ze(Wiiq±e S!WIOjq eщpryttl~ ws;tq±~k~, zakJr~
c.i jq na ~Ьі:е і ta:k kladzie si~ spac. Kiedy ra\IIO wsta:nie і jq гo1Z1W1i..=i±e;
NosdJli

gоШі.

s:i~

Ogalч, і
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u niego jaJk owczy ogon. [... ] Вziewc:z.~ta dbajct о w.aJГkocze, а Zapoczu:pry;ny. А jesli juz nad2JwYiczaj dht:ga WYJro.snde, wбw.czas К;ozak
-naj;pi,erw zaw~inte jq 1na lew·e u:cho ~ z tyht .gl:O!Wy pr1zeprowa.Jdzi na U'CihO
prawe. І ta!k chodzi. ВТіоdу gоІШі rбwn:iez, tyLkю wqsy 7ЮistaJW1aИ, hodujq·C je do l11ieb}'l.walyюh Doomdaxб!W. Jak je ufaгbuje, jak uozei'IIli, jak wreszcie gгzeЬieniem rozczesze, tю CІhaciaz bE:dzie staxym КюzaJkiem, wyg~qda
na takiego mЬodzieil!ca, ze hej! [...] · I!nlny weZmie je w oby:dwie r~ce,
pod.niesie do gб:ry і pozalk:lada na uszy, а one ].eszc.ze poni±eoj usm zwisajq.
Na g1:ow~ naiklada1i wysюlkq czapk~ do szpica, z kar.akulOJWq оЬwбd:.~з.
· na сwіеп~ arszyna szerokq, z dnem sukieiШym koloru, czerwonego lub
zielonвgo, na pбltorej 6wier:ci wysOikC!, na w·аІСіе, [... ] ze sІгеЬrnщ kitct na
w•ierzchu і guzi:kiem, ldorym ]ct przymo~cowyw.aюo, аІЬу sli.~ nie p~tala.
Ob,rze:Ze с:щ:Рkі sluzylo К-оzаІkюІІn cz~tio zamiast szkatul1ki lub kies·zeni:
chowali tam cza:s·em tyton, kJrzesilwo, f,ajik~ lu.b rooek z taЬakq; zwl!as~cІZa
fajk~: jak wyjq} jq z ust, to ZЗJtY,kal za cza,pk~. [... ] ZЗinim Кorz.a!k nalozyl czapk~, zawija} S!WiOI]C! czupryn~ щ UІCho і potem klaldl :сщрk~ na
glow~. Jaik whral cza1pk~, to dopiero czul si~ Koza.Jkliem: to byla najwazndejsza cz~sc uЬгаm.іа kюzackiego.
Potem wrkladal c:zer!kiesk~ [tultaj, prarwdopoІdiQibnie rodzaj kOIIltusza W. А. S.], dhlgq ро lюla.Jn.a, koliOI"''W<'\, Wyls.Zywanq w rб:Zne DOslialy і wzory, z guzikami, na · sznurkach · jedwabnych, .z dwoma kieszeniami z :tylu,
z dwoma haczyІkami na pi:stolety ро boroa:ch {...]. Za:pпte. ~zer1kiesk~ na
gu:zJ~kii, opasze s;i~ pa:sem, і g:otO!Wy. А pasy I'!Ob~ono albo z s~Id, аlіЬо
z jedwab~u tuт.ecikJieg·o Iu•b pe·rskiego, szero\kie і dlugie [... J na drziesi~c
і wi~ej aJiiS'ZYIIlOW, szerokie na pб)rt;m'ej Сwіегоі lub d.wie. Konce mialy
zlote 1ub sreЬrme і do nich przyrwi:ctZyiWalliO j~ze sznu:<r.eczlki · jeidrwaЬne.
Opr6cz dfugk.h pasб;w Zaparoocy nosili r6WIIliez krб!tlkde, zroiЬil0111e ze
skбry lub SІРlеюіюmе z wros.ia. Z tyhl na:szywali na nie fr~cШJle, а z przodu pє:telki, s[p'I1ZctczJki і rzemiende do . przy:twrierdzania kilnd±al6w, szabel
і fajek. [... ] Gdy Zaparo;l)ec pmy;wiesdl kinJd2;a.l l szaьi~, wбwczas. uЬieral
kafta;n Iu;b zU(pal!l. Byl to u,b:iбr abs.zer:ny і dЬugi, prawie do 'Samych Юo
stek, z · szerokimi r~kawami [... ]. Kaftan byl. innego koloru · niz ··czerkieska. J.esli czeг.kiieska byla c:zOOWЮIIla, t•o karfttШl byl bl~ki!tiily lru;b .nieiЬiiesik!i.
Byl taikz·e haftowany zlotem,. z rб2юу.mі zlotym'i wzocami, gu1ЛJkami · [... ].
WlS'l

гoz·cy о

Mial on, wedlug polskiej mody, tzw. wyloty. W zaleznosci od
sposobu ubierania si~ zmieniala si~ liczba owych wylotбw. Ko~k
na koniu, w galopie, z wolnymi r~kawami powiewajqcymi na
plecach, vvyglqdal rzekomo, jakby mіЁй przypi~te skrzydla.
Na kafta1n nakladan·o czasem kirej~, dЬu,gi plasicz · si~gaj'qcy d1o pd.~t,
bez r~kawбw, wyikІOil1any ailbo ze skбiry, а1Ьо te2: z sukina . W·ehli.an~.
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[... ) Do tej o:Ьs.zernej odzie!Zy doC'hodzily rб.wnd.e oЬszeгne szarawaтy sukienne, z nankinu - і tu kieszeil., і tam kieszeil. - obydwie obszyte
ро brzegach z wierzx:hu zlotyш haftem. Byly rбznego koloгu, glбw:nie
ni·eЬies!kie. Spodnie ЬуІу tak d}u,gde, ze zawilni~te dІo·tykaly ziemi. [... ]
Pod sza;rawary ubierarno buty s.afianawe, ~бfte, zielone, czerwone ze zlotymi, srebrnymi і miedzianymi podkбwkami, z wчskimi nosami. Butбw
me Ьу~о w.i,dac, jedyn.ie nю5у 1u,b obcasy, tak n:i!sk;o spuszczali na -піе Zaporo.zcy swoje szarawЗII'y. Z daleika wydawalo si~, ze to ЬаЬа stoi w
spбdnicy. Jak idzie Kozak, to jakby zagiel rozwinчl 21•

Bogate stroje kozackie, kt6re zac;z~ly si~ rozpowszechniac na
dopiero ро powstaniu Chmielnickiego, szyte byly z
jedwabiu, sukna polskiego і angielskiego, z karmazynu і aksamitu. Ich krбj byl mieszaninq mody polskiej (kontusze, zupany)
і orientalnej (wysokie. · czapki, szarawary, szerokie pasy). Byly
niezmiernie kosztowne і dlatego tez niewielu moglo sobie na nie
pozwolic. Biedniejsi nasladowali zamozniejszych, uzywajqC jednak prostszych і tanszych materialбw, nie mieli tez bogatych
ozdбb і haft6w. Natomiast wszyscy Kozacy wielkq wag~ pr:zykladali do broni, przy czym w najwyzszej cenie byla u nich
bron nie tyle niezawodna, ile sprawiajqca wrazenie bardzo wyszukanej.
Sposrбd uzbrojenia kozackiego, оргбсz ·artylerii, Beauplan
wymienil strzelby, szable, krбtkie pik.i і kosy osadzone na
sztorc. Z ikonografii і zachowanych zabytkбw wiemy, ze dysponowali takze lukami, pistoletami oraz kindzalami. Uznav--ani byli powszechnie za swietnie Wladajqcych kazdq broniq palnq,
podkreslano zwlaszcza ich szczegбlne umiej~tnosci jako artylerzystбw. Proch і kule wyrabiano na Siczy, przy czym ol6w sprowadzali Kozacy z zagranicy, natomiast saletr~ wytwarzali praktycznie па calym Naddnieprzu, we wszystkich starostwach Kijowskiego і Braclawskiego. Proch produkowany na Siczy uwazano za znacznie gorszy od tego, ktбry sprowadzano z Polski lub
z terenбw Lewobrzeza czy Rosji.·
Armaty, ktбrymi poslugiwali si~ Kozacy, odlewano \\. Polsce, Turcji czy Rosji і we Wloszech. Byly to mozdzierz€ o1·az·
dziala z utwardzanej miedzi, kutego zelaza oraz zeliwa kalibru
40-60 mm.
Z~porozu
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Rusznice wyglчdaly przerozn1e, zalezalo to od ich wytw6rcy.
nazywano je "samopalami". Przewaznie mialy dlugie lufy, а wystrzal nast~powal dzi~ki iskrze skrzesanej przez krzemien і powodujчcej zaplon prochu. Та sama zasada byla stosowana w uzywanych przez Za porozc6w pistoletach. Zazwyczaj
starali si~ ich miec ро cztery, przy czym dwa nosili zatkni~te
za pas, dwa zas w kaburach na szarawarach. Bron utrzymywali
zawsze w wielkiej czystosci; jedynie przed wyprawч mazali jq
1·oztworami powodujqcymi rdzewienie, аЬу refleksy swietlne nie
zdradzily przedwczesnie przeciwnikowi przygotowywanej napasci.
Cz~sto

W powszechnym uzyciu byly spisy, skladajчce si~ z 3,5-4-metrowego drzewca і zelaznego grot,a na koncu. Z drugiej strony w drzewcu plizewiercano dziury, w ktбre wkladano rzemien
do pгzytwierdzenia kopii do nogi jezdzca. Niekiedy pod grotem
umieszczano zelaznq poprzeczk~, kt6ra uniemozliwiala zbyt gl~
bokie wbicie ostrza w cialo nieprzyjaciela. Zdarzaly si~ rбwniez
kopie ob.ustronne, z grotami na obydwu koncach. Коріе czy tez
spisy sluzyly Kozakom nie tylko jako bron, lecz r6wniez jako
zerdzie pomocne przy przechodzeniu przez miejsca grzqskie і bagniste.
Szable byly sredniej dlugosci і niezbyt zakrzywione, raczej
proste, gdyz takie wlasnie najlepsze byly do walki. I:t~koj esc
wykonywano gl6wnie z metalu, rzadziej z drewna. Pokrywano
jq sk6rц і dosc cz~sto zdobiono. Noszono je w pochwie przywif!:zanej rzemieniami pod pasem, z lewego .boku. Kozacy uwazali
szabl~ za bron niezawodnq. Niejednokrotnie tez obdarzali jq pieszczotliwч nazwq "siostrzyczki", а udany cios nazywali "pocalunkiem". Nieraz tez szabla zaporoska oddawala ostatniч poslug~
swemu poleglemu w stepie wlascicielowi, gdy nіч wlasnie wsp6ltowarzys:ze kopali m u gr6 Ь.
Groznq bron stanowily czekany, zelazne mlotki bojowe, majqce z jednej strony t~py obuszek, z drugiej - spiczasto zakonczone ostrze. Osadzano je na krбtkim, kilkuclziesi~ciocentymetro
wej dlugosci drzewcu. Silne uderzenie czekanem potrafilo rozbic
najmocniejszy pancerz.
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Luki byly broniq, ktбrej uzywano od pierwszych lat istnienia
Kozaczyzny. Zaporozcy przej~li je od ·Tatarбw і Turkбw. Prawdopodobnie nie wyrabiali ich sami, lecz stanowily one zdobycz
wojenJЩ. Noszono je ·przytroczone do boku, w sajdakach z kozlej skбry, w ktбrych rбwniez znajdowaly siE: strzaly. Kozacy
szybko nauczyli siE: nimi poslugiwac і zaslynE:li jako dobrzy і cel;..
ni lucznicy.
Z innych · rodzaj бw broni wymienic nalezy przede wszystkim
kindzaly niezb~dne vi bezposrednich starciach pieszych, piers
w piers :z nieprzyjacielem; а oprбcz tego - jatagany і buzdygany. Jatagan stanowil rodzaj kindzalu о lekko wygi~tej klindze
і т~kojesci bez j.elca; natomiast buzdygan, ktбrymi poslugiwala
si~ starszyzna; byl ро prostu bulaw~ о glowiey rozszczepionej
na kilka (przewaznie 6-'-8) stalowych рібr.
Do bojowego wyposazenia kozackiego nalezala tez prochownica (rozek na -proch); noszona za pasem, oraz nahajka uzywana
nie tylko do popE:dzania konia, lecz і smagania przeciwnikбw.
U przчz ko:iiska і siodlo· mialy тбznу · ksztalt, rozmaicie tez byly
zdobione. Wszystko zalezalo· od zamoznosci wlasciciela. Niekiedy
musialy wystarczac postronki zrobione ze sznurka і byle jaka,
chociaz moc~no przytroczona, derka.
W pelni uzbrojony Kozak mбgl Sтi~lo stawac do porбwnail
z najlepiej wyposazonymi w bron zolnier.zami armii e.uropejskich,
przy czyro dodac do tego nalezy, iz kazdym rodzajem uzbrojenia wladal wysmienicie.
Pozywienie ich bylo bardzo proste, а jak to juz widzielismy,
w czasie wypraw nawet skromne і nader jednorodne. Kazdy
z Kozakбw potrafil przygotowywac jadlo, "umieli ріес chleb,
przygotowywac mi~siwa rбznych gatunkбw, warzyc piwo, sycic
miбd, .warzyc cienkusz, palic wбdk~· itd." 22 Jedli wszystko, czego
dostarczala im bogata przyroda: ryby, raki, owoce czy tez mi~so
rбznego rodzaju. Najpospolitszч potrawч rybnq byl wywar z ryb
(rosбl rybny, tzw. ucha), ale spozywano tez ryby w postaci gotowanej. Beauplan wspominal w swym "Opisie Ukrainy" о Kozaku, k~бrego zastal nad Samarч,
gdy gotawa1 sоЬі:е ry;b~ w dlrewmanej milsce @dбr~ Polacy і Kozacy nosz~ zwykle z tylu l~ku u siodla, Ьу z niej konie роіс). W tym
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celu гoZIZarzal on na ,ogniu kamyk.i,
z wddq. Ту1е raІzy to. p01wt~zyi, а2:
stala u.gOitюwana 2з.
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rуіьа

zo~

N а Siczy gotowaniem .zajmowali si~ kucharze, przy czym
kazdy kuren mial swojego wlasnego kucharza. Pomagali mu mali c~lopcy noszqcy wod~ oraz dbajqcy о czystosc kotlбw і naczyn. Prбcz znanej nam juz salamachy przygotowywano takze
inne niewyszukane dania; np. teter~ lub szczerb~. Teterq nazywanQ mqk~ zytniq lub pszennq gotowanfi na kwasie, natomiast
szczerbq --:-- t~ samq mqk~, jednak gotowanq na rosole z ryby. ~tosowano tez rбzne odrniany. tych potraw, rzucajqc mqk~
na. tluszcz lub mleko, wz.gl~dnie ро prostu na wod~. Kazdy
z Kozqkбw mбgl uzupelnic wyzywienie mi~sem kupionego lub
upolowanego czy z!owionego zwierz~cia, wzgl~dnie wyrobami
z sera, tlustymi pierozkaщi z czosnkiem - tzw. haluszkami, mamalygq - ciastem z prosa lub kukurydzy jedzonym z solonym
serem owczym, wzgl~dnie z tzw. pastremq, czyli baraninq wysuszonq na sloncu.
Wi~kszosc ryb gotowano natychmiast ро zlowieniu, а nast~pnie ukladano je na przemian wzdluz і w poprzek, tworzqc
z nich sporej wielkosci prostopadloscic;lny. Chodzilo о to, Ьу mi~
so nie uleglo zepsuciu. Chleb rzadko jedzono na Siczy, gdyz
nie bylo go gdzie wypiekac. Pбzniej, przy niektбrych chatach
kurennych wystawiono odpowiednie ріесе chlebowe. Jak si~
jednak zdaje, stalo si~ to dopiero w XVIII w.
Pozywienie bylo wprawdzie bardzo proste, ale zawieralo dostatecznq ilosc bialka і tluszczu zwierz~cego, со przy intensywnym trybie ·zycia, licznych wyprawach, а takze hulankach' і zaЬa}V!ach zapewnialo wlaSciWq diet~. Nie brakowalo zapewne і witamin, skoro szkorbut czy ,,inne choroby wywolane awitaminozч
wyst~powaly wsrбd Kozakбw nader rzadko. Kozacy, jesli ich zywot nie zostal nagle przerwany nieprzyjacielskq kulч czy szablq,
zyli na ogбl bardzo- dlugo~ S~dziwych Zaporozcбw musialo Ьус
na Siczy sporo, jesli jednym z pierwszych poczynan Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny bylo pгzydzielenie Trechtymirowa na
budow~ szpitalika · ~ schroniska dla wysluzonych Nizowcбw.
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Trudno oczywiscie obliczyc dzisiaj przeci~tne trwanie kozackiego zycia, ale na Siczy cz~sto mozna bylo spotkac starych Zaporozc6w, ktбrzy przekroczyli szescdziesiцt і wi~cej lat.
Najpowszechniejszymi napojami byly na Zaporozu wszelkiego
.rodzaju trunki zawierajцce alkohol, od prostej gorzalki poczynajqc, а na piwie і miodzie skonczywszy. Upijano si~ nimi przy
kazdej okazji do nieprzytomnosci. Pisali о tym zgodnie wszyscy wspбlczesni. Pito z powodu udanego powrotu z wyprawy do
domu, z powodu odbywajqcej si~ narady і wyborбw starszy21ny;
w wбdce topiono smutki і radosci. Wi~kszosc Kozakбw wywodzila si~ przeciez z chlopбw, dla ktбrych alkohol stawal si~ jedynq pociechct w ich codziennym trudzie.
W rozkrzewieniu tego przerazajqcego obyczaju niemaly udzial
miala miejscowa szlachta. Oto na przyklad w wielkanocny poniedzialek chlopi udawali si~ do pana, Ьу ofiarowac ni.u jakies
drobne upominki, ten zas cz~stowal ich wбdkct.
celru ka±e a!;:worzyc jedrщ ЬEIOZJk:~, ktбrч staW!iajq posrodku
W6wczas wszyscy chlQpi otacza;jч jq stajч·c wo'k61 niej. Nast~
me рЗІn pr.zychodzi z wielkч warzч·chmic:t і napem1ajC1c jч wбd!kc:t pije
zd'IIOIWie najstaшszego z gosci, ро czyrn rzecZIOnc:t warzчch·ew podaje temu, do ktбrego przepijal. W ten sposбb ріjч jeden ро drugim, potem
za,czynajч od nowa і tak d-opбilci. w Ьесже ni:c nie zostanie. J e±eli opl"бi
niq przed wieczorem (со si~ nader cz~sto :ldarza), trzeba zeby pan na
miejsce owej pu.stej kazal prІZym..iesc nast~pnч, gdy:Z ZJohowi~y jest
podej.юowac gosci, dopбikd s~once nie zajdzie, jesli si~ chlopi j·esa:cІZe doiЬ
rze trzym·a>jq. AlJbowiem z chwil<l z.aiohodІU slonca ·dzw.oni si~ na odej:Scie
і сі, ktб~y trzym.ajq si~ je~c.ze w mіат~ dobrze, wtra~aJ& do SJWO~C'h
domбw. А jeSLi nioe, to kladct si~ па ulicy і spict do pmzeЬud:zenia, сhу:Ьа
ze zaopiekujч . si~ nimi ich zony czy dzieci, zlozч na nosze і przeniosq
dl{) domб.w. Сі zas, ktfuzy zbyt111io w siebie wlewali, po.zastajч na zam·kowym poowбirlcІU o:dsypiajч,c pijanstwo. Wi.dюlk tych nieszcz~snych p:ijakбw, ktбmy nie zjadJ:szy IlЗIW~ kЗІWaiO-rn ch!leЬa taтzaj& si~ w swych
nieczystosaiaJc;h ja!k Wiieprzaik:'i, jest przeraiajqicy 24•
W

t~

dzied~ilca.

О pijackich obyczajach mбwily tez niekt6re dumy powstale
na Ukrainie. Ро szcz~sliwym powrocie Samuela Kiszki z niewoli Kozacy "w kolo siadali, pili і hulali, na wiwat strzelali". W
Rozmotvrie Dniepтu z Dunajem spotkamy niemal identyc.zne sformulowania о Zaporozcach powracajqcych z lupami z wyprawy
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n'a Carogr6d: "w Siczy starodawnej kolem siadali, srebro-zloto tureckie na trzy cz~sci rozdzielali, mi6d і w6dk~ okowitq
popijali, о swiat caly Pana Boga blagali" 25•
W6dka rozwiqzywala j~zyk.i і dodawala odwagi. W innej ze
znanych dum Fesko Nand.Za Andyber spotkal w Kilii, w karczmie, trzech zamoZпych Kqzak6w, kt6rzy zam6wili sobie "ро cebrze miodu і w6dki okowitej". Jeden z nich ulitowal si~ wreszcie
nad biednym Siczowcem і postawil mu konewk~ "marcowego
piwa".
Wtedy to Kozak, biedny nie borak,
Ja:k zd(\zyl sobie troch~ podochocic,
Jql konewkq ро stюJe grzmюcic,
Na

wielm<>Zбw kozaakiich-Іboga:ckП!ch

Polecia~y

ze stohi czar!ki

і

szlclamlki.

P6zniej wydarzenia zmierzaly szparko ku koncowemu moralowi. Kozak, jak si~ okazalo, udawal biedaka. Zastawil "szczerozloty" obuszek za c.eber miodu, rzucil na st6l trzos pelen d_ukat6w, przebral si~ w bogate szaty і juz jako "hetman zaporoski"
przyjцl zaproszenie starszy:zny do wsp61nej uczty. Na koniec przywolal czekajцcych nan "druh6w molojc6w" і rozkazal:
P:r1osz~ WЗІS, doЬ:rze si~

starajcie,
Tych wielm&бw kozadk.kh-bogaaldch
Zza storo mby vюly za leb wyprowadzajtie,
Przed ok!nami pakladajcie,
Ро t'l'!Zyik.roc Ьrzeziaщ osma·gajoie! 28
І tak pycha zostala ukarana. Najistotniejsze jednak w calej
opowiesoi sц ogromne ilosci trunk6w wypite przez cztery' zaledwie osoby. Dwa cebry miodu, jeden ceber wodki "okowitej",
а wi~c bardzo mocnej, Ьус moze nawet ро prostu nie oczyszczonego spirytusu, і wreszcie konewka piwa, budzic muszq przerazeni~; :zwlaszcza ze caly czas mowa byla о piciu alkoholu, bez
najmniejszej nawet_ wzmianki о jakimkolwiek innym rodzaju
pozywienia.
R6wniez w kronikach kozackich znajdziemy wiele wiadomosci о pijackich hulankach towarzyszqcych wa2:nym wydarzeniom na
Zaporozu. W 6dka .і piwo laly si~ struщieniami na kazdej Radzie

14 -

Na dalekiej Ukrainle
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zwolywanej na Siczy, bez wzgl~du na to, czy miano na rueJ
wybrac starszyzn~, czy tez zdecydowac о kolejnej wyprawie 2!7.
Nawet gdy Chmielnicki podejmowal w 1654 r. patriarch~ Makarego, jeszcze przed rozpocz~ciem uczty "podano miski z wбdkq,
ktбrti pili jeszcze gоrчсч czarkami. Hetmanowi postawiono w
srebmym kubku najlepszy gatunek wб~ki" 28 • Pб:Zniej takZe nie
zmienily si~ obyczaje. W 1709 r., ро ucieczce Iwana Ма·zеру do
Тurcji, w Gluchowie odbyly si~ \Vybory nowego hetmana. Zostal nіт Iw,a:h Skoropadski. Wбwczas .namiestnik rostowski Grzegorz Dolgoruki przyslal mu "beczk~ wina reilskiego, "рі~с beczek
miodu і dziesi~c piwa. Hetman wydal obiad, а przez caly dzien
nie milkla palba z dzialн 29 • ·Мinich jednego z monasterбw kijowskich, zapewne niezly znawca trunk6w, pisal z Zaporoza do wspбl
braci w Kijowie, 2 czerwca 1763 r.:
Kozactwo wszystko wesole, со dzieб. pijq і bawiq si~ [... ]. _Nie zapomim.ajcie о nas і przez okazj~ przyslijcie dobrej gorzalki, Ьо tutaj takiej,
jak nasza monasterska siwucha, nie pijq ао,

Nic wi~c dziwnego, ze wlasnie na Zaporozu wymyslono lek,
ktбry mi,al Ьус doskonalym antidotum ро przepiciu.
Recepta nie zachowala si~, ale generalny podskarbi kozacld
Jakub Markowicz zanotowal sposбb jego .uZ:ycia:
Tego proszku · ро· malenkiej lyzeczce zazywac w wбdce (znowu!] rб
1utb cyl!1ai!I10iili(XWej. Wodlk~ rбzаІrщ taJk si~ rо!Ьі: rб~у nakm•sc malo
dodaw,szy do al·emMkru sюН· і ро wlalitЇIU wody rzecmej - prze~c; cy~naщonow<:\ tak: WIO'd~ meczrщ zagotO!Wac і wlo±yc do niej z.o!Jotni!k (4,26 g)
thiczone:~o cy;n.amonu na kw·М'!t~ woldy. Zazywac ро jed(l;enJiu 31,
zaшej

Przyznac trzeba, ze lek · przeciw przepiciu nie grzeszyl oryginalnosciq. W zaleznosci od dozy wywolywal pozqdany skutek.
Wystarczylo kilka kolejnych kubkбw wбdki rбzanej lub ~ynamo
nowej, Ьу schorowany Kozak znalazl si~ ponownie w stani~
radosnego podchmielenia. Nk tez dziwnego, ze Markowicza nie
interesowala recepta na wykonanie lekarstwa, lecz w miart=:
dokladny opis p~dzenia wбdki.
·Opisany tryb zycia, brak dbalosci о higien~ osobistч (со budzi pewne zdziwienie,. gdy± chlopi ukrainscy z terenu Naddni~p210

rza, skцd wywodzili si~ Kozacy, przywiцzywali wiele uwagi do
tej kwestii) oraz prymitywne warunki bytowania powodowaly
wiele chor6b. Najpowszechniejszq z nich byl gosciec, kt6ry Beauplan pomylil ze zwyklym koltunem, piszцc ze Kozacy
z natury cieszч si~ wysmienitym zdrowiem, wolni sч nawet od powszechnej w Polsce choroby, zwanej przez medykбw blica [plica polonica - koltun], ktбlra, g.tly sd~ na nіЧ ChoТІUje, powod,uje wypadanie wlo·sбw і iJch po.tw.cmne s:PlS:tanie. ТІu!Ьу11:су zwч t~ chorob~ gozdziec. Niewielu
tu umiera z c.h-orбb, c.hyba ze w bМ1d:zlo pбilnej staтosci 32•
І

dalej, przeczqc samemu sobie, relacjonowal:

Pтzypominaan

sobie, ze mбwilem przedtem о chooobie, ktбтq oni
gos<:·iec і ktбlrej cz~ ulegajч. Nie · b~zie tedy od rzeczy
powiedziec о niej slбw kilkoro. Osoby, ktбre sч nіц dotkni~te (Francuzi
zwч to koltunem), przez caly rok nie majч wladzy nad swoimi czl<щ
kami,_ jaJktby spaJralliowania; [lцczy Sli~ 1ю] z wielki!mi b&lami we wsrz.ys·tkich neDWach, tak ze chorzy me robiq mc, tylkю k.rzyczч.
Gdy r<C)k minie, nadchodzi taJka noc, ze na glorw~ wielkie poty
wyst~ujц, а na.;d ranem WSZY'.stkie wЬosy olkaiujч sd~ -razein pozlepiane,
sц szerokie і przypominajct ogon sztdkfis:za. Od tej ahwili choгemu jest
zn-a_czni.e l±ej, а w klilka dni po,tem, ca1:ki01Wicie uiZdrOIWiony, czuje s:i~ tak
dobrze, jak ni-gdy przedtem w swoim zyciu. ObrzydИwy wri·dok przedsta,wiajq jeno wlosy, jako z·e ich naмret czesac nlie_ sposob. G-dyby je
оЬсіцс, to ciecz, ktбra oczyszcza si~ przez pory wlosбw, w ciцgu dwбch
.dnd. pa-dla1by ha W.Zjro.k і c.ho1ry Ьу o51epl.
Мi~dzy sаЬц. uwa±ajq- t~ ·clюrob~ -za nieulec.za.Шnч, c:hoc s·zcz~Sliwie
udalo mi si~ lcilik,u uzdrrowic, Ieczq.c-. ich tak, jak .we &an:cji :leczy si~
syfilitykб:w. Nd-еІМб.т.zу, g.dy ich -сhотоЬа do.siE}gnie, sp~dzajct cza~ jalkis
z dala .od 1 dюmu zmieniajц.c pawietrz·e, ktor.~ __ tez jest lek21nsiw~m~ ~1;1JI'IU
jqcym niepoSt:rzezende. Roia tym ChOO'iooa ta wcale sJ.~
rюzprzestmё
nia- z · powodu na przyklad рісіа z jednego kubka, Iecz wtedy tylko~ · gd_y_
m~zczyzna dzieli loze z -zarazonq kobietц~ Мчz przekazuje jq :zoniё 1 :,":Zo"-·
п-а m~zюwi. Lekarze roшбzшlliajq gos·ci.ec mE}Ski і gosciec zenSІki. Mбwi~
rб-wnie.Z,- ze stare ЬаЬу jakю powiadajч -.- Ьujц lu.dzi і zadajц im t~
ch·o,~ob~ zmu:Szajцc ich _ d,o j~ze111~a jaiki~hs kiolaczy, 'Ї.nіІ)е za-s czyniц to
samo podajqc wonnosci z gorqcej wody, tak ze -t~. ktб:ty wchlonцl z nich
рат~, ckxstaje UТ<ШІU mбzgru і wlk,rбitce choroba i:ma SЇ~ go. Zdarzajq Si~
dzieci, kІ1:6ІІ"е Dodzц si~ z poolepianYтi wlosami, lecz jest- to m.ak pomys1ny, gdyz w mіат~ jak ТІOrSJil.C\; w~osy -si~ rоZІІЄІРіаjц, а . d-zieci te nde sч
ju.z podartne na pбzniejsІZe zara±emie si~ tч chorobct 33 •
nazywajч

rue
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Beauplan byl bez Wqtpienia znakomitym inzynierem і specjalistq od budowy fortyfikacji, natomiast jego wiadomosci z zakresu medycyny na mil~ pachnialy dyletantyzmem. W cytowanym fragmencie pomieszal ze sobq juz nie dwie, ale со najmniej
cztery choroby: gosciec, syfilis, uraz mбzgu і koltun (jesli w ogбle
uwazac go za chorob~). Mimo to jednak zawarl w swym opisie
kilka interesujqcych informacji.
Koltun, t~k powszechny w sredniowieczu і czasach nowozytnych wsrбd chlopбw polskich, byl chyba u Kozakбw rzadkim
raczej zjawiskiem. Wprawdzie, jak wiemy, nie grzeszyli czystoscict, а dla czerni powodem do pewnej dumy bylo noszenie tej samej, rzadko tylko przepieranej odziezy az do jej zupelnego zdarcia, ale wszawica, b~dqca glбwnym powodem powstawania koltuna, nie miala odpowiednich warunkбw do rozprzestrzenienia
si~ na '-Zaporozu. Ко z ас у g о 1 і l і s о Ь і е g l о w у. Byl to
za:pewne jeden z nielicznych zabiegбw higieniCznych stosowanych
powszechnie. Wszy glowowe nie mi.aly ~і~ ро prostu gdzie zagn.iezdzic. Dbalosc о pozostawiony na. czubku glowy oseledec, jego
codzienne staranne uklad.anie w odpowiedni sposбb bylo nie tylko uswi~conym przez tradycj~ rytualem, lecz .rбwniez rodzajem
. piel~gnacji owej molojeckiej ozdoby. Mozna natomiast. sqdzic,
ze odziez, nawet ta najwspanialsza, najbogatsza і najstrojniejsza,
stanowila istnq wyl~garni~ wszelakiego robactwa.
Beauplan nie mylil si~ natomiast, uw~zajctc gosciec za jednq
z najbardziej dokuczliwych і powszechnych chor6b na Zaporozu.
J ej etiologia nie zostala dobrze poznana do dnia dzisiejszego.
Wiadomo ws.zakze z calct pewnosciq, iz jest ona "uog6lnionym
zapaleniem staw6w". Objawy goscca sq bardzo bolesne. Zaczyna
si~ on od choroby wywolanej przez paciorkowce, а wi~c grypy,
anginy, nawet kataru czy stan6w zapalnych w migdalkach, b6lu
zatok lub z~b6w. Wkr6tce potem nast~puje kilkunastodniowy_ obrz~k duzych stawбw, kt6remu towarzyszy silny Ьбl, obrz~ki і nadwrazliwosc sk6ry w ich rejonie. Znieksztalcajctcy gosciec stawowy, powodujqcy trwale odksztalcenia, zdaгza si~ znacznie cz~8ciej
u kobiet niz u m~zczyzn. W profilaktyce istotne jest unikanie
zimna і wilgoci, regularm.e spozywanie posilk6w bogatych w witaminy oraz przebywanie na powietrzu і sloncu 34.
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Tyrnczasem przewaza]qCa wi~kszosc braci kozackiej zyla w
warunkach stanowiчcych niemal dokladne przeciwienstwo zalecen
wspбlczesnej medycyny. О ile powietrza і slonca raczej nie brakowalo, · trudno mбwic. о regularnosci posilkбw, nawet najbardziej pozywnych. Wilgoc і chlбd byly zjawiskiem codziennym.
Zaporozcy na Siczy zamieszkiwali przeciez jednч z wysp dnieprowych, а przed nocnymi chlodami nie chronily ich ani chaty budowane z chrustu, ani tez derki czy nawet skбry zwierz~ce, jakimi okrywali si~ w czasie swoich w~drбwek ро stepie. Sctdzic
mozna, iz medycyna ludowa znalazla jeden z najprostszych sposobбw sprzyjajчcych jesli 111іе calkowitemu wyleczeniu, to przynajmniej zalagodzeniu najdotkliwszych objaw6w choroby gosccowej. Byla nim wspomniana przez Beaup1ana "zmiana powietrza"
і "sp~dzanie czasu jakiegos z dala od domu". Mozna si~ tylko zastan.awiac, czy na Ukrainie, w innym niz naddnieprzailski rejonie, istnialy odpowiednie warunki klimatyczne ulatwiajчce leczenie. Najlepszy klimat panowal na wybrzezach czarnomorskich.
Tam jednak Kozacy nie czuli si~ bezpiecznie, byl to bowiem teren opanowany przez Tatarбw і dokladnie przez nich spenetrowany; natomiast zachodnie Podole і rozlegle obszary wojewбdz
twa braclawskiego, suche і silnie naslonecznione, sprzyj aly zamierzonej kuracji. Czy tak bylo rzeczywiscie? Czy Kozacy zdawali
sobie z tego spraw~? Zrбdla nie dajq zadnej odpowiedzi na te
pytania.
Rбwnie groznч grupq chor6b panoszчcych si~ na Zaporozu
byly choroby weneryczne. Kozacy mieszkajqcy stale na Siczy
zyli w bezzennym stanie, а ich kontakty erotyczne z kobietami
mialy charakter przelotny і przypadkowy. W powaznym stopniu
zwi~kszalo to mozliwosci zarazenia si~ і sprzyjalo przy w~drow
nym trybie bytowania (liczne wyprawy, przenoszenie si~ w r6z-ne miejsca Naddnieprza w zaleznosci. od рогу roku) szybkiemu
rozprzestrzenianiu si~ zar6wno chor6b najpowazniejszych, jak
і stosunkowo latwo .uieczalnych. Nie leczono ich zupelnie, а wiadomosci przekazane przez Beauplana wskazujct na zupelnч bezradnosc medycyny ludowej w tych przypadkach. Wspomniane
przez niego "urazy m6zgu" stanowily zapewne jeden z wielu
ich objawбw. Wiedziano tylko tyle, ze nalezy unikac stosunk6w
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plciowych, Ьу nie przenosic choroby na partnera. Swiadomosc
niebezpieczeil.stwa nie oznaczala jednak rezygnacji z natrafiajqcych si~ okazji. Wyprawy rabunkowe koiiczyly si~ nie tylko za- ·
g:rabieniem kosztownych ruchomosci, bydla і koni. Ich slad znaczony byl rбwniez placzem gwalconych kobiet.
Medycyna kozacka, ktбrej Beauplan poswi~cil niewielki roz- .
dzial swego dziela, leczyla rбwniez objawy innych chorбb. Czytamy:
WИzia~em chiOO'yІch na gorqCZk~ Ko.zaikбw, rktб;rzy, аЬу si~ wyleczyc,

nic Ї!nine~o j.a/k tylk!o po~aw~· laduiilku pr;och-0\We~o d·o dziala,
go рбl :na рбl z wб•dkё:t і wszy:stko doЬrze wymiesza.rwszy
wypija.jё:t, ро czym kladё:t si~ spac, Ьу obu:d"Zic si~ rano w wy:Sтdenitym
zdrowiu. Мialem wo~c~ і wildziale.m, j.aІk wiele таzу tak czynil, leczчc
si~ tym niby-lekiem, о ktбrym zaden lekarz czy tez aptekarz nie pomyslaЬby ndgdy w zyciu. Widzialem te± innych, jaik Ьхаlі рорібl і mieszali go I'IO•zc,ienczajчІC wбdik.q - jak to piO!W~ej opisa~em. p,iJi to z tym samy:m skiutkiem зs.
nie

biiorё:t

ro~cien•czajq

Gorцczka w ten sposбb leczona mogla Ьус wywolana roznymi chorobami, najcz~sciej r6ZI1ego rodzaju przezi~bieniami,
gryp::J: lub malariq. Komary, wsrбd ktбrych bylo prawdopodob.:.
nie sporo ·komarбw malarycznych, byly jednymi z najdokuczliwszych stworzeii, nie dajqcych spokoju w letnie wieczory. Jak
wiemy, tylko starszyzna bronila si~ przed nimi, ukrywajqc si~
w swoich polohach. Pozostali byli pr.aktycznie bezbronni. Mieszaniny, о jakich mowa wyzej, ze znajdujцcymi si~ np. w prochu
zwiqzkami salicylowymi, stanowily skuteczny srodek na poty,
podwyzszajqcy temperatur~ ciala, zabijajqcy bakterie і, w ostatecznym efekcie, likwidujqcy gor::tczk~. А о to wlasnie chodzilo.
Ryzykowny byl natomiast sposбb leczenia ran:

Kozacy poramJieni strtzala'mi z luikбw, pozastajчc z dala od chilr.u1I'·g6w,
opat.rywali si~ sZІczYІPtч ziemi zmieszЗ!Ilej na dl:oni z wlоЗІSІш~ sl.iinч. Goilo
im to !!'ату jЗІk narjle.ps.zy balsam, ОО dow.odzi, iz dowcipna pomy:s~OWOSC
pojЗJwaa si~ w tym krraju, jak w kari!dym innym. зs.

Byla to najlepsza і najskuteczniejsza droga do zakazenia si~
chociaz slina uzyta w podobnych wypadkach mogla przy-

t~zcem,_
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spieszyc zasklepianie si~ ran. Silne organizmy Zaporozcбw wytrzymywaly jednak nawet takц kuracj~.
Бус moze w czasie wojen і wypraw na ulusy tatarskie Kozakom towarzyszyli ludzie umiejцcy opatrywac гаnу lub wykonac najprostszy zabieg chirurgiczny. Trudno przeciez przypuszczac, Ьу brali w nich udzial doswiadczeni lekarze. Natomiast na
Siczy nie · brakowalo znachorбw і .zielarzy orientujцcych si~ w
leczniczych wlasciwosciach ziбl rosnцcych na stepie і w lasach:
W wi~kszych miastach, zwlaszcza miastach grodowych і siedzibach starostбw, mieszkali samozwanczy lekarze, zajmujцcy si~
zawodowo leczeniem ludzi. Na przyklad w Krzemiencu w 1563 r.
przy ulicy Gбrnej mieszkal "Zyd lekarz", да Sredniej byl szpital zydowski, а na Zydowskiej - szpital "ruski", tamze mieszkala "Beyla doktorka" oraz "Smuylo doktor" і "doktor Zyd".
Owej "Beyle doktorce" musialo si~ niezle powodzic, skor·o prбcz
nieruchomosci przy ulicy Zydowskiej miala jeszcze dom, plac
і ogrбd przy ulicy Chruswickiej. Z kolei na ulicy Bojarskiej znajdowal si~ szpital "polski" З 7 • Leczeniem zajmowali si~ rбwniez
duchowni.
W najprostszy sposбb chroniono si~ przed odmrozeniami. Beauplan r;adzil ubierac si~ cieplo oraz. smarowac spirytusem twarz,
r~ce і stopy. Zaporozcy czynili to w miar~ posiadanych zapasбw spirytusu, choc woleli uzywac go w inny niz zalecany sposбb. Natomiast trzy razy dziennie jedli сіерlц straw~, na ktбr~
skladaly si~ - w razie mrozбw - m.in. cieple piwo z odrobinq
masla, pieprzu oraz chle Ьа зв.

ROZDZIAL DZIEWI.L\TY
UPRAWA ROLI - HODOWLA - RYBOI.OWSTWO - WYSLISTWO - PSZCZELARSTWO - HANDEL - CZUMACY - DOLA CZUМACKA - ZIМOWNIКI - "BURDIUGI" • PRZYGOTOWANIA DO WOJNY Z TURCJ.I\ - ВІТWА POD СПОСІМІЕМ

G!бwnym zaj~ciem Zaporozcбw Ьу!о rzemioslo wojenne. Przynosilo on9 wprawdzie bogate nieraz lupy, ale nie zapewn.ialo
wy:Zywienia. Ziemie tzw. wolnosci zaporoskich, nadane im przez
Stefana Batorego, а p6zniej tozszerzane drogq stwarzania faktбw dokonanych, byly na og6l bardzo zyzne, jednak Kozacy niech~tnie zajmowali si~ rolnictwem. Bylo to zaj~cie niegodne "lycara" - :rycerza, kt6ry wolal hulac na swobodzie, zyc tym tylko, со samo wpadlo w r~ce, niz uprawiac ro~~ і z niepokojem
patrzec na oznaki zbHzajqcej si~ niepogody zdolnej do calkowitego :zniszczenia zasiewбw, przynoszцcej gl6d і n~dz~. Kalendarz
gospodarczy, koniecznosc dostosowywania· wlasnych zaj~c do narzucanych przezen obowiцzkбw takze nie lezaly w naturze Kozaczyzny. Dlatego tez Zaporozcy mieli nadziej~. ze wladcy polscy lub rosyjscy, ktбrym sluzyli, dostarczq im odpowiedniej ilosci zboza. Nie mamy zadnych wiadomosci, czy krбlowie Polski
rzeczywiscie zaspokajali potrzeby w tym zakresie, najprawdopodobniej nie. Poczцtkowo, gdy na Siczy znajdowalo si~ zaledwie kilkuset Kozak6w, а w zwiqzku z tym popyt na zboze і mqk~ byl stosunkowo niewielki, wystarczaly te ilosci produktбw,
ktбre zakupywano wzgl~dnie przywozono ze- sobq ze stalych
miejsc zamieszkania: z naddnieprza:riskich wsi і miasteczek. J ednak w miar~ wzrostu liczebnosci wojska kozackiego sprawa wy- '
zywienia zacz~la odgrywac coraz istotniejszq rol~. Przeobrazeniom
ulegla tez sama Kozaczyzna. Zaporozcy nie. powracali juz tak
licznie na zim~ do domostw w osied.lach rozrzuconych ро woje-
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w6dztwie kijo~skim і braclawskim. Jesli wychodzili z Siczy,
to raczej ро to, Ьу wal~sac si~ ро calej Ukrainie w poszukiwaniu sposob6w przetrwania najnieznosniejszej dla nich рогу roku.
Liczne podejmowane przez nkh wyprawy w sluzbie Rzeczypospolitej stwarzaly iluzje innego IIliz poprzednie traktowania
przez wladze. Mieli wszelkie podstawy do tego, Ьу uwazac si~ za
nie gorszych zolnierzy od tych, kt6rzy znajdowali si~ w formacjach regularnych. Przeto, jak oni, rozkladali si~ na leze. zimowe w majqtkach kr6lewskich, chociaz nie gardzili і dobrami
prywatnymi. Sciчgali z nich kontrybucje, zabierali zywnosc dla
siebie· і furaz qla koni. Ich post~powanie wywolywalo zatargi~
protesty, skargi, а nawet surowe zakazy, со jednak nie przyczynialo si~ do zmniejszenia rozmiar6w zjawiska.
Niech~c Koza.k6w do zajmowania si~ uprawq roli wynikala
jeszcze z innego faktu. Obawiali si~ oni bowiem, ze (poza niewielkq grupq rejestrowych) uznani zostanq za ludnosc rolniczq,
za chlop6w і b~dq poddani tym samym rygorom, а wi~c panszczyZn.ie, daninom, czynszom itd.
Tymczasem:
lllad pospб:Lstwem, lіUІЬо we WSZyїSitikim zyJo ОЬ:tіісіе, w zЬo.Zach, w bydle, w paІs[ekarc.h, 1ecz jednalk, czego nie 2m'yjk:la byla сіЄІГріес Ukтa·ina,
wymysly wielkie byly od starostбw і od namiestnikбw, і od Zydбw. Во
dzierzarwcy sa'md nie mie~kali 'na U1kradlnie, t:YІ1Jkю staoowfska trzymaH,
і tak о Юm.y.wdaІCm lrurdzi pospoliitych maro WieІckielli а!І.!Ьо cihociaz wiedzicli,
to obsypani Ь~dЦІС poclaa1kami od srtalr0Sit6w і Zydбw aтendamy, nie
mogli tego wiedziec, ze ich wlasnym sadlem ро skбrze smarujq: odebrawszy ich poddanym, tym darujq, ze і sarnemu panu wolno Ьу wziqc
od swegю p01ddanego і nie taJk Ьу si~ SІkall'IZyl pбmiej jego pod,da:ny. А tak
byle nkpon, byJ.e ZYІd Ьogarci si~, ро ~~i:llka mprz~g6w Jroni kupu,j.e, wymySiajqc czymsze wie.Иrie, p()W()Юiw!szczyrzш~, dudy [?], oSep, mіатес7Хі
suche, оІИаІt·~ z zaren і irnle, odiЬieranie chu:tmow {...] 1.

Niech~c do zwiqzania si~ z okreslonym ka walkiem ziemi і do
osiedlenia si~ na stale w jakiejs wybranej miejscowosci wyrazala si~ r6wniez w ·corocznym rozdziale pastwisk, teren6w lowieckich і miejsc polowu ryb. Odbywalo si~ to przez losowanie
і niewielka byla szansa otгzymania przez jakis kuren tego samego со poprzednio obszaru do wylqcznego uzytkowania. І tak
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przez dlugie. la-ta bogaty czarnoziem porastal g~st~ trawq, ktбrej
nie mial kto kosic, а ktбra gnijqc powi~kszala warstw~ nie uzytkowanego humusu.
,
Zastanawiajqce jest jednak, ze Beauplan wsr6d wielu zaj~c
і rzem1osl uprawianych ро .mistrzowsku przez Kozak6w wymienil r6wniez upraw~ ziemi, zasiewy і zbieranie plon6w. Juz
ро paru zdaniach dodawal:
Ziemia ich jest tak zyzma, tyJ.e 1m 7JЬOIZa dootaФC~a. ze cz~&tokroc
оо z JI1.im c.zynic, zщlaszcza ze rzek splawny~.h nie maj~, со
Ьу Ьii~gly dю 111i0f1Тla; l~crzю.ie z ВorYІstenesem '[Dndeprem W. А S.],
ktбxy 50 mil ponirlej Кd!jюІWа wstrzymuje splawy sWo:Шni tтzynastonla ро:..
rohami. [...] Тю wlaІslllЇe przes7Jka:dza im w wyrwo2;eniu zЬorZa do K<On-

ліе wdedrщ,

tez bierze si~ ich lenistwo, sprawiaj~ce, ze nie chce
ze Zm(U'S'Za Ііюh do tego :kom-ec7m0Sc і ze nie
·maj~ na lro!pillo tego, со im jest potrzeЬne. Wol~ роіуІСІZас w:szystko, оо
niezb~dne dla ich wygody, u sІWyc.h dюіЬІ"УІСh sqsiad6w Тiull"lkбw, niZИ zadac sobie trud p:racy. Wystarcrzy im, jes1i maj~ со jesc і рІіс 2•
stantynopola,

~m

s·i~

st~d

рга\соWІас,

сhу:Ьа.

Trudno posqdzac rzetelnego і skrupulatnego inzyniera о puszczenie w tym wlaSпie miejscu wodz6w swej fantazji. Sqdzic mozna, iz jego relacja о zaj~ciach kozackich dotyczyla w tym wypadku owych nielicznych, majqcych wlasne .gospodarstwa w Kijowskiem і Braclawskiem, rzucajqcych wszystko і ruszajqcych
na wyprawy, gdy tylko dotarly do nich zach~cajqce wiadomosci z Kosza. Dopiero w latach tzw. Nowej Siczy Zaporoskiej
(1734-1775) zacz~li stanowic powazniejszq grup~, liczqcq si~ w
zyciu Kozaczyzny. Nie mozna rбwniez zapominac о starszyznie
zwracajqcej oczy na szlacht~ і z niej ezerpiqcej wzory do nasladowania. Starszyzna niejednokrotnie wykorzystywala swojq
uprzywilejowanq pozycj~ і mimo formalnie egzystujqcej na Zaporozu demokracji wojskowej, zagarniala со lepsze і latwiejsze
do zagospodarowania kawalki ziemi, urzqdzajqc tam chutory. Lezaly one zazwyczaj w dolinach rzek czy tez ukryte byly na zboczach jar6w, mozliwie z dala od szlak6w tatarskich. Nikt nie
wyznaczal ich granic, wielkosc chutor6w zalezala wylqcznie od
odpowiedniej ilosci sily roboczej. W ten wlaSпie spos6b powstawaly tzw. zimowniki, w ktбrych ubodzy Kozacy znajdowali zatrudnienie і schronienie na zi.m~. Najtrudniej bylo ich utrzymac
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w porze letnich wypraw, zbiegajqcych si~ z najgor~tszym okresem zniw і omlotow. Post~pujqce rozwarstwienie majqtkowe
і wzrastajqca zaleznosc biednej "siromy" od zamoznych Zaporozcow pozwalaly jednak na prowadzenie gospodarstw rolnych bez
wi~kszych і wyraznie odczuwalnych trudnosci.
Gospodarka miala charakter ekstensywny. Rol~ uprawiano
az do zupelnego wyjalowienia ziemi. P6zniej bez zalu przenoszono si~ w inne miejsc~ і wznoszono nowe zagrody. Uprawiano
glбwnie hreczk~, j~czmien, owies і groch, w znacznie mniejszym stopniu inne zboza. Zebrane plony przechowywano w dolach wykopanych w ziemi, nakrytych deskami, wylozonych wysuszonq і wypalonq glinq, ktбra nie dopu'szczala wilgoci do wn~
trza skladziku і nie pozwalala na zgnicie zbior6w.
innych produktбw rolnych brakowalo stale. Nie moglo si~ wi~c obejsc bez dostaw przysylany~ Kozakom przeiZ monarch6w. Prawdopodobnie zacz~ly one nadchodzic w miar~ regularnie dopiero ро poddaniu si~ Rosji w 1654 r., chociaz
і w tej mierze nie dysponujemy calkiem pewnymi wiadomosciami. W 1693 r. skarzyli 'si~· Kozacy hetmanowi Mazepie, ze przysyla si~ im "ро szesc beczek ziarna na kazdy kuren z laski Waszej Wielmo.znosci, а z milosci monarszej zoldu ро dwa altyny,
~zasem troch~ wi~cej pieni~dzy, і sukna kawalek na arszyn dla
Kozaka. Czy moZ:na si~ tym kontentowac przez czas tak niemaly?" ~ zapytywali Nizowcy з.
- Znacznie wi~kszq wag~ niz do uprawy roli przywiqzywali
Kozacy do hodowli bydla і koni. Do koni mieli stosunek wyjqtkowy. Dobry kon, nie m6wiqc juz о kilku, byl marzeniem
kazdego Zaporozca. Traktowali je jak najlepszych przyjaci6l zdolnych do wyciqgni~cia z kazdej biedy. W czasie dlugich dni samotnego wartowania na stepie kon byl ich jedynym kompanem,
do ktбrego zwracali si~ ze swoimi klopotami; "rozmawiali" z
nim і nawet ukladali piesni na jego · czesc. Powiadano, ze dla
biednego Kozaka "czarna burka - jego swat, szabla і fajka cala rodzina, konik siwy - jego brat" 4. Rqczy kon p~dzqcy na
wroga ze swym panem na grzbiecie, zwawo uciekajqcy przed
przewazajqcym nieprzyjacielem, wynoszqcy wlasciciela z niewoli
Zboza
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stojqcy ze zwieszonym smutno lbem nad jego mogilq w stepie,
stal si~ jednym z symboli kozackiej swobody.
Konie kozackie nie byly zbyt pot~znie zbudowane, ale wyrбznialy si~ wsrбd innych silq, wytrwalosciq, urniej~tnosciq latwego przystosowania do zmieniajqcych si~ trudnych warunkбw
bytowania, nie przebieraly w pozywieniu і zadziwialy poj~tnos
ciq. Bez trudu rozrбznialY swego pana, nawet z daleka przybiegaly, poslusznie na jego gwizd і bez klopotбw poddawaly si~
tresurze, uczqc si~ rбznych sztuczek pomocnych w czasie walki.
Mбwiono, iz zdolne Sq, w razie potrzeby, do przebiegni~cia ье·z
odpoczynku nawet ЗО km і wi~cej, а takze, ze mogq nie jesc
і przez caly dzien.
Stada koni kozackich wypasaly si~ pod czujnym okiem wyznaczori.ych "tabunczykбw" na tzw. Wielkim Lugu oraz na lqkach w dolinach Bohu і Ingulca. Stanowily one cennq zdobycz
dla Tatarбw, ktбrym z kolei Kozacy nie szcz~dzili podobnych niespodzianek. Pretensje о zagarni~te stada koni stanowily nieustanny przedmiot sporбw mi~dzy Chanatem Krymskim а Zaporozem.
Rбwnie cenione bylo bydlo hodowane przez Zaporozcбw. Nie
przywiqzywano wбwczas wagi do mlecznosci krбw і. przeznaczano je glбwme na mi~so. Dlatego tez przede wszystkim zwracano uwag~ na ich budow~, wielkosc і zdolnosci rozrodcze. Pod
tym wzgl~dem bydlo hodowane na Ukrainie wyrбznialo si~ korzystnie sposrбd innych ras. Owce nalezaly do rasy woloskiej.
Strzyzono je raz do roku. Bydlo powierzano аріесе pastuchбw,
ktбrych nazywano z tatarska czabanami.
Zycie pasterzy bylo nie do po:zazdroszczenia. Ubierali si~ w
plбcienne koszule nasycone tluszczem dla ochrony przed robactwem, zakladali szarawary ze skбry ciel~cej, skбrzane proste
obuwie, przepasywali si~ rzemieniem і szli ze stadem w stepy.
Ciqgn~li za sobq dwukolowe wбzki, na ktбrych znajdowal si~ caly ich dobytek: zywnosc і woda w buklakach. W razie niepogody wlazili na nie, chroniqc si~ przed deszczem pod wojlokowym nakryciem ro:zpi~tym na prE;tach leszczynowych. Byli stale ·
narazeni na napasci niewielkich oddzialkбw. tatarskich, а jesli
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udalo im si~ tego uniknqc, drzeli nocami slyszqc zawodzenie watah wilczych podchodzqcych do stada і starajqcych si~ porwac
latwq, praktycznie nie bronionq, zdobycz.
Najch~tniej Kozacy zajmowali si~ rybolбwstwem. Ryby stanowily iCh glбwne pozywienie przyrzqdzane na rozmaite sposoby. Jedzono ryby gotowane, smazone, suszone, w~dzone, opiekane і slynnq kozackq · uch~ - bulion z ryb. W tradycji do dnia
dzisiejszego zachowaly si~ trzy podstawowe sposoby przyrzqdzania uchy: chlopski, kozacki і kupiecki. Ucha chlopska byla prostym wywarem z jednej porcji zlowionych ryb; kozackq przygotowywano tak jak chlopskq, lecz do gotowego ju-z wywaru rzucano kolejnq porcj~ ryb, uzyskujqc bulion bardziej tlusty і znacznie pozywniejszy; kupieckq uch~ przyrzqdzano wzmacniajqc kozackq jeszcze jednq porcjq ryb.
Ryby·stanowily r6wniez jeden :z gl6wnych przedmiotбw handlu Zaporozcбw. Wywozono je do Rosji, Polski і na Woloszczyzn~,
а za uzyskan_e w ten sposбb pieniqdze kupowano odziez, buty,
а nawet bron. Rybolбwstwo cieszylo si~ wi~c na Nizu wielkч
popularnosciq. J ego znaczenie podkreslala tez odpowiednia terminologia. Nie mбwiono na przyklad, ze idzie si~ "lowJc ryby",
lecz je · "zdobywac" 5 •
Miejsca polowu wybierano niezwykle starannie, cz~sto ukrywajчc je zazdro8nie przed innymi. Specjalnie wyznac:zone w kureniach grupy Kozakбw wyЬieraly si~ tam juz wczesnч wiosnч,
pozostajчc az do pбznej jesieni. Najwi~ksze wzi~cie mial tzw.
Gard Bohowy (gard - przegroda). Bylo to uroczysko w dolnym biegu Bohu, ktбry przegradzano kamieniami і faszynq, pozostawiajчc tylko jedno wчsk.ie miejsce dla przeplywu ryb. Tutaj ustawiano sieci. Oprбcz Bohu, :ryby lowiono na Dnieprze, Samarze, а nawet na mniejs:zych rzeczkach і jeziorach. Bylo ich
niekiedy tak wiele, ze zawodzily naturalne mechanizmy samoregulacji і ryby zdychaly z ciasnoty.
Wprawdzie na Bohu czy jeziorach polowy byly najlatwiejsze, ale najobficiej wyst~powaly rбzne gatunki ryb w Dnieprze.
Od porohбw az do limanu lowiono karpie, leszcze, okonie, szczupaki; sandacze, taranie, ciosy itp. W dolnym biegu mozna bylo
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spotkac jesiotry, bielugi і sumy; tylko w limanie wyst~powaly
sledzie і fl~dry, а z kolei w malych doplywach Dniepru -- liny
і karasie. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem lowienia ryb
bylo chwytanie ich w niewody, chociaz uzywano .rбwniez innych sieci. Stosowano takze tzw. samolбwki, skladajqce si~ z dlugiej" linki, do ktбrej przywiqzywano liczne mniejsze splecione
z . wlosia konskiego z przytwierdzonymi do nich metalowymi
haczykami. Link~ takq umocowywano w nurcie rzeki і czekano
az poruszajqce si~ splawiki dadzq znac о zlowieniu wi~kszej ilosci ryb. Niekiedy uzywano do polowu tresowanych wydr, ktбre na
znak dany przez wlasciciela rzucaly si~ do wody, chwytaly zdobycz і przynosily jq do pana, skladajqc mu jq pod nogami. Wyglqdalo to podobnie, jak w opisie przekazanym nam przez Jana
Chryzostoma Paska:
Ja,dqc gd'Ziiekolwiek тіто :rzek~, staw, а wydr.a byla, siecli nie tтze
ba. Zsiadlszy tDOCih~ z wЮІzа: "Robя.k, hul, hul!" - to НоіЬаІk poszedl, wyniбsl, jakie ryby ta woda miala, jedn~ ро drugiej, az bylo dosyc. Juzem
tam nie przebieгal jakю w dюІm01wym stawie, ale со przYІn1osla, to Ьіегz,
oprбcz jedinej z·aJby, Ьо і te cz~sto .nosdla. [...]_ То і ja, і cze1atdz m:i-eli · si~
dobг.ze, а emsem_ і gosc po;zywil si~, jak si~ to trafia w jetdnej s.taJnq,c
goS:podLЛ.e і kilkam gosci в.
Zlьwione

ryby pa:troszono, czyszczono, solono і skladano ciasno obok siebie, а nast~pnie przesuszano na sloncu do chwili,
gdy calkiem stwardnialy. Odci~te platy tluszczu rбwniez poddawano odpowiedniej przerбbce,- Ьу. nie ulegl zepsuciu ·w czasie
wielomiesi~cznego sk~adowania, ·і podobnie jak tusz~ rybiq przeznaczano na sprzedaz. Ceny · zalezaly .·. zarбwno od gatunku, ·jak
і j akosci towaru.
Spora grupa Kozakбw, glбwnie biednych, zajmowala si~ my;..
slistwem. Nie bylo jednak tak popularne - jak rybolбwstwo,
chociaz zwierzyny bylo mnбstwo. ··· Gniezdzila si~ ona w stepach,
lasach, zagajnikach, nad rzekami і jeziorami. Mysliwi tworzyli
na czas polowan odr~bne kurenie z wlasnymi atamanami. Nazywano ich lisicznikami, gdyz wlasnie lisy byly najcz~stszym trofeum, chociaz nie gardzono innymi zwierz~tami futerkowymi.
Futra stanowily pбznie} przedmiot handlu, ofiarowywano je w
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prezencie і szyto z nich odziez. Na polowania chodzono nie tylko ze strzelbq, lecz takze ~ sieciami і lukami; zastawiano sidla
і zelazne pasci. Znacznie r~adziej uzywano do polowan sokolбw;
byl to raczej rodzaj sportu niz. zrбdlo utrzymania.
W zimownikach zajmowano si~ rбwniez pszczelarstwem.
Kwietne lqki zapewnialy doskonaly mi6d. Liczne pasieki znajdowaly si~ w dolinach Dniepru, Ingulu oraz Gromoklei і skladaly si~ z wielu dziesi~tkбw, а czasem і kilkuset pni. Pasiecznikбw otaczano szczegбlnym szacunkiem, uwazajqc ich zawбd za
zaj~cie honorowe, Ьус moze dzi~ki temu, ze :z wosku pszczelego
wyrabiano swiece dla cerkwi і monaster6w. Zazwyczaj pszczelarstwem zajmowali si~ starsi Kozacy; inni, niezdolni juz do walki, w pasiekach dozywali swoich ostatnich dni. Tak wlasnie zakonczyl zycie w 1680 roku slawny ataman koszowy Iwan Sirko.
Ogrodnictwem nie zajmowano si~ w XVI і XVII w. prawie
zupelnie, z upraw ogrodowych bardziej rozpowszechnione byly
jedynie: cebula, czosnek, kawony, dynie і, oczywiscie, tyton.
Z tym ostat:Qim Zaporozcy zetkn~li si~ prawdopodobnie dopiero
w XVII stuleciu і to :za posrednictwem Tatarбw. Palenie. fajki
szybko stalo si~ modne і rozprzestrzenilo si~ na Zaporozu.
· Kozacy z lubosciq zajmowali si~ handlem. Praktycznie nie
bylo towaru, ktбry nie trafilby w ich r~ce. Sprzyjalo temu ko..:
rzystne polozenie Zaporoza, lezqcego niemal na przeci~ciu traktбw .handlowych prowadzqcych z poludnia na pбlnoc і ze wscho-du na zachбd. Lqczyly one ze sobq Ukrain~, Litw~, Polsk~, Rosj~,
Chanat Krymski, Turcj~, а nawet kraje Dalekiego Wschodu.
Gl6wnym przedmiotem han.dlu kozackiego Ьуlу ryby, futra і sбl,
а wi~c towary dostarczane przez samych Zaporozcбw. Transpor~
t6wano je, wykorzystujqc bieg rzeki oraz tradycyjne szlaki komunik~cyjne, m.in. Czarny і Murawski. Prqdukty przewozono
na lodziach і galerach, w otwartych і krytych wozach zaprz~
zonych zazwyczaj w par~ wolбw, niezastqpionych w tego rodzaju sluzbie.
· Handel z Turcjq ·ozywil si~ powaZnie ро ulatwieniach, jakie
przyznala Kozakom Porta w 1649 r. Uzyskali wбwczas prawo
· zeglowania. ро Morzu Czarnym і morzu Marmara, zawijani·a do
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wszystkich znajdujqcych si~ tam port6w і postojti bez zadnych
ograniczen czasowych. Zezwolono in'l na budowanie wlasnych
magazyn6w z towarami, na sto lat uwalniano od placenia jakichkolwiek podatk6w. Ро uplywie tego terminu nalozone oplaty
nie mogly przekraczac wysokosci zwyczajowych danin oplacanych piiZez poddanych tureckich. Zaporozcom zezwolono r6wniez
na utrzymywanie w Konstantynopolu wlasnego stalego przedstawicielstwa handlowego, а takze- na wybudowanie na ich terytorium, nad· Dnieprem, mi~dzy porohami а ujsciem. Bohu, odpowiedniej ilosci ufortyfikowanych stanic broniqcych kupcбw kozackich przed napasciami rozb6jnik6w. Uregulowano takze sprawy spadkowe і odpowiedzialnosci prawnej dow6dc6w statk6w
w wypadku przekroczenia przez nich przepis6w obowiqZUjqcych
w panstwie tureckim. Kupcy przybyli z Zaporoza uzyskali prawo
wykupu swych pobratymc6w z niewoli; zabroniono im jedynie
przyjmowania zbieglych niewolnik6w 7•
Ciqgle walki toczone w drugiej polowie XVII w. -w rejonie
Morza Czarnego nie pozwolily Kozakom na pelne . wykorzystanie przyznanych przywilejбw.
Do Turcji wywozono futra, sk6ry, weln~, ·zelazo, pl6tno, konopie, wolowin~, baranin~, zywe owce, ryby itp., przywozono natomiast bron, uprzцz, ol6w, sбl, sukn.o, safian, materialy jedwabne, wino, kamfor~, wyroby ze szkla, noze oraz przyprawy korzenne. Siczowcy zajmowali si~, jak widac, r6wniez handlem
tranzytowym.
Podobny charakter miala wymiana towarowa z Chanatem
Krymskim, Rzeczqpospolitq і Rosjц, z tym tylko, ze prowadzona
byla drogц lqdOWq. Szczegбlnie ozywione kontakty han.dlowe lqczyly Kozak6w z Tatarami, со nie przeszkadzalo im со roku 5cierac si~ na polach bitewnych, przedsi~brac grabiezczych napasci,
lupic і niszczyc tereny przygraniczne. Gl6wnymi centrami handlowymi byly: Sicz, Perekop і Kaffa. Wywozono futra, pl6tno,
sk6ry, zelazo, bron і tyton, p:rzywozono zas gl6wnie safian, buty safianowe, tkaniny jedwabne, orzechy wloskie, czerwone wino
oraz duze ilosci soli.
Powaznq rol~ w zyciu Zaporoza odgrywal handel z Polskq.
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Zaporozcy cz~sto posredniczyli w jej kontaktach z K:r:ymem і Turcjч. О ile prawdomбwnosc Kozakбw mejednokrotnie budzila uzasadnione podejrzenia wladz Rzeczypospolitej і wywolywala
gniewne uniwersaly monarchбw і hetmanбw, о tyle nie kwestionowano ich uczciwosci kupieckiej. Pod tym w:zgl~dem obydwie
strony staraly si~ dotrzymywac slowa, а starostowie і administratorzy zabiegali nawet о przychylnosc kupc6w przybywajчcych
z Siczy. Najpowazniejszych transakcji dokonywano na targach
і jarma["kach w Korsuniu oraz w rozrastajчcych si~ miasteczkach wojewбdztwa braclawskiego. Towary przewozono ·glбwnie
tzw.. Czarnym Szlakiem. Z Zaporoza szly do Polski konie, bydlo,
wozy wypehiione futrami, rуЬч, solч, woskiem itp. Polscy kupcy
byli cz~stymi goscmi na Sicz.y, skцd zabierali s6l zbieranч przez
Zaporozcбw na lewym brzegu· dolnego biegu Dniepru, w limanie
oraz na pobrzezach okolicznych jezior. Handlarze kozaccy docierali do Lwowa, gdzie sprzedawali solone ryby; szlachta zas
przybywala na Sicz; Ьу kupowac cieszцce si~ dobrц slawч konie.
Nie.co inny charakter miala wymiana handlowa -z Rosjц, skчd
przywozono podstawowe produkty zywnosciowe, duze ilosci wбd- .
ki, zwykle pl6tno, tyton і sieci do lowienia ryb. Zazwyczaj kupcy rosyjscy jadчcy na Кіуrо nie omijali posiadlosci zaporoskich,
gdzie zaopatrywali si~ gl6wnie w futra, skбry, ryby і sбl. Jednak najpowazniejszym osrodkiem handlu z Rosjц byly: Starodub, Mirgorod, Lubnie і Romny oraz kilka innych mniejszych
miejscow.osci lezцcych · na Lewobrzezu. Jednч ze stalych pozycji
dostaw rosyjskich byl proch і olбw na kul~ (niekiedy zastrzega!IlO., -аЬу Kozacy nie odsprzedawali broni і amunicji dalej, n:p.
na Krym).
'Roz1egle kontakty ha~dlowe Zaporoza z sчsiednimi k_ra·jam~
sp.owodowaly, ze rychlo wyksztalcila si~ odr~bna. warstwa ·w~d..:
rownych handlarzy і przewoznikбw, tzw. czumakбw. I~h nazwa
pochodzila najprawdopodobniej od tatarskiego slowa "czumak",
ciznaczaJчcego woznic·~. Inna, znae-:mie mniej wiarygodna teoria
W)iwodzila czumakбw od dzuniy (!)' (dzilln.a ~'ро rosyjsku "czu..o'
mа'ч,:··. gd.~z: ·jakoby wlas·nie oni byli najwiє::kszyini r?zsadnika·
15- Na dalekiej Ukralnle

mi і nosicielami tej strasznej choroby, przybierajqcej niejednokrotnie rozmiary epidemii.
Uwaza si~ niekiedy, iz czumactwo stanowHo jedno z najstarszych zaj~c mieszkaiic6w Ukrainy naddnieprzaiiskiej, Ьус moze
jeszcze starsze niz "kozaczenie". Ewarnicki wlaSпie w czumakach dopatrywal si~ pierwowzoru Kozaczyzny, gdyz, jak pisal,
"pierwsi czumacy byli handlarzami, rzemieslnikami, а zarazem
wojownikami" 8 • Jedno nie ulega Wqtpliwosci: byli ludZтi о wyjqtkowej odpornosci fizycznej і psychicznej. W czasie dlugich
і powolnych w~drбwek palilo ich sloiice, zlewal deszcz, przenikal dotkliwy zi~b, gn~bily pragnienie і gl6d, w kazdej chwili
narazeni byli na napasci drapieznik6w і band rozb6jniczych. Nie
oszcz~dzali ich ani Tatarzy, ani wymykajqce si~ spod wladzy
ataman6w watahy kozackie.
Formalnie czumacy wchodzili w sklad "wojska zaporoskiego",
dzi~ki czemu korzystali, jak inni, z opieki wsp6ltowarzyszy і
mieli prawo udzialu w dochodach, kt6re wplywaly do "skarbu
wojskowego". J ednoczesnie byli ·zobowictzani do рlасеЩа podatku, · kt6rego Wy"sokosc zalezala od ilosci і jakosci przewozonych
towar6w, liczby wol6w, woz6w itp. Dla obrony wlasnych inte-res6w twoгzyli na Zapoгozu odzielnц wsp6lnot~, podobnie jak
pasterze czy rybacy lowiqcy w rejonie Gardu Bohowego. Jej
struktura wewn~t.rzna nie~ jest dobrze znana і. trudno okreslic,
czy byla wzorowana na kureniach. Znane fakty wyboru atamana czumackiego nie przesc:tdzajq jeszcze sprawy, moglo bowiem chodzic tylko о wyb6r przyw6dcy karawany czumackiej.
Na wyprawy zbieгali si~ czumacy wczesnq wiosnq lub nawet
z koiicem zimy. Z szop wyciqgano w6wczas solidne wozy __:_ "maze" wzgl~dnie "mazie"; wyprowadzano woly, bacznie obserwujqc,
czy· przypadkiem nie. nabawily si~ jakiejs сhогоЬу; gromadzono
zywnosc і koni~czny sprz~t potrzebny do. drogi. Na wiejskich
majdanach tworzyly si~ dlugie szeregi woz6w przygotowanych do
rozpocz~cia sezonu.
Odbywalo si~ to bardzo uroczyscie. Na czele karawany jechal
w6z zaprz~zony w najpi~kniejszq і najdorodniejszq par~ wol6w
przyozdobionych rбznokolorowymi wstqzkami, а niekiedy nios~228

cych przytwierdzone mi~dzy rogami dwie zapalone swiece. Na
wozie tym siedzial atainan czumacki~ trzymajqcy obok siebie
koguta, ktбry mial swym pianiem oznajmiac rozpoczynanie si~
odpowiedniej рогу~ Atamanem wybierano zazwyczaj czlowieka
wyrбzniajqcego si~ doswiadczeniem, zr~cznosciq, znajomosciч szlakбw і cieszqcego si~ najwi~kszym autorytetem. On decydowal
о wyborze drogi, porze wymarszu і odpoczynku, miejscu postoju,
wyznaczal strбzбw w nocy і we dnie, а nawet rozsctdzal spory
і zatargi wynikle mi~dzy uczestnikami wyprawy.
Waznч rol~ odgrywal rбwniez kucharz, do niego nalezala piecza . nad z.gromadzonymi zapasami zywnbsci, z ktбrej trzy razy
dziennie gotowal straw~ dla wszystkich. Obowictzek obrony karawany wypelniali czumacy bez zadnego wyjqtku. w tym celu wiezli ze soba. str.zelby, amunicj~ і spisy. Karawan.a, liczqca
niekiedy do 100 wozбw, ciqgp.qca z pбlnocy lub · z zachodu, wjez...;
dzala wreszcie w granice' Zaporoza. Tutaj czekaly na nia. wydzielone oddzialy kozackie, kt6re mialy za zadanie. konwojowac w~d
Г<?WCOW w wybranym pr:zez nich kierunkн і zapewnic im bezpieczenstwo na terenie podleglym kontroli atamana siczowego.
Przejazd czumackiej kara wany stanowil ·swi~to dla mieszkancбw Naddnieprza. Wsz~dzie witano jq radosnie, widza.c w czumakach nie .tylko zwiastun nadchodzctcego ocieplenia, ale rбwniez
liczqc na korzysci zwia.zane z ich pobytem w tutejszy-ch osiedlach. Karczmarze szynkowali wi~ksze niz . zwykle ilosci wбdki,
sprzedawali zywnosc, wydawali siano dla wolбw і zaopatrywali
czumakбw w swiezq wod~. Niemal kazdy przejazd przez most,
kazda przeprawa przez rzek~, jazda ро prywatnej drodze wia.zaly
si~ z oplatami, · ktбre wplywaly do k.ies wlascicieli gruntбw і
przewoznikбw. Za konwбj kozacki nalezala si~ oddzielna gratyfikacja.
Сі, ktбrzy wybierali si~ nad Don, opus:zczali granice Za poroza
przy ujsciu Samary do Dniepru; сі zas, kt6rzy jechali dalej
na polud.nie, do Chanatu Krymskiego, czynili to w rejonie Nikitinrogu, ·u ujscia · Czartomliku.
Wjezdzajчc w posiadlosci tatarskie czumacy starali si~ zapewnic sobie bezpieczenstwo, uzyskujцc odpowiednie glejty od
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w1adz zaporoskich. :Przekraczanie granicy mi~dzy Zaporozem а
Chanatem r6wniez obroslo w pewne zwyczajowe, tradycyjnie
powtarzane czynцosci. Mialy one za bezpieczyc czumak6w przed
grozqcymi im przeciwnosciami losu. Tak wi~c smarowali swojq
odziez dziegciem, rzekomo najskuteczniejszym srodkiem przeciw
komarom, muszkom і ... dzumie; nabijali strzelby, wyciqgali spisy
і wysta\viali straze. W razie napasci drapieznikбw lub harcownik6w tatarskich szybko formowali tabor z wozбw і starali si~
odstraszyc ich krzykiem і celnymi zazwyczaj str:zalami. Tatarzy;
mimo ze z handlu z Sqsiadami czerpali spore korzysci, naprzykrzali si~ czumakom na kazdym kroku: sciцgali z nich \vysokie
oplaty celne, mostowe і inne, rekwirowali woly pasqce si~ wsrбd
stepowych traw, zцdajqc stosunkowo wysokiego wykupu, czasem
nawet zabierali bez pardonu czumackie mienie. Sytuacja zmieniala si~· na korzysc dop!ero w bezposrednim Sqsiedztwie Pere~
kopu, gdzie juz traktowano ich jak kupcбw,; przynoszqcych dochod skarbowi tatarskiemu. Tutaj dopiero mozna ·bylo przeznaczyc kilka d.ni na odpoczynek і ро naladowaniu wozбw solц ruszano w drog~ pow:rotnq (na wozi~ miescila si~ niemal tona soli).
Dalej wszystko odbywalo si~ tak samo, tylko ·w odwrotnym porzqdku.
Z Zaporoza czumacy rozjezdzali si~, -kazdy w swojq stron~,
do Polski і Rosji, Ьу sprzedac z zyskiem przywiezione towary 9 •
Wielu sposrбd czumakбw odbywalo swoje podrбze samotnie.
Najmowali ich wlasciciele zimownikбw do przewozu і sprzedazy zebranych· plonбw. Niekt6rzy czцmacy nie zdolali czasem
przygotowac na czas ekwipunku; kiedy indziej, majqc· znacznie
gorszy zaprz~g od innych, nie nadцzali za karawanq. Zdarzalo
si~ wreszcie, ze swiadomie wybierali ten sposбb podrбzowania,
majqc nadziej~, ze w~drujqc w pojedynk~ nie narazц si~ na tak
wielkie niebezpieczenstwa, jak Ьу stalo si~ to w . czasie jazdy
w wi~kS·Z~j grupie. Uwazali, ze w ter~. sposбb wlasnie nie b~dq
na- siebie zwraca,c uwagi і przejadq przez step· niepostrzezenie.
Nie sposбb odinбw:lc slusznosci tem·u rozumowaniu, chociaz wбw-_
czas, w razie choroby lub niespodziewanego nieszcz~scia, idatli
byli wylqcznie na wlasrie sHy. ·
, Do d:riia dzisiejsiego zachowalo ві~ wiele ·ludowych piesni ·О
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trudnej doli czumackiej. Wiele mieJsca poswн::cono losowi czumak6w-samotnik6w. Bohaterami bywali r6wniez czumacy nie
majцcy ani wlasnego wozu, ani pary wolбw, jedynie najmujцcy
si~ w charakterze woznicбw u bogatych gospodar.zy і Kozakбw.
Niebezpieczenstwa czyhaly na czumaka na kazdym kroku.
Najech.aJi
Do tego

panюwie,

і aтeD!daтze,

Za:bier.ajq W·olY і wozy...
Hej, bierzcie-.Z
Calct chudob~:
Nie mam wam nic do powiedzenia!
А1е jak zyw b~d~,
То w.szy.stko · zdo:b~d~,
Woiy і wozy kupi~ [... },
Jesz~e :raz pojad~ na Krym.
Peme worz.y S:oli,
Pehle mazie ryby
J eszcze d,o domu pг.z.yw.ioz~ 10.

Czumacy znani oyli z szerokiego gestu, powodujqcego, ze w
ciqgu zaledwie kilku dni potrafili ро udanej wyprawie przepic
wszystkie zarobione pieniцdze. Dawalo im to pewnq satysfakcj~, kompensujqcq niedol~ codziennego bytowania. Oczywiscie
najbardziej korzystali na tym arendarze zyaowscy. Oto jak w
jednej z dumek spiewano о historii pewnego czumaka:
W Kijowie
Рі1 tшn

па rynec:Z:Юu,

czu-mak

hej,

goтzaleczkt}.

P!rzepil woly, przepil wozy,
P:rzepil ja1r.zma і drabki wloz6w cale doЬro cz.wmaюkie.
Oj,. pije -czumak, pije, hula, hej,
Dob['lo swoje przepija.

Ogolocony rze wszystkiego
patrzyl na stojqcy przed niq
powrotu do doniu, bojqc si~,
dzie mU:Sial pracowac w polu.

wyszedl czumak z karczmy, poprzepity majqtek і zrezygnowal z
ze zostanie ukarany chlostq і b~
-wreszcie postanowil:'
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Oj, рбjdє: na Moldawiє:, hej,
Tam sieciem lat si~ роmє:СІZ~.

Tan1
Woly

siedem lat si~ 'poon~cz~,
і wazy kupi~,

~6w Ь~dє: czuшakiem 11.

Zajmowa.nie si~ czymkolwiek innym czumacy uwazali za dyshonor і pewien rodzaj dekl.asacji. J edna z ріеSпі opowiadala
na przyklad, jak w stepie przewrбcily si~ jednoczesnie az cztery
wozy wyladowane ро brzegi solq. Dziewczyna namawiala czumaka, Ьу rzucil swe zaj~cie і wziql si~ do koszenia trawy lub
zboza. Czumak odpowiedzial jej na to z gniewem:
Oj, bodaj-zes ty, ml·oda dZІiew:czynю, tego nie doczekala,
Hej, zeby шоjа usmotOIIla !I'q;czka z~la pszeniczlkє:! 12

Duma czumacka nie pozwalala. przejmowac si~ poniesionymi stratami. Stanowily one swoiste ryzyko zawodowe, wliczone
w koszty uprawiania okreslonego zaj~cia. А zdarzalo si~ і tak,
ze:.
Nad rze~kч bгzeikiem
Szedl c21umak z ·Ьaoi:lci.em,
Hej - hej, z Donu do domu.
Na plec.ach torbi.na,
·
А jeszcze tez latana switka,
Hej - hej, doc:z.umaJl.oo!wal si~!

1з

Kozacy zajmowali si~ rбwniez drobnym handlem, glбwnie
na samej Siczy і w jej najblizszej okolicy. Wyspecjalizowani rzernieslnicy: kowale, slusarze, kotlarze, puszkarze і szewcy zaw:sze mogli znalezc zbyt na wyprodukowane przez siebie towary,
chociaz odpowiednimi .umiej~tnosciami, przynajmniej w podstawowym zakresie, dysponowal niemal kazdy z Zaporozcбw.
Inaczej niz na Siczy bieglo zycie w ,zimownikach zaj~tych
przez zamozniejszych Kozakбw. Na Siczy mieszkali wylqcznie
niezonaci Zaporozcy; w zimownikach, b~dqcych normalnymi gospodarstwami, · ktбrych wlasciciele utrzymywali si~ z uprawy
roli і ·ьodowli, trudno byloby wyobrazic sobie zycie bez: kobiet
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zajmujqcych si~ domem. Powstawaly wi~c cale rody, w- ktбrych
tradycja wojowania, uczestniczenia w wyprawach і Radach,
przechodzila z ojca na syna; iZdarzalo si~, ze_ і urz~dy zaporoskie
nie wychodzily poza obr~b jednego lub kilku spowiriowaconych
ze sobq rodбw kozackich. Podstaw~- zamoznosci dawaly im wlasnie zimowniki.
Ogradzano je plotem z plecionej wikliny lub chrustu, а niekiedy cz~stokolem, umozliwiajqcym skutecznq obron~ przed napadami niewielkich watah tatarskich.
"Rycerstwo zaporoskie" patrzylo z pogardq na pobratymcбw
gniezdzqcych si~ w zimownikach, chociaz ch~tnie .wybieralo ich
na urz~dy, zach~cone sowitym pocz~stunkiem і obietnicami korzysci osobistych w ra_zie wsparcia w czasie wyborбw. Zresztq
wlasciciele zimownikбw t,ez byli zobowiqzani do sluzby wojskowej, ale przywolywano ich tylko w ·.razie nadzwyczajnej potrzeby. Wбwczas musieli stawac konno і w pelnym uzbrojeniu. Na
nich spoczywal obowiqzek -naprawiania budynkбw w kureniach
oraz, w razie koniecznosci, dostarczania produktбw rolnych na
Sicz.
Spotkania Kozakбw siczowych z mieszkajq,cymi
zimownikach obrosly w odpowiedni rytual. Przybywajq,cy do zimownika Zaporozcy wykrzykiwali trzykrotnie, nie zsiadajqc
z koni:
- Pugu! pugu! pugu!
Gospodarz odpowiadal dwa razy:
- Pugu! pugu!
W бwczas przybysze krzyczeli:
- Kozak z Lugu!
- А z jakiego Lugu?. Wielkiego czy Malego? Jesli z Wielkiego, idzcie do krugu (kola)!
Nast~pnie, ро przekonaniu si~, ze rzeczywiscie mai do czynienia z Siczowcami, wlasciciel zimownika kontynuowal:
~ Przywiqzcie konie і,- prosz~, zachodzcie w goscin~!
Dopiero wtedy Kozacy zsiadali z koni і oddawali je pod opiek~ chlopc6w ze sluzby. Wchodzili do chaty~ zegnali si~ przed
ikonami, odkladali. bron і klaniali si~ gospodarzowi, mбwiq,c:

w
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- Atamanie, towar~stwo,. poklon wam!
- Poklon wam, poklon - odpowiadal gospodarz, а na stole zjawialo si~ jadlo і napoje. Potem przyst~powano do rozmбw.
Na zakщiczenie goscie stwierdzali:
- Dzi~kujemy сі, ojczulku, za chleb і sбl! Pora juz rozjazdzac si~ nam ро kureniach. Prosimy, ojczulku, і do nas, jesli
laska!
W odpowiedzi slyszeli:
- Zegnajcie, panowie molojcy! WyЬaczcie! CzymeSm.y-- bogaci, tym radzi. Nie gniewajcie si~, prosimy vvтas! 14
Poza Siczq Kozacy mieszkali rбwniez w tzw. burdiugach.
Nazwa ta pochodzila od slowa tatarskiego "burdiug", oznaczajqcego sk6rzany buklak na wod~. Wykopany dбl gacono faszynq, obudowywano tak, Ьу sciany wystawaly nad ziemi~, і nakrywano dachem z tego samego materialu. Konstrukcj~ t~ oblepiano z zewnqtrz glin.q і okladano przesuszonym nawozem. W
srodku nie bylo ріеса, lecz tylko palenisko ulozone z kamieni,
kt6re rozgrzane do bialosci, zapewnialy niezb~dne cieplo. Czasem wn~trze, chaty wykladano kilimami zdobytymi w czasie wypraw.
Burdiugi staly dla ws.zystkich otworem. · Tradycja nakazy;..
wala, аЬу gospodarz oddalajqc si~ na pewi_en czas od swego miejsca zamieszkania nie tylko nie zamykal go przed оЬсуmі, lecz
Ьу pozostawil w nim troch~ jedzenia і рісіа dla przygodnego
w~drowoa. Kazdy zablqkany, а w kazdym razie przybywajqcy w dobrych zamiarach gosc m6gl liczyc na cieple przyj~cie.

Mimo niewielkiej g~stosci zaludnienia ziem zaporoskich wiesnadzwyc.zajnego posiedzenia Rady kozackiej lub
о zblizajqcej si~ wyprawie wojennej rozchodzily si~ z ogromnq
szybkosciq. Roznosili je w~drow!ni kupcy, czumacy, blцkajqcy
si~ bez okreslonego celu zebracy і samotni Kozacy, а przede wszystkim specjalni goiicy wysy1ani z Siczy do zimowni:..
k6w і wi~kszych osiedli. Dlatego tez zebranie wojska kozackiego w sporej nawet liczbie nie .przedstawialo wi~kszych trudnosci.
ci

о ІZwolaniu
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Tak tez stalo si~ w pierwszych miesiqcach 1621 r., gdy .zblizalo si~ nieuniknione starcie mi~dzy Portq а Rzeczqpospolitq.
Zach~ceni przez wyslannika krбlewskiego Kozacy juz w kwietniu ruszyli z Zaporoza. Туm razem jednak zrezygnowali z uderzenia przez Morze Czarne na Konstantynopol, lec.z zdecydowali si~ na posilkowanie armii polskiej. Gromadzono zapasy zywnos.ci, bron і amunicj~, sciqgano kontrybucje z krбlewszczyzn w
Kijowskiem· і Braclawskiem, wywolujqc tym niepokбj administratorбw majqtkбw.

15 czerwca rozpocz~ly si~ ·w Suchej Dqbrowie trzydriiowe
obrady Rady kozackiej, w ktбrych wziql m. in. udzial НіоЬ Bo-recki, prawoslawny metropolita kijowski. Sprawy przesladowania prawoslawnych wypelnily c·aly pierwszy dzien dyskusji. Kozacy przysi~gali bronic starej wiary, nawet gdyby mialo ich to
kosztowac zycie. Dopiero nazajutrz wysluchano posla kr6lewskiego, ktбry przemawial stojqc na beazkach pokrytych dywanami. Hetman Borodawka nadal temu wystqpieniu wyjqtkowq
OpraW~; nakazUjqC wiwatowac oraz strzelac Z rusznic і armat,
со z jednej strony zagluszylo okrzyki protestu, z drugiej - wzbudzilo entuzjazm zgromadzonych, kt6r.zy natychmiast .potem zlozyli przysi~g~ na wiernosc krбlowi polskiemu. Zobowiqzali si~
r6wniez do posilkowania Rzeczypospolitej w nadchodzqcej potrzebie.
W ostatnim dniu mianowa!no setnik6w, pulkownikбw, ataman6w і asaulбw oraz wybrano posl6w do krбla (znalazl si~ wsrбd
nich Sahajdaczny). Zlecona im misja nie byla latwa, Kozacy zaZqdali bowiem zatwierdzenia przez monarch~ nominacji nowych
wladyk6w mianowanych pr.zez Teofanesa. Za radq Boreckiego
w wypadku odmбwienia ich zqdaniu zagrozono wzi~ciem zakladnik6w szlacheckich. Dokonano r6wniez podzialu przyslanych
przez krola 20 tysi~cy rz:lotych. Zdecydowano, iz otrzymajq je
tylko сі, ktбrzy mogq wykazac si~ odpowiednim doswiadczeniem
і dysponujq stosownym ekwipunkiem. Poniewaz na dwбch Ко..;
zak6w przydzielono zaledwie. ро jednym ·. zlotym, wywnioskowac
stqd mozna, ze liczebnosc wojska okreslono na 40 tysi~cy. Ra-da zakonczyla si~ spokojnie і ,.zgromadzeni przeszli na leze pod·
:fюbli.Skq Bial~ Cerkiew.
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. Swiadek
lacji:

і

uczestnik Rady

ksiчdz

Oborriicki pisal w swej re-

,IJ.aleiy, si~ hairdzo оІЬа!WІіас, аЬу Koza1cy nie wy;wolaИ jalkdegos wielki,ego .powstania і аЬу nie dosz}o do wojny chJiolpsficiej. ВСШ"ІООо si~ tu
rozpanюszyli і ··ooraz baooziej roSnde ioh Sтіа~оос і swatwo~a. zwlaszcza
gdy Z·obaczyli sd~ w taJI.ciej нс~Ьіе' і sile. ВOirOtda!W1ka na tej rа.Ше powiedzial mi~zy iJninymi: "Prrzed wojlstkiem zaporosklim dmy ziemia p011.s:ka, tuxecrka і Swiat caly". zac~hoWaj,. BOZ.e, tutejszych katюШilk6w, Illieliczny;ch і slabYJDh! Ni:e ma gdme ucieІkac; ws~zyocy nas opu·Sc:ili. Mliasta
і wlooci spustaszone przez Кlozak61W. Lu!drzd nie 11la: wszYIStlro, со zyje, uszlo w kozactwo. Wi~kszych szk6d nie narobilby ani sam sultan
turecki, ЗІnі chan tataii1sllci ts.
'

\

Tymczasem dla Rzeczypospolitej sytuacja stawala si~ coraz
groZniejsza. Armia turecka podeszla juz pod Dunaj, natomiast
Polacy dopiero gromadzili ~,woje wojska. Troch~ pop!ochu w
Stambule wywolala · niewielka kozacka wyprawa dywersyjna,
ktб~a wypuscila si~ na Morze Czarne, jednak ро pierwszych sukcesach poniosla kl~sk~ w bitwie z przewazajчcч flotч tureckч.
Wzi~tych do niewoli Kozakбw pozabijano, uzywajqc ich jako zywych celбw; wci~gano na pale і ucinano im glowy .
. Rozmowy posl6w kozackich w Warszawie · nie przyniosly spodziewanych rezultat6w. Monarcha ch~ial, Ьу Kozacy najpierw
udowodnili wiernosc Rzeczypospolitej, ·а dopiero p6zniej got6w
byl udzielic im swej laski. Prawdopodobnie kr61 obiecal tylko
nie wyciчgac konsekwencji wobec winnych przywr6cenia· hierarchii prawoslawnej na Ukrainie. Decydujчce jednak znaazenie
miala przychylnosc okazana poslom kozackim і sposбb ich przyj~cia.

W polowie sierpnia Turcy ро przejsciu Dunaju z.nalezli si~
pod Bialogrodem, а arm:La polska przeprawila si~ przez Dniestr w
rejonie Chocimia і oczekiwala na przybycie Kozakбw, kt6rzy w
tym czasie pustoszyli pogranicze moldawskie w dolnym biegu
rzeki. 21 sierpnia do obozu wojsk polskich pr:zybyl Sahajdaczny
powracajqcy z Warszawy. ~podziewal· si~ zastac tutaj swoich pobratymc6w, nie wiedzial, ze wstrzymywali si~ przed polqczeniem
~ Polakanll: ,.az do chwili, kiedy сі nie sforsujч Dniestru. Przyj~to
go tutaj bardzo serdecm.ie, ale natychmiast wyslano do Borodawki

z poleceniern sprowadzenia posilkбw. Prawdopodobnie rozminctl
siE; w drodze z ~ichalem Doroszenkq, ktбry wyslany pr:zez hetmana kozackiego do obozu Chodkiewicza przybyl 24 sierpnia
wraz z trzechtysi~cznym oddzialem. Glбwnych sil kozackich wciцz
jednak nie bylo widac. Przednie straze armii Borodawki dotarly do Chocimia dopiero 30 sierpnia, а reszta - dwa dni p6zniej.
Wraz z nimi przybyl Sahajdaczny, ktбrego spotkala niemila przygoda. Gdy szukal Zaporozc6w, natknцl siE; na podjazd turecko-tatarski і w starciu z nim zostal zraniony w rE;kE; .wystrzalem z
jahczarki (janc~arka - bogato zdobiona, lontowa lub skalkowa
strzelba turecka).
W trakcie przemarszu pod Chocim armia kozacka musiala walczyc niemal bez przer~y z zagradzajцcymi jej drog~ Turkami
і Tatarami, ponoszцc stosunkowo spore straty. Wywolalo to niezadowolenie podkomendnych Borodawki, ktбr,zy w tej sytuacji
entuzjastycznie powitali Sahajdacznego. Jego relacje о obietnicach (bardzo zresztq ogбlnikowych) danych przez krбla, wydawaly si~ im spelnieniem zцdan, а opowiesci о chocimskim przyjE;ciu oraz okazanej mu serdeczno~ci kreowaly go na prawdziwego
zbawc~ Kozaczyzriy. Pod adresem Borodawki zacz~to nawet wysuwac oskarzenia, ze spiskuje z Turkami. Zapewne Sahajdaezny
і starszyzna umiej~tnie pokierowali rozwojem wydarzen, gdyz
Borodawk~ aresztowano, а zwolana napr~dce Rada okrzykn~la
hetmanem Sahajdacznego. Stalo SЇЕ; to 8 lub 11 wrzesnia. Autorzy relacji о wydarzeniach, ktбre zaszly w tym czasie w obozie
kozackim, nie byli pewni, czy Borodawk~ rozstmelano, czy zaszyto w worek і utopiono, czy tez sci~to. Wi,adomo bylo tylko,
ze poni6sl smier~, · ze stalo si~ to prawdopodobnie w nocy, na
rozkaz nowego hetmana .
..Liczebnosc przyprowadzonych pod Chocim wojsk kozackich
do dnia dzisiejszego wywoluje spory wsr6d historyk6w. W przyblizeniu rnozna jq okreslic na okolo 40 tysi~cy 161• Skladaly si~
one z 13 pulkбw dysponujцcych lctcznie 22 dzialami. W ojsk polskich bylo okolo 25-26 tysi~cy. Armia · turecka Osmana ІІ liczyla 70-75 tysi~cy ludzi, а· prбcz tego posilkowalo jq 16-17
tjsi~cy Tatarбw orai okolo 12 tysi~cy Moldawian і Wolochбw.
Цcznie wi~c sultan mial do dyspozycji 98-104 tysi~cy zolriierzy,
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nie liczqc kilkudziesi~ciu tysi~cy czeladzi. Dzial Turcy mieli
przeszlo 60, w tym 15 obl~zniczych 17.
Turcy pojawili si~ pod Chocimiem 2 wrzesn1a. Przed starciem przem6wil do swych wojsk hetman wielki litewski Jan
Karol Chodkiewicz, zagrzewajqc je do walki. M6wcq okazal si~
tak znakomitym, ze zolnierze chcieli natychmiast ruszyc na
Turka. Do walki jednak nie dos.zlo.
Pierwszy atak turecki spadl na niedostatecznie jeszcze ufortyfikowany tabor kozacki. Kozacy spisali si~ doskonale і wsp6lnie z przybylymi na odsiecz oddzialami polskimi odparli napastnik6w. Podobny przebieg mialy walki w dniu nast~pnym.
Sztunmowali do Kozakow n.awalem wielkifi?., surowy od cesarza nakaz majqc, z-eby kh tego dnJia miesl.i, mбwi&,c: za lachy n.as b~dC} miec,·
jesli KozaJkб.w nie zmliesiemy. Szla st["ze·lЬa z dzial ·ogromna і z r~cznych
saпюpal&w barІdzo g~sta; ze jeden di:rn.tgiego Oid gmrnoltru і dy.mu nie m6gl
widziec. M~znie si~ dzielni molojcy bronili і pot~znie odpieтali, ze ich
[Tu:r:k6w] do ty:si&ca wtenczais и;ЬіJ.і, а sami cali w okap[e za lask& Во
z& zostali. Dziala kh przenosily, g:dyz puszkйirz ich uciekl і przedaтl si~
do naszych - pisal jeden z uczestnikбw starcia ts.

4 wrzesnia ruszylo na Kozak6w kolejne uderzenie. Sultan
mial rzekomo oswiadczyc: "Nie b~d~ ріс ani jesc, az mi tego:
psa siwego, Sahajdacznego, nie przyprowadzicie!" 19 • Walki trwaly caly dzien. Kozacy odparli kilka szturm6w, korzystajqc zresztq
z ротосу polskiej, w tym wielu ochotnik6w przybylych do ich
obozu. Kozacy stracili 800 zolnierzy, Polacy - okolo 300, а Turcy - przeszlo 3 tysiqce. Przyczynilo si~ to do Upadku ducha w
szeregach nieprzyjaciela. Obydwie strony pocz~ly umacniac swo,
je stanowiska, przygotowujqc si~ do decydujqcego rozstrzygni~
cia. J eszcze w nocy z 6 na 7 wг.zesnia Kozakom udalo si~ doko:nac dywersji wsr6d sil tatarskich і spowodowac powazne straty. Na.zajutrz, 7 wrzesnia, zacz~la si~ bitwa oczekiwana przez
wszystkich. Turcy· czterokrotnie atakowali pozycje zaporoskie,
czterokrotnie tez zostali zmuszeni do odwrotu. Ро calym dn:iu,
zazartych · w.alk Chodkiewicz os·obiscie poprowadzil polskie cho-rqgwie do boju, lamiцc szyki nieprzyjacielskie, kt6re salwowaly·
si~ ucieczkq. ·
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·. Zmusilo to _Turk6w do zmiany plan6w. Dotychczas sqdzili, ze
uda im si~ zdobyc szturmem twierdz~ chocimskq. Teraz, wyczerpani,: postanowili przejsc do obl~zenia. Chodkiewicz chcial ich
sprowokowac do walnego starcia, ale podejmowane przezeil рrб
Ьу nie przyniosly pozqdanego rezultatu. Wkr6tce Kozacy zn6w
mi.eli odegrac w bitwie pierwszorz~dnq rol~. Na radzie wojennej
poparto propozycj~ Sahajdacznego urzqdzenia nocnej wycieczki
na Turk6w. Zaporozcy wsp6lnie z piechotq polskq, niemieckq
і w~gierskq wyruszyli 12 wrzesnia przed switem. Niestety, tuz
przed sygnalem do а taku rozpocz~la si~ tak wielka ulewa, ze.
zamoczyla lonty rusznic. Calq operacj~ trzeba bylo odwolac. Tego samego dnia Turcy ostrzelali ob6z kozacki, nie czyniqc jednak powazniejszych s:zk6d. Wieczorem · Zaporozcy uprowadzili
cz~sc bydla і koni nieprzyjaciela. Mimo tych czqstkowych sukces6w wsr6d Kozak6w rozpocz~ly si~ niepokoje. Skarzyli si~ ~na
zbyt niski zold і braki w zaopatrzeniu w zywnosc і pasz~. Na
Z\Volanej pospiesznie Radzie kozackiej wystqpil J a~ub Sobieski,
kt6ry w imieniu chorego kr6lewicza Wladyslawa obiecal im dodatkowo 1О tysi~cy zlotych. Konflikt udalo si~ zalagodzic nie Ьеz
ротосу wielu pochlebstw pod ich adresem oraz nie bez udzialu
Sahaj dacznego.
15 wrzesnia armia turecka ruszyla do kolejnego szturmu
Chocimia, z fatalnyni jednak dla siebie skutkiem. Zgin~lo kilkuset zolnierzy, а wsrбd nich pasza budzinski Karakasz. Rozwscie<:~ony su~tan dokonal zmiany na stanowisku wielkiego wezyra,
usuwajqC Hussein~ і mianujqC na jego miejsce Dylewara-pasz~.
P<?dobno zwole:JJ.nika uklad6w z Polskq. Sytuacja Turk6w stawala
si~ coraz truch:liejsza. Zajrzal im w . oczy gl6d, .zacz~Ja. si~ dezercja і pierw~ze objawy pa~iki. Nie lepiej dzialo si~ w obozie
j:юlskim. Kbzacy s.zemrali, zas~anawiajqc si~, czy nie lepiej odstцpic od wojsk Rzeczypospolitej і pow~6cic ~na l.'fad_dnieprze. 18
wrzesnia <;:i~zko chory Chodkiewicz zw·olal kolo geheraЇne, w
~t6rym \VZi~la udzial r6wniez starszyzna zaporoska. Na pyt(lnie
hetinan~, .czy. nie Jial~~~l<;>by. 6itstqpi6 _od СhосЇІр.іа,'_ pie:rwszy .· odpqwiedzial ,.Sah~jdacz~м. gorqOO.~ na~awiajq~ do pozos.tania .. І;>о~
dobnie.· wypowiedzieli si~. inni. ·nczeвtniey narady;··
··;i"-Postanowiono· tylko · skrбcic -Iini~ obrony~_ Dokonano tego 23
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wrzesnш. W ciqgu nast~pnych nocy Kozacy kilkakrotnie dokcillywali smialych wypadбw na оЬб.z turecki, zdobywajqc bogate 'lupy, со troch~ podreperowalo ich samopoczucie.' 24 wrzesnia zmarl
Chodkiewicz. Gdy wiesc о tym dotarla do sultana, nazajutrz -zarzqdzil kolejny szturm. Trwal on przez caly dzien і znбw zostal
odparty. Wieczorem Zaporozcy ponownie uderzyli na Turkбw:
28 wrzesnia w ostatnim, rozpaczliwym ataku na Chocim
wzi~ly udzia~ wszystkie sily nieprzyjaciela. Ko.zacy і tym razem
spisali si~ swietnie. Wojsкa koronne, litewskie і ko.zackie odrzucily przeciwnika tak skutecznie, ze zrezygnowal z dalszych sztur-·
mбw і przystqpil do rokowan.
W trakcie pertraktacji Turcy zaproponowali poslom polskim,
Ьу pozosta-wili Kozakбw wlasnemu losowi, lec.z w odpowiedzi
uslyszeli, iz Zaporozcy Sq "towarzyszami naszymi". Zbyt sWieze
byly wspomnienia wspбlnej walki, Ьу Porcie udalo si~ posiac
ziarno niezgody mi~dzy Polakami а Kozakami. Strona polska
rбwniez nie zdolala zrealizowac swojego planu zawarcia oddzielnego ukladu z Tatarami.
Zgodnie z postanowieniami ukladu wynegocjonowanego pod
Chocimiem Rzeczpospolita zobowiqzywala si~ do powstrzymy~
wania Kozakбw od napasci na posiadlosci tureckie, uzyskujqc w
zamian zapewnienie Turcji, ze zabroni ·тatarom czynienia tego
samego wobec Polski. Granice panstwo,we nie ulegly zmianie.
Chocim przekazano hospodarowi moldawskiemu, uznajqc poza
tym Moldawi~, Woloszczy~n~ і Siedmiogrбd za stref~ wplywбw
tureckich. 9 pazdziernika 6sman ІІ .zatwierdzil warunki umowy.
Wiadomosc о szczegбlach ukladu nie zostala dobrze przyj~ta
w obozie kozackim. Zaporozcom zabroniono pr:zeciez wypraw na
Morze Czame! Odeszli wi~c spod Chocimia, nie czekajqc na odprawienie triumfu, ale oswiadczajqc gotowosc dalszego sluzenia
Rzeczypospolitej.
P,rosИi tyЗJko о wyplacenie im Sltalego zold•u w wysdkюsci 100 ty.s. zl~
zaplaty za U!dzial w wojme chlo;c:ianskiej, zachowanie ·wotnosci d:la pra:woslawia, u·J)oistЗZeri:ie szpiitaдa dla kalielldc.h Zo}nierzy, s,woboldy ZЗJCЩ,gania
s~~ pod znЗJkl LI11I1ych wladc6.w clш'z·e8cijafts1cilch, zgody na zamdesZkanie
w leri.ach zimlowyclt і kir6lew.slkich bez konie!<!ZJnoSdi wypelnialnia powin-
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nosci poddanczyoh, OpuiSZCzer11ia w.ojewбid!71twa Jdjo.wsk!iego przez WO.jska
loororme, SІWІobody dJ.a upra!Wi8!I11ia ryl])olO;ws:t:wa і mySlisltwa. ~01niewaz
z~dalnia te stalno:wczo 'przek:rac~ k.oanpetenc;je po]JSkioh kiomi.'Sarzy, оЬіе
саnо jedyn.ie m<>fodoom Imntynu,owЗ!Ilie z nimi dalszY'C'h rozmбw w tej
sprarwie. Ро tej dy.sk!uisji lш'б!lewilaz potegnal Ш"OC'ZYScie slalb:rщcego z ran
Kanaszewicza SЗІhaІjd.aю2me~, ~ c~ym KozaJCy ruszyH w swo1jч Sltl'\OilЄ: 2D.

Dodajmy: byly to warunki, ktбre zapowiadaly rychly wybuch nowego konfliktu mi~dzy Rzeczчpospolitч а Kozaczyznч.

ROZDZIЛL

DZIESil\TY

KOZACY І КОВІЕТУ • POBRATYМSTWO - DZIEN NA SICZY - GRY - OBYCZAJE WIELKANOCNE - ZABAWY ZAPOROZC6W - HULANKI - POWR6T
Z WYPRAWY _CHOCIMSKIEJ - SMIERC SAHAJDACZNEGO - ROZMOWY
RZECZf\POSPOLIТl\ - WYPRAWY PRZECIW TURCJI TRAKTAT Z SZAШN-GEREJEM- BUNT ~JI..Y- UGODA KURUKOWSKA

·z

Zycie Siczowcбw toczylo si~ dosc jedn.ostajnym trybem. Codziennosc pmerywaly tylko wyprawy na Tatarбw, Turkбw і WoloszE:. Со parE: lat stawali do walk przeciw Rzeczypospolitej lub
przy jej boku. W tej sytuacji kazde wydarzenie, chociazby na
chwilE: і w niewielkim stopniu pozwalajчce zapomniec о powszechnej biedzie, stawalo siE: oJmzjч do wesolosci і hulanek. Na
Siczy nie bylo kobiet, Ьа! zabraniano im tam wstE:pu~ Zonaci
Kozacy zostawiali swoje rodziny w mozliwie bliskim sчdziedztwie,
Ьу mбс od czasu do czaвu wymknчc siE: · do nich, а nie narazic si~ surowemu atamanowi. То sa.mo czynili kawalerowie,
riJzjezd±ajqc ро niedalekich wsiach і chutorach, w nich znajdujqc
ukochane. Zartow.ali S ami z siebie, spiewajqC piosenk~ opartq
na powtarzajqcym si~ motywie rzekomej wlasnej nieSwiadomosci:
1

SlaJWnd

chlюpcy

-

Za.pocOO:cy,

W&etki bytowaJti, pamm.y nie wiJdzieli.

Jak · zobaczyli czapl~ na blocie,
Ataman rzecze: "Oto parma, Ьrасі.а!"
.A&aul mOw:i: "z ni~ ·si~ za~yiem",
Na to koswwy: ,,z -niq si~ otenilem! 1

W rzeczywistosci nie bylo az tak zle, chociaz brak kobiet na
Siczy powodowal,. iz Zaporozcбw posчdzano о rбzne zboczenia,
zwlaszcza о sodomi~. Sami Ko.zacy twierdzili, ze ich najbli:iszq
rodzinE: stanowiч: kon, szabla і fajka; niemniej zachowane do
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dzisiaj stare ludowe piesni ukrainskie z Naddnieprza niejednokrotnie mбwily о doli panny porzuconej przez . Nizowca wyruszajqcego na wojn~. Mimo to dziewczyny wiejskie marzyly о narzeczonych, wspanialych molojcach z Siczy, zdobywajqcych slaw~ gdzies pod Perekopem, Oczakowem czy Carogrodem.
W cieple letnie wieczory ро lqkach, o1szynach і dqbrowach
niosly si~ smutne piesni, jak ta о dziewczynie porwanej w jasyr
przez Та tarбw.
W·ziqlЬym

ja

І zagтa"l, со

Во

pmez

t~

Ьandur~

umiem,
d2:Jiewczym~

L~IшiJkiem

zostaiem.
А wszystko p;rzez te oczy,
Gdybym ja je mial,
Za te рФ~е oczy
Dusz~ ja bym dal.
Ma;r:usieilko, se:rce,
PoZз.luj-ze miliie,
Wez-ze moje serce,
А. oddaj mi swe 2.

Zakaz pobytu kobiet na Siczy byl uwarunkowany racjonalnymi przyczynami. W duzym zbiorowisku m~zczyzn ani kobiety,
ani m~zczyzni nie byliby bezpieczni. Sprawy plci mogly si~ w
kazdej chwili stac przyczynq zazdrosci і klбtni, а obok sporбw
о podzial lupбw czy wybбr starszyzny, nierzadkie stalyby si~
walki о kobiety. Prowadziloby to do rozprz~zenia dyscypliny
wojskowej. W Koszu obowiqzywala poza tym dbalosc о dobro
ogбlu, niejednokrotnie p~lqczona z rezygnacjq z zabiegбw о w}asny majqtek, tymczasem іусіе rodzinne ·zmuszalo do preferowania
najbli:Z:szych: zony і dzieci.
Samotnosc mocno rnusiala dokuc-zac Kozakom, skoro w mia~
r~ uplywu czasu wyksztalcila si~ na Siczy forma tzw. pobratymstwa. Zwykla przyjazn mi~dzy m~zczyznami: przeksztalcala si~
w trwaly ZWЇqzek uswi~cony przysi~gq przed duchownym. Zwiqz~
ki, takie powstawaly zazwyczaj w czasie wspбlnych wypraw,
kiedy ofiarnosc і bohaterstwo jednych przyczynialy si~. do ocalenia zycia innym. Pбzniej, w czasie kolejnyc~ wypadбw zbroj16- Na dalekiej Ukrainie
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nych poza granice Zaporoza starano si~ tak dobierac kompanбw,
Ьу w oddziale znajdowali si~ ludzie mogцcy spokojnie polegac
na sobie wzajemnie. Wi~zy braterstwa poswi~cone przez Cerkiew byly niekiedy mocniejsze niz wi~zy krwi. Kozacy zlqczeni ze sоЬц w ten sposбb gotowi byli oddac wlasne zycie za zycie drugiego.
Dni na Siczy nie rбznily si~ niczym od siebie.- Wstawano о
wschodzie slonca, dokonywano porannych ablucji, odmawiano modlitw~ і zjadano gorцce sniadanie przygotowane przez kucharza
kuren.nego. Potem az do obiadu kazdy zajmowal si~ wlasnymi
sprawami. Jedni czyscili bron, irnni wlбczyli si~ bez celu ро okolicy, inni wreszcie siedzieli bezczynnie, od czasu do czasu zaciц
gajqc si~ dymem z fajki. Obiad jedzono w drewnianych miskach,
przy wspбlnym stole. Ze sztuccбw uzywano tylko lyzek; ryb~
lub mi~so rozrywano r~kami na mniejsze kawalki, rzadko poslugujqc si~ nozem. Na stolach staly konwie z miodem, winem~
piwem і wбdkq, kt6re roziewano do drewnianych lub glinianych
kubk6w. -Czasem pojawialy si~ drozsze naczynia, pochodzqce
gl6wnie z grabiezy. Jesli zebralo si~ kilku biesiadujцcych, kt6rzy
pragn.~li urozmaicenia skqpego zazwyczaj pozywienia, skladali si~
mi~dzy sоЬц і
dawali pieniqdze kucharzowi, zobowiцzane
mu- wбwczas do kupienia mi~sa, ryb lub wi~kszej ilosci trunkбw.

Ро

obiedzie dzi~kowano atamanowi і kucharzowi; bogatsi pozostawiali na stole niewielki napiwek; modlono si~ і wychodzono na maadan, Ьу znбw zajцc si~ czymkolwiek і zabic czas az
do wieczora, do kolacji, ро ktбrej wi~kszosc kladla si~ spac w
domach kurennych lub ро prostu pod golym niebem. Mlodsi wymykali si~ do okolicznych osiedli, do swoich wybranek. Niekiedy
siadano kolem w wi~kszych lub mniejszych grupach і rozpaiano
ognisko, ktбre nie tyle mialo ogrzewac zgromadrzonych, ile odp~dzac natr~tne muszki і komary. Kto mial jakis instrument:
kobz~. piszczalk~, g~sle, lir~, bandur~ czy cymbaly, wyciqgal go,
zestrajal z pozostalymi і gral. Zaczynaly si~ spiewy, czasem powazne і surowe, kiedy indziej rzewne і pelne melancholijnej zadumy, niekiedy zas wesole і skoczne. Szcz~sliwi posiadacze trunkбw przynosili je do kola. Butelki, kubki і konewki krqzyly od
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ust do ust. Atmosfera stawala si~ coraz weselsza az wreszcie
kt6rys z siedzчcych nie wytrzymywal, podrywal si~ z miejsca
і puszczal w tany.
Ludowe tance, zwlaszcza ko.zackie, nie tylko przetrwaly do
dnia dzisiejszego, ale r6wniez zyskaly zasluzonч popularnosc.
Tail.czqcy dokonywali cud6w zr~cznosci: wysoko wyskakiwali w
powietrІZe, rozstaWiajчc szeroko nogi, tak ze przy opadaniu ·nogawki szarawar6w nadymaly si~ jak balony. Wirowali z oszalamiajчcч szybkosciq, drobili, przytupywali, а im trudniejszq wykonali figur~, tym wi~kszy w.zbudzali aplauz widz6w. Pohukiwano
przy tym dziko, strzelano z rusznic і' pistolet6w, nie pozwalajqc
zasnqc innym, і budzчc poploch wsr6d zwierzчt blчkajctcych si~
w okolicy.
Nie wiadomo, kiedy pojawily si~ na Siczy karty do gry. W
kazdym razie, w drugiej polowie XVII wieku byly one juz dosc
rozpowszechnione wsr6d Kozak6w, kt6rzy potl~afili strawic na
grze cale noce і dnie з.· W nocy grano przy zapalonych kagankach і swiecach. Gdy dzialo si~ to w domu kurennym, аЬу nie
budzic· wsp6ltowarzyszy, nakrywano si~ sk6rami lub starymi
derkami, chroniqcymi innych przed swiatlem. Nie Sq, niestety,
znane rodzaje gier. Poczcttkowo nie ,uprawiano hazardu, а przegrywajчcy musial jedynie poddac si~ bolesnej egzekucji. Szcz~
sliwi zwyci~zcy szarpali go tylokrotnie za czupryn~, ile punkt6w
wynosila wygrana (stчd nazwa jednej z gier "czuprun-dyr", czyli "pociчgnij za czupryn~"). P6Zniej, w XVIII w., zwlaszcza wsr6d starszyzny roz{:юwszechnily si~ te same gry, kt6rymi pasjonowala si~ szlachta. Podskarbi generalny Jakub · Markowicz zapisal na przyklad w swoim diariuszu, ze 29 lutego
1732 r. "gralismy w lombІard, przegralem 40 kopiejek", 16 marca
"przyjechal pan Michal і gral ze mnч w pikiet~", 22 marca "ро
obiedzie u generala Siemiona Grigoriewicza gralem z nim w
szachy", а ЗО czerwca "ро obiedzie gralismy z generalem w senkili~ [?]" 4 •
Najbardziej jednak weselono si~ z okazji wielkich swiчt koscielnych: Bozego Narodzenia і Wielkanocy. Zgodnie z panujч
cym :na Siczy obyczajem dzien zaczynano od skladania zyczen
starszyznie koszowej і kurennej, towarzyszyla temu nieusta243

jqca pal_ba z dzial, strzelb і pistoletбw. Obdarowywano sіє: wzajemnie, czє:stowano rбznymi trunkami і ... upijano do nieprzytomnosci. Zawsze jednak znalazl sіє: czas, Ьу wziqc udzial w uroczystym nabozeilstwie odprawianym w cerkwi stojqcej na siczowym majdanie.
Сі z Kozakбw, ktбrzy mieszkali we wsiach lub miastach wojewбdztw kijowskiego і braclawskiego, uczestniczyli w tych samych obrzє:dach, со miejscowi chlopi і mieszezanie. Pisal о tym
Beauplan:
si~ ludzie do J:.roScio1:a, kltбry zwCІ, cer'kwiCІ:,
u,dzdal w od'byмrajCІ,ІCy;ch si~ tam obrz~da,C'h, pol.eg-ajqcych na zliozen.iu figu.ry Pana Naszego dю gr.obu, skq.d ]СІ: [potem] .wydobyт-.a;jCІ, barozo
uroczyscLe. Gdy si~ ten o:brz~ek: :kon:czy, ТU!~ k:a::hdy, tak m~yimli, jak
і kobielty, ch}opcy і dziewtш~ta, kl~ajq wszy.s.cy przed ь·~sikupem (ktб
['ego zwч tu w-lady!kCІ:) і wr~czajч ІП1ІU 1111.ailowam.e na czerwoiilO 1u1b zбlto
jajko, .adІZy.wajCІ,·C si~ tymi slowy: "Ohтdstos wos!kires" [Chry!Stus zrna["twychwstal], а biskup, ЬіоrСІ,с awe jajo, adpowiada: "Wo istinu wюskres"
[Zaprawd~ zmartwychwstal] і rбwnoczeSnie caluje kobiety і panny. W ten
oto sposбlb Ьіs~цр ZІbiera w pr.zeciч,gu ndespema dwбch godzin z 5 }u,b 6
tysi~y jaj, maj'!JC przy tym przyjenmosc wy.calawania .najpi~'kJnie,jszych
ikobiet і panden przebyrwajчcych w kosciel·e. :Rrawda,. ze bylQby dJ.an wielce niewy;godne і odІraz.a,jqC·e c.alQ!Wac niekiedy staтu;ahy, ale an zr~cZIIlie
і S:pryildie ok.a.ІZU'je Шn szozegбilme wz.gl~dy, ujrzaІWszy bowiem twarzef
h-t6re mu do gustu :nie przy.padajCІ,, daje i:m· do urca~owania ty1ko r~k~.

W

WielkCІ: SoiЬot~ udajCІ,

аЬу wz.~iCІ,c

Na obyczajach vvielkanocnych korzystali nie tylko wladycy,
lecz і inni duchowni prawoslawni, znacznie nizej usytuowani w
hierarchii cerkiewnej. Moz1iwosci ich byly, naturalnie, znacznie
mniejsze niz. wymienionych poprzednio. А obdarowywali sіє:
wszyscy wzajemnie.
W ciq;gu o§milu dni nie '\VІolnю wtedy wychodZJic na ulli.;c~, nie majq,c
przy sobie dostatecznej ilosci malowanych jajek, ро to, Ьу je rozdawac
wszyst:kim zm:ajomytm, wy;powiadajq:c te sacrn.e в1оw:а, ·Юt.б:r.е si~ mбwi w1adyce lu.b. hoS:podinowli. W6wczas przyjaciel 1u:b przyjaciб1Ik:a odpow.iada
ty.mi s·amymi - сюm je :przyltoc.zyl - stowy. ObejmujCІ, si~ і cahljq wztajemnie. Ten lub · ta, ktб:rzy :zюstali pozdlrowieni mwszCІ, rбwnoczeSIIlie dac
dru.gjemu jajo ·i['lozpoczyІПajqte t~ samCІ, ceremoni~ s.
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о.

ile pierwszy dzien swiqt wielkanocnych mial glбwnie charakter swi~ta koscielnego, kt6rego echa brzmialy jeszcze przez
calq oktaw~, to w poniedzialek wielkanocny dominowaly obrzE:dy typowo swieckie. Najwazniejszym z nich byl smigu.s:
Z samego rana wszys:cy chlopcy pгzechadzajct si~ gromad;nie ро ulicach і WSZYJstЮie napotkane dziew.cZYIIlY lapiq za r~e і :prowadzct do studnd, Ьу je wyikЦ!Pac, wyl.ewajq:c na nie 5 d<> 6 k:ubl6w wody 'Il'a jedinct, tak
Ьу cale kh cial<> byro zmoaz.cme. Za1barwa . ta je.st dozwю!lona jedynie do
,poluІdin.ia. Naist~pne~go dinia, iWe W:too-ek, - dziewc.zYJny biorq od:wet, Iecz
czyniq to z :wi~kszq przeoЬiegroS.clict. Ki:lika dtziewczqt chowa si~ w jednym
z dюmб,w, ka;:l!da z przygofowanym dZІЬaШjem W·O·dY, p01d'czas gdy jaJkas
mala dziew~czym:ka c:z.uІWajq.ca na stгa±y, ostrzega je specjalny:m oikтzy
kiem, g.dy doj,rzy przechodzctcego chlopca. W tym samym momencie
w.szyst1cie dziewcz~ta wybiegajq na ul:i:c~ і z g}o.§nyrni okrzytkami. lapict
c.hloopca, сю g,dy uslyszq w Sq&ied'ziJWie w•s.zysФkie dziewczyny, lecct na pomoc ;і w czasie, kiedy dw[e lrub trzy najsi1niejSІZe trzyma]ct go, reІSІZta
wylewa nan wod~ ze wяzy•sil:llciiC'h dzha!nб'w za komierz, nie zeZiWa lajq·C mu
uшk:nctc, polm go przedtem nie wykCl!Pict, jaik: nafezy 8 •
1

Elementy ludyczne wystE:powaly niemal we wszystkich zbiorowych uroczystosciach, w kt6rych uczestniczyli Kozacy. Bawiono siE: przy kazdej okazji, Ьа! okazji tych szukano. Wykpiwano samych siebie, starszyznE: і biedotE:, nieszcz~sliwie zakochanych, niezdary, skqpych і rozrzutnych. Szydzono z cech
і przywar narodowych, szczeg6lnie wdzi~cznymi obiektami zart6w byli Zydzi і szlachta polska. Parodiowano ich zachowanie,
zartowano z nich, wysmiewajqc zwlaszcza pr:zesadnq dbalosc о
wlasnq godnosc, "pailskosc" szlachty :araz bojazliwosc і kaleczenie jE:zyka ukrainskiego lub polskiego przez Zyd6w.
Do historii wszedl tez wykpiwajqcy napuszonct tytulatur~ sultana tureckiego list rzekomo skierowany don przez Kozak6w za
atamailstwa Iwana Sirki, а wiE:c w drйgiej polowie XVII wieku.
Ту, szataJnie turecki, czaгta p,rze!kil~t·egQ bracie і towa\1'1Zyszu, sekretarzu samego Lucypera! Jaki z сіеЬіе, u diab}a, rycerz? Nie jestes go:dzien рашоwас nad syna,mi · chтze&ci:jansikilmi; ni·e ЬoLmy si~ twego wojska,
·b~dziemy si~ Ьіі.с z t.a.bct na lqd!lie і па wadzie.
Tys lш·c:hмz ьabtlonski, koltOidziej macedonskd, goozeLniJk jero.zolimSki.,
kJo:oo~up ail.etksam;dryj:Ski, sw1niaІI1Z W.i·elkiegю і M•alegiO E.gi!.I)tu, sajdak tatarski, kat kamiendecik:i, zl.odlziej po:dolski, W'II.Uik sa•mego po,twora, blazen
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calego Sw.iata і zaswiatбw, Boga n~asze~ ,du~e:ii, morrda swiб.Ska~ pies
rzeznicki, leb nie chrzczony, оЬу сі~ czarci porwali!
ТЗІk сі Ko:zacy odpowiedzield, pluga!Wicze!
Dnia nie wiemy, gdyz ka[endaІI"Za nie :m·amy; miesictc na niebie, roik
w ksictzce, а dzien taki sam u nas, jak і u was, pocaluj wi~c nas

w .... !
Atama.n kosoowy I·wan Sd:rrko

W!l"a~

z calym

~ІSJZem

Zapo\l"oslkdm 7•

Wraz z rosnчcymi na Zaporozu wplywami Cerkwi przejmowano w Siczy rбwniez 8wi~towanie innych swiч t koscielnych.
Tak stalo si~ na przyklad ze Swi~tem J ordanu, obchodzonym
corocznie w styczniu. Kiedy trafilo ono· na Sicz, nie wiadomo.
Dzien ten Q:aczynal si~ od uroczystego na bozenstwa w cerkwi.
Przed swiчtyniq zbierali si~ wszyscy Ko.zacy znajdujчcy si~ w
tym czasie na Siczy. Dzialo si~ to ро rioworocznym posiedzeniu
Rady, bylo ich przeto znacznie wi~cej niz о innej porze roku.
Ze skrzyil і w~zelkбw ·wyciчgano ·podбwczas najlepsze ubrania,
zakladano najbogatsze o.zdoby і najwspanialszч bron. Nad kazdym z kureni powiewal propor.zec. Czasem sztandar kurenny byl
trzymany przez chorctzego siedzчcego na dorodnym koniu. Ро
nabozenstwie zaczynala si~ procesja, ktбra kierowala si~ ku
Dnieprowi - symbolicznemu Jordanowi. Gdy celebrant ро raz
pierwszy zanurzal niesiony przezen k~zyz w wodzie, rozlegaly
si~ wystrzaly ze wszystkich rodzajбw broni. Donosnie przemawiala rбwniez artyleria kozacka. Skoro tylko rozwial si~ dym
wystrzalбw, kaplan zanurzal krzyz jeszcze dwukrotnie, za kazdym razem towarzyszyla temu palba ze strzelb, pistoletбw і armat.
Czasem, gdy Siczowcom na dobre dokuczyla codzienna szarzyzna, stawali do walki na pi~sci. Odbywaly si~ one na majdanie. Kozacy Ьіоrчсу udzial w walkach dzielili si~ na dwa obozy, w zaleznosci od kurenia, do ktбrego nalezeli, і rozpoczynali
Ьбj. Dzialo si~ to zazwyczaj wieczorem. Takie zbiorowe starcia
mi~dzy kureniami mialy niejednokrotnie tragiczne zakonczenie.
Росzч tkowo markowano ciosy, ale w miar~ uplywu czasu walka stawala si~ coraz bardziej zaci~ta, uderzenia coraz mocniejsze. Pod koniec wielu wyczerpanych і poranionych wymykalo
si~ z placu boju; niekiedy pozostawaly na nim ciala zabitych.
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Okazjq dq zabawy byl rбwniez szcz~sliwy powrбt z wyprawy.
Szybko zapominano о poleglych wspбltowarzyszach, czasem tylko
wspominajqc ich imiona. Kozacy, zadowoleni, ze tym razem
udalo im si~ powrбcic zdrowo і calo do domu, wlбczyli si~ dniami і nocami ро ulicach mif;dzy chatami kurennymi, spiewali,
krzyczeli, tanczyli і pili na umбr, tract=!C bez zalu przywiezione
lupy. Gdzieniegdzie obdarzony talentem krasomбwczym Zaporozec opowiadal tym, ktбrzy pozostali na Siczy, о swoich wyczynach, ubarwiajqc relaci~ wymysionymi przygodami і cudownymi wydarzeniami, w jakich rzekomo uczestniczyl. Towarzyszyla temu nieustajqca strzelanina і pijailstwo bez opami~tania.
Trudno nazwac obyczaje kozackie wyszukanymi. Przeciwnie,
byly grubianskie, а nawet ordynarne. P1·zeklenstwa czy slowa
nieprzyzwoite wypowiщlano рг.zу kazdej okazji, а і bez niej.
Rбwniez wyzwiska byly na porzt=idku dziennym, со zresztq stawalo. si~ cz~sto powodem wszczynanych bбjek oraz bylo jednym
z gl6wnych przedmiotбw sporбw rozst=!dzanych przez ·koszowego
iatamanбw kurennych. Nawet z egzekucji czyniono sobie widowisko. Najcz~stsze jedn·ak Ьу!о upijanie si~ do nieprzytomnosci.
Byla to rozrywka rбwnie powszechna, jak tania, Ьос trunki nie
byly nadzwyczajne. Zadowalano si~ byle czym, byle osit=lgnqc
pozqdany skutek. Czasem na stolach, bardzo jednak rzadko, pojawialo si~ lepsze wino, pochodzt=ice z grabiezy. W odleglym о
niemal 1000 kilometrбw Lwowie, w latach trzydziestych XVII
wieku garniec wina kosztowal cztery zlote, w tej samej mniej
wi~cej cenie utrzymywala si~ beczka piwa, а za garniec miodu
placono 10 groszy. Dla porбwnania: za wolu dawano 16 zlotych, .za fask~ masla - 6 zlotych, za beczk~ soli - 2 zlote, za
konia - od 40 do 70 і wi~cej zlotych 8 . Niestety, nie posiadamy
wiadomosci о cenach obowiqzujqcych na terenach naddnieprzanskich, а zwlaszcza na Siczy і w jej najblizszych okolicach. Mozna tylko przypuszczac, ze ze wzgl~du na j.akosc produktбw
oraz znaczne oddalenie producenta od rynkбw zbytu byly one
nizsze, niz we Lwowie; natomiast proporcje mi~dzy cenami poszczeg6lnych towarбw byly ;zapewne podobne. Warto tez przypomniec, ze zold wyplacany Kozakom rejestrowym wahal si~ w
granicach od 15 groszy (рбl zlotego) do 2 zlotych rocznie dla
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kazdego. Gdyby Kozacy liczyll tylko na pieniqdze otrzymywane
od Rzeczypospolit€j, nie tylko nie mogliby sobie pozwolic na liczne hulanki, ale ро· prostu zmarliby z glodu. Tak wi~c '\v-ynajmowanie si~ do pracy w zimownikach, zajmowanie si~ rzemioslem і udzial w wyprawach wojennych byly dla nich zwyklct
koniecznosciq.
Nic tez dziwnego, ze najwi~ksze pijaiistwo panowalo na Siczy
powrocie z wojny. Hulanki trwaly przez ·kilka
і wi~cej dni ~od rzqd. Za wzbogaconymi w czasie wyprawy і rozrzutnymi molojcami ciqgn~ly tlumy podochoconej biedoty, muzykanci і piesniarze. W 6dk~, piwo, miбd, wino і r6znego rodzaju nal~wki wynoszono w wiadrach і kotlach na ulice, kazdy
mбgl czerpac z nich do woli. Со wi~cej, .zaproszony do wsp61nej biesiady nie mбgl si~ od niej wym6wic, uwazano to bowiem
za smiertelnq niemal obraz~ dla gospodarza. Kozacy z zimownikбw sprzeda~ali w tym czasie wszystkie produkty zywnosciowe,
kt6re przywiezli ze swoich gospodarstw. Wi~kszosc z nich przylцczala si~ do wspбlnej zabawy, szybko tracqc zarobione pieniцdze. Najwi~kszq korzysc odnosili karczm,arze і szynkarze.
Nie tylko pozbywali si~ wszystkich zapas6w, ale tez skupywali
od Kozak6w przywiezione przez nich lupy, placqc znacznie
mniej, niz wynosila ich rzeczywista wartosc. Zaporozcy starali
si~ przeciqgac pijailstwo, zadluzali si~ wi~c u ~arczmarzy na
konto kolejnej wyprawy. Gdy wreszcie і ta mozliwosc zostala
wyczerpana, stawali si~ · coraz bardziej agresywni і, w-ykorzystujqc siczowy obyczaj dopuszczajцcy mozliwosc konfiskowania
majqtku oszustбw, zarzucali szynkarzom, ze nie dajq trunk6\v
odpowiedniej jakosci, ро czym rabowali reszt~ ZYWJlosci і napojбw, jakie jeszcze zostaly w spizarni czy piw~niczce.

ро szcz~sliwym

Beztroska Kozak6w byla przyslowiowa. Nie imponowalo im
bogactwo, chociaz wyb!erali si~ n,a wojn~ glбwnie ро t.o, Ьу
si~ oblowic. Uzyskane w ten sposбb dobra tracili rбwnie szybko, jak szybko je zdobywali. Wykazywali calkowitq oboj~tnosc
dla koniecznosci zabezpieczenia sobie w miar~ znosnego bytu
w przyszlosci.
J edna z piesni mбwila:
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Hej, buii'lakiu, burrlaku,
Mlody Kozaku,
Со zarrobisz, to przepije·sz,
А jak zahulasz, muzyk~ 111ajmiesz в.

R6wniez v.тojna byla dla Kozakбw swoistч rozrywkq. Zdawali sobie spгaw~ z grozqcych im niebezpieczeilstw, ale liczyli
na bogate lupy oraz mozliwosc wykazania si~ bohaterstwem,
dokonania wielkiego czynu lub przezycia niepowtarzalnej przygody. Wygrana potyczka czy zr~czny fortel, dzi~ki ktбremu udalo si~ przeciwnika wyprowadzic w pole, stanowily dla nich pow6d wielkiej radosci і nie konczqcych si~ opowiadaiL na Siczy
ро powrocie z wojaczki. Ciqgn~li przeto z ochotч na wyprawy,
natomiast z niech~ciq przyjmowali rozkazy podporІZqdkowania
si~ hetmanom polskim і zakaz za puszczania si~ w granice panstw
sqsiadujqcych z Zaporozem.
О zabawach kozackich opowiadano w calej Rzeczypospolitej,
nie tylko na Ukrainie; trafily one zarбwno do piesni, jak tez
przypowiesci і legend. J edna z nich, zapisana w pierwszej polowie ХІХ .wieku, przetrwala do ·dnia dzisiejs.zego.
Bywalo, przyjadq Zароо-оё.<су z Skzy do Kij-owa, dziesi~iu, d·wudziestu
ludzi, і zaczyna.jq hulac. NaikuІPiCl b:ec;eik z dziegciem і rozlejq go ро
bazarze. Wy:~u;piq wsU!:yJstkie garnJki і poтoZІbijajq je na ka:w:al:ki; пakupiq,
ile ·si~ tyl!l:rJo zшajdZ.ie, wozбm z rybami, і poroz.~rzu;cajq je ро calym miescie: "J.eidzcie, d.obrzy 1u·dzie!"
Po:tem ws.ia·dajq na kJOinie, czap.ki na пісh aksamitne, cze:гwюne, а zupany albo niebieskie, albo karmazynowe, spodnie takie, ze grzywn~ Ьу dal,
аЬу tу1Юо papatrzec. Muz)"k.aвci grajq, OID.i zas ~qiWsrzy sd~ pod boki idCl
ko~o bunsy; t<l!cy hetmani, ze hej!
Pohulawszy tak dwa tygodnie і zadziwiwszy caly Kij6w, idq nast~pnie do monasteru Me±yhoгskiego. Jeden idzie, а inny z tym, k.t6тy
si~ zegrna, tanczy a.Z do samegю monasteru.
S.iwy, s1wiru,teil!kd. jak golqb, w dir1ogi.ch kalmnazynaoh Zapo:rozec tanczq.c kтoczy na prz:oooie. А za . піт nar'{)ldu, nar.odu! ... Jak,by w dzieil
Swi~tej Wielkanocy kolo kolaczy lub na Swi~to J ordanu na lodzie. Na
jego rae:hunek w;szy;gcy spiewajq, wszyscy tan:czC}, weselCl si~, az ziemia
drzy!
· Jak ju:Z podejrdq do samego mona;s;terru, stuka Zap01гo1Zec do wrбt.
А tam pytajq:
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- Kto tam?
- Zaporoze~e.
- Cz.eg.o szuka?
- ZbЗІwienia.
Otw.iera si~ Ьrаша, w.chodzi sam, а towarzystwo z lud·em і muzyikantami pozostaje za bramct. On zas, jak tylko wejdzie do monasteru, natychшiast zd.ejпшje z sіе!Ьіе pas z cz.e[W<Oncшпi і od<iaje go na oerkiew; zdejmuje Z,upan ka'rJ.'rlazyiliO\wy, :przYJW'(lziewa mrnisz<t wlosiemic~ і zaczyna szukac zЬawie:nia 10.
Powrбt

z wyprawy chocimskiej nie byl zapewne tak radosny.
Zblizala si~ zima і oczekiwano odpowiedzi na petycj~ wyslanq do
krбla. Kozacy rozlozyli si~ na tymczasowe leze na Podolu.
Pod koniec pazdziernika 1621 r. wladca podpisal instrukcj~
dla komisarzy jadqcych na pertraktacje z Zaporozcami. Krбl
uchylil si~ od udzielenia odpowiedzi na wi~kszosc z przedstawionych pod Chocimiem postulatбw, wyrazil tylko wdzi~cznosc
.za udzielenie ротосу w wojnie przeciw Porcie. ZgodzH si~ na
wyplacenie dodatkowego -w-ynagrodzenia za kampani~ chocimskq,
ale nakaІZywal rozejscie si~ "na zwyczajne miejsca" і to w drobnych grupach, nie zas pulkami, Ьу nie obciqz3:c nadmiernie krб
lewszczyzn і wlosci prywatnych. Wyjasnial, ze nieurodzaj і zniszc.zenia wywolane wojnq zmuszajq go rбwniez do rozpuszczenia
wojsk koronnych. Tak wi~c ~jeden z glбwnych postulatбw kozackich, dotyczqcych stalych miejsc zakwaterowania w okresie
zimowym, zostal oddalony. Reszt~ prбsb mial rozpatrzyc sejm.
Prбcz tego komisarzom zalecono stanowczo odrzucenie postulatu
podwyzszenia zoldu do 100 tysi~cy zlotych, а upieranie si~ przy
uprzednio przyznanych 40 tysiqcach; ewentualnie, w razie siinego nacisku ze strony kozackiej, mogli wyrazic zgod~ na 60 tysi~cy zlotych, jednak nie wi~cej. Hetman kozacki mial Ьус wyznacІZany w przyszlosci przez wladze polsk.ie, а ро nomin.acji
winien byl wraz z pulkownikami і calym wojskiem zaporoskim
zlozyc przysi~g~ na wiernosc і posluszenstwo monarsze. Lodzie
nalezalo spalic, pozostawiajqc tylko te, ktбrymi przewozono zywnosc na Niz.
.
Wobec takiego obrotu sprawy trudno bylo liczyc na entuzjazm rzesz kozackich. Dlatego tez zalecono komisarzom, аЬу
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w sekrecie porozumieli si~ z Sahajdacznym і starszyznq oraz
obiecali іш, w razie wyrazenia zgody na postawione warunki,
specjalnq gratyfikacj~.

Brak pieni~dzy spowodowal, ze nie doszlo do spotkania komisarzy z Kozakami. Zaporozcy musiell zadowolic si~ ogl~dnie
wystylizowanч odmowq na ріSтіе. W styczniu lub w lutym
1622 r. poslowie ko~accy znowu ruszyli do Warszawy, natomiast
wojsko rozlokowalo si~ na kwaterach w wojewбdztwie kijowskim.
Cz~sc poszla na Litw~, Ьу wziчc udzial w wojnie ze Szwedami.
Hetman litewski Krzysztof Radziwill wybral z nich tylko jeden
najlepszy pulk, а reszt~ odprawil z powrotem. Mimo wszystko
napi~cie na Ukrainie wyraznie oslablo. Bylo to wazne о tyle,
ze . bawiqce w Warszawie poselstwo kozackie wrбcilo na
Sicz z niczym. Krбl twierdzil, ze pieniqdze dla Zaporozcбw H~zq
juz odliczone we Lwowie, ale nikt z zainteresowanych nie widzial jeszcze ani grosika. Na domiar zlego w polowie kwietnia
1622 r. zmarl hetman Sahajdaczny, wyczerpany trudami wyprawy chocimskiej і oslabiony ranq zadanq mu przed рбl roku.
Nie pozostawil ро sobie wielkiego majчtku. Wi~kszosc pieni~dzy
zapisal bractwu w Kijowie, а pбltora tysiчca zlotych przeznaczyl dla tegoz bractw,a z wyraznym okresleniem ich przeznaczenia: na utrzyma:nie nauczyciela ,,bieglego w j~zyku greckim"
dla ksztal<;enia "dzieci chrzescijanskich na wieczne lata" 11 •
\V Polsce slusznie uznano, ze smierc Sahajdacznego oznacza
strat~

jedynego rzeczywistego or~downika ugody Kozaczyzny z
Rzeczqpospolitq. Obawiano si~, ze wbrew postanowieniom nie ratyfikowanego jeszcze traktatu polsko-tureckiego podpisanego pod
Chocimiem, wobec niezalatwienia postulatбw Zaporozcбw, сі przy
najblizszej okazji ruszч starym szlakiem na Morze Czarne і dalej, pod Stambul. Grozilo to wznowieniem dzialan wojennych
і powaznym zagrozeniem granicy poludniowo-wschodniej panstwa polskiego. Do Turcji pospiesznie wyslano wielkie poselstwo
kierovvane przez ksi~cia Krzysztofa Zbaraskiego, na Zaporoze
zas - legata z obiecanymi pieni~dzmi, wiozqcego poza tym rozkaz rozejscia si~ na leze we wlosciach wojewбdztwa kijowskiego.
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Wladze Rzeczypospolitej post~powaly .znacznie energicznн:J
і bardziej zdecydowanie .niz poprzednio. Wyznaczono komisarzy
majчcych zajqc si~ powolaniem hetmana na miejsce Sahajdacznego. Kozacy uprzedzili jednak Polakбw і sami wybrali s\vojego
przyw6dc~. Zostal nim Olifer Golub, przyjaciel і wspбpгacow
nik Konaszewicza, reprezentujчcy ten sam kierunek polityczny. Nalezal wprawdzie do .zamoznej starszyzny, а1е byl kandyda tem czerni.
Rozmowy mi~dzy komisarzami а Kozakami odbyly si~ pod
Kaharlikiem w maju 1622 r. Dopiero teraz wojsko otrzymalo
zalegly zold, ale domagalo si~ juz wyplaty nast~pnej raty. Termin platnosci przypadal na sw. Ilj~, to jest n~a koniec lipca. W
zamian za obietnic~ niewyplywania па morze domagano. si~
przedluzenia zgody na kwaterowanie w wojewбdztwie kijowskim. Komisarze poprosili о pi~ciotygodniowq zwlok~, obiecujqc
ze swojej strony pod\vyzszenie zoldu do 50 tysi~cy zlotych.
Sprawa si~ jednak skomplikowala, Zygmunt ІІІ u.znal, ze
komisarze przekroczyli swoje kompetencje і w nowej instrukcji
zalecil Kozakom rozejsc si~ do dom6w. Pod bronic:t mialo pozostac zaledwie trzy do czterech tysi~cy Zaporozc6w. Na \vszelki wypadek kazal jednak przygotowac dodatkowe 10 tysi~cy
zlotych, gdyby nie udalo si~ wynegocjowac poprzedniej sumy
zoldu.
Na szcz~scie rozwбj wydarzen w Turcji sprzyjal Rzeczypospolitej. Przeci\vko Osmanowi ІІ wybuchlo powstanie w Stambule.
Sultan stracil zycie, а jego miejsce zajql Mustafa І. Niiowcy czekali w miar~ spokojnie, со przyniosч nast~pli.e miesiчce. Od czasu do czasu kilkana8cie czajek pojawialo si~ u wybrzezy tureckich, nie czyniчc jedna~ powazniejszych szkбd. Ро wyplaceniu
Kozakom obiecanych 50 tysi~cy zlotych zawieszono pertraktacje.
Zadna z pozostalych spraw nie zostala doprowadzona do konca:
ani kwestia zabezpieczenia stalych. kwater w wojewбdztwie kijowskim, ani tez ustalenie wysokosci rejestru. Zaporozcy obiecali jednak, ze nie wyjdq na morze az do chwili powrotu poselstwa polskiego ze Stambulu, Ьу nie spowodowac zerwania
rozmбw.
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SejrJJ. obradujqcy w pierwszych miesiqcach 1623 r. odroczyl
rozpatrzenie skarg і postulat6w wyznawc6w prawoslawia na
Ukrainie do nast~pnej sesji, natomiast w sprawie kozackiej wypowiedzial si~ stanowczo. Postanowiono wyslac na Zaporoze komisarzy reprezentujqcych nie tylko kr6la, ale r6wniez izb~ poselskq і senat. · Polecono im zazqdac rozpuszczenia wojska, zredukowania go do 2--5 tysi~cy і wyprowadzenia tej liczby na
Zaporoze. Kozacy mieli przyrzec, ze nie b~dq przedsi~brali wypraw na Morze Czarne. Dopiero ро spelnieniu tych warunk6w
mialy rozpoczqc si~ wlasciwe negocjacje. W przeciwnym wypadku grozono wyslaniem oddzial6w pacyfikacyjnych і calkovvitym zniszczeniem Kozaczyzny 12 • Od Chocimia min~lo zaledwie p6ltora roku, а Rzeczpospolita przemawiala juz innym tonem, wyrazajqc jedynie zgod~ na zwi~kszenie zoldu do 60 tysi~cy zlotych.
Przez kilka nast~pnych miesi~cy uchwala sejmowa pozostawala jeszcze jednym kawalkiem zapisanego papieru. Kozacy,
pewni swej sily, nie odczuwali zadnego zagrozenia z tej st·rony.
Zrzucili Goluba z hetmaiistwa і wybrali na jego miejsce Michala Doroszenk~, kt6ry tak jak poprzednik reprezentowal umiarkowany kierunek polityczny і dqzyl do porozumienia :z wladzami Rzeczypospolitej.
W 1623 г. dwie niewielkie wyprawy kozackie dotarly pod
Stambui. Pieгwsza zakonczyla si~ fiaskiem, а druga kl~skq. Na
wiosn~ Tatarzy · ruszyli na Zaporoze, ро kilku miesiqcach Kozacy podeszli pod Perekop ~ upгowadzili wielkie stada bydla.
Та wzajernna szarpanina nie przeszkodzila ratyfikacji traktatu
cl1ocimskiego.
W listopadzie zaos1.rzyly si~ stosunki mi~dzy unitami а prawosiawnymi. W Witebsku rozjuszony tlum zabil wladyk~ unickiego
J6zefat:a Kuncewicza, kt6ry upг.zednio aresztowal jednego z duchownych prawoslawnych. W Rzeczypospolitej pomstowaho na
schizmatyk6w, а na sprawc6w zajscia posypaly si~ wyroki smierci. Trudno bylo w tej sytuacji myslec о jakimkolwiek porozumieniu mi~dzy obydwiema stronami. Na KozaczyZпie nie zro~ilo to wrazenia, gdyz w tym czasie wmieszala si~ w spory dy-
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nastyczne na Krymie, popierajqc Mehmet-gereja w jego walce
о tron z poplecznikiem Turcji Dzanibeg-gerejem. Na wiosn~
1624 r. Zaporozcy zjawili si~ pod Kaffч, а gdy kilka miesi~cy
poznieJ pacyfikacyjna wyprawa turecka ruszyla na Krym, Ьу
obalic Mahometa-gereja, Koz,acy uder.zyli na Carogrбd. Bylo ich
okolo 4 tysi~cy. Obrabowali mieszka:ricбw stolecznych przedmiesc, spalili ich domy і spokojnie powrбcili do domu. Nie min~ly dwa tygodnie, gdy pod Stambulem pojawila si~ jeszcze
wi~ksza flotylla kozacka, liczцca okolo 150 czajek і pr.zeszlo
7 tysi~cy zo:tnierzy. Prz~ trzy dni nie niepokojeni grasowali
w sqsiedzt:wie stolicy і odplyn~li z wielkimi lupami. Ро trzech
miesiцcach ruszyli znowu w podobnej sile, ale na szcz~scie dla
Turkбw przeciwny wiatr zatrzymal czбlna kozackie pod Oczakowem niemal na miesiцc, tak ze wi~kS'zosc ich powrбcila potem
na Zaporoze nie ryzykujцc starcia. Mniej wi~cej w tym samym
czasie 800-osobowy oddzial kozacki posilkowal Tatarбw w walkach z Turkami na Krymie. Stal si~ on wspбlautorem zwyci~
stwa Smhin-gereja (brata Mahometa-gereja) nad wojskami tureckimi dowodzonymi przez Redzeb-Ьasz~. Sojusznikom udalo si~
w6wczas zdobyc Kaff~. Szahin-gerej, сhсцс si~ zabezpieczyc na
przyszlosc і pozyskac pot~zniejszego sprzymierze:rica niz. Kozacy,
19 sierpnia 1624 r. wyslal list do Zygmunta ІІІ. Prosil w nim
о udzielenie pomocy pr.zeciw Porcie і о monarsze zezwolenie na
udzial Kozakбw w zamierzonych akcjach. Uwazal, ze dwa tysiчcosobowe pulki kozackie wystarczч, Ьу skutecznie odeprzec
tureckich janczar6w. Obiecywal przekazac Polsce Bialogr6d, Tehini~ і Kili~.

Rzeczpospolita uznala za stosowne nie mieszac si~ w spory
na Krymie і nadal zachowywac neutralnosc.
Tymczasem 24 grudnia 1624 г. Szahin-gerej, nie czekajчc juz
na zgod~ Rzeczypospolitej, podjчl odpowiednie zobowiчzania wobec Kozaczyzny. Byl to, jak twierdzH Hruszewski 13, pierwszy
traktat zawarty nii~dzy Ordч а Kozakami. Szahin-gerej pisal:
Ja, SzaiWn-ge.r.ej, carr k!rymski, datj~ ten nasz li:slt przysli.~y Kozalkom
panu hetm·aJnOWi, asaulom, atamanorn і calemu wojsku.
OSw:iaJdczamy tyrm listem nas~ym і prz:ysi~gamy, Ze am ja, and ludzi.e nasi

ZaporтoskШm:
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z Panstwa :КXymskiego ±adnej knywdy і 512Жюdу czym.i.c Il!ie b~dziemy,
jak Ьу ldюs sІWawo1n!ie taJkq szkod~ Uiczym.Н, wO.Wczas Wll'ЗZ z zdnami, dzie6mi і !Q-,eiWIIlyrni, sqd uczytniІWSzy, wy:d,am dziesd.t}Cii.u za jednego.
А od :Юozakбw wyrnagaan' tego samego. Dop6ki z ich stro.ny nie b'ttlq
а

wyrzqdzone szkody - dop6ty, p6kim zyw, і od nas nie he;dzie. Zaprzyto na Allaha а. pr1cn1oika naszego Mahometa. Niec.h Ь~~ przek:l~ty,
jesli pos.tqpi~ i!naczej. [... ] Gdyihy n:iean-zyjaciel jar1ds zjawil sd~ u- pana
hetшana, asarul6w, atamanow Іі c.alego WІOI]sika zaporoІS:kJi~o, ja, Szahi!ngerej, gdy tylko dojdzie :mnJie О tym wi.aldomooc, Ь~~ icl1 WSjpOII1agal
ze wszystkimi Ьejami і mru!mami. Gdyby z,as pojawil si~ u mnie meprtZyjaJcdel, ,\r6wczas сші wiJrmJi mnie W:Sjpomбc, ро otr:zyrna!Ilu ode mniie wiadomos,ci, zgodnie z l:iiSitami przYfsi~ymi 14.

si~.gam

Poroz,umienie to bylo jawnym wypowiedzeniem przez Kozaposluszenstwa Rzeczypospolitej. Jej poddani bez uzyskania
.zgody monarchy, а nawet wbrew jego woli, zawarli traktat z obcym panstwem! .Porta mogla w kazdej chwili uznac to za casus
belli і uderzyc na Polsk~. Sprawy ukrainskie przybieraly zly
obrбt. Prawoslawny metropolita kijowski НіоЬ Borecki juz w
sierpniu 1624 r. zwrбcil si~ do сага moskiewskiego Michala Fiodorowicza ze skargц na przesladowania Cerkwi w Polsce przez
unitбw. Prosil go о pomoc, wspominajцc о roztoczonych nad
Cerkwiq, opiekunczych "skrzydlach molojcбw czerkaskich" 15 •
Jednak Rosja leczyla jeszcze swe rany ро zaburzeniach wewn~
trznych okresu "smuty" і byla zbyt slaba, аЬу angazowac si~
w rozgrywki na Ukrainie, stajqc otwarcie przeciw Rzeczypospolitej.
W tym tez czasie na Zaporozu pojawil si~ awanturnik Aleksander Achija (Jachija?), pretendujq,cy do tronu sultanskiego.
Podawal si~ za syna s-ultana Mahometa ІІІ і Greczynki pochodzctcej rzekomo z cesarskiego rodu bizantyjskich Komnen6w. Byl
wychowany w religii chrzescijanskiej, wal~sal si~ ро Europi~
і napotkani w Wiedniu lisowczycy zaproponowali mu zwrбce
nie si~ do Kozakбw о pomoc w odzyskaniu tronu. Cala afera
byla szyta grubymi nicmi, ale na Ukrainie і na Krymie postanowiono wykorzystac jq, do rozbicia spoistosci Porty. W drugiej
polowie pazdziernika 1624 r. Achija pozyskal dla swoich plan6w
НіоЬа Boreckiego, а :nast~pnie pojechal z nіт na Zaporoze. Tutaj ustalono, ze Kozacy ГZUCq przeciw Turcji 18 tysi~cy zolniekбw
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rzy, za со otrzymajц od Achii sowite wynagrodzenie. Pomoc
ofiarowal rбwniez Szahin-gerej, chociaz Achija w czasie spotkania
z Tatarami demonstrowal niedowier.zanie wobec aktualnych wladcбw Krymu. Rozmбwcy znajdowali si~ w sporej od siebie odleglosci, nie mбwiqc juz о tym, ze Achij~ otaczaly cztery rz~
dy Kozakбw, ktбrzy mieli ·go bronic przed ewentual·nq рrбЬц
porwania. Moskwa nie wyrazila zainteresowania montowanq afefq, а do Rzeczypospolitej nikt si~ w tej sprawie nie zwrбcil. Car
nie pchal si~ w awantur~, ale tez nie zrywal nawiцzanych kontaktбw. Poselstwu kozackiemu і wyslannikowi Achii. wr~czono bo:gate dary dla samozwanca wraz :z wyjasnieniem powodбw rosyjskiej wstrzemiE::l;liwosci. Glбwnq przyczynq mial Ьус brak
mozliwosci przemarszu wojsk moskiewskich przez ziemie polskie
w wypadku wojny z Turcjq. W kazdym razie na przelomie lat
1624--1625 ро raz pierwszy ukraiiiska hierarchia prawoslawna
wysun~la projekt zwiqzania Naddnieprza z Rosjq.
Na Zaporozu doszlo podбwczas do dwukrotnej .zmiany hetmana. Od pazdziernika 1624 r. do stycznia 1625 r. bulaw~ dzierzyl Kalenik, ро czym powrбcila ona do Doroszenki. W ciqgu
1625 r. znбw nastqpily zmiany: ро Dorosze~ce nastqpil Pirski,
ро nim zas Marek Zmajlo. Zmianom tym nie towarzyszyly zaburzenia, а w kazdym razie nie zachowaly si~ о nich zadne
wiadomosci. Trudno dzis ustalic, czemu przypisac оwц niestabilnosc urz~du hetmaiiskiego.
W styczniu 1625 r. doszlo w Kijovvie do rozruchбw na tle
religijnym, przy czym glбwnц rol~ odegrali w nich Kozacy.
Starcia mi~zy unitami а prawoslawnymi przybraly krwawy
charakter. Rozeszlo si~ о zamykanie cerkwi przez wбjta kijow;skiego Fiodora Chodyk~, post~powanie kaplana unickiego Iwana
J 6zefowicza oraz о obsad~ oprбznionego przez Sтіегс Elizjusza
Pletenieckiego urzE:du archimandryty peczerskiego. Do Kijowa
przybylo kilka tysi~cy zaalarmowanych Zaporozc6w, zabili Chodyk~ і J 6zefowicza, aresztowali jakis oddzialek zolnierzy koronnych oraz otwarli pozamykane cerkwie. W tym samym czasie
w Warszawie zebral si~ sejm, na ktбrym ponownie zjawili si~
poslowie kozaccy. Zostali wprawdzie przyj~ci przez krбla, lecz
nie uzyskali zadnej korzystnej decy.zji. Kwestii religijnych nie
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rozpatrzono, na со· przypuszczal.nie wywarly wplyw wiesci о wydarzeniach w Kijowie.
Nie wypalily rбwniez pomysly kozackie zwiqzane z planowanq wspбlnie z Tatarami wyprawq przeciw Turcji. Szahin-gerej
zostal rozbity pod Babadagiem przez hospodara woloskiego Kantemira; Moskw.a nie wsparla Achii, .а obiecane przezen pieniqdze
dla Kozakбw nie nadchodzily. Wobec tego w marcu lub w kwietniu 1625 r. ruszyli starym, dobrze sobie zn3Jnym szlakiem przez
Morze Czarne na Carogrбd. Wyprawa liczyla 300-380 czajek,
na ktбrych znaj dowalo si~ okolo 20 tysi~cy zolnierzy. Zaniepokoj.o.na tym post~pkiem Rzeczpospolita przyslala na Zaporoze legata, ktбry mial powstrzymac zaplanowanq wyprawE:, lec.z nie
tylko przybyl za pбzno, ale і otrzymal dumnц odpowiedz, ze Kozacy wiedzq, "iz Wasza Krбlewska Mosc raczyl wziqc przymierze z cesarzem tureckim przez posla swego, ale nie oni" 16. Bylo
to juz jawne wypowiedzenie posluszenstwa.
Zanim jednak doszlo do starcia z Rzeczqpospolitq, Zaporozcy buszowa1i w okolicach Stambulu nie napotykajqc zadnego
oporu. Spalili і zrabowali 250 miejscowosci. Dopiero w poczq...:·
tkach lipca pod Kara-kermenem doszlo do bitwy morskiej mi~
dzy flotq tureckц а czajkami kozackimi. Poczqtkowo Kozacy uzyskali przewag~ і nawet udalo im si~ wedrzec na galer~ admiralskq kapitana-baszy, ale wkrбtce zer~al si~ wiatr, ktбry spowodowal zasadniczq zmian~ sytuacji. Wiele lodzi ko.zackich poszlo
na dno, а 300 Zaporozcбw dostalo si~ do 1niewoli, со dalo asumpt
do odprawienia wielkiego triumfu w Konstantynopolu. Jeszcze
w tym samym roku Kozacy zap~dzili si~ pod Oczakбw і Kili~.
\Vprawdzie zdobyto sporo lupбw і spalono Kili~, ale poza tym
nie osiqgni~to zadnego powazniejszego sukcesu.
.
Dopiero teraz w Polsce zorientowano si~, ze na Ukrainie wydarzenia rozwijajq si~ w niepozqdanym kierunku. Instrukcja na
sejmiki vvydaha w 1625 r. mбwila juz о tych sprawach wyraznie. Nie tylko podnoszono kwesti~ mozliwego zerwania pokoju
z Portq, ale rбwniez niedwu.znacznie stwierdzano, ze Kozacy zrobili sobie z Ukrainy pa:6stwo udzielne, gdzie wszyscy Sq im posluszni, szlachta niepewna zycia, o.ni zas wchodzц w uklady z
panstwami osciennymi 17.
17 -

Na dalekiej Ukrainie
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Do akcji ruszyl hetman wielki koronny Stanisiaw Koniecpolski. Dzialania rozpoczцl od rozbicia sojuszU: kozacko-tatarskiego.
Udalo mu si~ to uczynic juz latem 1625 r., kiedy za podarki kupil przychylnosc Szahin-geгeja, wyp1acajцc mu po.za tym "upominki" za · dwa lata naprzбd. Rбwniez w korespondencji z wla:dzami tureckimi staral si~ demonstrowac ugodowц postaw~; jednak na wszelki wypadek uprzedzal, ze podj~cie_ przez Port~ krok6w nieprzyjacielskich wobec Rzeczypospolitej moze doprowadzic do uznania wspбlnoty interes6w polsko-kozackich і zmiany
stanowiska dworu polskieg6. Wyjasnial tez, iz ulozenie si~ z Kozakami moze przeciqgnqc si~ · nieco, а wszelki ·pospiech w tej
mierze bylby niewskazany.
20 lipca 1625 r. Zygmunt ІІІ wystosowal list do komisarzy
powolanych do rozpatrzerua sprawy kozackiej. Uznawal za konieczne pomyslne zalatwienie czterech, jego zdaniem, najwazniejszych kwestii: ро pierwsze - zmusienia Kozakб'v do przebywania w granicach wyznaczonych im uprzednio ziem; ро drugie - pelnego podporzqdkowania si~ przez nich jurysdykcji hetmanskiej oraz odpowiednich wladz miejsco~ych, tzn. starostбw,
podstaroscich і wojewodбw; ро trzecie ~ Ьу Zaporozcy nie
mieszali si~ w sprawy wiary; і wreszcie - ро czwarte - Ьу
w Siczy nie tylko nie przyjmowano · zbiegбw z panstw obcych,
ale - przede wszystkim --'- nie nawiцzywano z tymi paiistwami zadnych kontaktбw bez zgody і wiedzy .monarchy 18.
Ksiqz~ J erzy Zbaraski byl nasta wiony sceptycznie do misji
komisarzy krбlewskich. Dal zresztц temu wyraz w liscie do hetmana Koniecpolskiego. Uwazal, ze albo Kozacy nie. ruszq si~
z Zaporoza, demonstrujqc w ten sposбb podporzцdkowanie si~
woli krбlewskiej, albo tez przyslct swoich pr·zedstawicieli, ktбrzy
wyrazct zgod~ na postawione im warunki. І w jednym, і w. drugim wypadku wszystko pozostanie ро staremu. Dlatego nalezaloby ich .zmusic do uleglosci or~zem, nie zas "slowami і traktatamP'. Sam pragnql ,,zemsty tak potrzebnej і sprawiedliwej nad
tymi ludzmi" 19_
·W polowie wrzesnia osmiotysi~czna armia koronna ruszyla
z Podola na Ukrain~. Ро drodze dolцczaly do niej .dalsze pulki,
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25 wrzesnia w Pawoloczy hetman Koniecpolski. Akcja ta zasko-

czyla Zaporozcбw. Wielu Kozakбw znajdowalo si~ podбwczas na
kolejnej, trzeciej juz w tym roku, wyprawie przeciw Turkom,
а starszyzna siedziala na Siczy, oc.zekujqc ewentualtnego wsparcia
tatarskiego. Nie odpowiedziala wi~c na pierwsze wezwanie do
rozpocz~cia rokowan, ktбre od Koniecpolskiego przywiбzl straznik koronny Chmielecki. Drugie poselstwo hetmana wiozlo ze
sobq natomiast grozb~ rychlego rozpocz~cia w~lki z wrogami
Rzeczypospolitej.
Na Siczy zapanowalo zamieszanie. Ostatecznie zwyci~zyla
orientacja opowiadajqca si~ za konfrontacjq zbrojnq. Ро Chocimiu Kozacy wierzyli w swojq sil~. No~m ich hetmanem zostal Marek Zmajlo.
Tymczasem 11 pazdziernika wojska koronne doszly do Kaniowa" gdzie stacjonowalo okolo З tysi~cy Kozakбw, ktбrzy wyslali swoich poslбw do Koniecpolskiego z prosbq о pozwolenie na
poro.zumienie si~ z wlasnym hetma.:nem. Та gra na zwlok~ byla
zbyt przejrzysta і Koniecpolski stanowczo odmбwil. W бwczas
Zaporozcy na Radzie zwolanej w Kaniowie postanowili szybkim
marszem przedostac si~ na Sicz, Ьу polqczyc si~ z silami Zmajly. W poscig za uchodzqcymi ruszylo dziesi~c chorqgwi dowodzonych przez Odrzywolskiego. Dopadly uciekinierбw pod Mosznami. Starcie nie przynioslo rozstrzygni~cia, chociaz Odrzywolski otrzynial dodatkowe posilki od hetmana koroomego. Walki
przesun~ly si~ na poludnie, pod Czerkasy, gdzie stacjonowalo
2 tysiqce Nizowcбw, ktбrzy wraz ze wspбltowarzyszami przybylymi z Kaniowa zacz~li wycofywac si~ na Krylбw.
Armia koronna byla jednak blizej miejsca starcia, niz nadchodzqce dopiero z pomocq ugrupowanie Zmajly. Tak wi~c sytuacja
nie ulegla zmianie і Kozacy musieli kontynuowac odwrбt. Pr6bowali w miar~ mozliwosci powstrzymac Koniecpolskiego· od
ataku, kilkakrotnie wysylali don poslбw informujqcych о zbliza..;.
niu si~ hetmana zaporoskiego. Wreszcie komisarze znajdujqcy
si~ w obozie polskim wyrazili na to zgod~. Jednak na wszelki
wypadek pгzygotowywano. si~ do uderzenia na tabor kozacki
stojqcy na jakims starym grodzisku nad Cybulnikiem, za Krylo259

wem; prowadzono takze dzialania pacyfikacyjne polegajqce gl6wnie na niszczeniu znajdujqcych si~ w poblizu osiedli і chutor6w.
Oddzialy koronne liczyly lqcznie okolo 17 tysi~cy zolnierzy,
z czego niemal polow~ przyprowad·zili komisarze: wojewoda kijowski Tomasz Zamoyski, wojewoda ruski Jan Danilowicz, kasztelan kijowski Gawrylo G6jski wraz z bratem і synem, kasztelan
belzki Niaciej Lesni~wski, kasztelan halicki Marcin Kazanowski,
podkomorzy. podolski Stanislaw Potocki, podkomorzy kijowski
Stefan Niemirycz, starosta krasnostawski Jakub Sobieski, starosta trembowelski Aleksander Balaban, starosta braclawski Adam
Kalinowski oraz inni moznowladcy kresowi, m.in. ksicti~ta Wisniowieccy і Zaslawscy. Strona polska prezentowala si~ imponujq·co, zwlaszcza jesli d<Jliczyc kilka tysi~cy sluzby.
Pod wzgl~dem liczebnym Kozacy ust~powali jej niewiele,
а Ьус moze, bylo ich nawet · nieco wi~cej: 20-25 tysi~cy, poniewaz z koncem pazdziernika nadciqgnql wreszcie dlugo oczekiwany Zmajlo. Byli jednak gorzej uzbrojeni і pozbawieni pelnych sprytu і odwaznych molojc6w, kt6rzy w tym samym czasie buszowali w posiadlosciach tureckich.
26 pazdzieгnika Koniecpolski wyslallegat6w do obozu Zmajly.
l'Л:isj~ t~ powierzyl Niemiryczowi і chorqzemu Filonowi Strybelowi.
W wiezionej przez posl6w dekl,ar:acji hetmailskiej . wyliczono
Kozakom wszystkie ich grzechy, а takze ·zazqdano wydania przyw6dc6w wypraw na morze, spalenia cz6len w obecnosci delegat6w wyznaczonych przez Rzeczpospolitq, pr.zesluchania uczestnik6w dotychczasowych poselstw do cara, wydania korespondencji ·z Achijq і z Moskwq, zmniejszenia liczby rejestrowych do
stanu sprzed kampanii chocimskiej, ·zwr6cenia ziem zaj~tych samowolnie w kr6lewszczyznach, itd. Koniecpolski przyг.zekal w
zamian za to wyplat~ zoldu w tej samej wysokosci, jakct przyrzeczono Kozakom pod Chocimiem.
Kozacy zwolali Rad~, kt6ra ро burzliwym posiedzeniu uznala~ ze przedstawione warunki sq nie do przyj~cia. Tak tez odpo~
wiedziano Koniecpolskiemu. Afera z Achijq dobiegla konca, samozwaniec pгzekradl si~ do Kijowa pod opiekш.1cze skrzydla
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НіоЬа. Вoreckiego, а n~ast~pnie

do Moskwy, skqd wyslano go za

granic~. Kozacy odpowiedzieli skrupulatnie na wszystlde zarzuty,

jednak w wielu wypadkach, godzqc si~ nawet z zцdaniami komisarzy, ostateczne ich u~nanie uzaleznili od spelnienia pewnych
warunkбw przez wladze polskie, m.in. od podwyzszenia wysokosci zoldu і zaprzestania przesladowan wyznawcбw wiary prawoslawnej. Stanowczo odmбwili zaprzestania przyjmowania na Siczy zbiegбw z panstw osciennych і samozwanczych pretendentбw do tronбw: mos~iewskiego, tureckiego czy moldawskiego,
stwierdzajц,c, ze jest to odwieczny obyczaj і pгzywilej Zapor·oza.
Schronienia udzielano wszystkim, ktбrzy tu przybyli, bez wzgl~
du na podnoszone przez nich pretensje.
W tej sytuacji hetman wielki koronny uznal, ze dalsze prowadzenie · pertraktacji mija si~ z celem. Postanowil natychmiast
uderzyc !Ila оЬбz kozacki. Сhсц,с uczynic to niespodziewanie, zatrzymal u siebie przybylych z odpowiedziq legatбw zaporoskich.
29 pazdziernika, ро sforsowaniu Cybulnika, Koniecpolski
uderzyl na Kozakбw jednocze8nie z trzech stron. Zmuszono ich
do wycofania si~ z pola do obozu і rozpocz~to ostrzeliwanie
z armat. Hetman wraz ,z Zamoyskim urzц,dzili sobie nawet z tego zabaw~, osobiscie nastawiali lufy dzial na cel і przypalali
lonty. Zaporozcy usilowali zorganizowac wypady, ale Polacy
szybko zorientowawszy si~ w ich zamiarach, skutecznie je udaremnili. Wieczorem zomierze koronni wycofali si~ z zajmowanych
pozycji і rozpocz~li przygotowania do decydujц,cego szturmu.
Trwaly one przez caly nast~pny dzien. Kozackie рrбЬу przeprawienia si~ przez Dniepr · і odgrodzenia si~ rzekq od atakujцcych
nie przyniosly rezultatu. Nurt pochlonql wielu nieszcz~snych
· uciekinierб'\~7. \Vobec tєgo Zmajlo przeniбsl оЬбz о dwie mile na
poludnie, na uroczysko Niedzwiedzie I:..ozy nad jeziorem Kurukowym. Uciekl si~ przy t:y-m do podst~pu: wieczore1n rozpalono
ogгJska w staryn1 obozie і wyruszono na nowe leze. Jednak kolo
pбlnocy wszystko si~ wydalo, а na pospiesznie :zwolanej . przez
Koniecpolskiego. radziє wojennej postanowiono ruszyc w poscig
za uciekajqcymi. W awangardzie pognal Chmielecki, ktбry nad
- ranem dotarl do tylnych strazy kozackic'ь.
Zaporozcy pozostawili za sоЬз.: kilkutysi~czne oddzialy орбz261

niajqce marsz przeciwnika, rozlokowane w trzech miejscach:
Cz~sciowo· spelnily wyznaczone zadanie, Zmajlo bowiem bez
przeszkбd dotarl na nowe obozowisko і rozpoczцl przygotowania
do obrony.
Gdy nadciцgnql Koniecpolski, zorientowal si~, ze Kozacy nie
zakonczyli jeszcze budowy umocnien. Pierwszy atak, dokonany
z marszu, okazal si~ calkowitym niewypalem. Wielu jego uczestnikбw zgin~lo, wielu tez zostalo r.anriych. Podobnie zakonczyl si~
kolejny szturm і niewiele brakowalo, Ьу. sam Koniec.polski poniбsl Smierc na polu bitwy. Trzeba si~ bylo wycofac. jednoczesnie, na wyrame zyczenie komisarzy, do taboru kozackiego' ruszyl
na pertraktacje niestrudzony Chmielecki. Wiбzl ze sоЬц zapowiedz przebaczenia Kozakom nieposiuszenstwa, .je_sli · tylko okazц pokor~ і skruch~. W przeciwnym wypadku, grozil, · oddzialy
koronne nie wyjdц z Ukrainy, dopбki nie wyniszczц _"swawolnikбw" wraz z ich zonami, dziecmi і majцtkami. Z kolei · Zaporozcy zarzucili hetmanowl koronnemu dokonanie nie sprowokowanej przez nikogo napasci.
Wreszcie 3 listopada do obozu polskiego. przyby~o poselstwo
kozackie zaopatrzone w odpowiednie· pelnompcnictwa: . w_ jego
sklad weszli: Piotr Odyniec, Iwan Larycz, Lew. Borut~, I_wan
(Jari) Baczynski, Andrzej Kudynowski~ Mikolaj Bolbas, Iwan
Horuszkiewicz,. Stefan. Mykytycz, Bohdan . Pas~yna і . І wa,ri_· Ріе;..
kaczewski. Przywiezli ze sobq . deklaracj~ adresowanц do .komisarzy oraz listy do Koniecpolskiego і· Zamoyskiego. Wszystkie
dokumenty podpisal pisarz Sawa Bцrczewski. Nie zawieraly one
zadnych nowych eletnentбw w porбwnaniu z. tymi, ktбre znalazly
si~ ju~ w odpowiedzi danej Koniecpolskiemu pod Cybulnikiem.
W czasie rozmбw komisarze zgodzili si~ na _nieznaczne podniesienie rejestru (<:lo 5 tysi~cy) ora:z, oprбcz 50 tysi~cy zlotych przeznaczonych dla · wojska kozackiego, wyplacenie oddzielnego .zoldu
starszyznie.
,,

\

'

" Nazajutrz Zaporozcy naradzali si~ :nad wynikiem pertraktacji. W . dotychczasowych starciach stracili 8 tysi~cy ludzi :і byli
bardziej, niz dotychczas, sklonni do ugody. Niemniej jednak
zazqdali podwy±szenia liczby rejestrowych, sprzeciwili si~ wy262

dani u swoich przywбdcбw, а prбcz tego prosili о zachowanie
prawa do wyboru "starszego" 20.
Wreszcie 6 listopada na uroczysku Niedzwiedzie I:..ozy podpisano kompromisowч ugod~, ktбra weszla do historii pod nazw~
kurukowskiej. Rzeczpospolita oglaszala amnesti~ dla uczestnik6w Wypraw na morze oraz za "zbrodnie ·w miastach Jego Krб
lewskiej Mosci popelnione". W sprawie wyboru "starszego" zdecydowano, Ьу wybrany kazdorazowo kandydat kozacki uzyskiwal
potwierdzenie godцosci przez hetmana koronnego. Pierwszym
"starszym" uznanym przez Rzeczpospolitч zostal Michal Doroszenko. Rejestr ustanawiano na .6 tysi~cy; reszt~ obejmowala
amnestia. Kozacy rejestrowi mieli korzystac ·z. dotychczasowych
pr.zywilejбw, а takze "wolno im b~dzie zazywac przystojnego
pozywienia, jako: handlбw, lowienia ryb і zwierza". Zold, ustalony na 60 tysi~cy zlotych, .mial Ьус wyplacany corocznie w Kijowie, w "dzi~n swi~tego Ilji Ruskiego". Prбcz tego starszyzna
miala otrzymywac:. "starszy nad wszystkim wojskiem" - 600 zl,
obozny, pisarz, szesciu pulkownikбw і s~dzia - ро 100 zl, dwaj
asaulowie - ро 150 zl, szesciu asaul6w "pulkowniczych" і szescdziesi~ciu setnikбw ро 50 zlotych. Rejestr nalezalo sporzqdzic
w ciчgu najblizszych szesciu tygodni.
Ugoda postanawiala:
Na Nizu za porohamd miesZІk1ac і powmrюsci zwy1kle, w dawamiu
nieprzyjaJcie1u, oooniqc mu przeprawy, za,trzymywam:iu miejsca tam tego oddЗІWac R~tej Ь~~ powimrni [..•]. Zeby si~ od :ndcll nliJklcnnu
k:rzywda 111іе d.ziala, tedy nie m.aj~ · si~ w zadne jutryS<dyikJcje zamkowe,
duchowne ani miejskie wdawac; sprawiedliwosc zas kazdemu ukrzywdzonemu od nich przez atamana і starszych ich, przy obecnosci podsta~ro:5c.i6w, wedle prrawa op.isaneg~o poSjpoliJtego czy1niІona Ьус ma; а sami
wdad~o§ci о

mi~dzy

SObq

SqІdziC si~

majq.

Zabroniono wypraw na morze і wszczynania wojen "z sqsiadami Rzeczypospolitej" oraz nakazano spalenie wszystkich cz6len pod nadzorem komisarskim. Stwierdzano dalej:
W ,d.oibrac.h ziemslkich, szlacheokich і duюhownych tYІm tylko wolmo
b~dZiie, kJtб.rzy b~d~ Panom swy:m posluS1Jild, і kt6ry,c'h oni cier-

mieszkac
piee

zechc~.
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Pozostali mieli je opuscic w ciчgu najblizszych dwunastu
tygodni. Postanawiano tez, ze Kozacy
pilno to zachюiWym;ac majq, а:Ьу si~ pr.zymd,erza z iaІdlnymi sqsied.z.k1mi
panstwy zawierac ani ZC1dnych poslбw od postronnych panstw przyjmowac, аю.і si~ przez poselstwa znosic, ani na sluzby panбw obcych nie
Wazyli; IOQ.ICZej ffiiUJSЇa}aІby i:ch Rz,plita nie za WЇeme SWe pO;dda!Ile, а1е
za nieprzyj-acio1y miec.

Michal Doroszenko zlozyl przysi~g~ na wiernosc і posluszeiistwo "krбlowi і Koronie Polskiej", wedlug· roty ulozonej przez
komisarzy; ktбra weszla do tekstu ugody. Podobnq, chociaz krбt
szч przysi~g~ zlozyli "atamani, czerii wszystka, wojsko Jego
Krбlewskiej Mosci Pana Naszego Milosciwego zaporoskie, wszyscy jednos~ajnie і kazdy z nas z osobna" 21.
Powstal wi~c kolejny kompromis, ktбry - jak to bywa nie zadowalal zadnej ze stron, zwlaszcza Kozakбw. MoZn.a bylo
przypuszczac, iz wkrбtce nastчpi nowy konflikt і nowe starcie.

ROZDZIAL JEDENASTY
BYLINY І DUMY - DUMY А LITERATURA - NAJSTARSZE DUMY KOZACKIE -. "РІ..АСZЕ NIEWOLNIK0W" - ЕРІСКІЕ WYOBRAZENIE NIEWOLI TUREC•
KIEJ - DOLA KOZACKA W DUMACH ZAPOROSKICH - DUМY О POWSTA·
NIACH KOZACKICB - OBRAZ POLAKOW І SWIATA MUZUI..МA:RSKШGO
W DUMACH ZAPOROSKICH

Pami~c о

Ko.zaczyznie przetrwala do dnia dzisiejszego. J ej narodziny, rozwбj, powstawanie samodzielnej rriysli politycznej
і walka о autonomi~ staly si~ czqstkq swiadomosci historycznej
narodu ukrainskiego. Ро lu~nych niegdys Siczach nie pozostal
nawet slad. Splon~ly, rozsypaly si~ drewnia_ne kurenie, zniszczaly cerkwie, а czego nie dokonal czas, dopelnil czlowiek. Rozsypane ро Naddnieprzu mogily kozackie zapadly si~ w ziemi~, zbutwialy krzyze, а stepowe sciezki zarosly trawq.
J ednak nie wszystko przemin~lo. St,are dokumenty w archiwach przechow.aly imiona і nazwiska ataman6w, asaul6w oraz
setnik6w, а niekiedy nawet і zwyklych siromach6w. Najtrw.alsze
okazaly si~ p1esn1. Ukladali je ludowi tw6rcy, p1esn1arze
і w~drowni lirnicy ko b.ziarze; powsta waly w czasie samotnego czuwania .na stepie і pr.zy obozowych ogniskach; towarzyszyly czumakom w ich w~dr6wkach, molojcom na wyprawach і w szynkach, gdzie przepijali pieniqdze і bogate lupy.
Nikt nie zapisywal tych piesni. Jak najdrozsze pamiqtki rodzinne przechodzily z pokolenia na pokolenie, wyciskaly lzy z oczu,
budzily rzewne wspomnienia і... nienawisc. Przypominaly lata
pot~gi і chwaly oraz pomagaly przetrwac najgorsze chwile, gdy
wydawalo si~, ze nic juz nie uratuje narodu gn~bionego wiekarni pr.zez sqsiad6w.
Piesni о bohaterach, wojnach і wspanialych czynach lub zapierajqcych dech w piersiach przygodach nie byly niczym nowym
dla mieszkanc6w ziem naddnieprzanskich. J eszcze w czasach
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Rusi Kijo\vskiej rodzily si~ tutaj opowiesci, ktбre prawdopodobnie poczqtkowo towarzyszyly obrz~dom pogrzebowym, kiedy to
zawod·zqce przy zmarlym placzki wychwalaly jego odwag~ і zwyci~stwa nad wrogami. Na bohaterski epos Rusi Kijowskiej skladaly si~ przede wszystkim byliny - ріеSпі epickie, sl~awiчce
dokonania legendarnych postaci obdarzonych cz~sto nadprzyrodzonymi wlasciwosciami. · Znane dzisiaj byliny zanotowano w
XVIII і ХІХ w. na· pбlnocy Rosji, ·nie zachowaly si~ natomiast
zadne pochodzqce. z Ukrainy lub Bialorusi. Вус moze, ustчpily
miejsca dumom kozackim.
Те przej~ly wszystkie dotychczasowe funkcje bylin: mбwily
о koniecznosci obrony ziemi ojczystej, heroizowaly walk~ ludu
z najezdzcч, tworzчc panteon bohaterбw narodowych. Tematy
і postacie czerpano z zycia, w wielu wypadkach nadajqc im cechy
wspбlne. Forma dum niewiele roznila siE: od 'ballad czy tez zwyczajnych piesni lirycznych;· byly oparte na budowie stroficznej
z wyraznie zaznaczonym rymem і rytmem. Wykonywano je melodyjnч deklamacjq -- recytatywem z towarzyszeniem bandury
(nazywano jч takze kobzq, stчd piesniarz-bandurzysta byl nazywany na Ukoo.inie kobziarzem) lub liry. Teksty dum mialy charakter stabilny, ale w trakcie ich wykonywania mogly ulegac
pewnym zmianom, jednak przy zacho~aniu glбvvriych wчtk6w
oraz moralu. Jednq z ich· cech charakterystycznych"bylo wyst~po..;.
wanie stalych· epitet6w, np.: сі с h е wody, ja·s n е' zorze, kraj
w е s о l у, sok6l j а s nу, Ь і е d n і niewolnicy itp.; а takze slбw
synonimicznych, jak np.: srebro-zloto, ka.jdany-zelazo, siec-rч
bac itd. Stale tez powtarzaly si~ okreslone liczby: brat пі.іа:l t r z у
siostry, wdowa t r z е с h synбw, jency przebywaii w niewoli tu.reckiej siedem, trzy·dziesci ltib ezterdz·iesci 1at itd.
Zaczynaly si~ one od · tzw. zaspiewu - cz~sci wstE:pnej, w
okreslano czas і, miejsce rozgrywajчcych siE: wydarzen,
charakteryzowano gl6wne wyst~puj~ce p9sta~ie,. Ьу przejsc do
narracji і zakonczyc moralem, prosbч lub ·modlitwч.
Wykonawcy dum przechodziЦ specjalne przeszkolenie. Byli
nimi glбwnie slepi bandurzysci, kt6rzy niejednokrotnie uczestniczyli w opiewanych wydarzeniach. Mieli wlasne stowarzyszenia
ktбrej
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і bractwa dzialajqce zgodnie z ustalonym statutem; ksztalcili
ucznюw, а

nawet poslugiwali si~ wlasnym, sztucznym j~zykiem.
Pierwszq dtim~, Kozak Holota, zapisano w 1684 _r., mniej wi~
cej z tego samego okresu pochodzct zapisy dwбch dum о charakterze humorystycznym: Duma о owczaтzu і Du.ma о tesciowej.
Wi~kszosc zanotowano jednak dopiero w ХІХ stuleciu. Termin "duma" znalazl si~ w opisie (z 1587 r.) smierci braci Strusiбw, poleglych w 1506 r., dokonanym przez Sta.nislawa Sarnickiego w jego Annales. Sarnicki pisal, ze о- Strusiach spiewano
elegie, ktбre na Rusi nazywano dumami, а kobziarze і lirnicy "pieSпiami kozackimi", "psalmami niewo1niczy!ni" czy tez "piesniami о starodawnych czasach" t. W 1826 r. Kazimierz 'вrodzin
ski opublikowal List do тedaktoтa "Dziennika W aтszawskiego"
о piesniach ludu, w ktбrym pisal m.in.: "Dumy malorosyjskie
wi~cej [od serЬskich] Sq znane. Majq wi~cej od serЬskich slodkiej melancholii, · piesni . zas rycerskie wi~cej mocy і · poetycznych оЬгаzбw". W 1827 г. list ten zostal przedrukowanY w ;,Wiestniku J ewropy" · і w tymze roku zacytowany przez Michala
:Maksymowicza w wydanym pr.z.ezen w Moskwie zbiorze pt. Piesni maloros·yjskie 2.
Gdy w ХІХ w. dumy kozackie wyszly poza Zaporoze і poza
UkrainE:, niemal natychmiast wywolaly zachwyt poetбw і: pisarzy, wplywajqc na styl і tresc ich utworбw. Pisal Mikolaj Gogol:
Piiesni

·bez zaslfmz.ei;en nazwac histaryczny;m,i,
one аІІ1Іі na milnru:t~ od ZYiCia і za.wsze Sq wrier,ne opisywane_j chwill.i і owczesiilemu stal!llmvi u-czuc. Brzenilka je na wskт'os,
wsz~dzie w nich oddycha szeroka swoboda Z}rcia kozackiego. Ws~dzie
widoczna jest ta sila., I'la,dooc, ІІІЮС, z ja!kq KozaJk pomu,ca za<eismiOSc і Ьez
pieczeilstwo domowego zycia dla poezji bitew, niebezpieczenstw, hulaszczego ueztowania z towalrzyszami. [... ] N.ic me moze Ьус mooniejszego od
poezji lu·dowej - jesИ lUtd tyІ.IJko mial роеtуІсМе UІSpoSOЬienie, а zycie
:ГOZtD'Orodne і akty;w!Ile, jШeli na·cisk pmemocy і m~i~ony:ch
wiecznych pi'IzeiC:iwm:osci nie dawal· mu ani na ch'Wil~ zasnqc і wymuszal:
zeii skaтgi і j.esli sikacr.-~ te nie mogly si~ ima!cІzej іі nigdzie wyrazic, ja!k
ty1ko w pieSnia,ch з.
maiOr!osyjskdie mo:lш:a

poniewaz niie odirymajq

si~

W pierwszej polowie ХІХ w. powstala na ziemiach polskich
cala "szkola ukraiiiska" w liteгaturze, а w poezji pobrzmiewaly
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echa dum kozackich. Jej najwybitniejszymi przedstawicielami byli: Seweryn Goszczynski, Antoni Malczewski і J бzef Bohdan Zaleski. Jej wplywy znajdziemy rбwniez w utworach Juliusza Slowackiego. Pisal w 1837 r. krytyk Aleksander Tyszy:rlski:
Przedmioty і obmzy ukrai.ilJSkie,j szklo~y z wielu wzgl~ow swiat nowy dla poezji polsikd:ej stworzyly; atamany, KozaІkJi, Taitary, stepy, po!I"ohy, czajk:i, u.kiraii1:skie miasteazika і ukramskie rzec:zдm ро raz pierwsІZy
d.aly s.i~ sly;szec, daly si~ WІ~dziec w j.ej tworac·h~ [... ] z,alesrki jest s1ow.iJIOiem u:Юrainskiej szkoly. W historyceJnyc.h poe·zj.aІC·h j·e~o wiidzimy
ataman6w, Koza'k6w, jak bi.egn& па wyprЗІWy, lec& pod CaІrogrбd.. W pie5niach tkliwy, ponury, jest nieraz nasladownikiem, tlumaczem znajomych
dumek ukJrainskiegю lu,du 4 •

Trzy lata pбzniej, w 1840 r., inny krytyk і powiesciopisarz polski Michal Grabowski stwierdzal:
Ich [po1sikiJc,h poet6w ze "вzkoly ukraiilskiej" - W. А. S.] pr.awa do
stanovvienia os01bnej szJюly zasadzajq si~ n.ie na tym, ze obierajq na tcr-e.Sc
swoic-h uФwcxrбiw pтz·вdmio.ty z hisitorii tej ziemi, ale raazej, ze pr:zyjmujq calk:iem du·ch і Ьагw~ wlaS.ai.w.e-j poezji uikr.aiilslkie.j, jednej z najdoslkona!szj'ich ··gal~ZІi s.amюmcжilnej poez.ji s!lowiailskiej, wi~c z pierwszycth
caleg.o s·Wiiata. '[... ] Natdto сі роесі nie pqpг.zestajq na po±ycZ:amJ!u oZdQЬe:k
u poezji u:kirams:ldej, 01rui sa.mi roz;w.iklywu_.jq dalej poetyczmюsc ty:ch mi.,eljsc
і оЬ)1Іощjбw, ide} za by1t·em t·ej ziern.i і losacrni teg·o ludu w гozma!itych
czasaІCh і rюzlicmych stoooІnkach ich hiІs·toryЮmosci і w kamym z tatkowy,ch dюІStrze-gaj& je~ pootycfmej fizjorюmii; na mie.js.cu, gdlzie zastali
tylkю pieSI1i gminne, Ьu.dujq EWQpej~ і romans 5•

Slowacki zas
Salomei:

mбwil

ustami Wernyhory w Snie srebrnym

Oj, ldiro... t'Wioje ki.aw.islze,
Gdzies ze sгebra .daiW!I1!Lej lalne,
Nogq pieSJni wyd~tane
Jakby :stciІI"e s~lci d:rzeWJne
І kamierui.e prZ:ed-cerk.Le'W!le,
І zapadle w dбl шоgі}у,
SwiaІd•CZq, ze ptesni chodzily
Ро klaw:iszac~ь, p~esni chyze!
І siadaly na sen w Lirze,
W krqg siadaly piesni tlumy;

...

[ ]
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Sm~tn-e
K~dys

dumy podkurhanne
az od Zaporoza 6 •

Dumy kozackie kojarzyly si~ Slowackiemu ze stepem ukrainskim·. Gdy Beniowski gnal na Krym:
Przez cienm.e, smutne .go.sciilce kulrhanбw
Niesie go czarny koil dniami і nосч.
Pod ziemi~ t~tna zatkopanych dzЬanбw
Z prochem rycerzy - па niebie lopocq
Kruki jak stada pos~pne szatanбw;
W czaharach zbroje rycerzy migocч
І dzidy Ьlyszczч krwawymi plomyki.
Tam na kurhanach pos~pne lirniki
Siedz& і grajq dumy dawnyc-h czasO.w.
Dumy wychodzч na rюzlregle pola,
Wpadajчc smutne w SZJUm d~Ьowy:ch 1asбw;
І stamtq,d znюwu, jak ,ьa,rfy Eola,
Zmi~sza:ne z s1zumem Шcianych halasбw
Wychod.:z& na step, а lu,dzka niedola
Leoi, wichra.mi plaJCzчcyшi wi.ana,
Ja1kby nie ludzi UStami SрЇе\VЗПа 7•

Byly dumy tworami ludu, . wyplywajqcymi z potrzeby wyspiewania pi~kna otaczajqcego swiata; z t~sknoty za wolnosciq,
kt6ra wciq·z oddalala si~ od laknqcych і spragnionych jej; byly
potrzebq duszy і ch~ciq zachowania pami~ci о narodowych bohaterach dla przyszlych pokoleil.
Najcz~stszy motyw dum stanowila walka Kozaczyzny z Tatarami і Turkarrii, natomiast zupelnie nie podejmowano w nich
problemu kontaktбw kozackich z Rzeczqpospolitq czy z Rosjq.
S.tiallo si~ to :riader powszechne dopiero pбzniej, w XVIII w.,
zwlaszcza w piesniach kozacko-hajdamackich ezy tez pochod.zqcych· z okresu istnienia tzw. Nowej Siczy. Polski historyk
· Michal Glisczynski twierdzil (w slad za dyrektorem Towarzystwa Statystyczno-Historycznego w Odessie Apoloniuszem Skalkowskim); ze rzekomo najstarszq z dum byla piesn, w ktбrej
"wdowa ро Wladyslawie Jagielle" (а wi~c Zofia Holszanska Sonka) zach~cala Kozakбw do zemsty za zabicie swego syna
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Wladyslawa przez Turk6w pod Warnq w 1444 r. Osierocona
matka zalila si~:
Czy me zapla;cilabym wojsku czeгwonymi zl1otymi і bialymi ~ата
Czy nie zaplacilaibym woj.sku czertWOIЩ k'iltajkq za uslugE: kozaclщ?
А w niediziel~ rano zbieraly si~ ~ady na paJra:d~ і ra~d~ kozac!l-щ,
skqd Ьу Warn~ zdobyc, czy z pola, · czy od morza, czy od tej rzeczki
niewie1:kiej?
Poslali po~la pod Wartn~ і zlapal posel Тu<rka, starego W:rбrlibit~. Zacцli
si~ gю wypytywac, sJ.щd Waa.m.~ zdюbyc, czy z pola, czy od mOII'Za, c;zy od
tej rzeczki. niewielkiej? ·
А w ni~el~ rano b:iJegrщ, plYJIЩ czolenlkami, poblyrskujч wioslami,
wystгzel:ili .razem z sa;mo.palб;w w SJiedemset pi~6dziesiчt m~palбІW.
Potem z arffiata.mi ruSІzyli rwszYІs.cy Kozacy do sztui1'1I1lu; zacz~li narzekac ТuІ"іСУ, ze ich w WЗJI1Ili,e za:ЬraJli.
Byla Warnna, byla Warnna z. da(WI!la slarwna, arle slawniejsi K·ozacy, ze
t~ Warn~ !ZidabyJi і w niej Тu!I'!kбw zabraИ s.
ті.

Datowanie tej dumy na polow~ XV stulecia. wydaje si~ mocno Wqtpliwe z wielu wzgl~d6w. Dumy, jak wiad?mo, wykorzystywaly rzeczywiste wydarzenia historyczne, tymczasem nie zachowala si~ zadna wiadomosc о jakiejkolwiek .wyprawie represyjnej ро bitwie pod WаІїІЩ; Wqtpliwe jest rбwniez istnienie w tym
czasie jakichs zorganizowanych sil kozackich zdolnych do podj~
cia tak powaznego wysilku zbrojnego; · wreszcie wyst~pujqce w
dumie uibrojenie - samopaly, trafilo w r~ce kozackie,· а со wazniejsze ·і tureckie, dopiero w XVI stuleciu. Mozna wit=;c przypuszczac, ze tekst,~ ktбrego autentycznosci nie ma powodu kwestionowac, nie tylko powstal znacznie p6Zniej, ale rбwniez opowiadal zapewne о innym epizodzie walk mi~dzy Kozakami а
Turkami w XVII w.
Wydarzen rozgrywajqcych si~ w pierwszej polowie XVI w;
dotyczyla duma о Eustachym Daszkowiczu (Daszkiewiczu?), staroscie kaniowskim і czerkaskim, ktбrego kondotierskie viyczyny
w sluzbie ksi~cia moskiewskiego oraz wielkiego ksit=;cia litewskiego, dokonywane glбwnie w czasie licznych potyczek z Tatarami, staly si~ slawne nie tylko na Ukrainie, ale і we wszy...,
. stkich krajach osciennych. Uwazano go nawet za jednego z pierwszych organizatorбw Kozaczyzny.
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los

\V dumie tej, Ukrainka, branka tatarska, zalila
і wzywala na pomoc Daszkiewicza:

si~

na

swбj

Hej, panie Ostapie! Gdzie si~ za:pDd2iales?
Czy jes:reze s.i~ z niewoИ ni-e wy!kцpiles,
Czy z La~ ро Swiiec.ie brюdz.isz?
Dlaczeg-o KozaІC.zlkбrw do Кlry.mu nie przyp.row.adzasrz?

Daszkiewicz tlumaczyl, ze uciekl z niewoli tatarskiej, pг.zezyl
liczne przygody; ze gonily za rum kule, lecz "nie chcialy go
brac"; Ьо "jak na czarta jest krzyz, tak na kul~ slowo".
Тегаz

w Tataii'IS~zyZnie jeszcze po,hu1am,
Juz bron przygotowuj~.
Czy to cz:aгne orly ro~postarly skir.zy:dla,
Zakryly slatneczJkio ciemn'C:t nocct?
Czy to znad morza chmura nadciC}ga?
Hej! То nie chmura nadci(4ga znad morza,
Nie o.rly CIZЗ.'Iine ro~taJ:Iiy Skirzydla,
C]emnq nocfi sl:oneo7Jko zaJkryly.
Тю pod jasne nіеЬо rosnJi·e hlrna,
Kl~by dymu ро polu roZІSil!U wa.
То bohatell'ISІcy Коіасу Talt:a'I'6w rozbi!li
І biSU1imaf1skie rniaslto Oczaik6w щраИJі
Pa.U si~ hazar, а hшш. idzie па morze,
P.an ataшacr1 pro:waazi Koza!k6:w dю domu;
А za nimi ЬmГІn.аІІ'1іЇе n~ar..lm'ywali. pol'e,
Uga,szczali do'l:mze a.Jtamana komюkiego,
DDbгze ugas~zaдi, daaшni oЬdall"ZЗJl.

Hej, wtedy

Kozaikб.w

wszyscy

s~ailliOIWal!i! 9

Duma о Daszkiewiczu. powstala zapewne na przelomie XVI
XVII wieku, gdy nie zapomniano jeszcze nazwiska budzqcego
podziw .awanturnika, ale tez w chwili gdy szacunek, jaki niegdys budzili Kozacy, byl juz tylko wspomnieniem. Dzialo si~
to wіє:с zapewne przed wybuchem powstania Chmielnickiego,
а Ьуё moze nawet przed kampaniц chocimskц.
Powszechnie przypuszcza sіє:) ze znana duma о Kozaku Bajdzie stanowi dosc wierne odzwierciedlenie osta tnich dni tycia
oraz tragicznej smierci ksi~cia Dymitra Wisnio'Yieckiego.
і
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Podejrzenie budzi autentycznosc dumy о jednym z watazkбw
kozackich z lat siedemdziesiqtych XVI w., szlachcicu podolskim
Janie Swierczowskim (Swirgowskim?). Hruszewski stwierdzB nawet autorytatywnie, ze "stal si~ on bohaterem fabrykowanych
w ХІХ w. piesni pseudo-historycznych" 10•
Gdy tegro pana Irw.aю.a
Swii·gowskiego hetmana
Bis·u·rmamd. zlapali,
Glow~ mu uci~
Glow~ m.u uai~li,
Na bunczuik zatkn~i,
W suІТmy md~i
І z nie:gю szydzili.
А z Nizu chmu:ra nadciq.gn~~a,
К:гuіkбw k1urcze pr:zy1ecialy,
ІХ> Пkira!Lnie tumany wzbila;
Smucila s.i~ Пka:'a:iJna,
Smucila si~ UІk.ra:Їina,
Opla:k!iwala s·wojego hetma'I1.a.
wt.edy wielkie w.iatry pow.ialy:
- Gdzi.escie hetm.ana naszego podzieИ?
Wtedy k·r:u:ki zalиakaly:
- Gdziescie Q.etmana .naszego schowa1i?
Wtedy o·rly ZІahш~mly:
- Gdziesaie hetmana naszeg~o schDan.iH?
Wiedy s.kawпxmlci zaplaikaly:
- Gdz:iescie si~ z hetmanem naszym potegnali?
W gl~baki·ej mog1iile,
Ко1о miasta, kioio Кіlіі,
Na tureckiiiej granicy 11.

Niestety nie sq .znane losy Swierczowskiego, tak iz nie jest
rzeczq mozliw~ skonfrontowanie wydarzeri przedstawionych w
dumie z rzeczywistosciq historycznq.
Powszechnie przyjmuje si~ · jednak, ze лajstarszymi dumami,
ktбre przetrwaly do dnia dzisiejszego, Sq "placze": Placz niewolnika oraz Placz niewolnik6w па galerze. Nie ma w nich
mowy nie tylko о Siczy Zaporoskiej, ale rбwniez о Kozaczyznie zdolnej do wyrwania jencбw z niewoli tureckiej. Jedynq
nadziej~ jency kozaccy pokladajc:t w аріесе boskiej, przeklinajc:t
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swoj~ dol~ і polecajct gol~biowi, Ьу powiadomil rodzin~ о tragicznym losie "biednego niewolnika". Proszct tez о zebranie odpowiedniej sumy na wykup z jasyru.

Niechaj ojciec і matusia
Mo]Cl przygod~ lk•ozack<l p01m:aj<l,
Niech dostatki і majц~ki zbYІWajц,
W'iellkiie srkar:by zЬіегаjц,
G1!aw~ kiCY.la.CІk<l
Во

z nie!W!OJ.;i

ci~kiej

wyzwalajCl.

ja;k na Mo:rzu Czamym fa!a si~ zaЬieli,

ojciec ani matka nie b~dq wiedzieli,
gЗilerze nmie s:zukac majц:
Czy na piІZYiStaln:i w Кlozlawie,
Czy na bazarze w miescie Carogrodzie.
В~dц piJraci, Тurey-jantczarowie napadali,
Za Мcmze CzerІWone, do ziemi ЗJrabSІkiej
В~dц za rnch srehra-z~ota Ьеz l:iJkJu,
Drogi-e su:kma w calYІch zw:ojarch bez miary
Za nieh brali 12.
То

Na 'ktar.ej

spтzedaгwaИ,

W innych dumach, ktбre prawdopodobnie powstaly z koncem
XV wzgl~dnie na poczчtku XVI wieku (Ucieczka trzech braci
z Azowa, z niewoli tureckiej, Marusia z Boguslawria oraz Iwan
z Bogus!awia), opiewano udane ucieczki z niewoli.
Duma о trzech braciach doszla do nas w trzech wariantach.
W jednym dwбch braci uciek:Jalo konno, porzucajчc najmlodszego, ktбry musial isc pieszo і zostal zabity przez scigajctcych. Ten
sam los spotkal wkrбtce starszych braci. W innej wersji starsi
bracia dotarli szcz~sliwie do domu, lecz rodzice wygnali najstarszego jako glбwnego sprawc~ tragedii, ktбra rpzegrala si~
na stepie. Wiele miejsca anonimowy twбrca poswi~cil szlachetnemu najmlodszemu z uciekinierбw.
Z miasta A.zawїa, z niew:oli ci~kdej trzech Ьracd · uciekalo.
Oj, dwaj na ki0011iach,
А trzeciego
Nie. za~Ьra1i z sobCl jak obcego.
Za Ьга6mі lюllJilymi Ьіе:lу ()ill, pospdesza,
'О s.UІГowe koтzenie, о Ьіа1е kamienie
Віа}е · swe nogi lrozackie tгoZІryWa,
Ктwіц s1ady zalewa.'
18 -

Na dalekiej Ukrainle
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Biegnie, wybiega na. stepy wysokie,
Na s.zlaki szerokie,
Na dгogi ro~stajne.
C:zeгwonq і zбlti:i k:Jitajk~ zm.ajd.uje,
Ch·wyta, w r~ce ujmuje,
Na serce kio:Ziackie-molojeckire pr:zy;klada,
ОЬІеwа drohnymi lzami,
Pгzemawi-a sJ!owami:
"~rбznю Ьу S'i~ kitajka ро s.zlaku nie w.aJaia,
А Wi1dac юо.ісh braci Smierc sti'IasiZ'na spotkala,

W:iidac z Azawa
Мrniile
А

w

W:іе>lІЮа p01~oiJ. WYJru.szala,

ciern.Їiatch і PЗJroWaich

b.raci mokh

na poisto.jaC!h omijala,

dogaпia}a,

Na trzy szrtuІki rqbala
Lu;b zywych do nЇ€tWOli jeszcz-e g0!1SZ:ej zawr:acala!" 13

Rzekomo az siedrniuset Kozak6w uwolriila Marusia z Boguslawia, "popadianka". Prosila tylko:
Jednego miш;ta Bogusiawia me mijajcd.e,
Memu oj'ou і ma:ke znac о mnlie dajcie.
І mбj ojciec niechaj doiЬ\r~e zadЬa,
DQibyrtk.бw, 'ffiЗjq•tkOІW wielik:i<eh ii.1Jiecrhaj
W ie1kiich skair:Ьбw IIli·e Zigii'OI"Ila!d za
І illliechaj :rnnJie d·ziewki-•br:amk:i,
Мalrusi z Boguslawia, popadianki
Z niewoli nie wyswoba:dza.
Вот ja si~ juz stUiiiczyla, zb.ilsuІrmamla
Dla tui11eckich ro~oszy,
Dla laiЮornstwa nieszcz~nego 14.

nЇіе

SIJ)Imedaje,

О ile Marusia przyznala si~, ze zlakomila, si~ na "tureckie
rozkosze" і dlatego nie uciekla z Kozakami, to bohater innej
dumy - Iwan z Boguslawia, ,,hetman zaporoski", ро dziesi~ciu
latach niewoli ozenil si~ z wdowq ро Alkanie-paszy tylko ро to,
Ьу uwolnic siedmiuset rodakбw і zbiec samemu, nie ogl~daj~c
si~ na pozostawione bogactwo. Tenze bohater pojawil si~ rбw
niez w dumie Sok6l і sokol~. Odpowiadala ona о piskl~ciu, ktб
re zostalo zabrane z gniazda, sp~tane w srebrne p~ta, przybrane w perlowy czapraczek zaslaniaj~cy oczy і. przekazane Iwanowi, ktбry znajdowal si~ w Carogrodzie. Wtedy Iwan:
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Wielkie

mйosierdrLie

okazal,
z nбig mu poroejmowal
І perly spr!Zed оош ~dejm.owa1,
І pozwOJlil mu na w•аде si~sc.
"Ale g·dyby zechc,ialo ureiekac,
Wiedy znowu :naJka:Z~ je za Ьоос
І z poW100tem tu do tstieЬie prrzYJnie5c".

P~ta s.тeЬr.ne

Na szcz~scie nadlecial sok6l, porwal
w-ysokq g6r~, mбwiqc do ni~go:

piskl~ і wyniбsl

je na

"Ej, sюtkiol~ moje, ndesІZІcz~sne, sieroce,
Lepiej, ze b~iemy ро polu Iata;li '
І zYJWІI1!osc sоЬіе

Zld'Obywali,
wiek swб j w ci~:iJki,ej niewoli
U pam.&w prze2:ywali.
Ej, Ьо pa:nowie jesc і ріс nam dajq,
Ale w.ol;nю na swd!ecie zyc ni'e pozwa1aj~".
Ej, jak t·o wakzy pta!k о ptaika,
Rodzina о гodzim~,
Ej, tзlk ato walczy ojciec і matka
О SiWq гodlzonq dzLecЇin~ 15.

NШbysmy

Sokol~ uosabialo tych Kozakбw, ktбrym udawalo si~ w niewoli trafic w dobre r~ce і nie tylko nie doznawali zadnych
krzywd, ale nawet obejmowali wysokie urz~dy. Nie potrafili jednak zapomniec о latach swobody, gdy biedni, lecz niczym nie
ograniczeni, h ulali swo bodnie ро bezmiernych stepach.
Niebywaly rozkwit osiqgnql epos ukrainski w okresie mi~
dzy drugq polowq XVI w. а pi~cdziesiqtymi і szescdziesiqtymi
latami nast~pnego stulecia. Coraz powszechniej spiewano о bohaterstwie Kozakбw, hetmanбw і pojedynczych zolnierzy; pojawily
si~ opowiesci о zyciu codziennym Kozaczyzny, podkreslajqce jej
"rycerski" charakter. Prawie zupelnie zniknql z nich motyw niewoli. Jedynq dumq podejmujqcq jeszcze t~ tematyk~ byla dluga
piesn о Samuelu Kiszce, zawierajqca az 390 wierszy. Mбwila
о losie galery plynqcej z Trapezuntu, na ktбrej znajdowalo si~:

Siedmiu:set

Tu:rtkбrw, janczaтбw czteryтstu

І Ьіеdдуіс<h nd·ewo1ndkбw

cmery

і
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p6l s,eltkli,

Nie lkzqc staJI'\SiZyzny wojSlrowej.
posr6d stЗJГSZYІZПY na,jznaceJ!Uejszym czlekiem
J~t IGsmka Samuel, he-tman ZaJpOroski.
Dru,girh Мarek Rudy,
А

S~dzia wюjSikowy,
ТІТZесіm Musij G:ra·cz,
W:ojskiowy tr~bacz,
Czwartym - Lasz Bu turl.ak,
Set·ndk: perejaslawski,

Niedo.wj.aгek: ch:гzescijansk:.i

od tirzyІdziest\1 lat swбj w:iclt wsrod 'I'u1'1k6w pme:Zywa,
od dwud:ziesrtu czterech na wo1n.osci przeibyrwa;
Stu:r:czyl s.i~, zhiisuii'Лland!
Dla wielkJQPЗ.ilstwa m.oimego,
Dla lakomstwa nieszcz~ego 1в.
Оо

А

podst~pem

opanowal galer~ і ро zabiciu Turk6w,
doplynql na Sicz. Gl6wnemu aktorowi dumy autor
przeciwstawil Lasza Buturlaka, wyslugujqcego si~ "ksi~ciu Tra-.
pezuntu" Alkanowi-paszy. Buturlak m6wil nawet do swego pana,
zaniepokojonego snem, w kt6rym ujrzal wlasnq, tragicznq Sтierc:
Kiszka

szcz~sliwie

сі ani troch~ za~od:z.ic nie moze,
mi medinych niew~ol:ndlkбw do21oro"Wac srozej,
R~dami ich sadzac,

Ten sen
КаZ

_Р.о

kdilika

рм s·tary~ch

kajdan

і nJow~ch

nagotowac,

R~·e і !Юgі niewoLrnkюm SІko.wac,

Czerwonej w::ilklillly
Р.о

ро

d:wa ртЕ;Іtу chwytac,

s.zyjach zacinac,

КJr,ew

chrzeScijaflsikq na

ziemi~ prze1eмrac 17.

Samuel Ki~zka byl postaciq historycznq. Nie wiemy jednak,
czy naprawd~ kiedykolwiek przebywal w niewoli tureckiej, і to,
w dodatku az przez pi~cdziesiqt cztery ~ata. Piesii uog6lniala doswiadczenia zbuntowanych Kozak6w-galernik6w, zawierala realistyczny, а na wet na turalistyczny opis waru:q.kбw ich bytu.
Podobny motyw, jak w dumie о ucieczce trzech braci z Azowa, znalazl si~ w ріеSпі Trzej bracia samarscy. Odpowiadala ona,
jak "nad r.zeczkq. Samarkq, nad krynicq Saltankq" lezeli trzej
bracia ,,postrzelani і porqbani", oczekujqc na Sтierc і nie spo276

dziewaj~c si~ juz zadnej pomocy, poniewaz mlodszy z nich:
То

nie szaMa nas tu;roc:ka

jak wyjasnial. naj-

poтct.ba:ta,

Т.о nie kula nas )aJllJCZaJI'Iska postrzelala,
ТуШ~о

nas mod1itwa ojcюw.sk·a pokarala.
do woj!ska ochotn:iczego
Od ojca, od matki odj.e:ZdZali,
Во Юiedysmy

'EOO.my si~ z ojcem, z ma:tkч і z rodz1.'1C}

N.ie .paZ.e:gnaH.
Oj, jakeSтy obQk ceГkiWi, dюmu boiego przeje±drlali,.
т,оSту czapek z gl6w nie zdejmowali
І P.ana milos'ier.nego
О pomoc nie upraszali 1s.

Duma Ataman Matjasz stary podkreslala wartosc doswiadczenia starych Kozakбw. Matjasz uprzedzal swoich kompanбw о groiqcym im niebezpieczei:J.stwie:
'
Kozacy, panowie molojcy!
Strzezc;ie si~ і czuwajcie, ·
K<mi kozacklich z pnyponu nie puszcza]me,
SIOdla kozackie pod g~owy podkladajoie,
Во tю DoИna KajnaJl'lmta,
Nieкlalekю tu z.i.emia tatarska.

Przestrogi starego Kozaka zostaly jednak zlekcewazone. W nocy na dwunastu Kozakбw "Brawoslawcбw" (braclawskich?) :qapadli Тurcy і Tatarzy. Stary Matjasz zdolal роЬіс s:zesc tysi~cy
,,Turkбw-janczarбw", а jego rozbudzeni wspбltowarzysze р~
zostale cztery tysi~ce. Ро szcz~sliwym powrocie do Siczy dzi~ko, wali Matjaszowi:
W:ildac twoja. ma.Jtlka w ndebie &і~ us.wi~cila,
rycerna, wrodzila,
Sk()I'I() w czy.stym polu pr.z~byma:les,
Z nas Brawos~awcбw w bojach niepywalych :Zadnemu Kozakowi zginчc
ntie da1es u.
Sko~o оіеЬіе,

Duma Fedor Bezrodny opowia.dala о losie samotnego straznika kozackiego czuwajqcego na stepie jedynie w towarzystwie
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"malego ciury". Napadni~ty znienacka Zaporozec, "postrzelany
і porqbany", prosil swego pomocnika, Ьу sciчgnчl kompanбw,
kt6rzy towarzyszyliby mu w jego ostatniej godzinie. Tak tez
si~ stalo і
Кюzасу step szablam.i Jropa1i,
Czapk,ami, po}ami ziemi~ wyІbierЗli
І z гuS7Jmc grz.miцcyC'h str.zelal:i,
Na su1remkach ia~oS:ni'e wy1grywa<li:
А przecie:Z jesж.ze dюhr~ glowa kozaoka :wiedrzjala,
Ze пdе bez wюj.~k.a koza,dlci~ шnierala 20.

Jednq z najpopularniejszych dum spiewanych nie tylko na
Zaporozu, lecz і na calej Ukrainie, byla duma о Kozaku Holocie, opowiadajqca о pojedynku, jaki rozegral si~ pod Кіlіц
mi~dzy Holotq а "siwym і bogatym" Tatarem. Тут razem bohaterem pieSni nie byl zaden z hetmanбw zaporoskich czy atamanбw kurennych, lecz reprezentant "siromy" kozackiej, ktбre
go ubiбr byl "nie wart cisni~cia na smietnik", "trawq podszyty,
wiatrem podbity"; natomiast Tatarzyn byl odziany bogato, mial
na sobie m.in. buty і "czapk~ jedwabnц'', .. Holota zabil przeciwnika, przebral si~ w jego odzienie і powrбcil na Sicz, Ьу
tam ріс і ucztowac. Mбwil przy tym:
О j, pole kiИjskJie!
Bodajs si~ і latem і z.inщ zielenilo,
Skioгos mn1e w zlej godlz.tnJie g,OidJnie pгzysltroilo!
Do~бl, Воіе, Ьу KOZЗJcy p'lili, ucztowal.i,
DoЬrymi si~ mys}ami rзdюwаИ,
Lцру wi~ze nШ: ja roobywali
І n:iepmyjaciбl rrog.aani d,eptaИ.! 21

Duma Iwas Konowczenko traktowala о wydarzeniach, ktбre
rozegraly si~ w czasie kozackiej wyprawy na Bendery w 1628 r.
Pulkownik korsuiiski Filon (Filonenko?) werbowal ochotnikбw:
Koonu nie chce s.i~ wбdki ро gOII"Zel!niia!c.h р~с,
Кtomu rue ІСhсе sіЇ~ pi.wa ро Ьrowaroach wзrrzyc,
Кtomu nie c.h,ce ·si~ w :Іюsсі grac,
Czasu marnotrawic,

278

T·en :ruiech idzie ze mrщ
Rod miaSІt·o Т.ehiilni~

па oohotn:iюzq wypr.aw~ wojenІIЩ

w

Cz.eJI'Ik:en'SikC\ D01ldm.~.
za w:iar~ chll'2.je•s,cijan·sikC\
Slaw~ rycers!kC\ zdob~dziemy!
Т.аm

ndez.achwiaюlie

st·aruiemy,

Podobnie namawial w Czerkasach ,,setnik6w, pulkownikбw,
ataman6w, asaulбw, Kozakбw mlodych і ciurбw wojskowych".
Wywiesil tam "w sobot~ rano raniusienko barwnq chorqgiew
z krzyzami" 22 • Wsrбd ochotnikбw znal,azl si~ rбwniez. jedyny
syn starej wdowy, Hryciowej Konowkowej, mieszkajqcej w Czerkasach. Nie chciala syna poczqtkowo puscic z domu, ale gdy
uciekl wbrew zakazowi matki ...
:wtenczas dabi'!Ze si~ ona I>OStaJra1a,
Do WIOlбiw ;sltepawyc,h і do koni WІГonych . ze s;tada dqplacйa,
Swemu sy;now:i Юоnіа dohгego kupila

Konowczenko znalazl si~ na wyprawie pierwszy raz w zyci~.
Spisal si~ doskonale jako harcownik, zabijajqC szescdziesi~ciu
"Krymcбw і Nogajcбw" oraz biorqc do niewoli czternastu Turk6w. Zadowolony pulkownik zaprosil go do swego.· namiotu, nazwal bratem, ale nie pozwolH na ріс!е wбdki, gdyz:
S:!:yszalem od lu,dzi starych,
Ze ta wodlka okow.ita baJГdІZC wadz:i, .
Niejednego czlowieka z tego swiata zgladzi.

Mlody Kozak nie posluchal jedna:k dobrej rady. Со wi~cej,
podchmielony wyjechal na nowe harce. Wprawdzie udalo mu
si~ znowu zabic siedemdziesi~ciu przeciwnikбw, ale wreszcie:
Biisru:rnnanюw:te b~bшz:ni,

Od

t·a:boгu

ze Kozak podchmielony poi2maiW.:Iд,
k.ozaciki·eg.o oor,az siE; orddalailli,

Gdy s.i~ ·ОО taboru koza,CІkdego od:!:qczy.И,
Wok6l gQ ohstqpiH,
Tam go pos1eiklri, porqbailii
S.mi:ertel;nymi r.ama;mi obdarzyli,
Tylko kюrnlia kюza:okieg.o me sc·hwyoili 23•
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Na w~drujq,cym motywie, znanym zar6wno na Zachodzie,
jak і w Bulgarii czy w Serbii, oparta byla piesn о Aleksym Popowic_~u. Czarnomorska wyprawa dowodzona przez Hryck~ Kolomyjczyna (w innej wersji przez Zborowskiego, Ьус moze Samuela, kt6ry rzekomo uciekl na Sicz w latach osiemdziesiqtych _XVI w.) wpadla w burz~, wszystkim jej uczestnikom grozila smierc. Aleksy Popowicz, "rodem z Pyriatyna", zazqdal od
wsp6ltowar~yszy, Ьу wrzucili go do morza, on bowiem byl najwi~kszym sposr6d nich grzesznikiem. Ро tej publicznej spowied.zi morze si~ uspokoilo і gdy niebezpieczenstwo . min~lo, Popowicz trzy таzу dziennie odczytywal na glos Pismo Swi~te, dodajq,c od siebie:
Sluchajc~e

KOIZacy,

parюwie

-molojcy,

Jak to Ріsшо Swi~t·e nas oswieca,
Jak~ czesc dla modil:iJtwy Il.al~je:
Oto czlowi-e!k, со mod.Htw~ ojcoWІSk~
Powa±a, czci і szaдlJUje,
Th -modШrwa ojoow.ska .і matczYII1a
І w kupiec:tWii-e, і w rzemioSle,
І ri.a' polu, і na m.orzu
W potrze;Ьie go podtrzymuje.
Т.о madlit\\ra ojoowska і matmyю:a
Z dna morskiego wydobywa
·
І dusz~ z wielkich ~echow odkupuje,
І kirбl.est,wo nieЬ.i.·es:Jrie

і

matczyn~

zdobywa.

na:m о tym pami~tac,
Czyim m01dairtwom zaw·dZii~amy,
Ze chleb і s61 spo:Z~wamy 24,

G.Qidzi

si~

W dumie о· Fesce Handzy Andyberze ро raz pierwszy zarysowan.o ostre sprzecznosci spoleczne і r6znice majq,tkowe rozdzielajq,ce czern od starszy.zny. W jej zakonczeniu bi~dni Kozacy m6wili:
Ej, wielmoze,

mowщ,

bogacze!

Pa'Sit!wislka і J~ki Sq -w-asze.
Nd:gїdi2Jie Ьrat nasz, b.iedn.y 1Goo::alk,

Nawet konia popasc nie moze!
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25

mеЬоё.~

J edynч p1esnщ mбwічсч о wystqpieniach Kozaczyzny przeciw Rzeczypospolitej przed wybuchem powstania Chmielnickiego
byl.a duma О Sиlirrvi,e, Pawluku 1. jeszcze о Jacku Ostranicy.
Trudno ~zisi·aj stwierdzic, kiedy ona powstala; ze wzgl~du jednak
na budow~, zastosowane rymy і zwroty moma jq datowac najprawdopodobniej nie wczesniej, niz na przelom XVII і XVIII w.
Zanotowana zostala zresztч jeden jedyny raz, і to dosc рбZпо,
Ьо dopiero we wrzesniu 1928 r. W zasadzie streszczala ona w
niezdarnej opowiesci przebieg wydarzen na Ukrainie w latach
1635-1638, rezygnujчc z jakichkolwiek nawet · рrбЬ wzbogacenia
utworu wartosciami artystycznymi. Chwilami przypominala ona
raczej piesni d:iiadowskie, nie zas dumy kozackie.
Nie chcieli panowie-Lachy
Ul±yc and. troch~,
Ву

jezdzillii na S!Wz

bu~rlacy

І

poprzez porohy..
Zbudowali nad Kudakiem
Мiasto-fOO't·ctHcj~

przyslali do KudaJro
w.o jsko cu,dzoziemskie.
І

bu.rla:k czy komisZІnilc [?]
P.or·ohem lub wod&,
Chwytajq go оЬсе wojska,
Do nie\VOli 'Wiod&.

Pбjdlzд.e

Tak na Dnieprze,
Taik na Ros,i,
Ta.k. na czystym polu ...

Odezwal

si~

na Siczy
Sulima:
"Chodzcie, chlopcy, nawarzymy
Wra2ym La:c:hom piwa!"
Mowi tez Paw1uk-chorq!Zy:
"Pomocy nат dajcie,
Kuтenny

Wїraz& t~ pr.zesz.k!od~

Dzieln,ie porkton.ajcie!"
Dabrze Pawluk

і

Suldrma

Lachбw cz~stowali,
'Wojskю

К.u:dak·

wy001i do szczE:tu,
z;ru jnowali.
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Gdy w~adomosc о zburzeniu Kudaku dotarla do hetmana Koniecpolskiego, zebral wojsko, okrцzyl Sicz, aresztowal Pawluka
і Sulim~, а nast~pnie powiбzl ich do Warszawy. Sulima zostal
stracony, ale Pawlukowi uratowalo zycie wstawiennictw~ "pisarza Chomy Zamojki". Wydawcy tekstu szukali owego ·zamojki
wsrod Kozak6w~. nic tez dziwnego, ze go nie znalezli. Anonimowemu autorowi chodzilo bowiem о Tomasza Zamoyskiego, kanclerza wiellqego koronnego, ktбrego interwencja w sprawie Pawluka jest potwierdzona zrodlowo. Ро powrocie na Zaporoze
Pawluk znalazl godnego kompana, "Orla . Ostranic~, со nieraz
wytaczal krew z Lachбw".
То nie chmury z bujnym wiatrem
Z Dniepru nadciчgajч,
Ale Pawluk z Ostranicq
Lachбw okrqzajч.

Wiclu pan6w za,Ьijala
Gol'ota Ьu.r·la·oka,
Lecz przeciwna byla temu
SJtarszyzna kozacka.
Ucieszyl si~ pa1n Potoaki
Na wiadomosc taJkч,
W niedziel~, pod Kumejkami,
Napadl па ~lot~.
Oj, wrazy pa~nowie-Lachy
Oo.scie nar.obili,
Пи

Ьiedn)'lch

;

/

Zаршю:ісбw

Ze swiata z@adzili.
А staгszy2шa b01rowiecka
Tak о siebie dЬala,
Ze Pawluka Potockiemu
Sama wnet po•jmala.
Dum~
,

koriczyl opis drogi Pawluka do Warszawy

і

jego ka-

• 26

zm .
Oprбcz

dum

relacjonujцcych

wydarzenia historyczne, dziebadacze і kolekcjonerzy folkloru zapisali wiele
piesni kozackich о innym charakterze. M6wily one gl6wnie о
beznadziejnosci bytu kozackiego, r6znily si~ znacznie od bunczucznych, zadziornych dum, przepelnionych русhц і radosciq
wi~tnastowieczni
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z odniesionych sukcesбw. Trudy bytowania nie wiqzaly si~ ani
z przejsciami w niewoli tureckiej, ani tez z czyhajctcymi na Kozakбw niebezpieczenstwami. Piesni te ро prostu w sposбb realistyczny opowiadaly о zyciu codziennym, rzadko przeplatanym
skromnymi rozrywkami.

don

о j, siadl KozaJk do jed~enlia, pгzYІCІhodJzq
wіеЗсі:
Rшlc, Юozakru, wieczeгzamli.e, cZЗJs sialdac а:іа k!onia!

Kozak ciska w kчt jedzenie, na konik:a siada,
Jego matka- rodzicielka z zalu mdleje blada.
- Nie da.j, ВоZе, u·mrzee w obcym k!:rajru:
NiJlct ІІJІіе po±aluje, nilkt gbowy nie opatrzy!
Кirru!k przylatuje, w oozy zaglч·da,
Ві~е ciaro objada, kosci porzu1ca! ... 27

Sporo miejsca poswi~cono w nich zalowi і t~sknocie matek za
synami wyruszajctcymi na Zaporoze і rozterkom mlodych ludzi,
·ktбrych z jednej strony ciqgn~la na Sicz ch~c szukania slawy
molojeckiej, z drugiej --..,.. zatrzymywaly milujqce ·.oczy ukochanych dziewczctt.
·
Sokolчtko-synu,

uczyn wedle mojej woli:
doo:nu!
Мatiko-'SIOik:oli:co, ja lюnia me sprzedam;
Mojemu Wll'lonemru koniow.i s}onca potrzeba.
Sdkolч:tko-·sy;пu, ry;b діе naloWІLmy,
Nilc nie b~d-zie· d-o jedzenia, g~odni zostaniemy.
Мa:tTh:o-sok·OiHco, pozw61-ze pohulac,
В~~ .huil.a~, hulal і szukal dolenki.
Sol1rolq,tko-sYil1iku, chyba teraz czas?
Czas juz, matkю, czas dla отlбw. ·Hej, prІZywiю.z~ tobie, matko, trzy zupany,
W:szy;stkie trzy iJupa;ny sr·ebrem Ь~dч tkam.e;
Мі~zу nimi jeden zdarty nawet z . chana.Hej, zegnaj-iLe, matko moj~, ja pqjde: do chana! •
Spгzetdaj lюnia w~r~onego і powrбc dю

Bywaly tez

і

inne pozegnania:
Hej,_ na g6rach
Ro dol:1nach
А па

lezч

stojч:

szlakach

sniegi,
-Wiody,

k:witnч. maki~
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TQ n1e makJi CrZeiiWioniUtkie
Ko.zarcy j.adq, ml.odziutcy
Na Кirym .Ь.ity>m szlakiem...

Dalej p1esn zawierala przyslowiowe juz dzisiaj na Ukrainie
powiedzenie - "homin, homin ро dibrowi ... ":
ZgieTh: і wrzawa ро dq,browie,
nasnu:wa sd~ І!1а pola,
Matka syna na:wohlje:
- Wrбc, syneczku, do domeczku,
Ja umyj~ сі gloweczk~,
- Пmyj, mamo, sobie sama
Albo mojej siostlrze u.myj;
Мnіе umyjq, droЬne desІZCze,
А rozczeszч g~ste ciernie,
А wysu;szy jasne s}once,
І rozwieje bujny wiatr! 29
м,gla

Zrozpaczone matki, widzqc synбw odjezdzajqcych na Zaporoze, chwytaly si~ ostatecznych, ich zdaniem, argumentбw і przeklinaly swoje dzieci:
Idi, synku, precz ode mnie,
Niech сі~ Tull'tCy zabi:jq,,
Niech сі~ ogieil spaJ.i,
Ni.ech СІі~ po'Їlrq dziiklie zw:ierІZ~ta,
Niech сі~ wody utopiч!
- Mnie, matulu, Turcy znajч
[ ... ],
Konika ті dadzч;
Мrnie, rna;tulu, ogieil zюа,
Jak ja~d~. przygaвa;
Zna zwier,z d~
Ja;k jad~, ucieka;
Mnie, matulu, wooy znajq,,
Jak jad~, spokojne si~ · stajq, so.

W innej piesni Kozak pocieszal matkE::
Nie placz ро mnde,
ja smut·ek sam tez ZІІ_1З:m,
'Th'zy dni. z · ikJ0111ia ІІ1іе zsiad,aan.
Ze strzemion nie wyjmuj~ nбg st.
Во
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Cytowana JUZ wczesn1eJ piesn о najazdach tatarskich na
Ukrain~ miala takze innq, pelniejszq wersj~, w ktбrej zapowiadano zemst~:
Zaplakaia Ukraina, Ьо nie rpa z czego ?.ус,
lro:ftrni dmeci malenkie,
А wszystkic'h mlodzteircбw wzi~tю do niewo1i;
Jak wzi~:W., to pognali do ра111а, do cbana.
Czy si~ godzi, pamJe-Ьracie, bzdUJry maJ.owac,
Bierz dmgч, rO'SitrЧ szaЬI~ і idz wojowac:
Hej, ty Sltaniesz w bram-ie, а ja za w~glem,
zadamy kl~k~ wrazemu ТuІГkюіwі.
Hej, ty staniesz z szabel!kЧ, а ja z kulaikami,
Hej, zeby s1ama rnie przepadla mi~zy KIOzaka.mi.
Hej, Kozaik rdO ГUS'zn:Ї'cy, а Ьu;rlak do spisy:
Ot, :і widzisz, wrazy Tur'ku, rozЩczy:sz si~ z duszч!
ZaJd~la Огd.а

32

W piesniach tego rodzaju znalazlo si~ wiele elementбw swiadczqcy~h о rodzqcej si~ niech~ci, Ьа! nienawisci do "przekl~tych
Lachбw",. ktбrzy ograniczali wolnosci kozackie і krwawo pacyfikowali wszelkie przejawy samowoli. Prawdopodobnie piesni te
powstaly pбzniej, niz dumy opowiadajqce о okreslonych wydarzeniach z dziejбw Kozaczyzny; jednak zanotowano je \v tym
samym mniej \Vi~cej czasie.
Hej, to Lachy, wrazy synowie,
Uklrailn~ роrч baJJi,
Plyrщ

rzeczk:i klrwa\Ve

P.osr6d ciemnyoh Ічk.
Stчpaj Iromu pode mnч
Niog·am~

srzerdko,

Lachy - w.r.aiy syn10wie
W pogon!i za nami.
Lec~ orzerl nad ohutorem,
W powietlrzu sd~ k1~bi,
Hej tam, hej tam, biedny Kozak
Bije si~ z Laoham.i зз.
Іdч

si~ Kozacy, ze pojadq do Warszawy ро "czerwonq
rozslawic swoje plemi~ і "rozweselic Ukrain~". Zdatak, jak w piosence. о Kozubaju, ktбry odgrazal si~,

Odgrazali
kitajk~", Ьу

rzalo

si~ і
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Z.e pobije Lachбw, ale gdy spity zaczail si~ z rusznicq na wierzbie, spadl z niej і zabil si~. Jego sluzqcy rzekl tylko: "Lepiej сі
bylo pasc Swinie, niz wojowac і mnozyc straty kozackie" м.
Rбzne byly losy Kozaczyzny і jej piesni, w dumach pozostala
jednak pami~c о slawnej przeszlosci, przypominanej zarбwno w
stepie, jak і na Siczy, przy obozowych ogniskach.
Hej, siadl puchacz na mogИe
І za'lcrzytknцl: "Pugu!
Przy,wttajcie, KozaC21kowie,
Тowa.тzys:za z Lugu!"
Nasze '&za:ble poszczer,bio:ne,
MusZІ:Idety bez ku·гkбw...
Lecz jeszcze sertce kozackrie
Nie Ь,оі si~ T·wr:kбw!
Hej, lde.dy5 pa!OOIWaJJismy,
Тeraz nie b~dziemy,
Tego szcz~scia і tej doli
Wiek nie zapomnimy зs.

Mijaly pokolenia, mijaly stulecia, przemijali tez bandurzysci
і lirnicy. Rychlo jednak zjawiali si~ ich nast~pcy, podtrzymujqcy legend~ о wielkosci Kozaczyzny. W dumie Smierc Kozaka
bandurzysty "Ko:zak starutki, jak golqbek siwiutki" siedzial na
czyjejs mogile, gdzies" na polach tatarskich, na szlakach kozackich", і spiewal ostatniq juz piesn w swoim zyciu:
Hej, bracia, panowie molojcy,
Kozacy, Zaporozcy!
Oj, gdziez to wy przebywacie?
Czy do matki Siczy przyjezd:lacie?
Czy wrazych Lachбw kijami okladacie?
Czy Tatarбw-bisurmanбw niby trzod~
harapami do niewoli zap~dzacie?
Hej, gdybyz Вбg mi dopomбgl
Stare nogi rozprostowac,
Abym mбgl za wami poklusowac,
Choc pod koniec zycia bym wam zagral
І glosno :ialosnie zaspiewal.
[ ... ]

Banduro moja malowana!
Сбz mam z tоЬц росzцс?
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Czy mam сіе-Ьіе w stepie spalic
І popioly z wiatrem puscic,
Czy na mogile polozyc?
B~dq wiatry ро stepie hulaly,
W twoje struny uderzaly
І :ialosnie wygrywaly.
Podrб:Z:ni Kozacy b~dq przejezdzali
І glos twбj poslyszq,
_І do mogily b~dq zawracali з& .•

ROZDZIAt.~

DWUNASTY

KOZACKIE ZALOTY І Мlf.OSl: - О2:ЕNЕК - OBYCZAJE WESELNE NA UKRAINIE - SМIERt - POGRZEBY STARSZYZNY - REALIZACJA POSTANOWIEiil
UGODY К.URUKOWSKIEJ - KOZACKIE POSELSTWA DO KROLA • WYPRAWY
NA KRYM - ·sPORY W f.ONIE KOZACZYZNY - BUNT TARASA FEDOROWICZA - KOZACzyzNA W CZASIE BEZKROLEWIA РО SMIERCI ZYGMUNTA ІП

Dotychczas uwazano, ze zakaz wst~pu kobiet na Sicz niejako
automatycznie eliminowal je .z kozackiej codziennosci. Nic bardziej falszywego. Swiadczy о tym chociazby bogaty folklor
ukrainski, ktбry w pr'awie nie zmienionej formie przetrwal do
czasбw nam wspбlczesnych. Nawet w dumach historycznych
niejednokrotnie pojawialy si~ postacie kobiece, а Marusia z Boguslawia stala si~ bohaterkct jednej z piesni. Zony tureckich nadzorcбw kochaly si~ w jencach zagarni~tych "przez Ord~ lub janczarбw, а rбwniez, jak chcieli anonimowi autorzy tych utworбw,
umyslnie czy tez w sposбb niezamierzony pomagaly im w ucieczce і powrocie do .ziemi ojczystej. Matki Kozakбw staraly si~
zatrzymac ich przed wyruszeniem na wojn~, przeklinaly wlasnq
dol~ і wlasnych syn6w, ale kiedy trzeba bylo, zaopatrywaly ich
і wyposazaly przed wyprawq, gromadzily pieniqdze na wykup
z niewoli, а wreszcie oplakiwaly smierc poleglych dzieci. Dziewcz~ta z naddnieprzanskich wsi marzyly о ukochanych z Zaporoza
і chociaz zdawaly sobie spraw~, ze :zadzierzgni~te wi~zy milosci
nie b~dq trwale, "'vV kazdej bowiem chwili ukochany moze isc na
wojn~ 1 JUZ z meJ nie powrбcic, nie mogly oprzec si~ molojeckiej slawie zaporoskich "sokolбw".
Mlodzi, pelni 2:усіа Kozacy dalecy byli od rezygnowania z
milosci, zycia erotycznego і mysli о zalozeniu rodziny. Pod tym
wzgl~dem z саlч pewnosciч nie przypominali czlonkбw sredniowiecznych zakon6w rycerskich, gotowych do wielu poswi~cen
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і : nawet zlozenia ofiary ze swego zycia rodzinnego. Nie skladali
slub6w czystosci, nie pd,tra.fili kochac platonicznie і przywi~zywac
si~ do nieosiцgalnych idealбw. Staly, bezposredni kontakt z otaczajцcц ich przyтodц, Ьгаk dbalosci о to,. со stanie si~ jutro, а takze :zwyczajna bieda, zmuszcily do: korzy-staцia z tych wszystkich
latwych uciech і radosci, kt6re byly pow~zechnie dost~pne. Nalezaly do nich zarбwno alkohol, jak і mHosc.
Rzecz jasna, nie niozna tez wykluczyC przypadk6w zbocze:б
seksualnych. Opinie takie szerzyly si~ zwlaszcza wsr6d szlachty,
gotowej przypisac krnцbrnej і .swawolnej Kozaczyznie kazde bezecenstwo. Warunki bytowania na Siczy, przebywanie tam wylцcznie w m~skim gronie, mogly sprzyjac tego typu dewiacjom.
Nie mialy one jednak zapewne tak wielkich rozmiar6w і nie
byly tak powszechne, jak ·sцd.zili wsp6lczesni. Podejrzewano Kozak6w о homoseksualizm і sodomi~, chociaz nikt z wypowiadajqcych te sцdy nie potrafil przytoczyc ani jednego konkretnego
wypadku.
Kozacy osiedli we- wsiach і m~asteczkach, poza zwolnieniem
od powinnosci panszczyznianych, prowadzili ten sam tryb zycia,
со inni mieszkancy. Dopiero gdy zblizala ·sie; wiosna, czas wypraw
lub gdy p6mq jesieniq powracali z Zaporoza, Moldawii czy tez
zp.~q. limanбw Dniepru, wprowadzali niepok6j w codziennosc
Ukraiilskц. Ozasem, jak nakazywal obyczaj, przed Nowym Rokiem
zbierali sie; na Siczy, Ьу uczestniczyc w wyborach starszyzny.
J ednak przez pozostale miesiчce siedzieli spokojnie w swoich
chatach, brali udzial w uroczystosciach wiejskich, w nabozenstwach, swatach, zr~kowinach, slubach, weselach і pogrzebach.
Przyciцgali uwage; wsp6lmieszkё;J.ilcбw chelpliwymi opowiadaniami о swoich bohaterskich wyczynach і niezwyklych przygodach,
wyr6zniali sie; zadziornosciц, latwo unosili gniewem, ale tez niejednokrotnie z niespotykanц wsr6d chlop6w rozrzutnosciц podejmowali ich w miejscowej karczmie. Kozacka fantazja zniewolila
niejedno serce dziewcz~ce, wywolцjцc zazdrosc chlopcбw wiejskich, kt6rzy, chociazby · rz tego wzgle;du, gotowi byli rzucic
wszystko, rodzic6w, gospodarstwo, miejsce swego urodzenia, і ruszyc: ria 'Zaporoze, Ьу stac si~ zolnierzem w ,,slawhym nizowym
Woj'sku zaporoskim".
~9

-

Na dalekiej Ukrainie
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Solidni, bogatsi gospodaгze niezbyt ch~tnie patrzyli na .cбrki
wymykaj~ce si~ wieczorami z domu n.a schadzki z niestalymi mo...
lojcami. Mбwily о tym piesni.
Oj, wzejdzZf!, wze]dz,
Gwiarndeczkю 'Wii.eozama,
Oj, wyjdiZe, wyjdz,
Dziewmynю moja w&erma!
Rada Ьу wzejs~ gwiazdeczka Lecz czЗ!l'lnЗ chmu.тa jq zaslania,
Rada Ьу wyj.s~ d zieweozka,
Lecz matusi.a jej zahmnia.
Oj, gwiazdeozJka wzeszla,
1

саае
І

pale r.ooswd.e!Uil:a,
dziewecz'ka WY'.szla,

K'073C21ka
А

.roZІWeSelйa t.

potem ...
:Юozak

odjemria,

DzJtewecZka placze:

"Gdzie jed:ziesz, Koza-cze?
Кozacze-.sюЬoW,

Wei

ПШ1!іе

Na d.atcltq

ze sab(i
Uikiгad!nE:! 2

Cmsem tylko, pб:l.nym wieczorem, w czasie samotnego czuwania w stepie · t~sknota sciskala serce ko:zacze.
Dlaczeg;o ty, d~Ьіе,
Nad jacr" siE: schyliles?
Dlacz~, Kozacze,
Taik SЇЕ: zasmJUcileS?
Hej, Ьо nmie czarujq
GwJ.a:zdy poSт6d оосу
І nde dajq zasiщc
SetтІCu

piW1Ile

oczy.

prrz.ela,tuj, 'lronliJu,
s~~ і jЗII'ami,
Zatracze mбj smutek
W сZЗІSіе starc z w:rogann 3.
Неj,

· Ci~gle wyprawy, wojny, podjazdy, sluzba wartownicza ni~
pozostawialy czasu na dlugotrwale za.loty. Przypadkowe usciski,
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kradzione pocalunki і· pospieszna milosc musialy :юаstчріс . wlasny
dom, rodzin~ і grono dzieci, ktбrym mozna ·bylo przekazac
swojч wiedz~ о swiecie і ludziach. Gdy nadchodzil schylek zycia, ЬуІо juz za pбzno na rozpocz~cie wszystkiego od nowa.
Inaczej post~powali bogaci Kozacy. Zimowniki przeksztalcaly
si~ ·powoli,· w miar~ jak ich wlasciciele powi~kszali majчtek~
w wielkie, zamozne gospodarstwa. U dzial kobiet w zar.zчdzaniu
і prowadzeniu doniu byl ро prostu nieodzowny. Zaczynaly twotzyc si~ rozlegle .rody kozackie, wiчzaly si~ ze sоЬч rnalzerl.stwaini і nie dopuszczaly do urz~dбw nikogo z zewnчtrz. Przejmowano wiejsk.ie obyczaje і tylko w czasie wesela zaproszone "to~
warzystwo,., gdy sobie podchmielilo, раlЬч z pistoletбw, rusznic
і samopalбw dawalo znac, ze odbywajчca si~ uroczystosc rodzinna
ma wyjчtkowy charakter.
Na wesele przybywali koledzy і kolezanki pana mlodego
і panriy mlodej. Panna mloda ubrana byla zazwyczaj w dlugч,
·ьrчzоwч sukni~ okrytч wstчzkami. N а glowie miala wianek
upleciony z _ kwiatбw. Zeniчcy si~ Kozak wkladal na siebie najwspani,alsze odzienie, jakim dysponowal. Druzbowie spie:wali:.
Oj, my nie b~·etmY ріс tej ~ej wody,
IIlam nie daoie naszej раШ miOdej.
. Dajoie naan, dajcie, оо nam macie dac,
Во my nie bE:d·ziemy talk dlugo czekac.
Dajc:ie nam, dajci·e, ро tosmy tu przysz!i:
Ро g~ pi'eozonq, ро dziewezynt:: рі~!Шщ.
Ро}{і

[ ...]

Zyczymy jednego, zyczymy !і. dwoje;
Daj ВШе,. Ьу dallej bylo was juz trode.
[ ... ]

';

Wese1e sit::

kюnczy, Ьіеdа si~ zacz~;

РЗJІШ1а mloda plame, il·e j.uz nie wyiІГzyma.
Nie placJz, Нaa1!Us, nd:e placz, nrie Ьіегz·е cit:: smarlkacz,
Bierze сі~ u~r<Жla, chlopiec jak jagoda.
Wy.dam ja Sii~, wy,dam, moja matus, wydam,
А jak si~ nde wydam, to s~t:: w domu pr!Zydam.

[ ... ]

Dziew1CZYII1IO-ildlijo, ро~бz si~ tam, gdzie ja,
Роlб± si~ na mwie, przy OOlw laSkawie.
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Gdy1bym ja siE: ikladJ!a tuz PIIZY twюiim lюcmru,
Nie chodm!abym ja w zie1onym wialneCZJku 4.

Wprawdzie mlodzj post~powali sob_ie dosc swoЬodnie przed
slubem, ale do dziewictwa panny mlodej przywiчzywano ogromllq wag~. Jego sprawdzeniu towarzyszyl caly ceremonial opisany
drobiazgowo przez Beauplana.
"Gdy zl;>liza si~ godzina pokladzin panny mlodej, zam~zne
krewniaczki pana mlodego biorq jq .ze sohq і prowadzq do jednej z komnat, gdzie zostaje ona .r_ozebrana -dq naga". Sprawdzaly, czy przypadkiem.·nie usilowalq, przemycit z;e.~obq· do sypialni
jakiegos ostrego przedmiotu lub · galganka -nasyc(}nego czerwonq
cieczq. Pdtem ubieraly jq.;W, bial~ koszul~ і kladly mi~dzy dwoma przescieradlami. Dopiero wбwczas mбgl si~ do niej zblizyc
pan mlody. Loze· ·zaslaniano, а do pokoju wkraczali goscie wes~Jni·i orkiestr~, Ьу· bawic si~. аі do chwili spelnienia malzenstwa;
'

-</. RoЦz.ice:

pana

..:/'·· .. ·:~. .....

mЬoq:ego

powstajq na sЬrazy k:olo ~oza, Ьу lepiej mбс
·t:egQ, 'сю ,SЇЕ: tam dz;1eje, czeka.jqc na podniesienie zas!ony, Ьу
·siE: ten zabawny ohrzqdeik spemil і Ьу d·ac painrlie _mlodej swd.e:l<i koozulE:,
ca}kiem b.ial<:i, jesli na tej, ktбirC\ jej z.dejmujC\, znajdq slady dziewiczoSci.
Oznajmdajq о tyrn .calremu donюw:i g~osnYІm okгzyilciem uik0Illten1Jotwania
і rad,osci, dilby cal.a f3milia mo;g!a to pdtw:iepdzic. Nast~pri:ie. mlбdkE: u,bie. ГЗJС\ Ї CZe5ZC\ z.godn;ie Z. ffiOdq przyj~tq. WSrOd kobiErt, d10 kJtбry:ch groila ZOstaje przyj~ta, to z;n_aczy przykiry;w;a si~ jej glow'E:, оо t.u .drozwala siE:
jedynie tym, ik!t6re dootq;pily tej g01diooSci, gdyz panny n.ie nOSZC\ nigdy
oz•doby jak wlaSIIl!e w~osy. А gdy:by kltбra§ z nich cos na glawE: wlo.Zyla,
poczytaoo Ьу to za dyshonor.
-~~luch.i-wac

Nazajutrz skrwawionq koszul~ obnoszono ро calej wsi jako
swiadectwo "d:ziewiczosci mlodej zony і m~skosci jej m~za".
Gorzej, gdy oka.zalo · si~, _ze panna mloda utracila dziewictwo
przed sl:ubem. Nieslawq okrywala nie tylko siebie, ale і swoich
rodzicбw. Wesele przerywano, tluczono naczynia itd., itd.
Je81i .i:dzie о . pana. m~odego, та on do wy:boru bqdz wybraJnkE: zatrzymac, bC\!di jq od!r.zutcic. Leюz jєSlii zd.ecyduje si~ na pozostaJil!i.e z ni:':l,
to przygotowany Ьус mu1s,i па .wsІZys·tkie u(pOikiOII'!z.enia, jakie potem z teg-o
po\\тodu b~dzie z;nosils.
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Dziewcz~ta

znaly zapewne wiele sposobбw chroni~cych je
przed kompromitacjq і zaklбcenie uroczystosci rzadko mialo
miejsce.
Zblizajqca si~ starosc b"yla wstrzqsem dla Kozaka. Tracil sily, na wyprawach sprawial wi~cej klopotu niz pozytku, stawal
si~ podatny na choroby, а gosciec, ktбrego nabawil si~ w mlodo.SCi, wykrzywial mu stawy і przyczynial nieznosnego Ьб~u. То
prawda, ze starcy byli na SiCzy otoczeni szacunkiem, ale utrata sil nie zawsze szla w parze z podeszlymi latami. Najbardziej
dokuczala samotnosc і swiadomosc stale zmniejszaj~cej si~ przydatnosci.
Smierc- nie wyqierala. Zycie mozna bylo stracic na wojnie.
Jesli strzala lub kula wystгzelona przez nieprzyjaciela ;zabijala
na miejscu, traktowano to jako rzecz oczywistq. Gorzej, gdy
tylko ranila, pozbawiala mozliwosci wladania broniq і poruszania si~, prowadzqc do stopniowej utraty sil. Porzucony przez
spieszqcych do boju albo tez uciekaj~cych wspбltowaгzyszy,
dogorywal Ko~zak w samotnosci na stepie. Zdarzalo si~ to prawdopodobnie dosc cz~sto, skoro wiele piesni mбwilo о takich wlasnie ostatnich chwilach Zaporozcбw. Jednych grzebal kon - druh
najwierniejszy, · innych rozszarpywaly dzikie zwierz~ta, innych
jeszcze "siwe orly".
. Najcz~sciej ptaki bywaly swiadkami molojeckiej smierci. Do
nich kierowal umierajqcy ostatnie slowa:
b~d~, Ьrасіе,

Oj, jaik

Utinier.al

wSтб:d

stepu,

т,о рг.zу

mojej Smie!ici nJk!oigo nie b~zie.
"B~d~ przy mej, b-va.Jcie, ja, siwosk!rzydly omei.

czuwac przy twojej Smierci,
Zajmiemy si~ twoim cialem і b~iemy cd~ wspominac,
C.hawac trwoje zб-lte k10'Scd w tamdlnie!"
Bodaj-~-escІi-e, orly, 11ііе doiciZekaly tego [ ... ]
B~iemy

si~

Natomiast pogrzeby starszyzny, zwlaszcza hetmana, odbywaly
uroczyscie і okazale.
Umarl,
Zostal

UІm.aa-1
ро

nasz pu:lik!O\\V111ik, cicha

nim komk

w:rюny, а і
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о

tym mo:wa,

zfu,ta zbroja;

~ostal ро

mm

konik Wir01lY, takze.

zЬroja z~ota,

~staly male. dz.ieai, no і Щnka miOda,. ·
Piomsta·lY male dziecd z :Zюnч miO:dziiU:tenuщ,
КІ01nіа Wllli.E}1i asaulюwie, to.wa.rzystwo ZІЬrojE};
K01ma · wЮd.Ц, zЬi'tojE}. •niosч, k!oil g~~w~ nachyl~,
А ;mЮda puШtІOIW!IidkQ\Va iafamuje Ь~аlе r~e 8 •

.

Gdy :w· 1655 r. zmarl pulko~nik nizynski Iwan Zolotarenko,
urzqdzono mu pogrzeb, ktбry zapewne dlugo zostal w pami~ci
jego uczestnikбw. Zolo.tarenko w nagrod~- za swoje czyny otrzynial ·od 'r.zцdu carskiego Baturyn і Gluchбw wraz ·z okolicznyroi
wioskami. J ego siostra byla trzeciq zonq Bohdana Chmielnickiego. Puikownika postr:ielono . z muszkietu w · czasie harcбw konriych pod ·Starym Bychowem na Bialorusi, gdzie jako hetman nakazny dowodzil ·wojskiem kozackim.
Cialo Zoldtarenki zostawalo przez caly
post F.il.Щpowy [ad:\Venrt; - W. А. S.] w NiZ)"'IIie, w cerrlklwli ІЇ w ostat.-nim tygo1dnilu pr.zy.wiezionю je.. do ~OtrSU!Ilia, gdme przed Swli~em [.ВОО~о
Nar.odJZJenda] p1'ZYiptl10Wa!dZ1.LW1szy, zloo01no w certkwi Sw. МШimlija za m~
stem, -nie chorwa.jчІC, lecz mi~y Swd.~am'i [B01zego N:alrodz;entia ·а Nю.wym
R:okiem -:- W. А. S.] chlcqc z tJrium·fem przemdesc · j·e starm.tq·d dю mials'ta,
do ceгk!wi BOZ.ego NarnOidzenia, ZІЬuidJcxwanej przez tegoli Zolotarenk~.
І tak w sam d7Jien ВoZego Narot!Шenda, gqy сіа~о. lE!IZ:alo na p!l"ZYІoZido
Ьi•onYJm kaWaJJlw, du1oh.ow1nd. .nd:zyn:sІCy z protiQPQpem · swo:im Maiksytmem,
ihumenem і diaJkk:mami d~ w.s.zyst1ldego diZJiewi~c оs6іЬ - .zos.ta.w.i.WІszy

t·aik

chwa:1ehrщ

Siwdqltyюi~

BOOego Naro!dzeinJia, ро.s.Ш wspбl

nie odpraw:i.ac sМЬ~ Ьо!Z~ do certk.wi S·w. M]!k!olaja, gdizie leZa.~o с:і.а]:о.
Na ktбre
zgromadzenie -і dziwowisko; riie zas dla nabozenstwa, wiele
zehrtato si~ Illalrodu і z :iJrшlych C.ell"'klwi ро wyslu!chaJriiiJu msrz:y ·do tej c·erlkwi
si~ natroczyro. CeaЖJie.W w:ielika byla, so1Jid1na, а tylllko jedne dmwi md.ala
і slu±Ьa ЬоZа urroczy1stta, z .tniUIZytkq · ~ana, ··odpra!Wiia.m si~:

to

Juz ро nabozeilstwie ihumEщ ·:t:J:izynski zauwazyl,.ze od swiecy
zapalila si~ sciana za oltarzem. Zdчzyl tylko krzyknцc: "Na Boga!
.Qerkiew. si~ pali!", gdy_ zacz~la si~. panika. Tlum cisnctl .si~ do
drzwi і zablokowal je calkowicie, tak ze lu.dzi _musian.o wyciчgac
z cerkwi silq. Cerkiew splon~la w ciцgu kwa·dransa, а w . niej
zgin~lo P~.zes~lo 43Q оsбЬ, w tym dwбch
... .Ьogatych
.
..duchownych_.
. w
szatach liturgiczny.ch;'
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І tak zam:iaslt. radoSci [!] ma~o k!to byl w tym mieScie, zeby nie oplak1wal swy.ch prtZy~c.iбl, w talk klr6t1cilm czasie zmмlych dk!mtxщ Sm.iercjt:}, . kJt,o ojca, ~о. maltiki, ~kitto syrna, Ьralta, зWostry, c61I1kL. саІе miastю
smiel'ld!zLaro spalanymi trupamd. І jaJk ogien zagasl, Ьrat WIZii~l nie!<Юpa1cme· zwlm Iwana ZolOitalrenk.i. do swego gos/pC)'dalr&twa, wloZ.yl дю no-

we-J ;tJгшmny і spгCliWiЇ.l· pogrzeb wedrog sw1eg)o upo:dOЬalnia, zhwdo!walwiszy
.katafal<k w · [ІC€/l'lkrwd] ВoiJegJo Nal'IO'CiІZen:ia. АІІе і talm dlwuJIOrotnie s.i~ paJilo,
рбіk,і n:i1e zallroiliCZJ0!1Jo po:gJrzeЬu 7~

Brat Iwana Zolotarenki, Wasyl, zostal pulkownikiem nizynskim ро trzech latach od opisanego wydarzenia, а nast~pnie uczestniczyl w rozgrywkach о wladz~ na Zaporozu. Zostal stracony
w 1663 r.- na rozkaz 6wczesnego hetmana Lewobrzeza Iwana Brzuchowieckiego,· ktбry w ten .sposбb usunql ze swej drogi jednego
z ng_jgrozniejszych konkurentбw d.o bulawy.
·.· · Pogr;Zeby starszyzny stawaly si~ coraz bardziej uroczyste. Ро
poddaniu Si~ Chmielnickiego Rosji, а nast~pnie przejsciu Lewobrzeza pod jej wladame, rozbudowa:no ceremonial cerkiewny, zapewniajqc j'ednoczeSnie odpowiednie miejsce w uroczystosciach
przedstawicielom administracji carskiej.
W 1ipcu 1722 r. odbyl si~ pogrzeb hetmana Iwana Skoropadskit:go.
Naipie:t1W szly drwa hat,aildmly tomierzy z diwOoh pu;J!kбw, а ~УSІСУ
ofi~et1awie mieli -na -r~ІCih CIZЗI1'1ne qpa~sk!i.. Birto w Ь-~у nakiryte poklryrwami і gramю mJJoЬnie na .OiЬojЗJch. . Za haitaJlionJarni niesiono , chorl:}giew і proporzec hetmaflski, pochylone ku zierni. Nast~pnie jechali dwaj iol!nierze na kOm'aІCh, W pam(CerrZJa.Іch, misiJui11ka:oh і ·kaaiwaszacb; ·rz.: g-olymJi s~ЗJb1almd, ktбr,e trzymaLi za osltre kюnc.e. NaiSI'tEWDfe prю
wadioinio · tl'IZy kюn.ie os~od~ane, а potem m0Vi11U jelcJhaJlii dw.a:j ZOШUerze
w · pЗII1!cemach, w podoЬny sposob jark poprzedini Za Шmd ~ рЗІІ'аmі
ks~E}Za -і dlialk.omd. NiesliOIIlo ЬuQw~ _і Ьun1Ci7Alik z szarf.aani, w dбl. ZIW!I'6tю
ne;- ·'Wcr'·es'zІCie сіі:а~о na -maJrac,h meSJi s~wdizy і hajr~Іcy, а za c.ialean jouz
painbwie z Iim:nymi osoЬami рЬсі tenskiej, komend·mt z pul!Юowniikami
Scha!I'fem іі Вa:lzerem і z Wlieloma ofd!cerami, nas.i. dJwaj pu11kю'WII1i.Cy,
czernliJhOWISikri і hlrbieDskfi. szli wrraz ze staJI'.sZy!21n.~ genernWrщ і l.i;cmym
ludem. Za c:ialem wiezJilcmo haiІdachim caly ~аІоІЬч obiJty, cit:}1grni~y prz1ez
szesc .kJon:i wbmny;ch w czam.e kalpy. Jaik wYIS'7дli z miastla [GhiІC:lюwa _w. А. S.], po,cz~to z ww Ьіс ·z З!I"n'lat і clJOpМti nie wyszl].i m $fui.Wri,
w .rc·alym mіе:Юіе stтzelarrю. Pot·em ciaro zdj~ z .l'nЗII', pas:tawi0100 · pod
balr~htm.em і powoli powdezionю, а · iJohlierze id~cy · pi~echdt~ msta!i.
i~h,
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Tak.Ze ze wsi lezqcyc:h ца tra:kcie do Ga:malij-ewki wychodzili duc'l1own:i Z p:tocesjami і spiewaiti piesni :laroiЬne, pr~eprowa:dzaj<\iC przez wsie [...].
Pogrzeb z.aІЮoi:liczy l si~ zwycz.ajoWІQ z1ozeпiem oiala do g.I"Іobowca w
cerkwi tra;peznej, ро prarwej stшan.ie [.;.], nra ktбrym polo:Юno kamien
z takim napis.em: -"Т.U ІSpoczy.wa сіІа}о .ra:ba !ЬOi.Zego Iwaha Slkюropads!ki·e
go, hetrharna wojsk za'Po.rOSikich, fUII1!daJtma tej SwicttY'пi. Zmмl · w Glu~ho•
wie rbku· 1722, miesictca litpca, dlnia t1rzecie~o". Ро uт'OczystoScia-ch P<>grzebOIWych [... ] poproszo...'l'lю оsю,Ьу cywi1ne і w.ojskowe do budy.nk6w
hetюail.skkh па styp~, а du,choІwnych do tmpezy і tam · obiad jedli,
а ро ohiedzi.e wszyscy s.i~ do srwooc-h гozjecha:li, tylko hetmanowa ze
swymi krewny,mi w monasterze .zostala s.

Opisany tu ceremonial niewiele rбznil sit=: od zastosowanego
w czasie pogrzebu Zolotarenki. J ak tamten, skladal sit=: z trzech
czt=:sci: uroczystego nabozenstw~ w asyscie wojskowej, ktбremu
towarzyszyly salwy honorowe, wlasciwego pogrzebu і' stypy. Podobnie dzialo si~ dwanascie lat p6zniej, gdy w Gluchowie cho-·
wano .hetmana Daniela Apostola. U roczystosci opisal podskarbi
generalny J akub Markowicz 9 •
Ko.zacy zmarli na Siczy, а nie piastuj(lcy zadnych urzt=:dбw,
byli chowani na siczowym cmentarzu. Z pб~niejszych przekazбw
wiadomo, ze ciala skladano w sosnowych, .d~bowych lub wierzbowych trumnach, zaopatrujqc zmarlego na t~ najdluzszq podr6z
w fajk~ і butelk~ z wбdkц. Mбwiono przy tym:
- А no, towar:zysze, postawimy mu kolo glowy flaszkt=: gorzalki, Ьо zmarly jц bardzo lubil!
Cialo ubierano w strбj kozacki: kaftan, buty safianowe, dodajqc przy tym і bron osobistq zmarlego. ~а grobie w·znoszono kamienny krzyz z odpowiednim napisem і zawieszano kawalek bialego pl6tna, oznaczajцcego prawosc charakteru odchodzqcego ze
5wiata Zaporozca. "Zdarzalo sit=: niekiedy, ze krzyz byl gotQwy
wczesniej, gdyz niektбrzy Kozacy wykonywali go dla siebie jeszcze przed swojq Sтіеrсіц 10.

*
Tymczasem na Ukrainie r.zeczy szly swojq. kolejq. · Michal Doroszenko zwijal si~ jak w ukropie, Ьу w terminie sporzqdzic
296

rejestr. Bylo to zresztq w jego wlasnym interesie, Koniecpolski bowiem nie rozpuscil wojska, lecz skoncentrowal je w rejonie Kijowa і czekal na wywiqzaпie si~ Kozakбw
ze zlozonych przyrzeczen. Misja Doroszenki byla bardzo trudna,
gdyz poza rejestrem musial pozostawic okolo 40 tysi~cy podkomendnych -- "wypiszczykбw", ktбrzy odgrazali si~, ze poddadzf!
si~ carowi і u niego szukac b~dq ochrony swoich przywilejбw~
Na szcz~scie Rosja nie kwapila si~ z ich przyj~ciem.
W drugiej polowie stycznia 1626 r. hetman przedstawH wladzom polskim gotowy rejestr. Nie byla to ·zapewne jego ostateczna redakcja, wprowadzono jeszcze poprawki і uzupelnien.ia, і nowa wersja przeslana zostala· dopiero na wiosn~. Pr;zy okazji udalo
si~ nieco odsunqc termin calkowitego zalatwienia tej delikatnej
sprawy. J ednoczesnie Kozacy wyslali swoich poslбw na sejm
do Warszawy. Interesy ich reprezentowali: Maksym Hryhorowicz,
Sawa Burczewski, Filip Paszkiewicz і Lukasz Chrystofowicz
{Krzysztofowicz?). Міеlі prosic krбla і stany sejmujqce о zwi~k
szenie zoldu, dodatkowe subwencje na broil і amunicj~, odszkodowanie za, zniszczone w czasie kampanii kurukowskiej majqtki
kozackie oraz przyznanie sierotom і wdowom ро. "towarzyszach"
tych samych wolnosci, ktбre przyslugiwaly rejestrowym. Ponownie powrбcono do sprawy zatwierdzenia przez krбla przywrбconej
hierarchii prawoslawm.ej. Poslom nie udalo si~ nic zalatwic, sejm
ograniczyl si~ jedynie do potwierdzenia warunkбw ugody kurukowskiej, а krбl zaproponowal, Ьу prawoslawni sami doszli do
porozumienia z· unitami. Postanowiono rбwniez, Ьу zold wypla.- /
cano Kozakom z pieni~dzy pochodzqcych z podatku poglбwnego
oplacanego przez Zydбw н.
W tym samym czasie na zqdam.ie Koniecpolskiego cz~sc Kozakбw Zaporoskich posilkowala wojska koronne odpierajqce niespodziewany najazd Tatarбw na wojewбdztwo ruskie. Wprawdzie
cz~sc "wypiszczykбw" znajdujqcych si~ na Zaporozu przygotowywala kolejnq wypraw~ n,a Morze Czame, ale Doroszenko dopilnowal spalenia czбlen і nie doszlo do zadraznienia stosunkбw
2'1 Turcjq. Kilkuset krnqbrnych Nizowcбw, ktбrzy mimo wszystko dotarli do wybrzezy tureckich, zostalo doszcz~tnie rozbitych.
sze8ciotysi~czny
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-· Koniecpolski chwalil si~ przed Turkami · swymi sukcesami,
і· .wydawalo si~, ze nareszcie _na Ukrainie zapanowal upragniony
spokбj; Kozacy· wysylali do het:tnana koronnego jedno ·poselstwo
za. _drugim, usiluj~c wytargowac jeszcze jakies; skromne: -·ust~pst-.;
wa. Nie 'Zdalo si~ to na niC~ gdyz hetman odsylal poslбw do kr:б
la, ten ·zas z powrotem do hetmaila. Byla_ to -polityka nader· krб-:
tkowzroczna, w sierpniu .bowiem; -w zwi~zku.:z, sukcesami odnie-sionymi w Prusach ·prze.z · Gustawa Adolfa, trzeba bylo. :,przerzU'~
еіс -tani wojsko kwarciane znajduj~ce si~ dotychczas na · Ukr~inie
і- ·obowi~zek ochrony granicy·-'spadl. wyl~cznie na Kozak6w;::Na.
Naddnieprzu .pozostalo tylko · dwa. tysiq:ce wojska dowodzonego
przez straznika koronnego Ghmieleckiego.
. -. :· .
--Pod jesien ruszyla· na ·Rzeczpospolitq kolejna wyprawa tat,a_rska. Na wojewбdztwь- kijowskie -skierowalo si~ okolo 40 tysi~cy
ordyncбw~ Тatarzy rozloiyli si~ obozem pod ·-Bial~- Cerkwi~ 1 rozsylali st~d swoje .zagony. Z- pocz~tkiem pa.zdziernika run~ly na
nich wojska kwarciane wraz z Kozakami Doroszenki . . Nieprzyjaeiel zostal doszcz~tnie rozgromiony. Straty. przeciwnika oblicz-ano
na _dziesi~c tysi~cy-ludzi. Zaporozcy postanowili wykor.zystac sytuacj~ і ponownie wyslali poslбw do krбla. І tym razem nie· o-trzymali nic poza zdawkowymi wyrazami wdzi~cznosci.
-Z pocz~tkiem stycznia 1627 r. odbyl~ si~ w Perejaslawiu- Rada
kozacka, na ktor·ej postanowiono raz jeszcze sprбbowac szcz~scia. ,
Ponownie sporzq:dzono dlugq list~ _postulatбw, wsrбd ktбrych_· znalazla si~ calkiem· zasadna prosba. о udzielenie zezwolenia na- · uzu..;·
pelnienie rejestru, wielu bowiem Zaporozcбw rejestrowych zgin~lo
w czasie jesiennych starc .z Tatarami. Poselstwo w skladzie: .:Jacko
Mozyrzanin, Fiodor Puchowicz і ·J an Baczyilski dotarlo do kr61a
w _pierwszych dniach marca. Uzyskalo od Zygmunta ІІІ jedynie
obietnic~- wypla-cenia 10 tysi~cy zlotych nagrody za szkody uczy..;
nione im pг.zez Ord~.- ·- ,Wladze Rzeczypospolitej post_anowily natomiast skorzystac z
okazji ·_і poruczyly .· komisarzowi Tomaszowi Szklinskiemu zwerbowanie dw6ch tysi~cy-Kozakбw ponad rejestr na wojn~ ze Szwed~mi. Sqdzono, ze w ten sposбb uda si~ cz~sciowo zaspokoic ·zqdani-a Zaporozcбw, а jednoczesnie -uzyskac pomoc na mocno juz
poszarpanym froncie pбlnocnym. Doroszenko nie wyrazil na to

zgody, miara najwidoczniej si~ przebrala. Na zwolanej do Kaniowa Radzie postanowiono przychylnie rozpatrzyc propozycje
krбlewskie~ jednak ·pod warunkie·m powi~kszenia rejestru do 10
tysi~cy zolnierzy.
Tymczasem na Ukrainie pocz~ly rozchodzic si~ wiesci, ze Та~
tarzy і Turcy zamierzajC! w dolnym biegu Dniepru wybudowac
dwa zamk.i, kt6re ostatecznie zamkn~lyby Kozak.oin drog~ na Morze Czarne.-. Вуl to projekt chana Mahometa-g·ereja,. skwapliwie
podchwycony przez rzC!d turecki. Wojska koronrie obsadzHy granice .' poludniowe, 1 а dowodzqcy nimi Chmielecki z niepokoje:rn
oczekiwal na dalszy rozw6j wypadk6w. Na szcz~scie demonstracja 'wojskowa okazala si~ wystarczajqcym srodk.iem zapobiegawczym і wszystko skoilczylo si~ ·jedynie na doprow~dzeniu do ·ро~
rщdku starych umocnien tatarsk.ich w Aslan-kermen.
· Z koilcem wrze8nia do kr6la ruszylo kolejne poselstwo kozackie. Tym razem w jego skladzie znalezli si~: Konstanty Zankiewicz; Stanislaw Jablonski і Furs Malejkiewicz. Zaporozcy. domagali siE: wyplaty obiecanych dodatkowo 10 tysiE:cy zlotych oraz
wyst~powali ze skargami na szla~htE: ukrainskq · і mieszczan humanskich, kt6rzy nie tylko nie wykonywali rozkaz6w komisarzy,
ійе і przyczyniali wiP,le szk6d Kozakom. Prosba sformulowana
zostala z wielkC! unizonosciq wobec monarchy. Sqdzono zapewne,
ze ·wplynie to na pozytywne rozpatrzenie przedlozonych postulatбw. Swoistym "zalqcznikiem" do petycji byla _grupa wi~zniбw
tatarskich schwytanych w potyczkach na pograniczu. Sejm poparl. w dyskusji niernal wszystkie ·dezyderaty koz.ackie,. ale w
swoich p6zniejszych uchwalach pominql je zupelnie, nakazujqc
jedynie, Ьу wojsko kwarciane wraz z Zaporozcami str.zeglo Ukrainy. Na wojn~ ze Szwecjq uchwalono podatki nadzwyczajne ..
W ·1628 r. Kozacy zn6w wmieszali si~ w spory dynastyczne na
Krymie, цdzielajqc ротосу S.zahin-gerejowi. Do Perekopu dotarli
szybko, lecz p6zniej musieli przebijac. si~ przez oddzialy murzy
Kantemira zagradzajqce im drogE: · do Bachczysaraju. W starciach
tye!l·.zginql hetman Doroszenko; nowym przywбdcq zostal Mozernica, (Mojzernica?). z.aporozcy uwolnili Szahin-gereja z tarapat6w
І
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przerwali obl~zenie Bachczysaraju, ale na proponowanч wyprana Kaff~ nie mieli ochoty. Skusilo ich dopiero wynagrodzenie,
jakie otrzymali od chana. Jednak і pod Kaffч nie odniesli powazniejszego sukcesu. Na wiesc о zblizajчcej si~ odsieczy tureckiej
powrбcili na Sicz, uwozqc ze sоЬч armaty zdobyte przez Kanteщi
ra j eszcze pod Сесоrч.
Gdy Mozernic.a zagarnql cz~sc pieni~dzy naleznych wojsku,
usuni~to go z urz~du і ukarano smierciq, а na jego miejsce Zapo-:
rozcy wybrali Hrycka Czornego. · Na Siczy znalazl si~ rбwniez
Szahin-gerej, ktбry wraz z Kozakami .prбbowal wciЦgnqc Rzeczpospolitч w sprawy Krymu. Prosil о zezwolenie na zwerbowanie
12 tysi~cy Ko.zakбw і w razie pomyslnego obrotu sprawy gotбw
byl uznac zwierzchnictwo krбla polskiego. Sprawa byla delikatna,
Polska bowiem nie chciala doptowadzic do konfliktu zbrojnego
z Turcjч. Szahin-gerejowi dano jednak do zrozumienia, ze wladze
nie Ь~dч mialy nic przeciwko .zaciqgowi. ochotniezemu. J ednoczesnie wytkni~to Kozak«?m .ich udzial w wyprawie na Вachczysaraj
w~

і Kaff~.

Z poczqtkiem l:iяtopada 1628 r.· Zaporozcy majчc obie:cane ро
10 czerwonych zlotych і kozuchu dla kazdego znбw ruszyli ца
Krym. Tata,rzy przyrzekli nie przedsi~brac w przyszlosci napadбw
na Rzeczpospolitq, а Kozacy obiecali ochraniac jej granice poludniowe. Wyprawa liczyla 14 tysi~cy zolnierzy, w tym 6 tysi~cy
Zaporozcбw. Przed dojsciem do Perekopu zagarni~to wielkie sta-,
da bydla і koni tatarskich. Kozacy uznali si~ za dostatecznie usatysfakcjonowanych і chc1eli natychmiast powracac na Zaporoze.
Wprawdzie Szahin-gerej naklonil ich do szturmu, lecz ро pierwszym niepowodzeniu zawrбcili і, prowadzqc ро drodze walki ;Z naciskajчcymi wojskami Kantemira, wycofali si~ w granice swoich
posiadlosci.
Hrycka Czornego, ktбrego autorytet і umiej~tnosci dowбdcze
nie dorбwnywaly podobnym cechom poleglego Doroszenki, obciч
zono winч za nieudanq wypraw~. Dokonano wi~c wyboru kolejnego hetmana. Zostal nim Iwan Sulima.
Wkr6tce Szahin-gerej uzyskal poparcie ze strony ordy Nogajskiej і do Warszawy ruszyly nowe poselstwa: krymsko-nogajskie
з оо

oraz kozack.ie w osobach-: Zachara Osteleckiego, Grzegorza Malkiewicza і Kuzmy Kaplisty. І zn6w wszystko spelzlo na niczym,
а· do tego wladze Rzeczypospolitej nie uznaly . wyboru Sulimy.
Na wiosn~ 1629 r. na Zaporozu pojawily si~ masy zbieg6w z
Ukrainy, zqdajqc podj~cia kolejnej wyprawy na Morze C.zarne. Rozpocz~ly si~ narady. 18 rnaja Sulima zlozyl bulaw~ hetmanskq, ale uczestnicy Rady nie przyj~li rezygnacji hetmana. Na
nast~pnym posiedzeniu wystqpil Szahin-gerej, obiecujqc Kozakom wynagrodzenie, jakiego jeszcze nie otrzymali od nikogo.
Kazdy z nich mial dostawac przez miesiqc ро 10 czerwonych
zlotych і konia. Zaporozcy zqdali wprawdzie jeszcze wi~cej, ale
nie udalo im si~ tego uzyskac; na poczqtku drugiej dekady maja wyruszyli na Krym. Cz~sc z nich zbuntowala si~ і chciala spr6bowac szcz~scia na morzu, ale poradzono sobie z nimi szybko - stracono dw6ch przyw6dc6w zamieszek. Wyprawa liczyla
23 tysiqce zolnierzy. Przed Perekopem doszlo do pierwszego
ktwawego starcia z rratarami krymskimi, ·w kt6rym poleglo
okolo tysiЦca Zaporozc6w, ale mimo to pozostali posuwali si~
dalej na poludnie. Kolejna bitwa z armiq Kantemira zakoiюzy
la si~ pogromem oddzial6w kozackich, kt6re stracHy lqcznie 5 ty-~i~cy ltidzi. Rozwscieczeni niepowodzeniem Zaporozcy zabili Mahometa-gereja, brata Szahina. Szahin-gerej, kt6rego wojska przeszly na stron~ pr;zeciwnika, uciekl do Persji.
Kl~ska doprowadzila do zamieszek na Zaporozu. Ostatniq
z wypraw dowodzil Taras Fedorowicz (Triasilo). Jego miejsce
- zajчl teraz Lewko Iwanowicz. Jednoczesnie Rzeczpospolita · zatWi~rdzila wyb6r Hrycki Czornego na "starszego" Kozak6w rej~strowych, аЬу wraz z nimi lojalnie przy boku wojsk koronnych
st~zegl. poludniowych kres6w . Polski przed. пapasciami tatc:trskiпll~ Sytuacja byla со najmniej dziwna. Sicz z~stala . opanowana
przez "wypiszczyk6w", а w tym samym czasie rejestrowi uga:_maЦ ро D.zikich Polach za wymykajчcym si~ z ich rчk przeciwnikiem .
. , Coraz

cz~stsze.

stawaly si~ napady tatarskie. Na wiosn~ ч.dalo
przeploszyc or.d~. z Humanszczyzny. W sierp-

si~ Chmie1rokieщu

niu kalga Dewlet-gerej pociцgnцl przez Woloszczyzn~ na Prawobrzeze і uderzyl na wojew6dztwo podolskie, lecz Chmielecki
z Kozakami nie tylko zdolal rozbic tatarskie zagony, ale r6wniez
wyzwolil wiere tysi~cy jasyru, za со otrzymal stanowisko wojewody kijowskiego.
Sprawy ukrainskie zacz~ly przybierac inny obrбt z koiicem
wrzesnia 1629 r., z chwilц zawarcia rozejШ:u ze Szwecjц w Altmarku. Na Naddnieprzu pojawila si~ wowczas spora grupa Kozak6w :nierejestrowanych, ktбra przybyla z p.6lnocnego teatru wojny
polsko-szwedzkiej. w slad za nimi nadci~gn~ly wojska koronne.
Na· domy і gospodarstwa ,,wypiszczyk6w" zolnierze spadli jak
szarancza. Rabowali, gwalcili і zabijali. Wprawdzie Koniecpolski
stwierdzil, ze rejestrowi nie ucierpieli, lecz na Ukratnie narastala coraz pot~zniejsza fala protestu. Hrycko Czorny usilowal uspo.:.
koic Zaporozc6w, ale сі, prowadzeni · przez Lewka Iwanowicza,
odpowiedzieli: "Piszecie do nas, nie jak. do glowy, lecz jak
do koszowych, і со si~ wam podoba. Dzi~ki Bogu, urodzilismy
si~ tut·aj, jak Wasze Miloscie [... ]". C:zorny byl dla nich tylko
"starszym na wlosciach", prawdziwym zas hetmanem Iwano~
wicz 12•.
W tej sytuacji Czorny w porozumieniu z hetmanem Koniecpolskim postanowil dokonac· rewizji rej~stru і wykreslic z niego wszystkich, kt6rzy nie chcieli mu 'si~ podporzцdkowac. Jak
si~ okazalo, z poczцtkiem 1630 r. bylo ich tylko. okolo trzy. stu. Czor~y zazчdal okazania mu poslusze:ristwa, со . stalo : ·si~
przyczynct wybuchu otwartego konfliktu.
Na spory toczчce si~ ·тi~dzy Kozakami nalozyly si~ starci~
prawosl;1wnycb z unitami. Gorctcy ·or~downik і obronca prawo..:.
siawia Mele_cj~sz Smotrycki prz~szedl na uni~ і _·nie~al natych:miast stal 'si~ jednym z jej najg~r~tszych zwolennik6W,. Jego
dчzenie do polчczeni:a о bydwu .Kosciolбw wywolalo niepokбj
ria Ukrainie, zwlaszcza ze zacz~ly _rozchQdzic si~ .pogloski, · iz
Hrycko Czorny takze pr.zeszedl na uni~. Duchowni prawoslaWni
obawiali si~ utraty najwazniejszych zwolennik6w "blahoczesti-:ja" - Kozak6w. Zagrozenie dostrzegali w kazdym oddziale wojsk
koron~ych, kt6ry pojawil si~ na Naddnieprz·u. Do Kozakбw slano
listy і uniwersaly wzywajчce do obrony "prawdziwej wiary".
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J ak mozna

si~

bylo spodziewac, wywolalo to przyplyw nowej
fali niech~ci do Rzeczypospolitej .
.Тymczasem wladze polskie nadal prowadzily wobec Kozaczyzny dwulicow(\ politykE:. Wiele kolejnych. poselstw kozackich odjechalo z. niczym z Warszawy. Ugoda kurukowska przyslonila
kampani~ chocimsk(\. Szlachta szybko zapomniala о danych obietnicach і wbrew rzeczywistosci usilowala ze sprawy kozackiej
uczynic wewn~trzny, w zasadzie niegodny uwagi, problem kresбw ukrainskich.
·"Wypiszczycy" nie pozostali.oboj~tni wobec rozwoju Wy'darzen; na uniwersaly duchowieiistwa odpowiedzieli wlasnymi,
przypominajчcymi о obowiqzku obrony wiary prawoslawnej.
Walka mi~dzy rejestrowymi а nierejestrowymi Kozakami oraz
starcia prawoslawnych z unitami · zacz~ly· 'przeksztalcac si~ w
grozчcy · w kazdej chwili wybuchem konflikt mi~dzy Rzeczqpo.:.
spolitCl а Kozaczyznq, і nawet ca'lq osiadlq, glбwnie chlopsk(\,
ludnosciч Ukrainy.
Chmielecki nie cieszyl si~ dlugo utz~dem wojewody kijow~
skiego, gdyz ·zmarl .z poczчtkiem 1630 r. Rol~ posredmka mi~dzy
wladzami а Kozakarhi przejctl kasztelan kamieniecki Aleksan.:.
_der ·:Pi~seczyilski. Do kolejnej zmi~y doszlo rбwnie± na Zaporozu·, ·gdzie odsuni~to od· bu}a\vy · Iwanowicza, powierzajчc jq Tarasowi Feidorowiczowi. Ten w polowie marca zwabil do siebie
Hryck~ Czornego і ро OSqdze:hiu. skazal· go na :smierc. Wykona_nie wyroku zlecono jakiemus Tatarowi, ktбry najpierw odrctbal
riieszcz~Sпikowi r~ce, а nast~pnie uсіцІ . glow~. Byl to juz wyrazliy bunt "wypiszczykбw" przeciw wladzy. Wi~ksza cz~sc Ko_zakбw rejestrowych uciekla do Ko~sunia, ~hroniчc si~· pod opie~uiicze skrzydla stacjonujчcych tam oddzialбw koronnych. Zbun;..
t.o~ani Zaporozcy zazctdali wydania starszyzny і wycofania woj:ska і tereriu "wolnoscї kozackich". Mialo si~ ono przesunctc w re~
jon. Bialej ~Cerkwi. Gdy otrzymali odpowiedz odmoWпч, mimb
_trwajчcych obchodбw swiE:ta Zwiastowania, natychmiast pociч
gn~li na Korsun. Rychlo okazalo si~, ze піе mozna polegac 1?-а
:Г~jestrowych, gdyz porzucali swoich dowбdcбw і pr:Zechodzili
na stron~ napastnika. Rбwniez mieszczanie korsuiiscy · wystцpili
zbrojnie przeciw zolnierzom. Chorctgwie koronne musialy wyco~
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fac sit=: z miasta, а 4 kwietnia 1630. r. Taras Fedorowi~z z Zaporozcami wkroczyl do Korsunia. Nie ruszyl w poscig za zolnierzami, lecz zajq,l sit=: rabowaniem dobytku pozostawionego przez
zbieglq, szlachtt=:. Ро trzech dniach, 7 kwietnia, hetman Koniecpolski wydal w Bar.ze uniwersal skierowany do szlachty wolynskiej, informujqc, ze:
·swawol,eilstwo ulm"ainл.e, st~s.zy s.obie w POIIZC\Idikrtt, [... ] muoil:o
sit:: wprzбd n_a starszeg.o, wo.jsik.u zeliPOII'IOSikiemu od Jego КlrбlewSІk1i-e·j Mosci podanego, potem і na :i:nszy,c·h w wier~, c.nocie, w poshlszen·stwtie Jego
Krбlewskiej Mosci Kozakбw trwajчcych, а nadto і na zolnierzy Jego
Krбlewskiej Mosci w sluzbie bt::dq,pych nastt::puje і z nimi scierac sit::
;poczy,na, gWiol.i czemu, аЬу s.i~ ta:ka srwawola pokarnla і da.J..sІZym inconive\ntiom [!] zapoЬieglo, mszam s,it:: zaтaz z wojskami tymi, ktбre ро
zad:ZІie staniQ!WЇ!S'k!a s·woje mialy. Zacht::ca.i: szla·chtt:: .do u·d!zieland.a. pomocy wojsik.om koronnym: - kazd,egiQ z WaS!m1JO'sc.i6w nie ty:Lko powinna: ochota, ale і powirmosc ku sobie latwiej poru:szy 13•

. Tymczasem liczba zbuntowanych rosla z kazdym dniem. Ро
Ukratnie .rozchodzily sit=: listy і odezwy kozackie nawolujчce · do
·czynnej obrony prawoslawia przed Polakami. Ruszyli sit=: takze
chlopi. Wkrбtce wojsko powstaiюze liczylo · kilkadziesiqt tysit=:cy ludzi, .natomiast Koniecpolski nie mial· dosc zolnierzy, аЬу
:stawic skuteczny орбr. Starcia mit=:dzy Kozakami а chorq,gwiami
kororinymi przybraly c:harakter partyzancki, przy czym obydwie
:strony nie przebieraly w srodkach. w akcji pacyfikacyjnej wyrбznil sit=: szczegбlnie straZnik koronny Samuel I...aszcz, wezwany
:na pomoc przez hetmana polnego. "Zaslugq," ~aszcza bylo ~.in.
wyci~cie w pien niemal calej ludnosci I...ysianki. Rotmistrz I...u.kasz Zal~ski rozkazal soltysom wojewбdztwa wolynskiego, Ьу
przyslali mu do jednostek wybranieckich "doswiadczonych, ho:Zych w dzielach rycerskich pacholkбw''. Mieli Ьус jednolicie
umundurowani і wyekwipowani w "rynsztunek poczciwy" 14 •
Zbuntowani prбbowali szukac porozumienia z·· hetmanem
і przyslali don swoje poselstwo. Postawione przez nich warunki
·okazaly si~ jedp.ak nie do przyj~cia dla strony polskiej. M.in.
·zq,_dali zniesienia postanowieii kurukowskich, ktбre uznali za
lдТYmuszone, oraz ~dania w ich r~ce Kozakбw. rejestrowych.
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Zamordowanie Hrycka Czornego stanowilo, ich zdaniem, wewn~
trznq spraw~ Kozaczyzny.
Koniecpolski zajql Kijбw, opanowal przeprawy na Dnieprze
і .rus.zyl na: Perejaslaw, gdzie znajdowaly si~ glбwne sily powstancбw. z osrnioma tysiqcami zolnierzy, wSгбd ktбrych bylo
dwa tysiqce Kozakбw rejestrowych, wszedl do miasta і nawet
pr6Ьowal uderzyc na tabor kozacki, ale nie odniбsl sukcesu.
W szeregach buntownikбw znajdowalo si~ w tym czasie juz okolo 35 tysi~cy ludzi. Walki pod Perejaslawiem trwaly od polowy
maja do poczqtku czerwca. 18 maja Koniecpolski wydal kolejny
uniwersal, w ktбrym chwalil si~ rzekomym "progresem wojska
przeciwko sw.awolenstwu Kozakбw Zaporoskich", ale zarazem
stwierdzal, ze Za porozcy
n:ie сhсч sd~ opam:i~tac. Pneto, аЬу jt!Z ta spraІWQ ~oil.czyc siE: mogla, chюІrчgwli w slu;Z,b1e Rreczyposiploidltej b~ych, polskiego і oudzoziemskiego ![);ЗJrodu, napomin:am і 11ozkarш.j~, i!nszych ІСІh MoS.Ci6:w prosz~,
аЬуосіе do woj&ka Jego Кir6[~ej МоSсі jalko najpr~j przybymali,
z kt6тym, gdy si~ zlqczycie, rzetelinde si~ to swaiW10[eil&two uSJkJoom.i :1 5•

Oczekiwane posilki jedm.ak nie nadchodzily, natomiast coraz
lic.zniejsze byly wiesci о wytrzebieniu oddzialбw koronnych przez
Kozakбw і chlopstwo. 1 czerwca hetman wyszedl z dwoma tysiqcami ludzi przeciw watasze buszujцcej w okolicy. Oslabienie
obozu polskiego nie uszlo uwagi Komkбw, ktбrzy dokonali wypadu, zagarn~li trzy najwi~ksze dziala oraz dwie hakownice,
а nast~pnie przez kilka godzin scierali si~ z przybylymi z powrotem chorчgwiami Koniecpolskiego. Bitw~ przerwal ulewny
deszcz.
Rozpocz~ly si~ rokowania. Koniecpolskiemu ·. grozila kl~ska.
Mimo to jednak on stawial warunki. Wiedzial juz. zapewne о kolejnej .zmianie hetmana kozackiego. Miejsce Tarasa Fedorowicza
zajql Antoni Konaszewicz But, prawdopodobnie bar~ziej sklonny
do porozumienia. Grzecznie, ale stanowczo odmбwil wydania
przywбdcy buntu, podobnie jak Koniecpolski nie wyrazil zgody
na :zmian~ postanowiei:t ugody kurukowskiej. J edynym ust~p
stwem z j ego strony bylo zwi~kszenie rejestru kozackiego z szesciu do os_miu tysi~cy ludzi. Ogloszono obustronnq (!) amnesti~:
20 -
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powstania oraz tych Kozakбw rejestrowych,
do oddzialбw koronnych. Na koniec wybrano komisj~, ktбra miala si~ zajцc uzupelnieniem rejestru, а Koniecpolski uroczyscie zatwierdzil wybбr nowego "starszego". Zostal nim Tymosz Orendarenko.· Odpowiednie protokoly podpisano 9 lipca 1630 r.
Zamknql si~ kolejny rozdzial dziej6w Kozac.zyzny. Mimo formalnego powrotu do postanowieii kurukowskich hetman polny
koronny nie m6gl si~ uwazac za zwyci~zc~. Przeciwnik nie byl
pokonany, а wr~cz udowodnil, ze stanowi sil~, z ktбrц nalezy
si~ powaznie liczyc. Stracenie Hrycki Czornego uszlo sprawcom
bezkamie; со wi~cej, w czasie trwania walki pod Perejasla\X.'iem
przez Morze Czarne plyn~ly czajki kozacki.e, а ich zalogi pustoszyly okolice Izmailu, Kilii, ·вa~czyku і Warny. Kolejna wyprawa zapuscila si~- w posiadlosci tureckie wkrбtce ро podpisaniu porozumienia z powstancami. Zywiol k~zacki byl juz nie
do opanowania.
Nizowcy nie przyj~Ii tez zbyt ch~tnie nowego zwierzchnika.
Antoni Konaszewicz But wraz z kilkunastoma tysiцcami zwolennikбw powr6cil na Zaporoze, pozostawiajчc Orendarence sprawowanie wladzy nad resztq ziem naddnieprzaiLskich znajdujч
cych si~ w granicach tradycyjnych "wolnosci kozackich".
Do krбla wyslano nowe poselstwo ·ze stanowczym zцdaniem
zwi~~zenia liczby rejestrowych і podwyzszenia zoldu, Ьа! nawet
ukayama Koniecpolskiego 2Ja szkody wyrzцdzone przez jego wojska na Ukrainie. Poslowie byli niezadowoleni ze wszystkiego
і demonstrowali to na dworze, dopiero odpowiednie prezenty
wydane ze skarbu krбlewskiego oraz prywatnej szkatuly krбle
wicza Wladyslawa ulagodzily ich nieust~pliwosc.
Legacja kozacka dlugo -nie wracala z Warszawy, krцzyly pogloski, ze zostala uwi~ziona, а Rzeczpospolita przygotowuje ostatecznч rozpraw~ z Kozaczyznц. 2 wrzeSпia na Maslowym Stawie
kolo Kaniowa odbyla si~ Rada, na ktбrej pr6cz rozwazenia udzialu Zaporozcбw w ochronie granic przed Tatarami, rozpatrzono
rбwniez ewentualnosc zbrojnego przeciwstawienia si~ atakowi
wojsk koronnych. Zacz~to gromadzic broiL oraz amunicj~ і pr.zygotowywac si~ do nowych starc.
dla

uczestnikбw

ktбr.zy pr~ylClczyli si~
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Rzeczpospolita nie mogla dluzej zwlekac. Na dworze kr6lewskim zrodzil sіє: projekt rozlozenia wiє:kszych sil polskich na Naddniepr.zu. Na zimowej sesji. sejmu, w lutym і marcu 1631 r.,
sprawa kozacka wywolala ozywionq dyskusjє:. Zastanawiano si~
nawet, со bylo powodem wybuchu powstam..ia. Jednak raz jeszcze
s.zlachta odrzucila wszystkie propozycje kozackie dotyczцce powi~kszenia rejestru .. Pojawily si~ natomiast glosy zqdajчce uznania odnowionej przez Teofanesa hierarchii prawoslawnej na
Ukrainie, со, jak twierdzono, powinno polozyc kres kontaktom
kleru prawoslawnego z Kozalmmi і ich obronie Cerkwi.
Do Warszawy bez przerwy nadchodzily trwozne wiesci о mozliwosci wybuchu rozruchбw chlopsko-kozackich. na kresach Rzeczpospolitej, ale mimo · istniejчcego. zagrozenia calosc materii zaporoskich postanowiono przekazac ·do ro:zwazenia nast~pnemu sejmowi, kt6ry mial si~ zebrac dopier.o za rok. Zaprzepaszczona zostala w ten sposбb sz-ansa rzeczywistego porozumienia.
Jednak rok 1631 przyniбsl·pewnq popraw~ napi~tych stosunkбw polsko-kozackich. Nowy hetman zaporoski Iwan ·petrazycki-Kulaga uzyskal krбlewskie potwierdzenie wyboru і pospieszyl ze zlozeniem deklaracji lojalnosci wobec Rzeczypospolitej.
Sami Kozacy udaremnili рrбЬ~ zwerbowania ich przez Szwedбw
do- -udzialu w wojnie trzydziestoletniej. Agentбw Gustawa 11
Adolfa, kt6г.zy poprzez Ro~j~ przybyli na Ukrain~, najpierw usilowan·o napoic wбdkq, а gdy сі wymawiali si~ od pocz~stunku,
zwiчzano і przekazano Koniecpolskiemu.
W marcu zmarl metropolita kijowski НіоЬ Borecki. Zygmunt
ІІІ, wbrew dotychczasowej polityce, gotбw. byl teraz na ust~p
stwa j wyrazenie zgщly na kandydata,_ ktбry zostalby mu przedstawiony do aprobaty. Rachunki na pqmyslny rozwбj wydarzeil
spelzly jednak na niczym, nowym metropolitч zostal nastawiony
antypolsko Izajasz. Kopinski. Spory na ten temat wynikle .miE:dzy
prawoslawnymi przeci~li Kozacy, wprowadzajцc w grudniu Kopiilskiego do rezydencji w monasterze Michajlowskim; okupo.
wai}ym pr.zez opozycjonistбw.
А spo~6j na kresach wschodnich byl Polsce ·niezmiernie potrzebny. 'Za kilkanascie miesi~cy mia! wygasnчc rozejm· deulinski z Moskwц zawarty na czternascie· і рбl roku w grudiiliu 1618
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roku. Carat przygotowal si~ do wojny. Polska odpowiedziala
mobilizacjq Kozaczyzny. Kuladze udalo si~ nawet podporzqdkowac sobie niesfornych dotychczas Zaporozcбw.
11 marca 1632 r. rozpocz~la si~ sesja sejmu, na ktбrej dopuszczono do glosu poslбw kozaekich - Stanislawa Jablonskiego
і ·кrzysztofa Krzywoblockiego z dobrze juz znanymi obydwu
stronom postulatami. Krбl odrzucil. je wszystkie, obiecujqc jednak napomniec duchowienstwo unickie, Ьу nie czynilo prawoslawnym zadnych krzywd.
Zygmunt ІІІ zmarl 30 kwietnia. Sejm konwokacyjny wyznaczono na 24 czerwca. Z poczqtkiem c.zerwca odbyla si~ w Pryluce Rada · kozacka, na ktбrej wybrano nan legatбw: Wawrzynca
Paszkowskiego, Harasyma Kбzk~, Dorosza Kuckowicza oraz Fiodora Pueha, і zaopatrzono ich w odpowiedniq instrukcj~. 28 czerwca poslowie otrzymali posluchanie w Warszawie.
Czyta1i

irш.trrukcjE=:,

Rzecz~polri.tej

і

w k1t6rej zapew.niali,
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ma.j~

praмro

ze

wrLi:~c
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cz~DinkJami

u,d~Zial

w

tej samej

ele!kcji;

рттzеІtо

і g}o~ oddajц

za Naojasniejszym WladyiSlawem, і jego pra·~ miec Юrб
lem PoJ:sk.i. Nast~e, аЬу religia gгedka srchizmatyck.a ci.eszyla siE=: pok,ojem і nd:e byla naruszona przez u111it6w. PlrzOO.staiW'dal!i · ()lbSІZemie SІWO:je
5J:u±by і zaslugi dla RzeczYJPOISpolitej. РtгоіsІИі, аЬу po!Wi.E=:kiszyc ioc'h liczb~
і p01dniiesc Zюbd, аЬу zaopЗJ!mzyc tch w SІUilmla і prюclly 01raz w imly
sprz~t w10jemny w miejscu, k!tбre z.wц ZatpOГ.cmy; аІЬу magli Ьус dopuis·zczeni d·O wo1no§ci zomure:r.sk!ich. K'l"б:t-lro, 1ecz pNyюhytLnie odiP/OIW:iedzial :Шn
wtedy k:anюlerz kооОІІШ1у (imieniem senaltu) WІdziE:aznie przyjmujцc ich
poselstw'O, ale - rzeJkl -_ odpow;iedi na pi!)S!Ziczegбl!ne punkty dadz~ panowie senatorowie dopiero w sOOsowtnd·ejs:zej роІТ~е 1 8,

Rychlo zmienily si~ nastroje. 3 lipca na posiedzeniu -tajnej
rady uchwalono zganic_ Kozakбw za to,
te zwali

si~ czlonkami Rze.czy;paspollitej (сhуЬа takimi ja:k wlosy
dla ciala: wprarw.dz.Le sц potr.zebne, ale gdy z:bytniю wyгosnц, jedne ciq:Zч gl~e, drugie przyilroo rani&, oboje trzeba ~sciej
przy,oinac). :Веz wqlt.pienia pewm.a tiJciz.ba КюіzІаkбw moie Ьус porndona
przeciІW 'I'l!ieЬe7:pieczeilJSit!wu tuтecikiiemu і jako obl'IO!l1a przed Tatara.mi.
Gdyby joo:n.ak powi~kszyc lЮzb~ Кomk6w, zachodZПaby obawa, Ьу nie
stali si~ zgu:b& dla RzeczYipOispolitej, gdyz ch}opi ruІs:cy przy nadaJГZOnej
okazji c.hcieltby btш1:towac si~ przec1w swynn panom 11.

і

ра~nЮІkсоіе
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Со si~

stalo? Jaka byla przyczyna tak istotnej zmiany na-

strojбw? Ko.zacy dowiedzieli si~ о tym 17 lipca, gdy. sejm ;,.o~

pra wial" ich poselstwo.
[... ] oohrze zosta1i zlajani, ze wazyli si~ miendc cz.Юnkami RzeczyZ'lJdac g~osu na elekcji; suOOWQ ich sena<t napomnia1, аЬу
wi~·Є'j t,ego nde pr6:Ьowal.i. Со si~ · tyczy zwd~ks·zemia za.s i!ch l'iJczby
і zoidu, zleoocrю hetma!D/OIWii Koniecpols'lciemu, аЬу sam rwypowiedz;ial siE:;
na czym WЇ~·ej teraІZ zaleiy RzeCZY\I)OSpolitej, ·Ьо і IlQWy kir61 wi:nien
uzyc w tej rzeczy swej krбlewskiej powagi, Ьу zdecydowac, czy powi~szenle liczby Kozaikow b~due korzysrtne dla Rzec,zypospolirtej 1з.
poSІpo!Li!tej,

Postulat dopuszczenia do udzialu w elekcji na rбwni ze szlachtq jawil si~ w jej oczach czynem niemal swi~tokradczym.
Ale na Ukrainie. nie bylo spokoju. Wiadom6sci przywiezione
przez. poslбw z Warszawy wywolaly wzburzen:le. Na jednej
z trzech kolejnych Rad doszlo do zamieszek, w czasie ktбrych
zabito poslбw oraz- jak wynika z nie potwierdzonych wiadomosci - odsuni~to Kulag~ · od bulawy, oddano pod · sqd, skazano na
smierc za wyslugiwanie si~· Polakom і stracono w · Kaniowie 19 ~
Nowym hetmanem zaporoskim zostal Andrzej Dydenko. Duchowienstwo prawoslawn.e mtrygowalo gdzie і jak si~ dalo, nie cofaj qc si~ .na wet przed tea tralnymi gestami. N а Rad~ w Czerniachowej Dqbrowie zjechalo 300 ksi~zy. prawoslawnych, ktбrzy
padli na kolana przed czerniq kozackq, proszqc о obron~· Cerkwi
pr:zed atakami unitбw.
Z poczqtkiem wrzesnia usta1ono tekst instrukcji na sejm
elekcyjny, ktбry mial si~ rozpoczqc z koncem miesiqca, 'dla poslбw k9zackich: Fi9dora Kuzminskiego, Fiodora Pralicza і. Wasyla Onyszkiewicza. • Podpisal j~ pisarz: Sawa Burczewski.
Na pierwszym miejscu znalazla si~ prosba,
Ьу nатб:d nasz ruskd. przy pr;awa<:h і swobodach, а du,choWІni nasi
blagowiemrui przy cwkwiach epa!l1Chid swy:oh і doЬrach swyQh . nalezqcych z odprawowaniem wolnego naboi.eilstwa zostawali і WiE:cej takiej
biedy і uciemi~erna od tych niezb~dnych [!] unitбw, nie pcmюsili.

Zwracano si~ rбwniez о zwi~kszenie liczby rejestru о dwa
tysiqce oraz odpowiednie podwyzszenie zoldu. Zal€cano wreszcie
zabiegac о
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naznaczenie pewnego m1eзsca ·na · stanowienie і wiec, skctd Ьу armata . pdtтze:by zaciqgac Ьеz · .uprzyka:'zerua s:i~ _ІUІ~~, jaJko teZ. і sludzy
o1oolo niej Ь~~се, wyiC!h!o!wanire miec ~ogli [...]. Tot& PanюJWІie Posl-owie nasi., Ich Mюsc1om Panom Senartюmoan prnerozyc majц, ze Ich Mosc
Panowie obywatele tцtejsi ukrainni, trzymajq,c si~ Commisi.ej Kurukowslciej,. tQWaд'IZYWW naszy.eh w <:LQЬгach · swyich MZy!mac me ch.cq,. А g;dy
z m.aj~ jego uSitЦJPic kto c:hce domu і.. WІZIЮІWn [!] spг.zedac, nie
pozwaJ!•ajq,, ··DІWS.zem pcж:lidІam.y!m za'ksЗІZU:j!\, аЬу tad·en silш!powac si~ nie
.raczyl: za czym wteJЛcie sd~ UJbld.Z<enie woliniosCJiom naszym dzieje.
Odstчpili natomiast Kozacy od domagania
cji, wyrazajqc wszakze nadziej~, ze

si~

udzialu w elek-

Ich Моос ~о Ь~dч poІStmzegac і tallcieg.o Pana оЬіеrас, ktory kaZdego pr.zy pmrwacll, .sІWoЬodaich · і wo1nio.Stc:iach, w tym panІStJWJie przez
przodkб-w swoich poprzysi~Zon.YJC:h, zachowac ze:ehce 20.

Sejm elekcyjny rozpoc.zql si~ 27 wrzesnia. Dopiero 9 pazdziernika doszlo do dyskusji na tematy religijne, а dwa dni
p6zniej
DopuІS~zonю do lrola POISJ:б!w k.ozaclcioh. Сі przede wszystlcilm opowiada1i о swo.1iCJh zashlgach, pro~silli о swюbod~ wym:aWЗID!ia religlii greckiej schdizmatyclciej і о wюJJil.y gloo na eleЮcji, dodajq,<:, re ska.zali па
Smierc ~6w, юtamy na Irontw~acji nie Wni.eli OOЬrze .шn S<1u.Zyc. Мaa-
ІSzalek, paгooumiawszy sd~ z caJym. kюlem, odpowrLedzial ~m chwal<ic i.ch
zaslu.gi, ale wyrrazil zdlzi!w:ienie, ·
Ьеz Zladnej pmyozyny z1e potralk'tю
wa1i swcOOh posl6w d. ze pr.zeS.ladujq, msk.:Lch uІn:itбw. PomewaгL spratwa
ta wdelu u;rarz.::ila, реhщ odpowiedz przelO.Zyl na іІшщ potr~ m.

ze

Kr6la wybrano dopiero 8 listopada. Zgodnie z przewidywaniam.i zostal nim syn Zygmunta ІІІ - Wladyslaw. Wczesniej
jeszcze, Ьо na przelomie pazdziernika і listopada, przy jego niemalym udziale opracowano zasady post~powania wobec religii
pгawoslawnej і _Wlqczono je nawet w pacta conventa 22 • Prawoslawni otrzymali prawo swobodnego wyznawania wiary, naprawiania starych. і budowania nowych cerkwi, а takze szkбl,
seminari6w, drukarni і szpitali. Zezwalano im na dost~p do urz~
d6w miejskich: Metropolita kijowski mial Ьус wybierany przez
szlacht~ prawoslawnq z calej Rzeczypospolitej, а nast~pnie za'310

twierdzany przez monarch~. W sprawie swiч tyii stanowiчcych
przedmiot sporu mi~dzy unitami а prawoslawnymi postanowiono
powolac na sejmie koronacyjnym komisj~ mieszanч, ktбra mial~
w tych sprawach wydac wyrok ostateczny.
'
Wydawalo si~, ze z chwilч wstqpienia na tron nowego wladcy sprawy kresбw wschodnich rozpatrywane b~dq z wi~kszym
niz poprzednio .zrozumieniem. Wladyslaw IV nie byl ani zwiчza
ny tak z jezuitami, a;ni tez tak ortodoksyjny jak jego ojciec.
Niedaleka przyszlosc miala jednak przyniesc kolejne rozczarowania, stosunek bowiem wladz panstwowych do Kozaczyzny nie
ulegl zadnej powazniejszej zmianie.
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Jednq .ze spraw, ktбra zajrnowala wazne miejsce w postulatach
kozackich adresowanych do wladz Rzeczypospolitej, bylo uzyskanie immunitetu sctdowego funkcjonujцcego na terenach "wolnosci zaporoskich" і dajqcego mozliwosc rozstrzygania kwestii spornych oraz sцdzenia przest~pcбw, ktбrzy popelnili czyny na szkod~ wspбltowar.zyszy poza granicami Zaporoza. Zctdanie to vrywolane bylo oczywistq potrzebq szybkiego reagowania na v;szelkie przewinienia zwiцzane z Kozaczyznq jako organizacjq typu
wojskowego. Od wielu stuieci dowбdcy mieli prawo karania niesfornych podkornendnych і pod tym wzgl~dem Kozacy Za poroscy
nie zamierzali stanowic wyjцtku. P~awo musialo dzialac szybko,
jesli chcialo si~ utrzymac w karbach sklonne do samowoli і stale
si~ powi~kszajqce masy kozackie. Jurysdykcja hetmanska lub
staroscinska byla zbyt powolna. Dlatego tez jednym z urz~dбw,
ktбre najwczesniej pojawily si~ na Zaporozu, byl urzqd s~d.zie
go generalnego, nie mбwi_ctc juz о tym, ze "starszy" mial zwyczajowe prawo, podobnie jak Rada, decydowania о karze za przest~pstwa kryminalne о wi~kszym ci~zarze gatunkowym. ІNkrбt
ce tez sprawa jurysdykcji kozackiej na ograniczonym przez przywilej krбlewski. terenie stala si~ waznym postulatem о charakterze politycznym. Rozwiqzanie tej kwestii ро mysli Kozakбw
moglo stanowic jeden z pierwszych krok6w na drodze do usamodzielnienia si~ Kozaczyzny, а w przyszlosci oderwania si~ jej
od Rzeczypospolitej. Wladze polskie zdawaly sobie spraw~ z grozцcego z tej strony niebezpieczeiistwa і nigdy takiego zezwolenia
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nie udzielily. Niemniej jednak wielokrotnie przymykano oczy
na samowolne wykonywanie wladzy sцdowniczej przez starszyzn~ lub Rad~ kozackц. Do interwencji, zazwyczaj spбznionych,
dochodzilo jedynie \V szczegбlnie drastycznych wypadkach naruszenia pra wa.
Dodac nalezy, ze rozsцdzanie spraw na Zaporozu nie opieralo
si~. na zadnym pisanym kodeksie praw, zarбwno w zakresie procedury, jak і wysokosci kar za okreslone przest~pstwa oraz wykonywania zapadlych wyrokбw. Glбwnц rol~ odgrywala tradycja і prawo zwyc_zajowe, oparte nie tyle na tzw. zdrowym rozSqdku, ile na podpatrzonych u sqsiadбw і przyj~tych od nich
normach prawnych. Orientalne okrucienstwo wyst~pujqce
wsrбd Tatarбw і Turkбw przeplatalo si~ z zapozyczonymi od
Polakбw і Rosjan zawilosciami proceduralnymi, na со nakladaly
si~ obyczaje zrodzone na samej Siczy. Stwar.zalo to spore mozliwosci ':'laduzycia wladzy sqdowniczej, cz~sto pozbawialo podsctdny~h mozliwosci obrony і powodowalo wydawanie rбznych wyrokбw .za identyczne przewinienia. Niekiedy tez przest~pcy w ogб
le unikali kary.
Zmudny byl proces wyjasniWlia okolicznosci towarzyszctcych
oraz stopnia winy w wypadku, gdy w popelnieniu przest~pstwa
bralo udzial kilku lub kilku:pastu Kozakбw. Ustalenie tego sprawialo c,zasem trudnosci nie do pokonania, zwlaszcza ze sqdy od~
bywaly si~ publicznie, w obecnosci zцdnej sensacji gawiedzi,
nie· zawsze zresztц trzezwej, przeszkadzajцcej w . przeslu~haniu
s~ro.n і wywierajцcej nacisk na s~dziбw.
Procedura nie sprzyjala wi~c sprawiedliwosci, а s~dziowie
mieli w zanadrzu w zasadzie tylko dwa rodzaje kar: chlostє: lub
. sriiierc. Jedynie sposбb· ich wykon.ania wprowadzal niezb~dne
rozrбznienia w polityce penitencjarnej.
~
Najczє:sciej stosowano kar~ ·smierci; mozna nawet powiedziec,
ze szafowano nіц nadmiernie. Cytowany w poprzednim rozdziale
przyklad zа:ЬіСіа ·poslбw kozackich, kt6rzy - wedlug ·opinii Rady _:. :.__ IIlie wywictzali si~ dobrze z powierzonego im zadania, staiшwil wymowny tego przyklad. Piszctcy w pierwszej polowie
XVIII w. kronikarz Kozaczyzny Grzegorz Grabianka stwierdzal,
ze za byle со "wieszano na drzewie" 1.
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W poczqtkowym okresie istnienia Kozaczyzny nie prowadzono zadnej pisemnej dokumentacji spraw sqdowych. Oskarzenie
formulowano ustnie~ wysluchiwano wyjasnien podsqdnego і swiadkбw, ustnie tez wydawano wyrok. Dopiero w okresie tzw. Nowej Siczy (1734-1775), glбwnie pod wplywem biurokracji rosyjskiej, zacz~to zapisywac zeznania і wyroki oraz wciqgac do akt
wplywajqce oskarzenia. Wi~kszosc zachowanych dokumentбw z
tego czasu, przechowywanych obecnie w Centralnym Pailstwowym Archiwum Historycznym Ukrai:riskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, w zespole Kosza Siczy · Zaporoskiej (zespбl
229), odnosi si~ do tego rodzaju spraw.
Formalnie kazdy z Kozakбw byl rбwny wobec oblicza sprawiedliwosci. Na mocy wydanych wyrokбw tracili zycie nie tylko
przedstawiciele czerni, ale tez niepopu~arni hetmani, odsuni~
~i od bulawy za prawdziwe lub rzekome przewinienia. Mimo to'
zamozna starszyzna miala wi~kszy, niz inni, wplyw na. opini~
Zaporozcбw pr.zebywajцcych na Siczy, mogla przekupywac s~
dziбw, а w najgorszym · razie szukac schronienia w swoich
ufortyfikowanych gospodarstwach. J edno wszakze nie ulegalo ·
Wqtpliwosci: raz zapadly wyrok mial charakter ostateczny і nie
bylo od mego · odwcHania do zadnej wy:Zszej instancji. Dopiero w
wiele lat. ро ugodzie perejaslawskiej (1654 r.) гzctd carski za:strzegl sobie prawo kontrolowania і zatwierdzania wyrokбw smierci. Wprawdzie powaznie zmniejszylo to liczb~ tego typu orzeczen,
ale nie wyeliminowalo ich zupelnie і niejednokrotnie zdarzalo
:si~, iz skazany tracil zycie, zanim nadeszla odpowiednia decy:zja wladz rosyjskich.
W sprawach cywilinych, · jak twierdzil D. Ewarnicki 2 , oboWictzywaly m.in. ius. primi occupantis (prawo pierwszeilstwa zaj~cia), prawo umowy mi~dzy wspбltowarzyszami oraz prawo dawnosci posiadania, przy czym to ostatnie stosowano w .bardzo
ograniczony~h rozmiarach do ogrodбw przy domach, і to wylцcz
nie w miastach. Przypominalo ono dzisiaj uzywane tzw. zasiedzenie, а z kolei prawo pierwszeilstwa zaj~cia - prawo pierwszen.stwa nabycia. W sprawach kryminaJ.Jn.ych dopuszczano por~k~ za
przest~pc~ udzielanq przez cale "wojsko zaporoskie" lub przez
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osoby duchowne, ktбre na Siczy cieszyly si~ znacznym autorytetem. Przy przesluchaniach stosowano tortury. ·
· N~jc.z~sciej rozsё:!dzano sprawy о bezpodstawne pretensje pieniesplacenie dlugu, klбtnie, wyrzцdzenie szkбd itp., а takze о za Ьісіе wspбltowarzysza, роЬісіа і zranienia, zlodziejstwo,
ukrywanie przedmiotбw ukradzionych lub zrabowanych oraz
о paserstwo. W wypadku zgodnego oskarzenia kogos przez dwбch
swiadkбw о dokonanie kradziezy pr,zedmiotбw zm.acznej wartosci
obwii?-iony karany byl Sтіеrсіц. Smierc grozila rбwniez za zboczenia seksualne. Karano Kozakбw sprowadzajцcych na Sicz
kobiety, chociaz bylyby to ich matki lub zony. W 1761 r. pгzepro
wadzano dlugotrwale dochodzenie w zwiцzku z wykrytq, spraWё:! cudzolбstwa, а wi~c· przest~pstwa popelnionego poza Siczц з.
Karano tez za liliewlasciwe zachowanie si~ wobec kobiet, gdyz
uwazano, ze prowadzi to do "nieslawy calego wojska zaporoskiego" 4 • Przewinieniami byly dezercja і nieposluszenstwo okazane
przelozonym w czasie wyprawy wojennej. Cz~sto oskarzano о to
cale· grupy 5 • Najliczniejsze sprawy dotyczyly kradziezy. Kradziono wszystko, со dalo si~ ukrasc: proch, olбw, konie, pieniц
dze, woly, siodla, uzdy, koszule, buty, rusznice itd. 8
Najcz~sciej rozsцdzal sprawy ataman koszowy. Pomagala mu
w tym starszyzna, przy czym funkcje procesowe ЬуІу, zgodnie
z panujчcymi na Siczy obyczajami, rozdzielone pomi~dzy niq,.
S~dzia wojskowy przeprowadzal dochodzenie і dawal rady sqdzцcym siE: stronom; asaul wspomagal s~dziego w post~powaniu
przygotowawczym і czuwal nad wykonaniem zapadlych wyrok(>w, do niego nalezalo tez chwytanie zlodziei wal~sajq,cych si~
ро Zaporozu, · pelmil wi~c funkcje policyjne; dobosz byl pomocnikiem asaula і do niego nalezalo ogloszenie wyroku na miejscu
kaZпi. Starszyzna kurenna rozsцdzala sprawy mniejszej wagi
ini~dzy "towarzyszami" z okreslonego kurenia.
Za obraz~ starszyzny lub za niezaplacone dlugi najcz~sciej
·. przykuwano do dziala n.a majdanie. Kara trwala tak dlugo, dopбki obwiniony nie zwrбcil pieni~dzy wierzycielowi, wzgl~dnie
tei nie. uzyskal por~czenia wiarygodnych wspбltowarzyszy. Вісіе
knutem .grozilo za kradziez· mniejszych rozmiarбw; za wi~kszц
ni~zne,
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lub za zranienie kogos w b6jce, oboj~tnie czy dzialo si~ to ро
pijanemu, czy w zwyklej zwadzie, karano lamaruem r~ki lub
nogi. Inne, mniejsze przest~pstwa karane byly chlostч r6zgami.
Podobno dopuszczano r6wniez pojedynek jako swoistч form~ ·
"sчdu bozego" 1.
NajstraszniejSZq karq bylo zakopywanie przest~pcy zywcem
w ziemi. Stosowano jq w wypadku zabicia ·кozaka przez wsp6ltowarzysza . .Zywego zab6jc~ k!adziono zwiчzanego wraz z. ofiarq
do trumny, kt6rct zasypywano ziemiq. Pevv-nym zlagodzeniem
tej kary bylo pozbawienie zab6jcy zycia przez powieszenie, а nast~pnie pochowanie jego ciala pod trumnч zabitego 8 • W przypadku, gdy sprawca przest~pstwa cieszyl si~ na Siczy popularnosciц czy tez mial jakies szczeg6lne. ~aslugi, ulaskawiano go,
zamieniajqc kar~ smierci na wysokct zazwyczaj grzywn~ placonct do kasy wojskowej. Niekiedy przest~pstwa popelnialy obydwie strony, со znacznie gmatwalo post~powanie sctdowe. Tak
bylo na przyklad vv· 1762 r. ze sprawq zabicia mieszkanca Kudaku Ostapa Kaplana, kt6ry nie o'ddal pieni~dzy w przewidzia.nym terminie. Wierzyciel napadl go і wraz z wzi~tymi do P9mocy wsp6lnikami tak zbil і skatowal, ze Kaplan zmarl 9 • Nie.,.
stety, nie znamy wyroku w tej sprawie.
Najpopularniejszym sposobem wykonania wyroku smierci bylo zatluczenie kijami przest~pcy pгzywiчzanego do slupa. Kar~
t~ stosowano. za kradziez innemu Kozakowi przedrniot6w о wi~k..;
szej wartosci, za ich przechowywanie lub paserstwo, za zbocz~
nia seksualne oraz za gwalty і dezercj~. Dodac pr.zy tym nalezy,
ze karano. wylctcznie tych Zaporozc6w, kt6rzy skrzywdzili innego
Kozaka lub jego rodzin~ mieszkajqcq poza Siczq. W czasie wypraw na Tatar6w czy walk prowadzonych z Polalmmi, gwalty, kradzi~ze і zab6jstwa .Ьуlу ll'a porzчdku dziennym. Nie tyl..;
ko nie wszczynano w tych sprawach post~powani.a sctdowego, lecz
przeciwnie, stanowily ОІ?-е pow6d do chluby і sktwy. Niemal
wszystkie przepijane oraz ukrywane na Zaporozu bogactwa
pochodzily z grabiezy
traktowano je jako nalezne lupy wo-:
jenne.
Slup,

о ktбrym

byla mowa wyzej, stal na gl6wnym. majda316

nie siczowym w poblizu kaplicy. Kolo niego lezala zawsze wic:tzka. suchych, s~katych kijбw d~bowych. Przest~pca stal przywic:tzany do slupa az do chwili zwrбcenia ukradzionego majqtku,
nie krбcej jednak niz przez trzy dni. Przez caly ten czas narazony byl na drwiny .ze strony ws~бltowarzyszy. Jedm.i bili go
і zniewazali; drudzy przechodzili spokojnie, udajqc, ze nic nie
zauwazajq; inni ofiarowywali mu pienic:tdze. Najgorsi byli pijacy, ktбrzy przynosili mu jedzenie, potem zmuszali do рісіа
wбdki, ffiOWЇqC do wzbraniajqcych SЇ~:
----'- Pij, s....sy.nu, zlodzieju! J.ak si~ nie napijesz, to сі~ zbijemy!
Gdy przymuszany nieszcz~snik uczynil wreszcie to, czego od
niego zчdano, "zabaw'a" zaczynala si~ od nowa:
- А teraz, panie bracie, jak wypiles, to my сі~ troszk~ przetrzepiemy!
Blagania о litosc nie pomagaly. Krzyczano:
- Ро to, s .... synu, dalismy сі gorzalki, zeby сі~ teraz Ьіс!
Gdy jedna grupa pijakбw konczyla m~cac si~ nad przest~pCq, nadchodzila druga, .trzecia ... , az do chwili, w ktбrej skazany
przestawal dawac jakiekolwiek oznaki zycia. Majчtek skazanca
przekazywano do kasy kozackiej. Mimo wszystko taka kara dawala pewne szanse prze±ycia, dlatego tez niekiedy stosowano
jq jako swoistч lask~ wobec sчdzonego, ktбremu grozila smierc
np. na szubienicy lub na ±elaznym haku.
·
Szubienice staly w rбznych miejscach Zaporoza: na Siczy,
na. skrzyzowaniach szlakбw, na drogach, а takze ро wsiach. Byly to dwa slupy osadzone w ziemi w pewnej odleglosci od siebie, z Ічсzчсч je poprzecznч belkч przytwierdzonч na ich gбrnych
koncach. Przez belk~ przywiчzywano sznur, :zawiчzywano p~tl~,
prz_est~pc~ ze skr~powanymi z tylu r~kami sadzano na k<miu.
Р~Ц~ narzucano mu na szyj~, lekko zaciskano, а nast~pnie plo·
szono konia і cialo skazanca zawisalo w powietrzu.
Podobno skazany na smierc przez powieszenie, jesli wyrok
wykony\vany byl poza Siczq, mбgl wybawic ·si~ od niej dzi~ki
obyczajowi; ktбry znano zarбwno w Europie Srodkowej, jak і Za~
chodniej~. Wystarczylo, Ьу panna wyrazila · zyczenie . poslubienia
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skazanca. Na Zaporozu krqzyla nawet anegdota, ze gdy jeden
z traconych ujrzal zeszpeconq przez osp~ dziewczyn~, ktбra podbiegla do niego z zamiarem uratowania go od egzekucji, oswiadczyl:
. - Jak ma mnie prowa~zic do slubu taka dziobata, to wol~
w!siec! 10
Smierc na haku byla najokrutniejsza. Skazanca zaczepiano
pod zebra na haku wbitym w szubienic~, umieral albo pod wply...;
wem szoku wywolanego bбlem, albo z uplywu krwi, albo tez
z wyczerpania. Ciala przest~pcy nie· wolno bylo zdejmowac z haka, _wisialo az do rozsypania si~ szkieletu. Mialo to przestrzeg~c
innych przed popelnianiem podobnych przest~pstw.
Nader rzadko wykcm.ywano na Zaporozu kar~ smierci przez
posadzenie na palu. Zaostrzony na gбmym koncu lub zaopatrzo.ny w zelazne zakonczenie slup wbijano w ziemi~ і sadzano na
nim lub nawlekano skazanca ,tak, ze narz~dzie potwornych m~
cza:rnli przebijalo mu wn~trznosci. Kara ta byla natomiast dosc
cz~sto stosowana wobec buntujqcych si~ Kozakбw przez szlacht~
polskq. Byla to tzw. smierc kwalifikowana, w odrбznieniu od
zwyklej, przez sci~cie lu:Ь powieszenie.
Na Zaporozu nie bylo za\vodowych katбw. Ich rol~ spelniali
inni przest~pcy skazani na kar~ smierci~ J esli w danym. momen-cie nie mozna bylo takiego znalezc, odraczano wykonanie wyroku az do stos'ownej chwili 11.
Jednym z najwczesniej stosowanych sposobбw egzekucji bylo
topienie; pб:Zniej uciekano si~ takze do rozstrzelania, przy czym
w ten sposбb karano glбwnie dezerterбw і podejrzanych о spis~
kowanie z nieprzyjacielem.
Innq kar~ wymierzano w wypadku stwierdzonej nieuczciwosci
szynkarzy, kramarzy, rzeznikбw etc. Zezwalano wбwczas na grabienie winowajcбw. Zgromadzona tluszcza jak szarancza spadala na kramy і szynki, Ьrala wszystko, со znaj dowalo si~ , pod
r~kq, nie tylko towary, lecz rбwniez pieniqdze. Rozbijano beczki
z a1koholem, upijano si~, polewano trunkami ulice, niszczono
і grabiono. W ,ten sposбb rujnowano przest~pcбw doszcz~tnie 12•
Interesujqce informacje о kozackich obyczajach sqdowych
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przekazal w zapisanym. przez А. Skalkowskiego· opowiadaniu s~
dziwy, liczцcy ponad 100 lat, Zaporozec Nikita Korz. Wprawdzie
j.ego informacje dotyczyly Nowej Siczy і zwyczaj6w z drugiej
polowy XVIII stulecia, jednak z duzym prawdopodobienstwem
mozna przypuszczac, ze wiele z. nich mialo znacznie wczeSniejszy
. rodow6d, si~gajцcy nawet pierwszej polowy poprzedniego wieku~
gdyz cщstkowe wiadomosci о nich. zachowaly si~ takze w innych
przekazach.
Gdy zdan-zaro si~, па przyjldad, ±е dwaj Коіа{:у pdldbci1i si~ mi~y
lub роЬіМ, uІCzyndilii sоЬіе jakqS S71kod~, а wi~c bYІdlo jedineg.o zjadlo
zЬоіе ШЬ siЗIIlo dlru:giego, ~~~іе teZ pooiЬra:7Jali. s\i.~. nawzaljem. і nie
mogli si~ pogodzic, wбwczas, kupiwszy. ро kolaczu na bazarze, szli do tej
palanki [ІPalcmka / - jedinosltJk.a admiiillilstraІCyjtno-terytDІriaana N1owed Siczy - W. А. S.] і kladчc kolacze na stбJ, stawali na progu, klamali si~
nisko s~dziюm і mбwili:
·
·
- KI81I11iamy SІі~, parnю!WЇie, chlebettn і s1olq.
sо·Ьч

S~22~0Wiie руІt,ай.:і:

-

Jalkч шаІсd.·е SІprarw~, paІD.'OWie mo~oj1cy?

WбWІams powбd

mбwil

pier:w.szy,

ІWSІkaшj~c

na

poZWЗJnego Юwarzy

sza:
- Oto, paJncmri,e, jalk!a nasza .spra~Wa: ten оЬесnу ,turtaj dЬrazd1 nmfi.e,
jego bY'dk> uczy:ruiJo ті takq S..7Jlrod~, а ст nte ohce mi ZІCІJPlacic za zjedZJ~ siano і p01deptaJne :z~bo.Ze.
·
S~zi'OWii·e ZWІГacailii si~ do pooJW,anego:
- NІо, hгaiailsiZklu, czy to pra!'Мda, оо towarzysz m6w:i о t·obie?
А

na

tю poІZІWІaJny:

wszy!Stiko praWІda, ze wy1I'!Zqdzilem s7Jlrod~
alle nde mog~ mu jej ~dІZic,
Ьо zq~da od,e nmie wd:~ej, n:iZ wymriosla jej 'WIЗII'Itosc.
Ро wyslluchanillu stтan pala1!11ka wysyl<l!}a Kozalk6w dio prІZepro:wadze
nia. wizji lІOkailinej. Ро ich pow1r00ie, gdy ~,а okaizala si~ uzatsad!ndiOxш.
s~dziowie m6wili d·o oskЗJГZone~:
. - Nю і сМ, braclis:zJku, gotбw jest.e5 ZIЗiplaaic za szk<od~ wytrЩdzJooщ
sчsiadJOIWii, czy nlie?
P02'JWarny ponDІWnie kl.anial s'Ї~ s~dzi.om і WYtГa:Zal 51Pl'Zeciw.

-

No

s~iadowii.

si~

сбZ,

і

pcmO!Wie!

tegю

me

То

zapтzeczam,

,- Pa1111ow:~e, on Wii~·ej nliZ tгzeba zqda ode mnde
na placeD!ie wedhlg waszej wo1ii.
S~z.:iюІWie

dhlg~o

і

me

~ad!Zam

ooklainiiW. obydwie Sl1mooly do po1uboІWtnego zalato UidaЮ, w6w!CIZ31S palamftta 'sama
decydorwala О W1SІZy/Sitlk1i!m і pu~ala iJch do domu. JeSli p07JW18nY uanel'lal si~ і nie dosz.Ьo do ~'O'dy, wбwczas oby.dwu od1 sy~ dю S·iiozy.
twJienia s.pOil'IU і jeSli Wll'les2cie ian si~
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Те

same ceremonie powtarza!y si~ przed kurennym, nast~pnie przed atamanem і s~dziц, az wreszcie Kozacy stawali
przed koszowym.
W koiicu, wzi~wszy kюa:a:cze, :Кюzаісу WJraZ z atam'ЗIIla:mi szli dю kurend:a, w kli:бirym ~ebywal ki~wy, klamdaИ siE: ZinOrW!U і m6wili:
- B<\'dicie zdrowi, w.iel!moZтy panie!
Ko:mcy za5, polo~ywszy kol!acze па stole, przylqcza1i. siE::
- Klaniamy si~, wielmozny panie, chlebem і solч!
zatrzymaw.szy si~ przy dr::z;\VIia.ch, j·es~cze raz ki!IJkalki:rotnie kland.al'i sdE: I1Jisku,
na со Jooszюwy od!powiadal:
sol!
- Zdirowia, pa.ThOIWie atarnani! Dzif;k!u]~, molojcy, za chleb
А со to,. panowd.e a·tamani, za Кozarcy?
Atacrna!ri:i ponownie skladaJli :relacj~ о miJniJonyc·h wyd~enШc·h. ko:..
szowy pomiJ.czЗІWІSrzy tт.ochE:, ~,r~acal siE: do pa.zwanego і mбwil:
- No і jak, bra,c.mku, ZЗJin:iemasz zaikю:r1JC!zyc s.pбr z tym :ЮozaЛ.Qem?
Wy·dala :wy.I1ok paa:anka, altaanani,. wydal WYiiiO'k nawet s~:Ша wojslkowy,
а terarz ~raiWa doS'Zla do mnie. Ja zas, wy15mohawszy relacji stwierdzam,
ze palanka wydala wlasciwy wyrok, ktбry zatwierdzam, uznajq,c сіЕ: winllly.m. І .оо mi teгaz powiesz? Wy.na!g)rodizisz k!rzyrwdE: sчsiadowi?
- Nd-e, W!ieJ.mo.Zny panrie, Ьо iqda zJЬyrt wirele.
Koozowy powtaтzal grosnю і gJniew:nie:
- То znJarczy, Ьracisxlw, me zgadlza:sz si~?
- 'Га:k, w.ieLmo:lny panie, nie .zgadZІam siE: z ·.wolч wasїZq,.
- No, d1ob.rze! - mб:wil ~wy wslta:jq:c і wyюhodzчc z ku.тenda.
Atamarnd і KO'zacy c.zynili to smno, kla!nia!li siE: і m&wrili:
- Zegnaj, wіеLшо7юу pЗJDJie!
- Zegnajcie, panowie-molojcy, iegna]cie і nie zapominaJCie о nas! mб,vil kas.zJOwy і ро wyj!sciu z kurreridia wolal na slu2JbE::
- Warta, k!ije!
S)їu;dzy Ьiegli niosq:c k!ije w wiqzkach. Wб.w!czas Wlielmomy mб
w;il:
- Kla& ·sd.E:, ·Ьra:ciszJku, а my сі~ mauczy:my, jak pmwdy dochodzic
і pan6w sz«июwac!
- Zmiluj sd~, wielmmny pam!ie! kmzy.czal KozaJk nies.woim glos·em.
- Nie, hraC!Ї:siZllW, · nie ma jшz :mnilowania, jalk jeste:S takJ upar:ty.
1Cioza;cy, sta.iircie mu na r~k:aюh і na nQgarch! stroa2:, zlojcie gJp doibrze
ikijami, аЬу wiedzial, Ие jest waтte z.lo, ktб!I'Ie u·czynШ
КJ1edy kije rozp01ozy!Ila~y хо~Е: z jednej і druigriej sЬrony, kalrany
KJCttaik mi1czal і czekal, со po!Wiedzq,. Gdy WІreszcie w&'now·ajca byl }UZ
dobrze u:gosz•cІZony, to ZDaІczy drO&ta! 50 аШЬо 100 koijб.w, wбwc:Zas kю
SZCJІWy wolal: -~ Dosc!
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WartOWirocy, wziq,w,szy kije na ramiE:, st·alli jaJk zo·mierze- z · ka~ra.':"
bin-arn!i na waJIІcilie, ale ~o·zacy p:I1ZytrzymYtWiaJi jes::roze oslkaJI'!Zonego, cze·
kajq:c ll'a ІQIStatecznq, decyZjE:. W6wczaІS ZWІГacal si~ do rne~o IOOSilJOIWY:
- S:i!tюhaj, bracis2Jk!u, jak palanlka ZІdecy;dl()wala і ile OSikamajq,cy
сі~ zq,da, rnЗJSZ mu zар}сюіс na.tyc~hmiast, na moich oc.zach!
· Obwd!n:i:ony adpOIW1ia•dal:. ·
- S«<,oham, wi·elmoil.iny pa.nie; shlcham і gotбw jes.tem. wykonac
w;szy;stko, оо rOIZ'ka!Zesz!
К!OS2Iowy tym.cza~sem lronty!I1iuowal:
- PюtmeмraгZ сіЕ: z;Ьito, t•o :mюs 1ю spolrojnde, bys wi~ej nie m~o
wal і me upieral siE:.. А тООе сі dodac jeszCІZІe kijбw?
Al·e .oo/kamony z klrzyokiem і pla•.czem prosй:
- Jutl; mi wysta!IiCZy! Do Іkюіrоа zycia nie Ь~~ si~ sp.rzecilwial і b~
d~ panбw szanowal!
Rawsrtтzymywal si~ wi~c kюsiljowy od dalszej egzelkucji і mбJW1i! do
Kozako-w· і wartoi\W1ikбw:
- No to dosc. Wstafl,cie і wypusccie Кlazaka na woLnosc, а kije
schowajcie! 13

Z zabawnego epizodu opowiedzianego przez Korza wynika, ze
na Zaporozu obowiцzywala swoista "droga sluzbowa" і okreSlona
tytulatura, podkreslajцca autorytet starszyzny. "Panowie molojcy", "panowie bracia", "panowie atamani'', "dobrodzieje" і "wielmo1mi panowie" - tytuly te byly zewn~trznymi artybutami
hierarchii kozackiej, Ьус moze w tym okresie stanowiцc dalekie
odbicie tytulatury zwiцzanej z "tabelц rang", wprowadzonц przez
Piotra І w 1722 r.
Drobne sprawy sporne rozstrzygano w najnizszej. instancji,
jednak gdy kt6ras ze stron nie godzila si~ z wyrokiem, nie byl
on wykonywany, со wi~cej, uznawano go za niebyly. Wprawdzie w przytoczonym wyzej przykladzie wyrok starszyzny palankQwej. zostal utrzymany w mocy, ale na zasadzie jego zatwierdzenia, nie zas wydania innego, odr~bnego c.zy samodzielnego,
pol_{rywajцcego si~ sentencjц z wydanym poprzednio. Rozbudowam.o tylko uzasadnienie, w kt6rym znalazly ·si~ slowa о niepotrzebnym zabieraniu czasu starszyznie. Na zadnym z kolejnych
etap6w post~powania nie zanotowano ani jednego nawet zdania.
Uka:ranie kijami obwinionego, і to nie za przewinienie, lecz za
:цр6r, moglo ~·· jednej strony Swiadczyc о samowoli starszyzny,
21 -
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z drugiej jednak stanowilo ···wyrazny, chociaz bolesny dowбd
~ompetencji _atainana koszowego.
Liczne wyprawy wojenne podejmowane przez Kozak6w, w
ktбrych uczes1miczyl "starszy" czy tez jak si~ sam tytulowal - "hetmІЗ.D. zaporoski", powodowaly, ze na Zaporozu wladza · pozostawionego do zarzqdzania sprawami Siczy atamana
niepomiernie wzrastala і niejednokrotnie dorбwnywala wladzy
hetmailskie j.
Okazalo si~ to wyraznie w latach· trzydziestych XVII wieku,
gdy hetman wraz z cz~sciq rejestrowych posiikowal wojska koroi:me, а ataman koszowy byl przywбdcq о wiele wi~kszej liczby
Kozak6w usuni~tych z rejestru lub tez jeszcze w og6le do niego
nie wpisanych. Pбzniej, ро ugodzie perejaslawskiej, poJawili si~
od_r~bni hetmani kozaccy na :,P:rrawo- і Lewobrzezu, nie mбwiqc
о nadal urz~dujqcych atamanach koszowych і powolywanych
doraznie hetmanach lub atamanach "nakaznych". Na osobie przypatrujqcej si~ z zewnqtrz opisywanym wydarzeniom wy\\тoly
walo to zapewne wrazenie chaosu. No сбz, byly ku temu wszelkie
podsta\vy. W rzeczywistosci pozorny nielad wynikal z coraz wyrazniej zaznaczajqcego s-i~ rozwarstwienia -Kozaczyzny: na гeje
strowych і nierejestrowych, starszyzn~ і czern, osiadlych oraz
stale powi~kszajqcych swoje majqtki. moznych і wal~sajqcq si~
ро calym N addnieprzu biedot~. kozackq.
Okres bezkrбlewi·a і pierwsz.e miesiqce panowania Wladyslawa
IV skomplikowaly sytuacj~ jeszcze bardziej. Wiqzalo si~ to ze
sprawq obsadzenia urz~du · metropolity kijowskiego. Wprawdzie
wybrano juz Kopinskiego, ale jako czlowie];c skompromitowany
kontaktami z Rosjq nie Ьуl wlasciwym kandydatem · wysuni~
tym przez prawoslawnych do zatwierdzenia przez nowego krбla,
ktбry zaczql panowanie od wojny z Moskwq. Wie1oletnie wysilki zmierzajqce do oficjalnego uznania przywrбconej hierarchii
prawoslawnej musialy zaczqc si~ od kompromisu. Drugim, poza Kopi:бskirri, pretendentem do nominacji krбlewskiej .zostal
atchimandryta peczerski Piotr Mohyla. On tez, 10 listopada
1632 r., uzyskal od monarchy zatwierdzenie nowej godnosci. 17
mafca, nast~pnego roku Wladyslaw IV zmusil senatorбw kato:.
lickich do· zgody na ogloszenie pokoju religijnego mi~dzy uni322

tami· ··а ·prawoslawnymi az. do · nas~'~pn~go se]mч .. :w wydanyni
z .t~j ·okazji .qokuтencie raz jeszcze potwierdzono przyznanie rne-:tropolii kijowskiej Mohyle, а biskupstwa. (prawosl~wn~go) lucki~go. і ostrogskiego Ale~aridrowi Puzyni~, natomiast przeщy..:.
skiego J бzefowi Bobrykowidzowi..
. '
.
Materie religijne przeszly· od Kozakбw
r~ce ·szlaёhty prawoslawnej. Zaporozcy byli zresztq w tym cz~sie zaj~ci innymi sprawami. Kr6l zach~cal ich do udzialu w wojnie moskiewskiej. Jeszcze jako krбl-elekt nakazal- w. pc>lowie listopada 16·32 r., 'Ьу
Kozacy · priygotowali si~ do zblizajqcej kampanii; Calosc spraw
organizacyjnych z tym zwiq.zanych powierzono kaszte.lanowi kamienie~k.iemu AleksaridroWi Piaseczyils~ieinu oraz majqcym mu
udzielac pomocy podkoinorzemu czernihowskiemu Adamowl
Kisielowi f). zaledwie dwudziestoletniemu J eremiemu Wisniowieckiemu.
W lutym 1633 r. pierwsze oddzialy kozackie ,ruszyly za
Dniepr і zacz~ly posuwac si~ na :pбlnoc, dochodzqc pod Pu-:
tywl. Wyprawa nie odniosla powazniejszych rezultatбw і ро
dwбch miesiqcach powtбrzono jq ponownie z podobnym skutkiem, chociaz ze znacznie wi~kszymi stratami. W drugiej polowie
ro~u 12-15 tysi~cy Kozakбw zach~conych listem krбl~'Vski~
pospieszylo na pomoc polskiej zalodze w SI!1olensku. W .sierpniu
spotkal ich w drodze Albrycht Radziwill, ·"tak da-lece opitych
okowitq, а raczej rodzimq gorzalkq, ze mijajqc karoc~ wypelnili jq wstr~tnym smrodem. J ednak me poczynili wielkich .szkбd
vi dobrach szlacheckich і krбlewskich" 14• Pod SmolensJ9-em . spi:sali si~ dzielnie, ·а w pazdzierniku wyslano cz~sc z nich· za Wiaz--:
m~, Ьу spustoszyli okoliczne ziemie. Poprowadzil ich tam het-:
man Orendarenko. Polsko-rosyjski traktat pokojowy zawarty .w
Polanowie w polowie czerwca 1634 r. przerwal dzialania wojenhe ·na wschodzie· Rzeczypospolitej.
czasie obrad sejmu doszlo do ·rozmowy
· Pod koniec·1ipca,,:
mi~d.Zy poslem tu~eckim Sehinem-agц а · A~brycht.em Radziwil~
lem.

w

w

· W czasie ІГ'О2JІJ1'СІІWу [pesel] zdradzd.l sd~ ze ·strachem: j:mzed nas~ymi
і choci,aгZ pr;zech,odml:iismy do rMm.ytch mat.erii, _. wctqi po!\Wa-.

~aik.ami;
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cal dю ty;c.h Kюzakбiw. W'It·edy I1zek1em mu, ze wy jesteScie ojcami і spraІW
cami Кoza!k6w, Ьо nd:e kатzчс Tatalrбw wyniiSIZiczajчcYІch miaJSta і wsie
Rzeczypospa]d.tej rpmyczy!Iliacie si~ dю powi~enda Idc2lby KorzJalkбw; chlo~Pi bowiem UitracilwsiZy d•obyif;,ek і lron!ie, ро spa:1eniu domб!w і stod6l, muszч pг01Wadlzдc zycie loozac.kie; je.Sli w.i~ poІZWail.aюte Tarta.rom na CZt=:Stsze,
lupiвZcze, а nie ЮагЗІD.:е WY!PI",awy z chciJw!osci, to tym sposoЬem przyspЗ!ГZ:a.cLe Kom:k6w і. powi~kszacie i.ch swaiWiol~ 1s.
О_ owej- -,,swawoli" informowano rzeczywiscie coraz cz~scieJ.
Jak to juz bywalo, zwlekano ;z wyplaceniem zoldu, а powracajцce z wojny moskiewskiej oddzialy plцdrowaly і grabily wio:ski lezцce na trasi~ pocnodu Nizowcбw. Gdy wreszcie nadeszla
wiadomosc о zamordowaniu wyznaczonego przez krбla hetmana
kozackiego oraz napadzfe ria starszyzn~, pchni~to na Ukrain~
kilka chorqgwi, Ьу przywrбcily spokбj. Brak szczegбlowych relacji о tym epizodzie nie pozwala, niestety, na jego dokladniejsze opisanie. Tymczasem ро· odnowieniu pokoju z Turcjц sprawa kozacka stala si~ przedmiotem posiedzen kolejm.ego sejmu,
ktбry obradowal od stycznia do marca 1635 r. W uchwalonej
wбwczas konstytucji stwierdzano m. in.:

Przeto [ ... ] :m:tec c.hcemy, аЬу }{jo;za·cy ±ЗJdinej najmniej~ej przy.c~y
ny do rozel'IWЗJrria pakojru tego lqdem і morzein. me dІЗІWЗ!]:і, pod ut~ra
ceniem w:SІZy:stkiich na·d.amYІoh sobie od pr.zo;dik6w nas,zyJch і RzecZYIPOSPOlitej pra~N, wd1.Іnosci і pr:zywiJ!ej6w.

Nakazywano, Ьу starostowie і urz~dy miejskie- na Ukrainie nie
zezwolily Z·aporozcom na robienie czбlen oraz przygotowywanie
zapasбw zywnosci, broni і amunicji tn.a wypraw~ przeciw Turcji.
Rejestr ustalono па 7000 оsбЬ, zold zas miano dostarczac do Ka.riiowa.
Ktбry ~ьу z tych !regest'ЬrowY!ch Kюzalk6w pdka::r.al s:i~ .Ьус buntoiWI[l~
kiem і l!ub he!Ьmanoon naszym, lub ich namie!stnillrom, bqdz te± swej
starszyznie nieposlusznym, albo autorem czernieckiej rady, ten nie tylko
ma Ьус z :r,egeJstru shliZiby wymarzany, а1е і na gaтd1e kaІraІny.

Najwazniejszym jednak postanowieniem w tej sprawie
stwierdzenie:
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[...] pooltanaiW'iamy, аЬу za utpЗJtтzeni"em przez iJnZ.OOJiell"y m~~:eз:sca nad
bvzegiem Dni~o:wym, gdiz.ie si~ Ь~е najspos,ohn!iej heltnnam.om naszym
zdaro, zamek ЬуІ z;Ьurdow~y; ktЬry to zamek fітто pтaesidio [moon~
zalogч] lud·ZJi, t·a!k pi'ЄS'Zy:c,h, jaikJo і kюmm.ych, і mu;nilojч WІojenaщ, d!ostatec:znd-e opattrrony b~zie. А na tym pr~sze zЬurdowarme jego, і na wz.wy7.
mianowan·e praesidia [zalogi] sumE: 100 tysi~cy zlotYІC!h polrs~ilch z ty.ch
przyszlyoh podatk6w, na ra.ty, siOaJr:b, zeby w rоЬосіе zam1ro teg,o omieszkaюd.e me Ьу)Іо, W)'ldac ma 16.

Na wszelki wypadek na Ukrainie Lewobrzeznej rozlozyly si~
na leze oddzialy polskie dowodzone przez starost~ kaluskiego
і perejaslawskiego Lukasza Z6lkiewskiego. Jedm.oczesnie rozpocz~ly si~ przygotowania do wojny ze Szwecjq. Z Zaporoza sciqgni~to w polowie roku p6ltora tysiqca Nizowc6w, stawiajqc na ich
czele pulkownika kozackiego Konstantego Wolka, jak pisal Albrycht Radziwill, "czlowieka przezornego, starannego і surowe~
go". Wedlug tej samej relacji, w Jurborku nad Niemnem, na
Zmudzi
IOCZek!iJwa1iO kh 15 sta~ІkOW dtOStorStOiWanyc,h do UZY,Cia .na mOIZU (ро
nazyтwajч s-ie; czajki), zbUІdowanYІch kosztern krбlew.slci.m.
Са.Іч
Litw~ na1pelnil l~k prz,ed pmeciчgajчcyrni Komkami, ale posuwaili sie;,
ponaid s.podiZJewanie і slkl0I11Il10sc-i, z naikazanч powsaiчgltiwюsciч, oisi, wyrzekmzy sie; ~.а~Ьіе±у, za jaІkiilmS dartlkiiem wyproszonym, domagajч.c s'ie;
tylk'o DІіесю pOIZyw~ienia і napitJw. Z GtЮІdina wys~И podzie1Emi, je:M:licy
prosto, kiryjЧJC Slie; w lasa,ch, Юero:wa1i sde; d() uprЗigJllion~ pooтtu sw)'їch
statkбw, piesi NieiJUlem, umieszczeni na statku, dniem і nосч w niezmordowanym ruchu; przewozeni przez Kowno, gdzie wtedy bylem,
przedstawiali przyjemny widok. Podejmowalem starszyzn~ palonkч і miodem wesolo ich zatrzymujчc, nie bez ich ch~ci, ze jednak nastawali na dalszy marsz, tegoz dnia, otrzymawszy jeden і drugi dzban
miodu, а talk:Ze wszyscy pokcr",zepjeni pr.zez mierSZІCZam. posHkiern і napojem, bez s~y оо Ьrzegu odЬili, Zеg1ШШ1lЇ doЬrymi zyczen:i,ami tYІCh, ktб
rym pOikrywszy ni·eІkщmюt5c rygorem, nirc zl·efJ<) w przem.ar:sm rne u:czynili 17•.
po~s\ktu

Rozejm ze Szwedami zawarty przez Rzeczpospolitq w Sztumskiej Wsi w polowie wrzesnia 1635 r. przerwal te przygotowania, chociaz na Baltyku і tak pojawily si~ czajki kozackie. Epizod ten opisywal, nieoceniony kanclerz wielki 1itewski Radziwill.
325

.

[CzaДki],:

zgromadzone w. okolicy PHawy. szybko

-d:d~!Ч

~wej

spraw-

n.oS<ed IJ.OCa'1:<?.1.';pj,ermvszym brzas!~iem dnda-;u~aly -prІZY·byszбw. ·()ІЩОm ~S:zJw.e
d6w.; Сі ,:r,t~jpie.mv :z;duІЩieli si~, potem . PPV\;"ita]:i ·st1Щ!Il~~em z .cЩjral Jro~
lami, .. jed!naJk; ;~Ьеz skiutlku, .· Ьо па prz~kodzie · staЩ ·. ОІсШ~rоsс, .w:reiSZ'Ci.e
wy-sЩ.:ld iWІOtdЧ( po§-la · dюІwd.~~dujq;c . si~,_ k:!im Sq, z czyjego patec,.enia, r;:z.-egp
Ьу szч:kмi:rw. ·tym··miejsc.u,? OdpraWiiH go z odpdWi-edziч, irZ sч КQz~kami
zaparosldmi~ : ze .ро jawi:1i .. si~ z ·roztka;lju .. Іи-бJ..а, Ьу ·rozaiqgrщc tu · krr61ewskч \Vladz~. І ~natychmias·t

klrq:Z:q'C ро odlnod·ze .moiiSІkiej pOJ.W.ali szw~ki:
zywnoSicd. і napoj6w, szeтzqc poSitra!Cih. PбZniej,
ро prz.edltuZenШu rюzejlmu, mrusd.eli ~6сіс olkir~, jedJnaik wyjedli to, со
dalo .s,i~ zjesc, z przy.r()d~OOlej z-aa-~OЮZJ11Jo,sci •. ~ Radzilwill zacJ:rwycal ·si~: Za'i!s.te, podobne d-o cudu je&t 1ю, te w malu'tkim state~, ot,OICWilym
wiq.z.ka.Іm.i tmcilny, tak si~ pvzec:i.ІWs.tЗ!Wiajq nawalooSicd mooSkri.ej, ~е rzadko . ich faiJ.e zwyrci~zajч. Zu-chwals;t:wo zapew:nia im b~eczeil.stwю, wi~
аlїЬо pliZY pбlnoanЮ-wschod!ndm W11e!hrze WZrnOSIU\CYiffi s1pienione fale do
gwia~d, ~dy :11daje si~, ze si~ ~ozЬd:jч, z.goidDJoociч z ruchem mюпа і u~mi,ersz
cz.ony-m;i ро оЬи stronaeh tr~-ilno.wy:mi zapolrnffi'i brondч sd:~ przed wdarciem si~ wody, atbo · pliZy cilszy poru:s:zajqІCej· m-o,гze igras~ч fal zwy:kli
PlY'nчc za роm·осч w.iosel. Pi.latwa wd!dzia<la, jak ws:kutek p{ywistalej buJГzy
~ajki tyJ.kю s.i~ rozproszyly і ргzу krze.J)k1m, odwa±nym wysHkru · wszystkie wy~dootaly S-i~ z niebezpieetze:ilrs.twa, Ьу znOIW'U zeb.ra:w:~y S'i~ w od,dz-ialy, w pierwoltnym orтd)'lnikJu ust.awic si~ w .okolicy poiГtu. 1s.
dkr~t

pelen

U!Zibrюjenia,

Starostom ukraiilskim kazano palic czajki kozackie, · wznosiono twierdz~ na Dnieprze, аЬу poskromic Zaporozc6w, а zarazem w tym samym czasie, na rozkaz і z fundusz6w kr6lewskich zbudowano nad Baltykiem calq flotyll~ . czajek ро to, Ьу
:рсh!щс ~ozak6w na jeszcze jednq wojn~. а p6zniej, jak to juz
nieraz bywalo, nie wyplacic im ·za to zadnego wynagrodzenia.
W kazdym razie. epizod pruski w dziejach Kozaczyzny do~
biegl konca. Zaporozcy powr6cili na Ukrain~, gdzie tymczasem
wybuchly nowe zamieszki.
·
Uchwala sejmowa о wzniesieniu twierdzy· nad Dnieprem ·zo~.
stala zrealizowana nadspodziewanie szybko. Znalazly si~ pieniq:dze, robotnicy, budulec, а przede wszystkim wybitny inzynier,
specjalista od fortyfikaeji Wilhelm Vasseur de,. Beauplan, ktб
ry od ki!ku lat byl na sluzbie hetmana Koniecpolskiego~ Zasly.:.
nql nie tylko jako budowniczy umocnien na Ukra:iJnie: w Barze,
Brodach, . Nowyni Koniecpolu, · Kamiencu·,· Starcu, і: Krzemien~.:
czuku, ale gl6wnie jako autor wydanego w 1660 r. Opisaniu.·
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Ukrainy ... , nieocenionego . zrбdla do dziejбw Kozaczy~ny. Prace
nad budowq twierdzy naddniepr.zanskiej zacz~ly si~ w lipcu 1635
r. Usytuowano jq na prawym brzegu meki, rna wysokosci
pierwszego porohu (stqd nazwa twierdzy - Kudak). W sierpniu
budowa byla juz prawie na ukonczeniu, а we wzniesionych for..;.
tyfikacjach rezydowala dwustuosobowa zaloga pod dowбdztwem
pierwszego komendanta, Francuza J eana de Marion.
Jak pisal Beaupla1n, "w sierpniu [... ] niejaki Sulima [Iwan
Michajlowicz], dowбdca pewnych zbuntowanych Kozakбw, wracajqc od morza і widzqc, ze zamek prze_szkadza mu w drodze powrotnej do kraju, wziql go podst~pem і wyciql w pien zalog~" 19 • Sulima byl przywбdcq wyprawy, ktбra w 1635 r. uderzyla przez Morze Czarne na posiadlosci ·tureckie і krqzyly nawet pogloski, ze mial "zloty wizerunek papieza Pawla V, podarowany mu przez niego za osobliwq bitw~ morskq, w ktбrej
zdobywszy trzyrz~dowy okr~t turecki, ofiarowal papiezowi w
Rzymie 300 jencбw" 20 • Nie trzeba chyha dodawac, ze wiesc
ta byla w najwyzszym stopniu nieprawdop()dobna, juz chociazby z tego wz.gl~du, ze Pawel V zmarl w 1621' r.
Rzeczywistym powodem wypadu Sulimy, prowadzqcego Kozakбw nierejestrowych, bylo post~powanie komendanta twierdzy.
ni·e tyJ.ko Ьronlil dost~pu Kozalkom d'o rz.eilci. poza pтz·e
gnalr1iicami, ale nЗІkazal im rPOIWSrfn"zymac si~ od p~01wail1!ia і rybolowstwa, .а rpг.z.eJm-acza.jqcYiCІh polecenie ik:Jaral nakladani'em zetaznych
pierScieni na nogi і karki. Lochy ju:Z dWІUrd,ziestu ZЗ1WЗ.Irly w soiooe і moc:na bylo p:nzewildoziee, Z.e w pr.zy:srz.:losci dol!ilCІZy si~ kh wi~e.j. MaJriЇIOIIl taldie
zarbiio!!liil :ho}nierZIOiffi S.p!l'!Zedawac 'Koza/kom рrююh, а po;dejrzewaijqІC іІ1ЮІСІІ1Є
ha:nd1e zarmlrnctl go w pOtd:ZJiemnyim k!ocyltarzu .21.
T·en

wlasпie

.pis.<щymi

Jak twierdzil anonimowy kronikarz lwowski:
КОіZаІсу mбlw.iilii mu, ze to .nІi:ebezu,iOOZin.e і nliepo~e!Ьne, ale оо ich
nie sluchal і jeszcze chcial zniewa:iac. Przeto, uczyniwszy rad~, niejaki
Sarmruel [!] Su:J.irma ·z C.zerІkas, z mm jeSІZC!Ze dwaj pu1Ikiowni'ey, ie/Ьra:iW
szy trzy tysictce Koiakбw, poszli do niego 22.

Prawdopodqbnie w: nocy z. 11 na 12 sierpnia Zaporozcy:
,,spostrzeglszy, ze zolnierze sprawujq straz pogrqzeni we snie,
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w ciszy p6lnocy ро pr.zystawionych drabinach weszli na wal
і do samej warown.i''. Gdy straz przebudzila si~, bylo juz za
p6zno na jakцkolwiek obron~. "Mariona skr~powanego postawiono jako cel і na jego nagim ciele wieloma kulami pr6bowano umiejє:t:hosci celowania; innych porцbano lub poddano r6znym torturom" zз. Wedlug "Kr<miki lwowskiej" komendanta Kud·aku "zywcem wziцwszy, najpierw r~k~ mu odsiekli і za pazuch~ wlozyli, w pludry prochu nasypali, postawili u slupa nad
Dnieprem, zapalili і proch rzucil go do Dniepru" 24 •
Rzeczpospolita odpowiedziala natychmiast. Koniecpolski podцzyl і wojskiem na Naddnieprze, а komisarz do spraw kozackich Lu'Юasz Zбlkiewski namawial rejestrowych do zduszertia
buntu wlasnymi r~kami, .straszцc ich gniewem monarszym. Rezultaty przekroczyly oczekiwania.
Ву

wi~

nіеИс:zші

wicrmi nie

Sсіцgrн~И

kату

па

W:szy:s1JkJi!OO bez

rбiZ

nicy, sami [trejesiwOWii W. А. S.] sieooe powo·1ati na wylkюnaW1Cбw
karry za tE: Zibrodn1E:. Oblegli SUILimE: і ZІW1oll·ennrkбw zdlrady k1Ш!kaдm10c
atalkrujqc w:aJly; ро utt!r.a.tcie 1000 loud!Zi w.darriJ!i siE: do ~c:h schrondelll1i:a,
·sp~tali

przymбdcE:

'kutY'ch w

lkajdЗJny,

і

itnJny.ch

і

jego Wll'laz z

pi~cioma

wy.slalii na naj:b&s:zy sejm ~.

towaJI'IZysmmr:i., za-

·

w czasie sledztwa przywбdcy buntu tlumaczyli sіє: ll1ieznajomosciq ustawy sejmowej nakazujцcej budow~ Kudaku. Uwazali rzekomo, iz byla to samowola "Niemcбw". Rzecz jasna, ·
sчd nie przyjчl do wiadomosci ich wymбwek і ріє:сіu z nich
skazal na sсіє:сіе. Jedynie Pawluk uratowal zycie, gdyz wstawil
si~ za nim nowo mianowany kam.clerz wielki koronny Tomasz
Zamoyski. Tuz przed egrzekucjq Sulima nawrбcil si~ na katolicyzm і "w obecnosci posla tatarskiego miecz katowski oddzielil jego glowє: od ciala {12 grudnia 1635 r.], ktбre potem pocWiartowane przedstawialo w czterech kчtach miasta [Warszawy- W. А. S.] niemily widok" 20•
Nieco innч wersjє: przebiegu wydarzen przekazal w Moskwie
szpieg rosyjski Ьаwічсу w tym czasie w Polsce. Wedlug niego
Kudak zostal zdobyty dzi~ki podst~powi atakujцcych, ktбrzy
oSwiadczyli, ze szukajq w twierdzy schronienia przed nadciчga328

jчcymi

Tatarami oraz wskutek zdrady oddzialu Zaporozc6w
wchodzчcego w sklad garmizonu kudackiego 2 7 •
W kazdym razie z Kudaku pozostaly ruiny і zgliszcza: Zastanawiano si~ nad sposobem- jego odbudowy, ale poza zaleceniem, Ьу starostowie dostarczyli w tym celu robotnik6w, kt6rzy
mieli Ьус_ chronieni przez oddzialy koronne, nie uczyniono nic
wi~cej. Skarb byl pusty. Tymczasem na Krymie zacz~ly si~
niepokoje, nowym chanem zostal Inajet-gerej, kt6ry chcial uniezaleznic si~ od paiistwa tureckiego. Do udzialu w walkach na
Krymie ponownie zaproszono Kozakбw і zacz~to zabiegac о poparcie Rzeczypospolitej. Z poczчtkiem lipca 1636 r. tajna rada
krбlewska postanowila, ze nalezy przymknчc oczy na ewentualne wypra wy Zaporozcбw, tak а Ьу nie narazic si~ Turcji,
а zyskac sobie przychylno~c chana.
OstatecZJnie Kozacy nie wzi~li udzialu w rozgrywkach na Krymie. Poniewaz wladze polskie wciчz nie mialy sr.odk6w na wyplat~ zoldu, zdecydowano wyslac do Zaporozcбw Lukasza Zбl
kiewskiego, аЬу zorientowal si~- w panujчcych nastrojach. W
Perejaslawiu znalazl si~ 24 lipca. Oczekiwano go tam niecierpliwie, liczчc, ze przywlezie pieniчdze. Gdy jednak okazalo si~,
iz byly to plonne nadzieje, postanowiono :zwolac Rad~. Skarzono si~ na niej na post~powanie Stanislawa, syna wojewody ruskiego Jana Danilowicza, ktбry - wedlug jednej relacji - wyrzucil zakonnikбw z m001asteru prawoslawnego Sw. Mikolaja
w Korsuniu, wedlug drugiej - wyszedlszy z siedmiuset ludZтi
z obozu Koniecpolskiego poszedl "odbierac· starostwa do miejsc,
gdzie Kozacy mieszkajч, і rozkazywal, аЬу powrбcili do poddaiistwa zar6wno mieszczanie, j ak і Kozacy". Сі zas odmбwili, stwierdzajцc:
J~esteSтy lUІdem

і nde pmyrwy1kJ:ismy do t~o, Ьо to n11e
zachowa.j nas; MHOIScliwy Panie, z lasikii swo,jej,
Ьо mooemy si~ jeszcze wam na ооо przydac. Odlp.awJiedlma~ im:
IIl'ie dЬaan о WЗІs, Ьо mam 1-epszy.ch od was ry;cerzy. Gdy to UІslyszeJli od
niego. pod'Zi~ki'owail!i mu za mLetsVJkanie 28,

nasz zwytcz.aj.

rY'OOiїSІkim

~ros!iJmy сі~,

Danilowicz rzeczywiscie odjechal; dwukrotnie usilowal z kilkuset zolnierzami rozbic komuniki tatarskie і za drugim razem
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zostal wzi~ty. do IIliewoli. Nie chciano za niego okupu
z rчk ordyilcбw.

і zginчl

Jeszcze gorszct sytuacj~ zastal Adam Kisiel, gdy na poczчtku
sierpnia trafil na posiedzenie Rady nad stepowч rzeczkч Rosiц.
Tak jak poprzednik і on przybyl bez pieni~dzy. Kozacy podzielili si~ na tmy grupy: jedni chcieli isc na Zaporoze, а nast~pnie
dalej na Morze Czarne, drudzy zamierzali rozejsc si~ ро krб
lewszczyznach wojewбdztwa kijowskiego і bfaclawskiego, Illatomiast starszyzna sklonna byla do pozosta Itia na miejscu і paktowania z przedstawicielami wladz · polskich. Wreszcie, ро klбt
niach mi~dzy Kozakami, czeril porwala z kola chorчgiew і bulaw~, .zwolala wlasnц Rad~ і zaprosila na nіц starszy:zn~. Kisielowi udalo si~ starszyzn~ zatrzymac pr:Zy sobie, nie zdolal jednak przeszkodzic odroczeniu Rady na cztery tygodnie, ktбre
mialy Ьус spozytkowane na zgromadzenie si~ Kozakбw na Zaporozu oraz przygotowanie broni і amunicji. Nad Rosiц mial
odbyc si~ dalszy січg Rady (juz "generalnej"), na ktбrq Kisiel
winien byl przybyc z zaleglч zaplatц dla wojska.
Komisarz krбlewski nie wierzyl w mozl~wosc zaspokojenia
Zy.czen kozackich, przeto na wlasnч r~k~ usilowal pacyfikowac
wojownicze nastroje. Wysylal listy do starszyzny, namбwil Piotra Mohyl~ do delegowahia dwбch duchownych na lewy brzeg
Dniepru, Ьу naklaniali Zaporozcбw do posluszenstwa. Nawet
sfabrykowal rzekomy list krбlewski, w ktбrym Wladyslaw IV
obrazal si~ na Kozakбw nie dowierzajчcych monarszemu slowu. Nie .zapobieglo to jednak dalszemu rozwojowi wydarzen,
opбznilo je tylko о dwa tygodnie. Glбwnym motorem dziala:ri
kozackich stal si~ teraz uratowany od katowskiego topora Pawluk, zamierzajцcy obalic dotychczasowego "starszego" Torililenk~ і zajцc jego miejsce.
Prawdopodobnie w·polowie wrzesru.a,. 1636 r. Nizowcy тuszy
li na Zaporoze. W Krylowie czekala na nich artyleria. Najpierw
wyjechali Kozacy ·z pulku kaniowskiego, korsuilskiego і bialocerkiewskiego; w slad za nimi podчzyl na poludnie pulk perejaslawski. Liczba "wypiszczykбw" przekracza~a dwukrotnie ilosc
rejestrowych. Nad Ukrainч gromadzily si~ ci~zkie chmuty, ale. na ,
1
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Zaporozu bylo w miar~ spokojnie. Tomilenko utrzymal si~ przy
bulawie. Drobne zatargi wywolane ponawianymi zqdaniami wyplaty zoldu nie zaklбcaly panujqcego spokoju. Nawet kozacka. okupacja staтostw.a korsunskiego і niewpuszczenie don oddzialбw koronnych na leze zimowe nie doprowadzily do starcia. Na sejm, zwolany na marzec 1637 r., pojechala czteroosobowa :delegacja w skladzie: Bogusz Hrydkiewicz, J1acuk Sawicz
і Grzegorz Nuzny, zaopatrzona w instrukcj~ zawierajqcq glбw
nie skargi na krzywdy wyrzctdzone Kozakom przez starostбw,
upominajqcq si~ о pieniqdze і oznajmiajqcq, ze wielu Zaporozcбw
nie mogqc zniesc aktualnego stanu rzeczy pr:zenioslo si~ w granice pailstwa rosyjskiego. W tym tez. czasie zmarl Lukasz Zбlkiew
ski, obdarowany na lozu Sтierci wojewбdztwem brac}awskim. W pogrzebie wojewody wzi~la udzial delegacj.a kozacka,
ktбra prawdopodobnie przy okazji · odbyla naгad~ w Korsuniu і zadecydowala, аЬу przeprowadzic kolejnq rewizj~ rejestru.
W бwczas tez na Naddnieprzu zacz~ly rozchodzic si~ pogloski
о rzekomo pewnej juz wojnie Rzeczypospolitej z Turcjq. Na Zaporozu zgromadzily· si~ tlumy Kozakбw gotowe do wyprawy.
Rola pacyfikatora przypadla ponownie Kisielowi, ktбry wyrбsl
па najlepszego znawc~ Kozaczyzny і do ktбrego niemal bez
przerwy uciekano si~ w potrzebie, cz~sto z~dajqc od· niego spelnienia г.zeczy prawie niemozliwych. Tym razem, na szcz~scie,
przywiбzl ze sobq · cz~sc zaleglego zoldu, со spowodowalo rychlq · zmiari.~ nastrojбw kozaekich. Zaporozcy ро burzliwej naradzie. nie tylko zgodzili si~ powstrzymac od nieprzyjaznych krokбw wobec Porty, ale rбwniez ро raz kolejny zaprzysi~gli warunki ugody kurukowskiej і umozliwili przeprowadzenie rewizji
siedmiotysi~cznego -rejestru.
Wkrбtce okazalo si~, ze porozumienie oparte bylo na kruchych
podstawach. Ledwo· Kisiel opuscil оЬбz kozacki znajdujqcy si~
mi~dzy Rosiq а Ka~arlikie~, gdy znбw dotarly do niego wiadornosci о niepokojach wsr6d Zaporozcбw і prowadzonych przygotowaniach_ do wypr~wy za morze. Sprawy Chahatu .nie mogiy.
tym· raz_em stanowic _zadnego pretekstu, . sultan· bowiem uwi~zH
konkurentбw lnajet-gereja· і Kantemira, а w Bachczysaraju usta331

nowil rzqdy calkowicie sobie podporzqdkowanego Behadur-gereja.
Wiesci о zmianach na Krymie nie dotarly · jeszcze do dworu
polskiego, gdy z Warszawy ruszylo poselstwo do Inajet-gereja,
ktбre "ро drodze" mialo skarcic Zaporozcбw za jakis zimowy wypad na ziemie tatarskie. Z podobnymi pretensjami pod adresem
starszyzny wystцpil Pawluk, ktбry na wiosn~ powrбcil od Inajeta. Zyskal sobie wielu zwolennikбw, а na poczqtku czerwca
1637 r. przechwycil artyleri~ kozackq і sprowadzil jq z Korsunia na Zaporoze.
Obrazony Tomilenko zlozyl bulaw~, ale jego rezygnacja nie
zostala pr.zyj~ta. Nie zamierzal jednak ruszyc do walki bratobбjczej і ogram.iczyl si~ do wyslania listu do Pawluka, wypominajqc mu samowol~. 3 lipca w Kaniowie ·odbyla si~ Rada, na
ktбrej wysluchano odpowiedzi zbuntowanego watazki. Zach~ca!
w niej starszyzn~ і Tomilenk~ do przylцczenia si~ do niego; tlumaczyl, ze zabгal dziala, Ьо nie bylo dla nich miejsca na Ukrainie, а tradycja nakazywala, аЬу znajdowaly si~ tam, gdzie skarb,
а wi~c na Zaporozu; przestrzegal przed prбbami zbrojnego zgniecenia buntu і nawolywal:
Czy ni·e Ьу1!о1Ьу pi~ej і lepiej, gdy!by jednю bylo u nas toІWa:rzy
stwo, jedno wojtslkю, jeden Slt·ЗІI"SїZY, а me dwooh? -[...J B~dzcie cll.a nas
d10brzy і przy!Ьymajci•e ach~o z reszt~ kf1ejnot6w w01jsiЮowy~h, :іJьу
wspбlnde stac pmy skambie wojSkowy:m. Gdy k!rб1owi potrzeЬna b~zie
armia, to naІS :zma]dlme. [... J І b~dzd.e memia nasza w po!Юo·ju, а gdy nie
otrzymamy rozkazu, Ьу isc na wojn~ na morze lub l~dem, ~dziemy
rnieszkac wspбlnie na zwyczajnych miejscach naszych przy skarbie wojskowym, jego piJJruuj~-c .і n&kogo don nie d~czaj~ 29.

Progmm wyluszczony przez Pawluka byl jasny: Kozacy
majq swoje ziemie przyznane im niegdys przez kr616w polskich
.і na nich panuje pelna, kozacka wladza. Uznawali zwierzchnictwo
Rzeczypospolitej pod warunkiem niemiesza.nia si~ w wewn~trzne
sprawy Kozaczyzny, ktбrej wladza rozciqgac si~ miala az ро.
Kijбw і Bialq Cerkiew.
Tomilenko zachowywal si~ biernie, pomalu sklaniajqc si~ do
mysli przylqczenia si~ do buntownikбw. Wielu z nich nie mialo
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zadnej broni, zywnosc drozala Z dnia na dzieil, а WCЇqZ przybywaly nowe zast~py molojcбw, со zwi~kszalo trudnosci bytowania na Siczy.
Wladze polskie obserwowaly rozwбj wydarzeil ze wzrastajq-·
cym niepokojem. W kazdej chwili na Ukrain~ mogly uder.zyc polqczone sily turecko-tatarskie, tymczasem rniast spokoju, rodzilo
si~ tam nowe grozne powstanie.
Gdy wreszcie rozzuchwalony Pawluk rozeslal uniwersaly n ak а z u j q с е przylqt:zanie si~ do niego, starszyzna шnala, iz
miara si~ przebrala. Tomilenk~ usuni~to z urz~du, а nowym
"stars:zym" zostal wybrany pulkownik perejaslawski Sawa Kononowicz. Koniecpolski siedzial z wojskiem w Barze і nie spieszyl z pomocq, mimo ze tymczasem Pawluk, czy tez - jak sam
siebie nazywal - Pawel Michnowicz But, wyslal z Zaporoza na
Ukrain~ trzytysi~czny oddzial kozacki dowodzony przez pulkownikбw Pawla Skidana і Semena Bychowca. Ро Naddnieprzu
rozszedl si~ tez kolejny uniwersal zbuntowanego watazki, nawolujqcy do wylapywania zdrajcбw. Bunt zataczal coraz szersze kr~
gi. W r~ce Ра w 1uka dostal si~ wreszcie sam Kononowicz wraz
z pisarzem Onysz:kiewiczem, а kilku·dziesi~ciu dowбdcбw Kozakбw
rejestrowy~h przekradio si~ do Koniecpolskiego w obawie przed
utratq zycia z ·rqk powstancбw. Wsrбd sz1achty kresowej rozpocz~la si~ panika.
.
Hetman Koniecpolski wyslal na wszelki wypadek poslбw do
Pawluka, аЬу powstr.zymac go od krokбw wrogich Rzeczypospolitej, а jednoczesnie wystosowal uniwersal adresowany do wszystkich. urz~dnikбw ukrainskich, w ktбrym stwierdzal m. in.:
Napomilnam Waszmoo.ciбw imieruiem Jegio Кa-MeiW!Ski·e1j МЬSсі, abyscie. •kit6rzy Ьу tk•ol!wiek dю tej si~ swa!W'Ohliej •Jmpy przymd.e5Zalld, а stamt~d nie pokajawszy si~, w niedziel dwie nie wrбcili si~, onych za Kozaki nie poc;zytaИ і zadny-c.h іІІ11 nie dюpwS!cdiWІszy zЗJZyrwac wюwnJoS.Ci, kt6тe Kozakom, w regestrze Ь~qсус.ь і powimlosc.i swej przestrzegajq,cyieh,
na}e.Zq, pia.me sii~ о niJch stamlli і dio nmie oidsylaai. J,~elii/by:Soie tei ich
dmtac · nie mogli, abyscie W·asl7ll1loSc'iowtie onytм na 1J0111ach, drliecia'Ch
[!J karalti і ·domy roh Vl!IliЇ!Weaz оЬrбІсІііlі, gdyi l<epsm j.est rnecrz., z.еЬу pokrzywa ·n.a tym miejsau ros}a, ami.Zelii :і:еЬу si~ zd!raljcy Jego Кr61ewskiiej
Моосі і Rze~ypospolitej

tam mno.Zy:ld зо.
ззз

Pawluk tlumaczyl Koniecpolskiemu kroki podj~te przezen
przeciw starszy:lnie jako konieczne, twierdzil na przyklad, ze
wybrala ona na "starszego" Kononowicza, ktбry nie tylko byl
niegodnym tego urz~du, ale w dodatku takze "Moskalem". Gotбw byl natychmiast podporzqdkowac si~ wladzom Rzeczypospolitej, byle tylko otrzymal od krбla potwierdzenie swego ur:z~du,
chorqgiew, bulaw~ і b~bny. Protestowal przeciw nazywaniu Kozak6w buntownikami і tlumaczyl si~, ze nie moze wydac Kononowicza, gdyz odpowiednie Zqdanie Koniecpolskiego dotarlo na
Zaporoze juz ро straceniu nieszcz~snego "starszego".
Hetman odeslal list Pawluka kr6lowi, dodajqc od siebie:
Z tego pitsanti.a, ja:kiie posylam, zrozumie Wasza. Kr61ew.ska Mil:iosc
tego ch~opstwa. [... ] Wyma!Wiajз, si~ chorqgwiq і b~Ьnami, g.dy
trze:Ьa Ьronic pail!srtwa, gdy wimri Ьус w kШdej chwili goФQІwd, Ьо gdyby
przy kaildej na(pa.SCI ni~rzyjacielskiej azekiaH na chorqg:ierw od Waszej
Kr61ews1Юiej Mйos:cd, nigdy Ьу nieprzyjaciel,a tego nie zobac:z;yli! 31
Ziawz;i~te>sc

Koniecpolski proponowal krбlowi wystosowanie surowego napomnienia do zbuntowanych, rozlozenie na Ukrainie wojska ko-:ronnego na .leze zimowe і odbudowanie Kuqaku na wiosn~ roku nast~pnego. Obydwie strony tymczasem . przygotowywaly. si~
do rozstrzygajqcego starcia. Skidan, Pawluk і innї zwolywali
wszystkich do Moszen, natomiast Koniecpolski dowiedziawszy. si~,
ze Turcja aktualnie діе zagraza Rzeczypospolitej, postanowil ruszyc przeciw powstancom.
Z poczqtkiem listopada 1637 r. oddzialy koronne opuscily dotychczasowe miejsce postoju w poblizu Luczyniec nad Dn.iestrem
і ~kierowaly si~ w stron~ Dniepru. Koniecpolski sqdzil, ze rozlozenie wojsk na leze zimowe w poblizu buntownik6w b~dzie sprzyjac
spacyfikowaniu niebezpiecznych nastrojбw. Byl chory, wobec czego przekazal dow6dztwo hetmanowi polnemu koronnemu Mikolajowi Potockiemu. Wkr6tce szesciotysi~czna armia z szescio~a
dzialarhi ·znalazla si~ pod Bialq, Cerkwiq. Pod · koniec ·listopada
Potocki wystosowal do Kozakбw uniwersal nakazujqcy im na";.
tychmiastowe zaprzestanie "swawoli", ukaranie przywбdcбw buntu і wybranie nowego "starszego", ktбry mбglby zostac aprobowany przez hetmana.
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Demonstracja sily wywarla odpowiednie wrazenie. Chlopi stali si~ pokorniejsi, а cz~sc Kozak6w znajdujqcych si€; w Bialej
Cerkwi uciekla; inni, w liczbie dwustu, przybyli do obozu polskiego, Ьу ukorzyc si~ przed Poto~kim. Znalazl si€; mi~dzy nimi
r6wniez nowo wybrany, "pawlukowy" pulkownik kozacki, kt6rego przyj~to laskawie, chcqc w ten spos6b zach~cic reszt~ do poddania si~ Rzeczypospolitej.
Pawluk nie ruszal si~ z Zaporoza і krqzyly pogloski, ze znosi
si~ z Tatarami, szukajqc wsr6d nich sojusznik6w dla realizacji
swoich zamysl6w. Caly · ci~zar. walki, pertraktacji z wladzami
polskimi і podtrzymywania na duchu Ko.zaczyzny ukraiilskiej
wz!ql na siebie, jak .sam si~ nazywal, "Karp Pawlowicz Skidan,
pulkownik Jego Kr6lewskiej MoSci Wojska Zaporoskiego". Jego
pozycja ulegla powa:znemu oslabieniu, skoro okazalo si~ ze,
nie ma zadnego kr6lewskiego upowaznienia do wyst~powania w
imieniu monarchy і nie jest aprobowany przez Wladyslawa IV
jako pulkoW1Ilik kozacki. Z kён1сеm lis~opada na Radzie w Korsuniu Kozacy rejestrowi wystqpili przeciw niemu tak stanowczo, ze
nie pozostawalo mu nic innego, jak porwac chorqgiew і b€;bny
і wraz z kilkoma wiernymi sobie ludzmi uciec do Moszen. St~mtqd
znowu nawolywal ch~tnych do kupienia si~ wok6l niego. Tymczasem rozpowszechniano uniwersal kr6lewski skierowany do urz~d
nik6w na Ukrainie wydany w Warszawie 1 grudnia. Monarcha
informowal о rozka.zie wydanym wojsku," Ьу "nastqpilo na buntownik6w", а takze zach~cal podda:nych, аЬу
SWIO',je W!SZ~ie to
ich lron!fli!silrowali і jakю najsuтow'iej і najpr~ t~ SIW1ЗIWI01E: thшnd!l.i, . !klt6r.a niewdrz;i~ lask;i і do-
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Wkr6tce jednak polepszyl si~ nastr6j wsr6d Kozak6w. Do
Skidana dotarly wiadomosci, ze wreszcie z Zaporoza wyruszyl
Pawluk ciqgnqc ze sobq artyleri€;, а w obozie polskim zacz~ly
sіє: niesnaski spowodowane zatrzymaniem przez hetmana wojska,
ktбre mialo zostac rozpuszczone do dom6w . 1 grudnia. Ро targach. udalo si€; Potockiemu uzyskac prolongat~ tego terminu na
ЗЗ5

trzy tygodnie. W tej sytuacji niezbyt nawet straszne wydawaly
si~ Kozakom wiesci о przedluzajqcym si~ okresie zamarzania
Dniepru, со mocno komplikowalo komunikacj~ mi~dzy obydwoma
brzegami і ograniczalo mozliwosci rekrutacji, а przeciez na Zadniedprzu - jak stwierdml Potocki - "со chlop, to Kozak''.
Grozba rokoszu zostala zazegnana przez hetmana polnego 10
grudnia. W tym czasie Pawluk nie polqczyl si~ _jeszcze ze Skidanem, со dawalo przewag~ oddzialom koronnym. Ruszyly wi~c
spiesznym marszem z Rokitnej na Bohuslaw і Korsun, а nast~p
nie .zacz~ly si~ przeprawiac pг.zez Ros na teren opanowa:ny przez
powstanc6w, Ьу jak najszybciej zetrzec si~ z nimi w polu. Ale
sytuacja zn6w ulegla zmianie, 15 grudnia bowiem Pawluk dotarl
do obozu w Mosznach і wzmocnil sily buntownik6w. Wkr6tce pojawily si~ tutaj r6wniez przednie straze polskie dowodzone przez
stramika koronnego і starost~ kaniowskiego Samuela I:...aszcza. Ро
przeprawie przez Ros w rejonie Sachn6wki gl6wne sily stan~ly
pod Kumejkami, wsiq le.Zqcq mi~dzy Mosznami а Rosiq.
16 grudni.a doszlo do bitwy, kt6ra rozstrzygn~la о losach powstania і sa·mego Pawluka. Komcy rusz.yli na wojsk1a koronne
w szyku taborowym. Ich liczebnosc oceniano. na 23 tysiqce ludzi,
z kt6rych wielu bylo uzbrojonych jedym.ie w piki і siekiery. Ilosciowa przewaga nie zdolala przewazyc szali zwyci~stwa na stron~ powstailcбw, mimo okazanego przez· nich bohaterstwa. Swiadek bitwy relacjonowal:
przy,patrzyl nastt'НJUjqІCemu ahropsitiWІU, iz t·abarean w
s.prawmd.oe ШZ!іе, na czele drzri.al crz;tery, na Srodlw раа-~,
w · za.ІWaJiiC'ini раа-~ pг01wadm, а :Ludzi. Sirlodkiem wo.zбrw ~ysi~cy d!Wadzi~
C·ia trzy pruikami і setmiёiand. do'hrze po.dzietanemi s,prarwuje, І1Ііе moze
wojska tego nazwac potworetn, iz przeciwko dostojnosci Jego Krбlew
slciej Мобсі Panu &wemu МiloSoirwemu, pmooiwllro Rzeczypospo~ej, przeoiwtko hetmanowi, w.ojs'lro korrOIIШlemu, tak Simialo, ltalk: oohiOifmie, tak ZІr~ctzКІtо

siesc

si~

t~edy

rz~6w

nie idq зз.
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Pawluk, napotkawszy na drodze nieprzejezdne blota, musial
okrqzyc wies, przez со narazil si~ na uderzenie z boku. Nim doszlo do przegrupow~nia, tabor ulegl rozerwaniu, powstalo zamieszam.ie і zaczql palic si~ proch zgromadzony na wozach. Zaci~336

ta ·wa1ka trwala do p6znej nocy. Zgin~lo wielu zolnierzy polskich,
ale znacznie powazniejsze straty 3poniesli Kozacy. Zabitych powstaiic6w liczono na 4-6 tysi~cy.
Nazajutrz
odtr<l!bicmo k0111!i.e narpa;w.ac, а w tym ozas:~e na poЬo,jawd!sku w:iele
z Ja5nie Wlielmorim.ym Panem Hetmam.em jechalю, tedy dawne
t:owa;rzystw-o priZyznawalo to, iz nigdy w talcim ~u; а taik: dl:u:go me
bywa~o і n&e 'W!idcieii tak wLelJkd,ego tlгurpa, jallro Sq woj,ownikami, na
placuZ-4.
Ichmosoiб;w

, Skidah uciekl, а faktyczne dow6dztwo nad powstaiicami przejql· D:ymitr Tymosz-ewicz Hunia. Zdolal jako tako uporzqdkowac
szyki, ponownie zorganizowac tabor і rozpoczt=tl odwr6t. Potocki,
widzqc zm~czenie swoich zolnierzy, nie gonil uciekajqcych, lecz
rozlqzyl si~ na nocleg. Dopiero ро dwбch dniach ruszyl za Pawlukiem, kt6ry przez Czerkasy podqzal dalej na poludniowy wsch6d,
Ьу zatrzymac si~ pod Borowicq oddalonq od Kumejek о okolo
100 km. Tutaj dopadly go wojska Potockiego і zacz~ly przygotowjwac si~ do obl~zenia obozu przeciwnika. JednoczeSn.ie Kisiel rozpoczql pertraktacje, zqdajqc zaniechania dzialaii powstaiiczych і wydania przywбdcбw buntu. Kozacy juz wczesniej stracili ducha walki. Tym latwiej bylo nam6wic ich do kapitulacji.
Usun~li z urz~du Pa.wluka wybierajqc na jego miejsce blizej nie
znanego nam Kairskiego. Pawluk usilowal uciec, ale napotkawszy straze. polskie wycofal si~ do о bozu. 20 grudnia przez. caly
dzie:б. wazyly si~ losy powsta:б.czych watazkбw. Nazajutrz Pawluk і Toш.ilenko zostali wydani w ТЕ;)се Potockiego, przy czym
Kisiel zar~czyl, ze zachowajq zycie. W Czehryniu zlapario dwбch
innych: Kuzi~ і Kiryla, Skidanowi natomiast udalo si~ zbiec.
· W wigili~ Bozego Narodzenia Kisiel і brat hetmana polnego
koroГ..nego Stanislaw Potocki udali si~ do obozu kozackiego. Na
zwolanej Radzie oswiadczyli Kozakom, ze сі w boju utracili
klejnoty wojskowe:;, а przez nieposluszenstwo takze wolnosci, kt6~Y:qli si~ dotychczas cieszyli. Kairski zlozyl urzqd, oddajqc Kisi~lowi bulaw~t piecz~c і buiiczuki. Bez zadnego tez sprz~ciwu
podpisano podyktowane przez stron~ polskq warunki. Bylo to
zbiorowe przyznanie si~ do dokonania przest~pstwa:
22- Na dalekiej Ukrainie
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Му

poddЗJni: LeJW1kю !Ju;ЬnoW1S1ki і Lurtaj aІSЗu~orwie WIOjGq.I!JDiiwy czerlkaSki, .Anldmej Laihooa kaniOIWSik!i, Нr~aj
Chomircz ·czehl!"yllis1~i, Maiksym Nies~erenilw korsш1si1ci, Ilijasz K·ararimoJW'icz
per·ejatsila:wsllci, Ja~cyma Ьia~oc.erІkiewstk\i, Tereszfioo jablonOWSik'i. - puШrow
ni·cy, Вohdam. і НЗІSІZа s~owie, Вohda!n OhJmli,elniclci piJs~, W'SZytSІCY przy
ty;m zwri.eгzюlшriJcy, altaJmaini і azeril, Ьrаюіа mo~ojcy, wojslko J~ К'Гб[ew
skiej_ Moroi Za\porooЮie, [... ] wymiЗ!Warny, iZ оо 1Julbo to SltaJros[ naszy,
luЬo my wszytSІcy · wystqpi.Li, zeS!ny nie pami~jq.c · na lroruikoJW:ski}. k<Omisjq., ki'IWiq. naszq. pisanq. ·і poo-zq.diku przez [... ] na~·zegJO · hetmana
koronnego wojsku Zaporoskiemu postanowionego, przysi~g~ naszq. tamze
wykonam.q., · p~ecrmej staтszyrzm~, роdаІІЩ nam 7JWieгzclш'IOSciq. Je@O :IOrб
lewІskiej MOOcd w ra:dzie па ROSJOIW'ie [... ], meprzyJSf\;Іojlniie w~arЬi,jaШi і armat~, z. Zapotooza za tq. pгzy!szed!szy, w Czooka:saeh wrm~:Ьi, а poltem nad
zawarty regestr WQjs:ka ZapOIГOskiego і licZІb~ od Jeg,o К!rбJ.ewskiej ·М:ОО
сі і RzOOZY1POOpo'lЗ:tej pO!ZWOil1 QШ\ siedem tys'Їt}CY, :zЬUJI11tQWЗJWISiZY і pii'ZYjq.W'Szy do. ·sd·ebie posp61stwo, waгlyJdSmy si~ ze stars·zym naм.:ym Pww,.
luk~em pfzy.jsc pod wojs:kю k,Q:rІOIIlii1e· і z [ ... ] hetman.em poilinym k!Oil'IOO'Шlym,
na usk.r:OI!ridenrie :niesz~cz~nych na,szyJch Ьuintбw <Zes~a!Ilym, ZW'.ЇieSC b,if:lw~,
t·edy tcшn.Ze, zam па placu tej Ьfiltlwy, mi~dzy Mюsz:namli. а Кumejdm.m1
[... ], ze ad ryoerstwa kотОІІШ1:еgю і taJborr n21sz rozerwaJily, і aг.mata SJtrnCQЛa [ ... ], а wi~·ksza сІZ~с wojska trulpem pad1:a; <C~statek nas ten, ze [ ... ]
hetm,an poLny koronny, dos.ze/d~s'Zy z wajskiem kOІronJnym w Booowilcy
za Czetl1kasa1mi, &prІaiW'ied1iwy;m sqrdem ВOzym, na tym . rniejlscu, gdz.ie
stall"lsz~na pieгw,ej s:waJWOliniie wy:zaJЬijaл1a byla, . osaidz1il і s:zancami otoczyw:s.zy srzJtuтmem chІCial kQII'lJЗc, tedy my wszyrscy [...] sup1:i:ЮowaJ.ІiSmy
і prosilli mHosierd2Jia u JaSn:ie Wi,eiІJmІOOmeigo J,egomo!Sci Pana he1m.ana
pol.nego k:Jooorшщgo, а s.ta~rs.zyoh nЗJszyrah, ~61rzy паs do taJk<iego U!I)Qdku
і wszystkiego zlego przywiedli: Pawluka і Tomilenka, і kilku inszych
wy·daiiJSmy, а SkildёШ1:a, ja1ro tyc'h'z.e bUII1itбlw al\llt1ora, iz UISIZed1, wszyscy
ogбlem ,popmysi~gamy wyoodeic і stЗІWic go d1o гq.k [ ... ] heilmana po[tnego ko:гonJnego obO!Wi.qzujemy si~.

sЮ~i;

[...]

m~ernd

JaCІUk

Komisarze nie zgodzili sіє: na wybбr "starszego" sposrбd· Kotak ze wybrano tylko pulkownikбw. Tymczasowe zwierzchnictwo powierzono pulkown:fkowi perejaslawskiemu Iljaszowi Karairnowiczowi, "ktбry statecznie nie wiqze sіє: do buntбw".
Wyznaczono poslбw kozackich do krбla, senatu і hetmana
Koniecpolsk:iego.
zakбw,

Со si~ tycІZy . Zapooooa Sltwierozano dalej cz6ln6w mOil'Sk:Jirc~h
stra:Zy ZWY!Cza~j, oioowiqш.jemy ·si~: iz skooo Ь~іе WSkarLaiil'ie •.Ja.Snie
Wielmoznych Ich Mosciбw Panбw hetmanбw koronnych і komisarzбw na to
nazna.czonyrch, gotow!LSтy ro.szyc sd~;. ozбmy, gd~~e bt}diO.e rozkazmie
і
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takie, popalic і czern, ktбtra Ьу nad licZІb~ naznaczocrщ do Sltrazy tam
byla, z Zaporюli·a wyp.rowadzic; с:о s.i~ za.s tYІcZy samyюh r·egestrбw, k:tбre
na 1en czas kl~skct sct po•miesmne, te:dy pod1d·ajemy S·i~ po1d mi1os1eind•zie
і wol~ J~o R!r61ewskJiej Мо5сі і WszYІstkiej Rzeczy,po:spolitej t:udzi·e:Z Jasnie W!iehnoim.Y,ch Ioh Moki6w PaJnб;w h~manб·w kmionny.ch; sq w€tHug
tego komtputu, kJt6rych Ich Mosc Parrюwie komisarze sp01'1ZqІdrLq і w takim
poІГZqІdk:u, w jatkim n.3!s same mйosi·err<lzie Jego ~rбilewskiej Mo•soi [...]
miec zec.hice, і w z·upeliaej w·ierze, cnooie і podІdan'SitWІie Rzelczy(PO:SІpoH
tej tiїWac na patoonne czasy b~dz1emy.

Na dokumencie kapitulacji borowickiej wyciSпi~to piecz~c
kolo ktбrej widmialy slowa: "Bohdan Chmielnicki,
imien~em wszystkiego wojska J ego Krбlewskiej Mosci Zaporoskiego, jako pisarz wojskowy przy piecz~ci wojskowej r~kq wla.

wojskowч,

snч" 35.

Ten sam Bohdan Chmielnicki, pisarz wojskowy, wyznaczony
zapewne przez Potockiego, Ьус moze za namowч Kisiela, stanчl za dziesi~c lat wraz z Kozakami przeciw Rzeczypospolitej
і rozbil na glow~ oddzialy koronne dowodzone przez Mikolaja
Potockiego, wбwczas juz hetmana wielkiego koronnego.
Kapitulacja borowicka nie konczyla dzialan wojennych na
Ukrainie. Kilkti watazkбw wal~salo si~ jeszcze ро okolicy, а jeden z nich - Kizym, nie wiedzqc, со si~ stalo, pospieszyl nawet
z .pomocq swoim wspбlziomkom. Wkrбtce wpadl w r~ce rejestгowych, ktбrzy od Bozego Narodzenia w liczbie tr.zech tysi~cy
towar.zyszyli oddzialom polskim maszerujqcym na Lewobrzeze.
W okolicach Lubniбw grasowali Skidan, Kukla, Skrebec і syn
Kizyma, zwany Kizymiemkq. Ten ostatni rбwniez rychlo znalazl si~ w niewoli.
Przez Ukrain~ przetoczyla si~ fala represji. Szlak od Perejaslawia do Nizyna, ktбrym kroczyly oddzialy Potockiego, znaczyly szubienice і pale z cialami powstancбw. Stracono Kizyma
і. Кizymienk~, а ich odci~te glowy straszyly mieszkancбw Kijowa,
gdzie zostaly przewiezione і wystawione na widok publiczny.
Prбcz tego szlachta dzialala na wlasnq r~k~, mszczqc si~ na poddanych, ktбrzy przylчczyli si~ do buntu.
15 lutego rozpocze:to w Trechtymirowie sporzqdzanie nowego
rejestru kozackiego. Rejestrowych zmuszano do skladania przy339

si~gi oddzielnie, pojedynczo, а nie tak, jak to praktykowano dotychczas, calymi pulkami. Pod koniec miesiqca -vvinni byli stawic si~ w Krylowie u rotmistr.za Mieleckiego, а nast~pnie ruszyc z nim na, Zaporoze. W Siczy zamierzano uzupelnic rejestr
і wyprowadzic z niej zar6wno Kozak6w, jak і znajdujqcych si~
tam jeszcze "ludzi swawolnych".
Rejestrowi prбbowali na wlasnq r~k~ szukac mozliwosci ~la
godzenia represji і ро kryjomu wysylali poslбw juz to do Koniecpolskiego, juz to .do krбla Wladyslawa lV. Ich listy і prosby
pozostawaly jednak bez odpowiedzi ..Natomiast w czasie obrad
sejmu,. kt6:r;y rozpoczql si~ 10 marca 1638 r., sci~to і ppcwiartowano w Warszawie Pawluka wraz z dwoma wspбltowarzysza
mi. Na kilka dni przed egzekucjq, 6 kwietnia, "hetman Ko:niecpolski skladal dlugц relacj~ z transakcji z Kozakami. Publicznie
pod nogi. krбla rzucano zdobyte chorqgwie і pгzyprowadzano jen~6w kozackich" з6.
Hetman przedlozyl tez wlasny projekt rozwiqzania sprawy
kozackiej. Zawarl go w memori,ale "Skrypt podany od Jego Mosci Pana Krakowskiego ·[ ... ] na sejmie z strony zatrzymania w porzqdku Kozakбw". Wedlug tej propozycji cala starszyzna miala
~kladac si~ z szlachty, а na jej czele winien byl stac komisarz
krбlewski podlegajqcy bezposrednio hetmanowi koronnemu. Porzqdku stmeglaby 800-osobowa gwardia oplacana przez Rzeczpospolitц. Rezydencjц komisarza bylby Trechtymirбw, а prбcz
tego w odbudowanym kosztem 20 tysi~cy zlotych Kudaku znajdowac si~ mi~l .garnizon skladajqcy si~ z 700 zolnierzy.
Sejm uchwalil dwie konstytucje zatytulowane: "Obrona Ukrainy" і "Ordynacja wojska zaporoskiego regestrowego w sluzbie
Rzeczypospolitej b~dqcego". Juz pierwsze zdania "Ordynacji"
swiadczyly, do czego zmierzajq wlad.ze.

Lubo to je&t na.sze SIZ.C:Z·egбaюe w s;pr:a.;WІOW:a:I11iU pai:цst.w ty,ch p:гa,gnie
nie sz·ukac iakkh okazji, w kt6ry1ch Ьу doznawali zaмr.srze w.iermi poddani naszej laski kirбlewskiej, lecz iZ swawola kOiza·c.~a ta...lt si~ Ьa.rdzo
wyuzdala, ze tez uskioo.miajqc jq, pz;zY,szlo WІojs1oo .nasz·e .і Rzece:y.po:SipoldJtej

pmeciW!ko !Піт ruJszyc і waJk~ z mmi stoczyc. А gdy za zdair.zetniem
Ьoskim, j·ako W!szystkic.h wojs.k zclst~pбw Pana, pagгorniwszy je і poІГatziw.szy,: od · Rzece:ypOSJPOlitej w.isz(lce niebezpiecz.ensrtwo odw.rбciwszy,
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ws\ze!Jkie tedy ich da.wne prawa,- starszenstw~, p:rerogatywy, dochody
і і~е godlnosci przez wieгne poslщ~li ich od przodk&w na:szych habyte,
Іі3. teгaz pr:zez t~ rebe1i& S·tracone na wieczne cza:sy im O(lejmujemy,
chcqc mi.ec ty.ch, ktб1ry~h losy ІW·ojny zy;wych zostawily z а w с h 1 о р у
о 'Ь r б с о n. е р о s р б 1 'S .t w о [podkr. w. А. s.] 37

Rejestr zmniejszono do szesciu tysi~cy, mieszkancom miast
zakazano zwiqzkбw z Kozakami, wyznaczono komisarzy do oznaczenia gгanic "wolnosci" kozackich, w reszcie spraw powtбrzo
iю zalozeni·a zawarte w projekcie Koniecpolskiego.
Kwestie te musialy Ьус rozstrzygm~te dosc wczesnie, skoro
juz 1 kwietnia Wladyslaw IV nadal Maciejowi Domanskiemu,
zolnierzowi z chorqgwi Samuela Laszcza, ~,doЬra wszystkie ruchome і nieruchome рЬ Jacynie Zylinskim і Jacku Ostranicy, Ко. zakach kijowskich, rebelizantach, do dyspozycji naszej przypadle" зв .
. ,,Ordynacja" ustalala tekst przysi~gi "starszego komisarza":
Ja N. pгzyrsi~g.am РаІІш Bogu w T.rбjcy Swi~ej jedynemu, iZ да
tym urz~dzie Najjasniejszemu Wladyslawowi IV, Krбlowi Panu memu,
і jego sUІkceoorom krrбJom po1skim і RJzecz~ospolitej wieтnie і zyczli'w~e
sluzyc, swawol& kozack& z moznosci mojej hamowac, buntom ich zawczasu zabiegac і о nich zawczasu hetmana koronnego przestrzegac,
uk.rzywdzonym od K01mk6w . spraw.iedHwo.Sc czymic, а im krzy:wdy zadnej
і ni~:a(W1C>Іs.c.i nie czynic, aJe si~ podlu·g api:salnia t~ zachoтwac і ro.zkazania hetmanskiego we wszystk:im slиchac Ь~~· Tak mi Panie ~о~~
dopomбz і m~ka J ego Swi~ta.

J edynie setnicy і а tamani mieli Ьус powolywani sposr6d ко.:..
~akбw

"dobrze nam і Rzeczypospolltej zasluzonych". Na koniec
stwierdza!Ilo:
Warujemy tez to, аЬу Ko;zacy w odlegJ.ejszych ~rajach uk:r,a,iml:yc~
·czerkas, Czeh!rynia, ~oгsui!lia) і w ilnszych mialstach na sa.mej
UkтaiJlllie b~dqcyc.h, gd.zie dla illi·ebezpieozenstw:a od pogan mieszkac muszq, nie mies2)ka1i і dбbr swokh w miaІSta·ch tam nie mieli, аЬу si~ im
przez to rw lwp:ie mieszJkanie odci~la. wszelka okazja do SJChadmk, а za
tym і do bantбw 39.
(kгom

О ile na Naddnieprzu, wsz~dzie tam, gdzie kwaterowaly oddzialy koronne, przycichlo, о tyle Zaporoze nadal pozostawalo
niestlumionym ogniskiem buntu. Podj~ta na przelomie Iutego
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marca wyprawa dowodzona przez Mieleckiego zakonczyla si~
fiaskiem, zacz~ly si~ bowiem juz roztopy і r.zeki ukrainskie okazaly si~ nie do przebycia. Wsz~dzie na przeprawach czekalї powstailcy, nie przepuszc.zajq.c -zolnierzy na poludnie. Wyslannikбw
Mieleckiego, ktбrzy wiezli list z zq.daniem wydania Skidana, uwi~
ziono, а odpowiedz (oczywiS<:ie odmownq.) pozostawiono w nocy
na jakiejs samotnie rosnq.cej brzozie. Со gorsze, rejestrowi uciekali za porohy do swoich pobratymcбw. W tej sytuacji Stanislaw
Potocki postanowil wzmocnic zalogi w Czehryniu і Krzemienczuku oraz zatrzym.al przy sobie te chorq.gwie, ktбre mialy z Zadnieprza ruszyc na ziemie polskie.
W polowie kwietnia nadeszly do Perejaslawia, gdzie znajdowala si~ glбwna kwatera rejestrowych, trwozne wiesci о rozpocz~tych przez Skidana dzialaniach wojennych. Wygral drobnq. potyczk~ pod Czehryniem; inne jego oddzialy rozbily zalog~ w
Krzemieilczuku; opanowal takze kilka przepraw na Dnieprz.e.
Sq.dzono powszechnie, ze glбwne uderzenie zostanie wymierzone
w Perejaslaw, tymczasem zasadniczy trzon oddzial6w Skidana
dowodzony pnzez Jakuba Ostrzanina (Ostranic~?), prawdopodobnie wybranego juz przez powstanc6w na atamana, poszedl od
Krzemienczuka w gбr~ · Psioly na Omelnik і· Ho1tew.
Ostr~anin zajq.l Holtew wraz z zamk~em і pospiesznie wzniбsl
dodatkowe umocnienia przygotowujqc si~ do dlugotrwalej obrony. Z poczq.tkiem maja pod miasto podeszly oddzialy Stanislawa
Potockiego. Pierwszy atak 111а szance і waly nie powi6dl si~ zupelnie. Ostr.za~in spalH most prowadzqcy do twierdzy і w nocy
wyprowadzil cz~sc powstanc6w na tyly oblegajq.cych, urzq.dzajq.c
zasadzk~. Gdy nazajutrz ruszono znowu do szturmu, obroncom
udalo si~ odciq.c oddzialy najemne od reszty wojsk koronnych
і wybic _je niemal doszcz~tnie. W tej sytuacji nie pozostawalo
nic imlego, jak odstq.pic od obl~zenia. Tak tez. uczynil Potocki,
kierujq.c si~ w stron~ Lubni6w. Mial poza tym nadziej~, ze jego
odwrбt wywabi obronc6w z twierdzy, а w bitwie na otwartym
polu liczyl na zwyci~stwo.
Tymczasem Ostrzanin zostal panem prawie calej poludnio'wej cz~sci Lewobrzeza, mбgl liczyc na portюc z Zaporoza і ze
'strony ·кo.zakбw Donskich.·. Stal si~ jednak zbyt · pewny siebie
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і rozzuchwalony sukcesem holtewskim ruszyl beztrosko w poscig za oddzialami Potockiego. 16 maja doszlo do bitwy pod Lubniami, w kt6rej na atakujq.cych :z marszu powstanc6w uderzyly
chorq.gwie polskie і zmusily ich do ucieczki. W nocy Ostrzanin
uciekl .si~ do podst~pu і pognal konie na. szance bronione przez
Kozak6w rejestrowych і zolnierzy najemnych. Wzi~to je za atakujq.ce oddzialy · powstancze і otwarto ogien. W powstalym zamieszaniu Ostrzanin wycofal si~ spod Lubni6w, pomaszerowal
spies2'Лlie w kierunku Lochwicy. Nazajutrz _ruszyly :za nim w poscig chorq.gwie koronne. Zamiast OstrzanЬ.a na potkaly przeszlo
dwu tysi~czny oddzial Za porozc6w oraz Kozak6w Doilskich, kt6rzy spieszyli z pomocq. powstancom і min~li si~ z nimi w nocy.
Wywiq.zala si~ zaci~ta, trwajq.ca caly dzien walka. Wreszcie, nie
majq.c innego wyjscia, wobec zarysowujq.cej si~ wyraznej pгze
wagi oddzial6w Potockiego, wydano dwбch watazkбw: Murk~
Putywlca і jakiegos Rypk~ (!). Nie powstrzymalo to jednak, а
wr~cz zach~cilo szlacht~ do dokonania istnej rzezi wsr6d zdajq.cych si~ na jej lask~ buntownik6w.
W krбtkim czasie Ostrzaninowi udalo si~ zgromadzic tylu
ochotnik6w, ze z nadwyzkq. uzupelnil poniesione straty. Wra'Zz nimi zajq.l pozycje pod Lukomlem, w odleglosci okolo 21 km
od Lubni6w.
Lewobrzeze ponownie stan~lo w ogmiu. Pojawili si~ nowi watazkowie: Soloma; Nestor Bardaczenko і inni. Ostrz~nin umac~al si~ w zalozonym obozie, а Bardaczenko ruszyl na Kijбw.
Atak na miasto nie po~i6dl mu si~ jednak zupelni~ і zaatakowany przez Laszcza musial ratowac si~ rejteradq.. Тymczasem
na lewy brzeg Dniepru spieszyl juz, zgromadziwszy spore zast~
PY :Zqdnej zemsty szlachty, Jeremi WiSпiowiecki, pragnчcy ratowac wlasne dobra przed grozq.cч im ruinч. Wkr6tce polчczyl si~
z Potockim.
W r~ce polskie wpadl przypadkiem jeden z pulkownikбw
Ostrzanina, Sekeriawy. W czasie przesluchan zdradzil plany powstancбw, со w powaZпym stopniu ulatwilo zorganizowanie poscigu· za ich gl6wnymi silami. Wsr6d buntownik6w zac.z~ly si~ wasnie; z dnia na dzien upadala ch~c do walki. 13 czerwca w rejonie
Zolnina jezdzie polskiej udalo si~· rozerwac t_abor kozacki і wy-
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wolac tak

wielkч panik~,

ze Ostr:zanin z grupq najwierniejszych
zwolennikбw zrezygnowal z dalszego stawiania oporu і uciekl za
rosyjskч granic~. Pozostale w polu oddzialy powstaiic6w bronily
si~ desperacko, zadajцc nawet spore straty oblegajqcym. W nocy,
pod kierownictwem wybranego na urzцd hetmanski Dymitra
Huni, wzniesiono waly obronne і utworzono szaiice.
Dzieii 14 czerwca rozpoczql si~ od kanonady artyleryjskiej.
Pociski rozrywajцce si~ w obozie kozackim przyczynialy wiele
szkбd powstaiicom. Сhсчс nie chcqc, wyrazili zgod~ na rozpocz~cie pertraktacji, w ~czasie kt6rych nadeszla wiadomosc, ze
Skidan zostal smiertelnie ranny w walce z chorцgwiami Potockiego. Rozmowy nie przyniosly jednak zadnego rezultatu, Hunia walczqc wycofal si~ о kilkanascie kilometrбw w kierunku
Dniepru, w rejon ujscia Suly, і tam zatrzymal si~ na uroczysku
Starzec. Bylo to miejsce wymarzone ·do obrony. Otaczaly je nieprzebyte blota, z jednej strony przytykalo do Dniepru, а oprбcz
tego powstaiicy wzniesli dodatkowe umocnienia. Stanislaw Potocki dzialal jednak umiej~tnie і odpowiednimi sformulowaniami
wydawanych uniwersal6w doprowadzil do sklбcenia starszyzny
і czeгniq. Pertraktacje trwaly kilkanascie· dni. VI/ okrqzonym
zewszqd о boz'ie zaczql si~ glбd.
Н unia gotбw byl podpisac porozum.ienie na warunkac;.h ugody
kurukowskiej. Бус moze Potocki zgodzilby si~ na to, ale byl
zwiчzany P.ostanowieniami sejmu. Mijaly dalsze dnie, а sytuacja
nie ulegala zmianie. Polacy ostrzeliwali z dzial о.Ьбz powstaiic6w, а сі z kolei rewanzowali si~ im nocnymi, а nawet dziennymi wypad.ami wprowadzajqcymi zamieszanie і niepokбj w szeregach oddzial6w koronnych. Wreszcie 4 sierpnia 1638 r. Potocki ruszyl do generalnego szturmu, jednoc:zesnie okazalo si~, ze
Polakom udalo si~ przechwycic znacZ'nq cz~sc skierowanego do
powstanc6w transportu z zywnosciq. Kozacy wprawdzie szturm
odparli, ale wyrazili zgod~ na uklady.
Warunki zawartego porozumienia okazaly si~ nadspodziewanie lagodne. H1unia skorzystal z ogloszonej ро cichu amnestii
і wraz z grupq wsp6ltowarzyszy umknql do Rosji. Kozacy rejestrowi, ktбrzy stali przy boku Potockiego, zawarli ugod~ z "obl~
zonymi .na Starcu towarzyszami rejestrowymi", zobowiqZUjqC si~
3Н

wzajemnie do nie wyst~powania przeciw sobie. "Swawolna czern"
zdala si~ na lask~ kr6la і hetmana, wyrazajцc nadziej~ na zachowanie dawnych wolnosci zaporoskich. Z poczцtkiem wrzesnia zwolac miano Rad~, kt6ra Winna wylonic posl6w do krбla.
7 sierpnia 1638 r. kampania ukrainska zostala zakonczona 40 •
Posiedzenie Rady odbylo si~ w ustalonym terminie, w Kijowie. Postanowiono, .Ze odtцd artyleria kozacka znajdowac si~ b~
dzie w Kaniowie; а utrzymywac jц w nalezytym porzцdku miala
zaledwie dwudziestoosobowa zaloga z pus.zkarzem na czele. W
sklad wybranej legacji do Wladyslawa IV weszli: Roman Polowiec, Bohdan Chmielnicki, Iwan Bojaryn і Iwan Wolczenko. Mieli zapewnic krбla о wieгnosci wojska kozackiego і zlozyc przyrzeczenie przestrzegania postanowien uchwalonych przez sejm. Oznaczalo to calkowite podporzцdkowanie si~ zasadom zawartym w
"Ordynacji wojska Zaporoskiego".
W grudniu, juz ро powrocie posl6w, odbyla si~ kolejna Rada
zwolana nad Rosiq, na uroczysku Maslowy Staw, na kt6rej hetman Potocki mianowal k<?misarza і pulkownik6w kozackich. Komisarzem zostal Piotr Komorowski, pulkownikiem czerkaskim rotmistrz Jan Hizycki, perejaslawskim - Stanislaw Oldakow~
ski, kaniowskim -- Ambrozy Siekierzy:rlski, korsunskim - Kiryk
Czyz, bialocerk.iewskim - Stanislaw Kale:бski, czehrynskim Jan Zakrzewski. Dalej, juz sposr6d Kozak6w, mianowano asaul6w 'wojskowych, pulkowych oraz ataman6w sotennych. Na koniec wszyscy obecni zlozyli przysi~g~ na wiemosc kr6lowi і Rzeczypospolitej. Uczestniczцcy w Radzie na Maslowym Stawie hetman polny koronny ·Mikolaj Potocki nie ukrywal zadowolenia.
Na Ukrainie znowu zapanowal spok6j pilnie strzezony przez
zalog~ odbudowanego Kudaku, oddzialy koronne, stale juz teraz
obe.cne na Naddnieprzu, і szlacht~, gotowц do szybkiej reakcji
na kazdq wiesc о wszczynajцcych si~ zamieszkach.
Czasy "zlotego pokoju" trwaly, a.Z do 1648 г. Magnaci і inni
wlasciciele majqЦ{6w ziemskich stosunkowo szybko zapomnieli
о gorzkich doswiadczeniach niedawnej przeszlosci. Tymczasem
w miar~ uplywu lat "zloty pok6j" coraz bardziej przypominal
bytowanie w bezposrednim sqsiedztwie beczki z prochem. Wystarczyla tyl~o iskra ...
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1з М. HruІszerw:slki, dz. cyt., t. 7, s. 83.
14 A.JZR, CIZ. З, t. 1, Kijбw 1863, s. 2.
15 AJZR, cz. 7, t. 2, s. 367.
1& Tanrie, s. 153.
11 М. Hru:szew:Siki, dz. cyt., t. 7, s. 91.
1s Cylf;. za: F. Ra~w,tta-GaІWгoГ..:Ski, Kozaczyzna ukrainna ... , s. 34-35.
19 М. Hroszew~sik:i, dz. cyrt;., t. 7, s. 100-102.
·,
20 Tam±e, s. 106.
21 Z. Wбjc-ik, dz. cyt., s. 23.
22 S. М. Sooowliew, Istoтija Rossii s driewniejszich wтiemien, kn. З,
t. 6, Moskwa 1960, s. 495.
tз Tam±e, s. 576--577.
24 Cyt.
za: Z. Spiera1Siki, Awantury moldq.wskie, War.szawa 1967,
s. 127.
25 Narodni perlyny, Kijбw 1971, s. 53-54.
2в AJZR, cz. З, t. 1, s. 6.........18.
8

S.

Lu1Ьer

WбjciJk,

WaТІSІZawa

тegistrieтten

-u.

Р.

Zaporogeт

ROZDZIAL TRZECI
1 Eryka Lasspty і Wfilhelma Beauplana opisy
134-135.
2 D; І. Ewar:nidki, Istorija ... , t. 1, s. 392.
3 Eryka Lassoty і Wilhelma Beauplana opisy
4 'Dзлnze, s. 128.
s Tam.Ze, s. 129.
в T·amze, s. 130.
7 Tamze, s. 131-132.
в Tamze, s. 132.
9 Tam.Ze, s. 133.
10 Naтod.ni peтlyny ... , s. 7.
11 Na ciche wody .•. , s. 69-70:
1! т.arn.ze, s. 67.
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Ukтainy .•. ,

s. 123-124,

Ukтainy ... ,

s. 127-128.

tз

S.

М. SoЬowd.•ew,

szeWisikd, dz. cyt.,
14
15

1s
17
1&

·t9
20

dz. cyt.,

Юn.

4, t. 7,

M.oSІk:!wa

1960, s. 28;

s.

зн.

Hruszewiski, d·z. cy.t., t. 7, s. 177; AJ'ZR, cz. 3, t. 1, s.
AJ:ZR, cz. 3, t. 1, s. 30.

22 М.

ROZDZIAL
1
2

3
4
· 5

6

7

в

Hru-

z. SpiernJ.ski, dz. cyt., s. 135~1'37.
Cyt. za: М. Нru;szewsld, dz. cyt., t. 7, s. 154.
AJZR, oz. 3, t. 1, s. 12----13.
Tacrnze, s. 16-18.
TalffiZe, s. 19.
'Daiirite, s. 24, 2~.:
Volumina I~egum, t. 2, PetersЬur,g 1859, s. 310-311.

21 TtЗimze,

2з

М.

t. 7, s. 146-147.

ЗО.

CZWARТY

Listy Stanislawa Z6lkiewskiego. 1584-1620,

Ктаkбw

1868, s. 34.

S. М. S!o1oІWd.:ew, ·d'Z. cy•t., kin. 4, t. 7, s. 276-277.
AJZR, oz. З, t. 1, s. З1-З2.
T.amZe, s. 34-35; W. А. Gok>ib~i, dz. cyt., s. 101.
AJZR, cz. З, t. 1, s. З7.
T.acrn:Ze, s. 43.
Tamrie, s. 46.
TarтZe, s. 53-57.

9 Етуkа

10 Tam~·e,

Lassoty і Wйhelma Beauplana opis.Y
s. 69, 71J 72.

Ukтainy...,

s. 95.

Tamie, s. 139-140.
u Tam.Z·e, s. 140.
1з L. Podhor:o;d,ecJki, N. Rasz.Ьa, Wojna chocimska 1621 тoku, Кlrakбw
1979, s. 133-134.
14 Wg: D. І. Ew.aaitlicki,' Istorija ... , t. 1, s. 209--21~.
15 Ta.mZe, rt. 2, РеtемЬuІІ"g 1895, s. 235-;236.
16 AJZR, crz. З, t. 1, s. 327, 329.
17 Litopys Samowydcia, K~j<)w 1971, s. 111-1'12; Ohamenklo nosil tytul ,,Jego Кrбlerw5:kiej Mosci hetmarn. wo:jSik: ІZЗJporookiiCih і calej Uooгa
:iny" - N. M·a~i.ewicz, Istoтija м.alorossii, t. 2, Ma&kwa 1842, s. 195.
1s Litopys Samowydcia ... , s. 146.
19 А. RiogielЦl:ЗJП, Letopisnoje powiestwowanije о Maloj Rossii і jeja
naтodie і о Kozakach woobszcze ... , ·cz. з, Мosk:r\va 1847, ІS. 1-2, 4-9, 11.
2
~> 'Гamze, cz. 4, J\.fuskwa 1847,· s. 74-77.
21 Litopys Samowydcia ... , s. 67-93.
22 T.atm±e, s. 89-9·1.
2
З Р. Aleppski, Putieszestwije czтiez Maluju Rossiju w
Moskowiju
іб54 goda, МoiSkjWa 1898, s. ~1, 24.
11

·з49

24

S.

MYІSZeak:i; Istoтija о

zs.

О

u:гz.~daJch

kozakach za.porozsk.ich, Odessa 1852, s~ 48-

51.

atama100 koszow.ego,

D. І. Ewai'II1Ii!Cilci, Istorija ... ,

t. 1,

s~dziegJO,

pisarz.a

і

аІSІЗІUlа

wg:

s. 219--227.

W. А. G~uІCk;i, d:z. c.yt., s. 115.
G. GiiiaJbialnika, Letopis priezielnoj і ot naczala polakow krUXLwszoj
nieby~loj Ьтапі ... , К'Jijбw 1853, s. 19.
28 Ustnoje
powiestwowa.nije bywszego zaporoica... Nikity Kor.ia,
26
27

Od.essa 1842, s. 32.
29 О

~ylc:h

uii'Z~daJch

kюzac!ldch

!W!g:

D.

І.

EwamІCki,

Istoтija ... ,

t. 1, s. 231-236.
з1

А. Gob01budk!i, dz. CY't., s. 1'14.
Litopys Samowydcia ... , s. 67.

з2

Ta:mz·e, s. 45.

зо

Cy:t. m: W.

ROZDZIAL PIL'\TY
І.

1

D.

E·waii1nicki, Czislo

2

Polnoje sobranije

і

poriadok.,.; tenie, Istorija ... , t. 1, s. 80-

81.
тusskich

tetopisiej,

t. 13, cz. 1,

PetemЬurg

1904,

s. 275.
з Етуkа

Lassoty і Wilhelma Beauplana opisy Ukтain.y ... , s. 80.
W. А. G,olobu·dk.i, dz. cy·t., s. 76-77.
s Eryka Lassoty і Wilhelma. Bea1.1J)lana opisy Ukтainy ... , s. 67.
6 W. А. GcИ!OIЬuiCiki, d:z. cy,t., s. 67-68.
.
7 Eryka Lassoty і Wilhelma Beaupla.na opisy Ukrain.y ... , s. 120.
в T.aan±e, s. 140.
9 'Dam.Ze, s. 141---142.
10 Тamze, s. 142.
11 Tam.Z.e, s. 143.
12 т.am.Ze, s. 144.
1з Tam±e, s. 143.
14 О IП1Jis1j;i Eryka I..asiSIOity wg: Z. Wбjcik, Wst~p [w:] Етуkа Lassoty
Wilhelma Beauplana opisy Ukrain.y..., s. 1~1.
1s S. М. SoJio.wdetW, dz. cyd;., k!n. 4, t. 7, s. 246.
1s Eryka Lassoty і W.ilhelma Beauplana opisy Ukтainy..., s. 72.
17 Т.сшn.Z·е, s. 78.
1s Vol'UЛJ1..ina Legum, t. 2, s. 344.
19 Етуkа Lassoty
Wilhelma Beauplana opisy Uk'rain.y ... , s. 72, 79.
2
о ТатZе, s. 79.
2t AJZR, az. З, t. 1, s. 68.
22 М. Ilrтusiz~ki, dz. cy;t., t. 7, s. 203.
23 Listy Stanislawa Z6lkiewskiego ... , s. 59-60.
4

і
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24 М. НJrus,zeWІSІkd:, dz. cyit., ;t. 7, s. 207.
2s AJZR, cz~ З, t. 1, s. 85.
26 Listy Stanislawa Z6lkiewskiego ... ,. s. 74. ,
n Етуkа Lassoty і Wilhelma Beau.plana opisy Ukтainy... , s. 110.
28 Zeтela do istoтii Ukrajiny-Rusy, t. 8, Ilw6w 1908, s. 92.
2 9 J. BielsikJi, Ciqg dalszy kroniki polsk.iej zawieтajqcy dzieje od . 1587
dlo-..1598 ••• , do dirtu,ik:Ju po.d.al F. М. SюtbiesІZІczailiШ, Wia11'1S~Za/Wia 1t85·'1, s. 280.
:ю Volu.mina Legu.m, t. 2~ s.. З64.
з1 Zeтela do istorii Ukrajiny-Rusy, t. 8, s. 92.
32 AJZR, cz. З, t. 1, s. 131--U.32.
зз Cyt. za: D. І. Ewatl"IItiJcki, Is·torija ... , t~ 1, s. 117---,lJltB.
34 Taik n;p. GoroЬutdki pam~ja ten faJklt rnil!cиmiem (W. А. Golo/Ьuicici,
dz. cyt., s. з~З7), natюmtast Ewa,mriJckti pr;zyta!cza nawet zwiqzane z · ndm
szczegбly (D. І. Ewam~akd, Istorr,ija... , t~ 1, s. 15.6-158).
. 35 Wg: D. І.- Ewatl'1Ilitcik:i, ·tstoтija ... , t. 1, s. t69.
~ Cylt. ;za: W. А. S·err.czy;k, Katarzyna ІІ carowa Rosji, WrociaІW
Warszawa-Krakбw:-Gdansk 1974, s. 206, 207.
ROZDZIA~ SZOSTY
1 А.

Skal1kowski, Istorija Nowej Sieczi ... , cz. 1, Odessa 1846, ~. ЗО.
І. Ewaii'!IlkiJ{Іi, Istor.ija ... , t. 1, s. 2-3.
3 Skail!Jrowski polq,,c:zyl obyІCltwa t~ty w jedxщ calJO,sc, zaopait.rudq,c je
jednoczesnie rzekomq, formulc:t koncowq,: " ... Jego Krбlewska Mosc przyw:illejern зWІоіІm daJnym KIOIZЗJkiom z.aip01l101SikdJm utwiei"Іd7Jil to і umocnil".
W tej weФs,ji powrtб.rzyl je ja'ko jeden ·dokumenrt EwamildJci (Topograficzeskij oczeтk Za.poт.ozja, "Kij-eWІS1ka:ja Sltamil!a", ijrull 1І884, s. 7), dod.ajqІC od
- sіеЬіе, Z.e Oh,mi:elniliaki w 1655 r. je1dymie ,potwierldzil .prz)')wilej Sted:aІIШ
Ba!torego. Teme EwaiІnidk!i w o.s&em l.alt pб:ZJni.ej mQwil juz о dwбch oddzielnyoh diokurnentach, а ·anJtytcypa.JcІj~ paІStatюwien ЬulczaJck:iJc.h uІZІnal za
dowбd praмr,d,ztwo:sci umwea::salu h·ertmarna ІIOO'Zaidk:i:eigo (D. І. Ewatrn;iiaki,
Istoтija ... , t. 1, s. 2-3) .
.с S. М. SІoioІWiew, dz. cy!f;., kin. 7, t. 13, Mosikwa 1962, s. 227-228.
s Listy Stanislawa Z6lki;e,wskiego ... , s. 88, 88-89.
s Na.ciche wody... , s. 94::-95.
7 · Listy Stanisla.wa Z6lkiewskiego~ .. , s. 104-106; Zerela do istoтii
2

Cyt. za: D.

t. 8, ІШ" 72.
s Litopys Samowydcia ... , .s. 4~6.
9 Volumina Legum, t. 2, s. 401.
10 Obliczenia wg: М. Hruszewski, dz. cyt., t. 8, Lw6w 1909, s. 258.
11 Cytt;. za: М. НimszewSilci, dlz. cytt., t. 7, s. 320.
12 Volu.mina Legum, t. 2, s. 447.
tз Тam:Ze, s. 465.
1• Zeтela do istorii Ukтajiny-Rusy, t. 8, !nlr 178.

~kтajiny-Rusy,
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1s S. ZMkiJewSilci, Poczqtek і progres wojny mQSkiewskiej, QPiaJCOiWal
J. Maciszewskd., Wamzawa 1966, s. 119.
1е AJZR, cz. З, t. 1, s. 154-105.
11 т.аm±е, s. 171-172.
1s Tam:Ze, s. 18З, 184.
19 Tam±e, s. 192.
20 TaanZ.e, s. 194, 195.
21 W:g: м. ~ewJs'ki, dz. cyt., t. 8, s. З50---,351.
22 AJZR, cz. З, t. 1, s. 197.
2з T.a~mz.e, s. 199.
24 Zeтela do istoтii Ukтajiny-Rusy, t. 8, s. 16ti--167.
2s AJZR, cz. 3, t. 1, s. 201--202.
26 Tek!st osw.Ьadczenia :Юomisamzy zdЬ.: AJZR, cz. З, t. 1, s. 206-209;
tekst deklamcji ~ozadkdtej zob.: Pisma Stanisrowa Z6lkiewskiego ·ka.nclerza kor()11.nєgo і hєtmana..., w:yldal А. ВielOWSki, !Jwбrw 1861, s. 318322.

ROZDZIAL SIODМY
І М. Hl1UisZІewІSkd,
2

Етуkа

Lassoty

dli. cyt., t. 5, !Jw&w 1905, s. 263---!264.
і

Wilhelma

Beaup~ana

opisy

Ukтainy ... ,

s. 62.

Tam±-e, s. 108.
" Tam±e, s. 113-1J.4.
з

s J.

ТаІZІЬіІr,

Wst~p

Ріоtт

[w:]

Warszawa-Krakбw-Gdansk

1972,

Skaтga.

s.

Kazan.ia sejmowe, WIOOClaw-

XLI;

М.

Hruszewski,

dz.

eyt.,

t. 5, s. 542-543.
8 Етуkа
7

Lassoty і W.ilhelma Beauplana . opisy
Na ciche wody ... , s. 68.

Tamze, s. 79 і 81.
s. 95.
10 Т·а~е, s. 138.
11 М. Н:ros~, dz. cytl;., t. 6,

U.kтa.iny ... ,

s. 73, 74, 76.

в

9 'ГатZе,

Юj6w

1907, s. 599--600; t. 7, s.

З94---

395.
12 М. Hro:sІZІe!W51k:i,

13 т~am:Ze,

dJz. cyt., t. 7, s. 401.

s. 415.

Wossojedinienije Ukтainy s Rossijej. Dokumienty
tomach, t. 1, MaskJwa 1954, s. 7.
1s Cy.t. za: М. Hroszewsk:i, :dz. с~.-, t. 7, s. 435.
1s Wossojedinienije Ukтa.iny s Rossijej ... , t. 1, s. 111-.И2.
14

w

matieтialy

triєch

ROZDZIAL. ОSМУ
1 Етуkа
2

Lassoty

Wilhelma Beauplana opisy

Tamze, s. 153,
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Ukтainy ... ,

s. 109.

s. 152-153.
Tam±e, s. 154.

з т.amze,

4

t. 1, s. 29-31, 33,
Tam:Ze, s. 105. _
7 Етуkа Lassoty і Wilhelma Beaup~ana opisy Ukтainy ...1 s. 59.
в Wossojedinienije Ukтainy s Rossijej .•. , t. 1, s. 31>.
9 Zapoтozskaja тukopis'
ukazywajuszczaja w kakom imienno miestie і kakije sokryty klady gajdarnakami · і miestnymi zitielami, i!Zd.
N. Siemientowski, Kijбw 1857, s. XVII, 33: 38.
10 І. Кr~iakewy:cz, Holodiwki па Ukтajini XVII w. (Кйkа Zitopysnych
zapysok) [юddz~ odbi.tlka, іЬ. d. і m. wyтd.], s. 34-36.
11 Eryka Lassoty і WiLheZma Beauplana opisy Ukтainy... , s. 141.
12 Tamze, s. 141.
1з Tam:le, s. 142.
14 Н. Rz·E!WlUSik.i, Pamiqtki Soplicy, WaiГSzaJWЗ 197·8, s. 107-109.
1s · D. І. EWІami!ciki, Istoтija... , t. 1, s. 252.
1 8 Na ciche wody ... , ~- 152, 15.4.
17 Litopys Samowydcia ... , s. 51.
18 S.
Wieliczko, Letopis sobytij w Jugo-Zapadnoj Rossii w XVIII
wiekie, t. 1, K5.jбw 1848, s. 71, 72.
19 Eryka Lassoty і Wilhe~ma Beaup~ana opisy Ukrainy ..., s. 110.
20 Р. М. .Z6ltkowskyj, Ukтaiiiskyj zywopys XVII-XVIII st., Kijбw
1978, s. 157.
21 Cyt. za: D. І. Ew~k!i; Istorija ... , t. 1, s. 257~0.
22 Eryka
Lassoty і Wilhelma Beauplana opisy Ukrainy... , s. 109.
2з ТатZе, s. 151.
· 24 Tamze, s. 150-151.
25 Na ciche wody ... , s. 95, 101.
2в Tamie, s. 157, 159, 160.
27 Np.: Litopys Samowydcia ... , s. 86, 88,. passim.
28 Р. Aleppski, dz. cyt., s. 24·.
29 N. Mark!iewiJcz, Istoтija Maloтossii, t. 2, MaSkwa 1842, s. 479.
30 · Pieriepiska s Zaporozjeт (1763-'-1765),
soobszczil О. Lewicki [w:]
Cztienija w Istoriczeskom obszczestwie Niestoтa-Letopisca~ kn.. 18, wyp.
З, otd. З, s. 6.
~ 1 Dniewnik gi.enieralnogo podskaтbija Jakowa Markowicza (1717-'1767), рокі red·. А. La.zaІiii'e:wsk:ogo, cz. 3, Kijбw 1,897, s. 73, 300.
32 Eryka
Lassoty і Wilhelma Beщr,p~ana · opisy Ukтainy... , s. 110.
·зз Tam:Ze, s. 151~152.
34 Mala Encyklopedia Zdrowia, ,WarsiU\IWa 1957; s. 259.
зs Eryka Lassoty і Wilhelma Beauplana opisy Ukrainy ... , s. 151.
311 Tam±e, s. 151.
Z7 AJZR, cz. 7' t .. 2, s. 43, 44, 45, 53, 56.
зв Eryka Lassoty і Wilhelma · Beauplana opisy Ukтainy ... , s. 161.
6

Wossojedinienije Ukтainy s Rossijej; .. ,

6

23 -

Na dalekiej Ukrainie

З 53

ROZDZIAf.. DZIEWil\TY
Litopys Samowydcia ... , s. 46--47.
Lassoty і WiLhelma Beauplana opisy Ukтainy ..., s. 109.
з S. Wi-eJ.iCZІ~o. d,z, cyrt;., t. 3, Юj6w 1855, s. 174.
4 D. І. EwЗ!l'IIliidki, Istoтija ... , t. 1, s. 469.
s Tam.Ze, s. 473.
6,. J. C.h. P.aseJk, Pami~tniki, Waroszawa 1971, s. 340.
7 Wg: D. І. Ewamtc:k·i, Istorija ... , t. 1, s. 485-486.
8 'tamZ.e, s. 496;
в О ~uma:ka-ch wg: D. І. Ew:amic'lri, Istorija.~., t. 1, s. 496-499.
Іо Taлnze, s. 104.
11 Т.a'ffize, s. 107.
12 TarnZ;e, s. 109.
1з Tamze, s. 111.
а 'Wg: Ustnoje powiestwoivanije bywszego zaporozca ... , s. 30-31.
1& Cyt. z.a: М. Hruszew.s'ki, drL. cylt., t. 7, s. 460.
16 L. .P!adhorotieclk.i, N. Raiszha, dz. .cyt., .s. 136-137 orrez uwagi na
s. 175-----176.
11 Tam.Ze, s. 170-171.
18 Pami~tniki о wypтawie chocimskiej 1621· r., ортас. Zegota Pauli,
:юrakбw 1859, s. 46.
1s Tamze, s. 47 •.
2 Іt L. Badharodeck:i, N. Raszba, dz. cyt., · s. 257.
1

2 Етуkа

ROZDZIAL DZIE'Sil\ТУ
Ewaa.mi:c'ki, Istorija ... , t. 1, s. 287.
s. 194.
3 S. W:Le1Юzko, Ш. cyt., t. 2, K1jбm 1851, s. З60.
4 Dniewnik gienieralnogo podskaтbija ... , cz. З, s. 174, 179, 180, 197.
ІІ Етуkа Lassoty і Wilhelтa Beau.plana opisy Ukrainy ... , s. 1'49.
s ТатZе, s. 149-150.
., Cyt. m: W. А. Serczyik, Historia Ukrainy, WІI"aclarw-Wct!!SІZawa~
Кrakбw-Gdaiisk 1979, s. 158.
8 S. HOISIZOIWISikd, Сепу we Lwowie w XVI і XVII wieku, !.Jwбw 1928,
s. 17З, 175,, 178, 1180, 182, 18З, 198.
9 М. Gld:s~ytiski, Znaczenie і wew~tтzne zycie Zaporoza .podlug Skalkowskiego, Waa."Іsmwa 1849, s. 256.
10 Ukrainskije skazki і legiendy, s. З24--325.
tt AJZR, c:z. З, t. 1, s. 269.
12' Volumina Legum, t. 3, Petersibull'g 1859, s. 216.
1з М. Нruszerwski, dz. cyt., t. 7, s. 518.
~а:

1

Cyt.

%

Narodm.i

D.

І.

peтlyny ... ,
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а

Cyt. za: М. НruszewSІki, dz. cyt., t. 7, s. 517:
t. 1, s. 47.
Cyt. za: М. Htuszew'sЮi, d.z. cyt., t. 7, s. 533.

1s Wossojedinienije Ukrainy s Rossijej ...,
1в
17

W ossojedinienije Ukrainy s Rossijej ... ,. t. 1, s. 63.
Hruszewski, dz. cyt., t. 7, s. 541.
'Damze, s. 542.
Opis wydarzei:L wg: М. HrusiZeWS:ki, dz. cyt., t. 7, s. 543-558.
AJZR, cz. 3, t. 1, s. 285-292.

18 М.

19
20

21

ROZDZIAL JEDENASTY
1

Wg: Istorija ukrajinsskoji literatury, t. 1,

2

М. КlaІSrja:n, Wst~p

3

Cylt. za:

4 т,amze,

s.

Кtijfuv

1967, s. 164-166.

[:w:] Na ciche wody... , s. 54.
GosZJCzyns'lci, diZ. .cy.t., s. 153, 154.

s. 139, 140.

Тмn±е, s. 141-142.
J. · Slowaaki, Dramaty. Wyb6r, t. 2, W~szawa 1976, s. 394-'395.
7 J. Sl01wзюkii, Wiersze і poematy (wyb6r), War!S121ama 1974, s. 357.
г М. GliSІczyi:Lskd, d:z. cyrt;., s. 226, 227.
9 Tam±·e, s. 22·8-229.
10 м. нr.uszewski, dz. cyt., t. 7, s. 148.
11 М. GliSІ~yiiiski, dz. cyt., s. 234.
12 Na ciche wody ... , s. 67-68.
1з Tamie:, s. 71, 75.
14 T.amZe, s. 81.
1s Tam:Ze, s. 98, 100.
16 TcшnZe, s. 85.
17 TЗllilze, s. 87.
1в Ташzе, s. 117.
19 T>ЗJII11Ze, s. 107-108.
2о Tamie, s. 11 О.

s
6

21

Tam.Ze, s. 154.

22

Tamz.e, s. 124.
Tam±e, s. 127____.,130.
ТатZе, s. 12.2-123.
Taan.Ze, s. 160.

23

и
25
2s

Ukrains.kije narodnyje dumy, Moskwa 197·2, s.

25~60.

27 Ukr.ajinski narodni pisni. Pisni suspilno pobutowi, Кi1j6w 1967, s. 55.
28

Tamze, s. 60. s. 63, 64.

29 т.am:ze,

зо Тamze, ~.
31
32

67.

Tam.ze, s. 91.
Tamze, s. 96.
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зз

34
з5

Tarn.Ze, s. 102.
Tami.e, s. 106.· •,
Tami.e, s. 198.

-•.-r··

''

ROZDZIA!.. DWUNASTY
perlyny ... ,. s. 183-184.

1

Naтodni

2

Tami.e, s. 194.
Tamre,· s. 203.
Tamze, s. 302-303.

з
4

5 Етуkа

Lassoty і WiZhelma Beauplana opisy Ukrainy ... , s. 147-149.
Samowydcia ... :, s~ 71-"-72~
в Diaтiusz ili zиrnd'!: to j'est· powsiednieuiriaja· zapiska okazij і ceтiemonij, takze і w kancelarii·; wojskowoi • otpraWиjemych d·iel· naczawszijsia 1722 і okonczennyj w tom-ze godu ... , wojskowoj kancelaтii staт
szim kancelaristom Nikolajem Chanienkom, MoskrWa 1858, s. 73-74.
9 Dniewnik · gien{era:lrtogo ·iюdskaтbija.:., · cz. 3, s: 345-346.
10 D. І. E-warmdkii, Jstorija ... ,
·1, s. 304-305.
11 Volumina Legum, t. 3, s. 237.
12 Cyt. za: М. Hгuszewskri, ·dz. -cyt., t. 8, .cz. 1, Кіjбw 1922, s. 68.
13 AJZR, cz. 3, t. 1, '5. 297.
н Tamze, s. 300, 301.
15 Tamze, s~ 310.
16 А. S. Radziwill, Pami~tnik о dziejach w· Polsce, t. 1; 1632-1636,
wa.rszawa 1980, s. 122-123.
11 Tamie, s. 125.
1s Tami.e, s. 135.
19 М. l!Jru,szew:s;kii, dz. cyt., t. 8, cz. 1, s. 155.
2о AJZR, cz. 3, t .. 1, s. 339, 341-342.
21 А. S. Radziwdll, dJz.. cyt., t. 1, s. 154.
22 Volumina Legum, t. З, s. 363.
1 · L~topys.

t:

ROZDZIAL TRZYNASTY
І
2

3

G.
D.

Grabi~a;
І.

Le_topis ... , s. 19.
E-w,a,rnioki, Istoтija ... , t. 1, s. 238.

Centra1nyj Gosu.darstwiennyj

Ls:tociІCzesklj Arohi~ U~SR

(dalej: CGIA USSiR), ZeJsІP. 229, ор. 1, sy.gn. 110, k. 2 .. '
4 А. SkaJ.kow:skJi, Istorija Nowoj Sieczi ... , t. 1, s. 161.
s CGIA USSR, zesp. 229, ор. 1, sy~. 235.
в Tami.e, sygn. 74, 109.
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w

Кijewie

Ewa11nicki, Istoтij;J, ... , t. 1, s. 240-241.
dz. суі., cz. 4, Moskwa 1847, s. 82.
CGIA USSR, zesp. 229, ор. 1, .sygn. 133, k. 2.
І.

7

D.

s

А. Ri~ielmal!l,

9
11)

U stnoje powiestwowanije bywszego

Zapoтozca ... ,

s. 25.

11 А.
12

Ri:gielcrna111, dz. cyt., cz. 4, _s. 83.
Tamie, s. 84.

Ustnoje powiestwowanije bywszego Zapoтozca ... , s. 13-21.
S. Rad.ziJwill, dz. cyt., t. 1, s. 325.
1s Ташzе, s. 385.
16 Volumina Legum, t. 3, s. 403-404.
17 А. S. Radziwill, d·z. cyt., t. 1, s. 462---463.
1в Tamze, s. 49·5.
19 Етуkа Lassoty і Wilhelma Beauplana opisy Ukтainy ... , s. 116-117.
2 G А. S. Rad,ZІiwШ, dz. cyt., t. 1, s. 495.
_ - 21 Tamze, s. 494.
, ' • 22 -о. А.· Be:w.z.o, Lwiwskyj. litopys і Ostтo:ikyj Zitopysec. Dzereloznawcze doslidzenni"a, Kij6:w 1971, s. 114•
.: 2з А. S; Raidzi,will, dz. cyt., t. 1, s. 494.
1з

14 А.

2-t

О. А. Bewzo, dz. cyt., s. і14.

.S. Radztwill, dz. cyt., t. 1, s. 494.

25

А_.

2s

Tamze, s. 495. Wos-sojedinierljje

Ukтainy s Rossijej... , · t. 1, s.165.
Be!WIZIO, dz: cyt., s. Н6.
29 Cyt. za: М .. Hrus:zewslci, dz. суі., t. 8, cZ. 1, s._ 248, 249.
зn 'Wossojedinienije Ukтainy s Rossijej ... , t. 1, s. 178.
· 31 Cyt. za:: М. Hгusz·ewls!k:i, dz. cyt., t. 8, cz. 1, s. 257.
32. Wossojedinienije Uk:rainy s Rossijej ... , t. 1, s. НН.
· зз, S. Okolski, Dyaтyusz tтansakcyi · wojennej mi~dzy wojskiem- ko ..
тоnnет і zapoтoskiem w тoku 1637, WYJd. к. ТUrows:ki, Krarkбw 1859,
s. 32.
34 Ta.mi:e, s. 32.
зs AJZ-R, cz. З~ t. 1, s. 367-371.
зв А. S. Radzilw:ill, dJz. суі., t. 2, s. 85----М.
37 Volumirta Leguт, t. З, s. 440. Wg Rad·ziWilla dysku·sja .nad kwesti~
kozackq od1byla si~ w dlniLu 29 kiwietnda 1638 r. - А. S. Rad:ziwill, dz.
cyt., t: 2, s~ 91.
зв AJZR, cz. 3, t. 1, s. 372.
39 Volumina Legum, t. 3, s. 440.
4 0 S. Okiolskli,' dz. cyt., s. 150-152, 183-185; por. takZe: Wossojedinienije Ukrainy s Rossijej ... , t. 1, s. 237
27

2В О. А.

INDEKS NAZWISK

Abraham, biskup (wladyka) piflski
189
" .·
Abтahamowicz

Zygmunt 34, 347

Achija (Jachija?) Aleksander 255257, 260
Adaszew Daniel, okolniczy 57
Aleksander Jagielloflczyk, krбl polski, wielki ksiчz~ litewski 44,
47
Aleppski
353

Р.

(Pawel z Aleppo) 349,

Ali-pasza 164
Alkan-pasza 276
Almalcza, syn Samaka, mieszkaniec
·Sudaku 40
Andruszko, wataZka kozacki 53
Anna Iwanowna, cesarzowa rosyjska 139
Apostol Daniel, hetman kozacki 296
Baczynskj- Jan (Iwan) 185J 262, 298
Badowski Jan, hetman kozacki 75
Bajbuza Tichon, hetman zaporoski
146, 147
Balzer, pulkownik 295
Balaban Aleksander, starosta trembowelski 260
Balaban Gedeon, biskup (wladyka)
lwowski 173, 174
Balyka Bohdan 166

Barabasz Jakub, ataman kozacki 138
Baranowicz I..azarz, rektor szkoly
brackiej w Kijowie 202
Bardaczenko Nestor, watazka kozacki 343
Batory Krzysztof, wojewoda siedmiogrodzki 77
Beauplan Wilhelm le Vasseur de,
шzynier
francuski 16, 18-20,
22-25, 28, 31,. 32, 36, 65, §7-69,
95, 119, 132, 169, 170, 192, 197,
200, 206, 211-215, 218, 244, 292,
326, 327, 346-354, 356, 357
Beger Jancza, agent krбlewski 78
Behadur-gerej, chan krymski 332
Bewzo

О.А.

357
August 352
Joachim 135, 351

Bie~owski
Eie~ski

Bielski Marcin, kronikarz 59
Biernaszewski, szlachcic 49
Bilous Jacek, watazka kozacki 53
Birula Gawrylo, dowбdca kozacki
79
Bobrykowicz Jбzef, biskup (wlady.ka) przemyski 323
Bobel Тyszko 185
Bohdan, Kozak 47
Bohdan, SE:dzia kozacki 338
Bohowitin Waclaw, chorчzy wolynski 92
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Bojary.n Iwan, posel kozacki 345
Bolbas Mikolaj 262
Bolotnikow Iwan, przywбdca powstania w Rosji 156
Borecki НіоЬ, metropolita kijowski
189--191, 233, 255, 261, 307
Borkowski Wasyl 100
Borodwaka Jacek, hetman kozacki
96, 186, 233--235
Borowski Racibqr 184
Boruta Lew 262
Borys Godunow, car rosyjski 81
Boryskowicz Izajasz, biskup (wladyka) lucki 189
Brodzinski Kazimierz 267
Brzucpowiecki Iwan, hetman kozacki 102--104, 202, 295
Bubnowski Lewko, asaul wojskowy 338
Burczewski Sawa,- pisarz kozacki
262, 297, 309
Butowicz Jacek 83
Bychowiec Semen, pulkownik kozacki 333

Chodyka Fiodor, wбjt kijowski 256
Chorriicz Hrysztaj, pulkownik czehryilski 338
Chrystofowicz (Кrysztofowicz?) Lukasz, posel kozacki 297
Czanowicki Wojciech, ataman kozacki 55, 93
Czapa Woloszyn 77
Czarny Hrycko, hetman kozacki
300--304, 306
Czartoryscy, rodzina 152
Czerninski Lukian, ataman kozacki
82, 93
Czyz Kiryk, pulkownik korsunski
345

ChmieJm.icki Jerzy, hetman kozacki
139, 201
'
Chmielowski Benedykt; ksictdz, pisarz 38, 347

Danilowicz Jan, wojewoda ruski 166,
183, 260, 329
Danilowicz Stanislaw 329
Dasikiewicz Eustachy (Daszkowicz
Ostafij),
starosta
kaniowski
і czerkaski 45, 47, 270, 271
Daszkowicz Ostafij -- zob. Daszkiewicz Eustachy
Demkowicz, ·setnik kozacki 127
Dewlet-gerej, chan krymski 54-57
Dewlet-gerej, 'kiilga tatarski 302
DlU:gosz Jan, historyk 22, 41
Dolgoruki Grzegorz, namiestnik restowski 210
Domanski Maciej 341
Dorohostajski; wojewoda polocki 79
Doroszenko · Michal, hetman zaporoski 235, 253, 256, 263, 264, 296--300
Doroszenko Piotr 7, 202
Dydenko Andrzej, hetman kozacki
309
Dylewar-pasza, ·wielki wezyr 237
Dyinitr Samozwaniec 155, 156
Dymitr Samozwaniec ІІ 156
Dzanibeg-gerej,. chan· . krymski 187,
. '254.

Chodkiewicz Jan
wielki litewski
238

Ewarnicki Dymitr ·J. '114, 226, 314,
347--351, 353, 354, 356, 357

Chanenko Michal, hetman kozacki
99, 202, 349
Chlebowski В. 346
Chlopicki Stanislaw 122--124
Chmielecki~ straznik koronny 259,
261, 262, 298, 299, 301--303
Chmielnicki Bohdan, hetman kozacki, przywбdca powstania 7,
1~ 9~ 10~ 10~ 11~ 121, 13~
137, 138, 143, 149, 189, 199--202,
204, 210, 271, 281, 294, 295, 338,
. 339, 345, 351

Karol, hetman
133; 190, 235-

359

Gustaw ІІ Adolf, krбl ·szwedzki 298,
307

Fedorowicz (Тrasilo) Taras, hetman
kozacki 301, 303--305
Fedorowicz Saszka, posel kozacki
124
Ferdynand ІІ Habsburg, cesarz
rzymsko-niemiecki 190
Filaret (wlasc. Fiodor N. Romanow),
metropolita moskiewski 186
Filon (Filonenko?), pulkownik korsuiiski 278
Fiodor І, car rosyjski 81, 82, 88
Gerejowie, rodzina chanбw 66
Ghazi-gerej 81, 82
Giedyminowicze, ksiчz~ta z rodu
Giedymina 53
Gliiiski Bohdan, ksiчz~, namiestnik
czerkaski 47
Glisczyiis-ki Michal 269, 354, 355
Gl~bocki, szlachcic ·80, 81
Gogniwy Jacuk, pulkownik czerkaski 338
Gogol Mikolaj 267
Golicyn Wasyl, ksiчz~ 99, 100
Golobucki Wlodzimieтz А. 40, 94,
116, 347, 348, 350, 351
Golub Olifer, hetman zaporoski 252,
253
Golubok Hawryla, watazka kozacki
200, 201
Gomolicki, biskup chelmski 174
Goszczyiiski Seweryn 9, 268, 346, 355
Gбjska Arma 170
Gбjski Gawrylo, kasztelan kijowski
260
Gбjski, brat Gawryly 260
Gбjski, syn Gawryly 260
Gтabianka
Gтzegorz 40,
313, 350,
356
Grabowski Michal 268
Gulski Jan, wojski trembowelski 89,
91, 92
Gulski Stanislaw, starosta barski
89

Habsburgowie, dynastia 121,. 124, 125
Hadza Mehmed Senai 34, 347
Hadzi-gerej, chan krymski 64
Hajduczenko Iw:an 185
Halecki, starosta brzes~i 174
Hasza, s~dzia kozacki 338
Herbiniusz Jan, pedagog і kaznodzieja 38
Herburtowie, rodzina 49
Herodot, historyk grecki 13
Hesselo Gerardo, kartograf 35
Hizycki Jan, pulkownik czerkaski
345

Holubiec, Kozak 47
Hondius (Нondiusz, de Hondt) Willem, miedziorytnik 201
Horuszkiewicz Iwan 262
Н oszowski S. 354
Hтuszewski Michal 39, 50, 180, 254,
272, 347--352, 354--357
Hrydkiewicz Bogusz, posel kozacki
331
Hryhorowicz Maksym, posel kozacki
297
Hulewicz Wasyl, wojski wlodzimierski 92
Hulski, starosta kamieniecki 129
Hunia Тymoszewicz Dymitr, hetman
kozacki 337, 344
Hussein, wielki wezyr 237
Ibrahim-pasza 164
Ilincki Eliasz 185
lnajet-gerej, chan krymski 329, 331,
332

Ipolitowicz Pajsjusz, biskup (wladyka) chelmski 189
Iskander-pasza 165
Islam-gerej ІІІ, chan krymski 34,
48, 81
Iwan ІІІ (wg Dlugosza car Maniak),
car rosyjski 41
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Karakasz, pas·za budzinski 237
Karol ХІІ, krбl szwedzki 138

Iwan IV Grozny, car rosyjski 5458, 76, 115, 155, 171
Iwanowicz Lewko, hetman kozacki
301-303
Iwanowski, Kozak 82
Iwonia - zob. Jan ІІІ Okrutny
Izydor, metropolita kijowski 171

Kasjan .Micha~ 346:; .· 355.

Jablonski Jбzef, namiestnik kodenski 82
Jablonski Stanislaw, posel kozacki
299, 308
Jacyna, pulkownik bialocerkiewski
184, 338
Jak6biec

М.

346

Jan .Heraklides, despota wysp Samos і Paros 59
.
Jan ІІІ Okrutny (Iwonia), hospodar moldawski 76, 77
Jaroslaw Mqdry, wielki ksiqz~ kijowski 14
Jarycz Jan, pulkownik kozacki 185
Jazlowiecki Jerzy, starosta chmielnicki 48, 75, 78
Jazlowiecki Mikolaj, starosta sniatynski 86, 87, 89, 90
Jeremiasz Mohyla, hospodar moldawski 127, 148
Jбzefowicz Iwan, kaplan unicki 256
Kaczkowski Aleksander 185
Kadzaja W. 346
Kairski, dowбdca kozacki 337
Kalenik, hetmarn zaporoski 256
Kalenski Stanislaw, pulkownik bialocerkiewski 345
Kalinowski Adam, starosta kamieniecki і braclawski 162, 183, 260
Kalinowski Marcin 125, 128
Kantemir, hospodar moldawski 257,
299-301, 331
Kaplan Ostap, mieszczanin kudacki
316
Karaimowicz iljasz, ·pulkownik perejeslawski 338

Katariyna, ІІ, cesarzowa rosyjska
36, 103, 139
Kazanowski Marcin, kasztelan halicki 260
Kazimierski Krzysztof, ·biskup kijowski 181
Кiryl, powstaniec kozacki 337
Kisiel Adam, podkomorzy ·czernihowski 323; 330, 331, 337, 339
Kiszewicz Fiodor, dowбdca kozacki
79
Kiszka (Koszka) Samuel, hetman
zaporoski 147-149, 153, 154, 178,
208, 275, 276
Kizym Bohdan, pulkownik kozacki
188, 339
Kizymienko, syn Kizyma, watazka
kozacki 339
Klemens VIII, ·papiez 172-175
Klo bukow Andrzej 58, 59
Kmita Filon, dowбdca kozacki 79
Kmitycz Krzysztof 46
Kolomyjczyn Hrycko 280
Komnenowie, dynastia ·255
Komorowski Piotr, komisarz 345
Konaszewicz But Antoni, hetman
kozacki 305, 306
Konaszewicz-Sahajdaczny Piotr (Sahajdaczny), hetman. kozacki 7, 96,
166, 180--186, 187/188, 201, 233-237, 239, 251, 252
Konicki Stanislaw, szlachcic barski
77
Koniecpolscy, rodzina 152
Koniecpolski. Stanislaw, hetman polny koronny 166, 183, 189, 258262, 282, 297, 298, 302, 304--307,
326, 328, 329, 333, 334, 338-341
Kononowicz Sawa, pulkownik ·perejaslawski, hetman zaporoski
333, 334
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Konstantyn Porfirogeneta, cesarz
bizantyiiski 17, 18
Kopiflski Izajasz, biskup (wladyka)
przemyski 188/189, 307, 322
Kopystenski Michal, biskup (wladyka) przemyski 173, 174, 186
Koreccy, ksiq,.Z~ta 49, 127
Korecki Bogusz, ksiq,z~, asaul 49
Korecki J oachim, ksiq,z~ 160
Korz Ni~ita 110, 202, 319
Kosфski Кrzysztof, hetman kozacki, przywбdca powstania 85, 8793, 116, 124--126, 142
Kostrzewski Jan 183, 185
Kostrzewski Stanislaw 166
Kosy Iwan, hetman zaporoski 154
Kozarowska Agnieszka, szlachcianka 83
Kбzka Harasym, posel kozacki 308
Kranichsfeld von Henryk, komtur
krzyzacki 22
.Кreczkiewicz Iwan, dowбdca kozacki 92
.Кrempski, dowбdca kozackich oddzialбw powsta6.czych 133-136
:Кrutniewicz Gawryla, hetman zaporoski 148, 154
Krypiakewycz І. 353
Krzysztof, Kozak 88
Krzywoblocki Krzysztof, posel kozacki 308
Kucowicz · Dorosz, posel kozacki
308
Kuckowicz Iwan, hetman zaporoski
154
:Кudynowski Andrzej 262
Kukla, wata.ika kozacki 339
Kulaga, ataman kozacki 82 .
Ku1aga zob. Petra.Zycki-Kulaga
Iwan
Kuncewicz J бzefat, biskup (wladyka) witebski 253
~uгcewicz ВЩуgа Dymitr, ksiq,z~ 89
Kurcewicz Ezechiel, archimandryta

trechtymirowski, od 1620 r. biskup (wladyka)
wlodzimierski
181, 189
Kuzia, powstaniec kozacki 337
Kuzminski Fiodor, posel kozacki 309
Lanckoro6.ski Preclaw (Przeclaw),
starosta chmielnicki 48
Lanckoronski Stanislaw, starosta
kamieniecki 48
Lassota von Steblau Eryk, posel cesarski 16, 18-20, 94, 95, 115, 121,
123, 124, 169, 176, 192, 194, 346-354, 356, 357
Lesniowski Maciej, kasztelan belzki 260
Lewicki О. 353
Lituanus Michalon, pisarz 28, 36, 37
Lubieniecki Andrzej starszy, historiograf arianski 49
LиЬет S. 348
Lubomirski Stanislaw, podczaszy
koronny 1·90
Lahoda Andrzej, pulkownik kaniowski 338
Laski Hieronim, polityk і dyplomata 59
I:.aski Jan, dzialacz ruchu reformacyjnego w Polsce 59
t.aski Olbracht, wojewoda sieradzki, starosta spiski 59
t.arycz Iwan 262
Laszcz Samuel, straznik koronny,
starosta kaniowski 304, 336, 341,
343
Laziaтiewskyj А. 353
Loboda Hryhory, hetman kozacki,
przywбdca
powstania 125-131,
133, 134, 142, 146 •
Lugaj, ataman koszO'YY 137
t.utaj; · asau};, wojskowy 338
Maciejowski; ·biskup ·lucki 174
Maciszewski Jarema: 352

3.62

Mahomet-gerej, chan krymski 254,
299, 301
Maka~y,

patriarcha antiochijski 105,

210

Maksym, protopop 294
Maksymowicz Michal 267
Makowski Tomasz, kartograf 35, 35/
/36
MaZczewski Antoni 9, 268, 346

Malejkiewicz Furs, posel kozacki 299
Mamajewicz Iwan, asaul 166
Maniak - zob. Iwan ІІІ
Marion Jean de, komendant twierdzy kudackiej 327, 328
Maтkiewicz

N. 349, 353

Markowicz Jakub, podskarbi generalny 210, 243, 296
Maslo Karp, watazka kozacki 53
Mazepa Iwan, hetman zaporoski,
przywбdca powstania 7, 12, 100,
138, 202, 210, 219

Mehmed ІІІ, sultan turecki 255
Melecjusz, patriarcha konstantynopolitanski і aleksandryjski 174
MeZZ~r S. 346
Mengli-gerej, chan tatarski 44, 47,

Mohyla Piotr, archimandryta peczerski, od 1632 r. metropolita
kijowski 182, 322, 323, 330
Mojzesz, Zyd 122
Mozernica (Mojzernica ?), hetman
kozacki 299, 300
Mozyrzanin Jacko, posel kozacki 298
Murat ІІІ, sultan turecki 82, 121
Murat-gerej, chan krymski 81
Mustafa І, sultan turecki 252
Muzylowski А., protopop slucki 191
Mykytycz Stefan 262
Myszecki S. 350

Nalewajko Demian 125
Nalewajko Semen, oficer kozacki,
przywбdca
powstania 125-131,
133--136, 142, 146, 148

Nalkowski Waclaw, geograf 15, 18
Nestor, kronikarz ruski 169
Niemirycz Stefan, podkotnorzy kijowski 159, 160, 260
Niesterenko .Maksym, pulkownik
korsunski 338 .
Nikifor, posel kozacki 124
Nuzny Grzegorz, posel kozacki 331

48, 64

Miasopust Wojciech 80
Michal Fiodorowicz Romanow, car
rosyjski 187, 255, 256
Michal Waleczny, hospodar woloski

Obornicki, ksiцdz 234
Odrzywolski, chorцzy wojsk polskich 259
Odyniec Piotr 183, 187, 262
Okolski S. 357

148, 149

Michnowicz But Iwari - zob. Pawluk Iwan:
Mielecki; rotmistrz. wojsk polskich
·340, 342

Mikolaj, Kozak 79
Mikoszynski Bohdan, hetman kozacki 88, 94, 95
Mikulaski Gordziejewicz Iwan 126
Milikija, zona sultana tureckiego
. '· Osmana. П. 72
Мirows:k;i Jal'l 166
Mnohogriszny Demian 202'

Olewczenko, dowбdca kozacki 158
Oldakowski Stanislaw, pulkownik
.. per,ejaslawski 345
Onyszkiewicz Wasyl, posel kozacki
309, 333

<?rendarenko Tymosz, hetman kozacki 306, 323
Oryszowski J an, dowбdca kozacki
:4[, 78, 79-81' 86, 93

Orzel' Oleksy 80
<;>s~an Ц, sultan. turecki 72,
165, 23~2~~8. 252
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Ці2,

Ostranica Jacek 281, 282, 341
Ostrogscy, rodzina 91, 152
Ostrogski Aleksander, ksi~z~, wojewoda wolyiiski 174
Ostrogski Janusz, ksi~z~, wojewoda
wolynski, kasztelan krakowski
89, 91, 129, 162, 172
Ostrogski Konstanty Wasyl, ksi~z~,
starosta wlodzimierski, wojewoda kijowski 48, 77, 90-92, 122,
125, 126, 172~174
Ostrzanin (Ostranica) Jakub, hetman kozac·ki 342-344
Otwinowski Hieronim, posel polski
do Stambulu 189
Рас

Piekaczewski Iwan 262
Piekarski Michal 190
Pietnikow G. 346
Piotr Kulawy, Q.ospodar moldawski
76, 77
Piotr І Wielki, car і cesarz rosyjski 103, 138, 321
Pirski, hetman zaporoski 256
Pleteniecki Elizjusz, archimandryta
peczerski 181, 256
Pniewski Marcin 185
Pociej Нірасу, biskup (wladyka)
wlodzimierski 173, 174, 179
Podhorodecki Leszek 349, 354

Podkowa

Jerzy, wojewoda kijowski 47

Pasek Jan Chryzostom 222, 354

Podkowa

Paszkiewicz Filip, posel kozacki 297
Paszkiewicz Grzegorz 159, 160, 164
Paszkiewiczowa Maria, zona Grzegorza 160 .
Paszkowski Wawrzyniec, pisarz zaporoski 166, 185, 308
Paszyna Bohdan 262
Patoka, Kozak 82
Pauli Zegota 354

Pawel V, papiez 327
Pawel z Aleppo (zob. tez Pawel
Aleppski), archidiakon 105
Pawluk (Michnowicz But) Iwan,
przywбdca powstania
281, 282,
328, .330, 332-338, 340
Pelczynski Leoncjusz; biskup (wladyka) pinski 173, 174
.,
Perewalski Kornel, dowбdca kozacki 79
Perhat, Kozak 82
Petrazycki-Kulaga {Kulaga) Iwan,
hetman zaporoski 99, 307-309
Piasecki Jan 59
Piasecki Pawel, biskup kamieniecki
і przemyski, historyk 38, 40
Piaseczynski Aleksander, kasztelan
kamieniecki 303, 323

Aleksander,

brat

I~a....J.a

77

Iwan,

watazka

koza~ki

. 77, 200, 201

Podkowa Pio.tr, syn Aleksandra 77
Podwysocki ·кasper, dowбdca kozacki 88, 134
Polous Fiodor,. asaul 128, 130, 146
Polowiec Rpman, posel k9zacki 345
Polozowicz Senko (Se:IЇ1.en) 44, 46
Possevino Antonio, nuncjusz papieski.l72 ..
Potoccy, rodzina 15·2
Potocki Jakub, ksiqz~, starosta kamieniecki 133
Potocki Mikolaj, ksi~z~, hetman pol..
ny koronny 334-339, 345
Potocki Stanislaw, ksi~z~, 49
Potocki Stanislaw, ksiqz~, podkomo·rzy podolski 260, 337, ·342-344
Pralicz Fiodor, posel kozacki 309
Preclawiec Dymitr ·185
Pїetfi.cz Ber.nard, kasztelan barski
48, 49, 53
Pretficz j aktib, s"tarosta trembowe1ski: 89, 91, 92, 128 .
Pronski Semen Fryderyk, starosta
winnicki і braclawski · 49
Przybos Adam 347

364

Puchowicz (Puch) Fiodor, posel kozacki 298, 308
Puszkarz Marcin, · ataman kozacki
138
Putiatycz Dymitr, ksiчz~. wojewo. da kijowski 44, 47
Putywiec Murka, wataZka kozacki
343
Puzyna Aleksander, biskup (wladyka) lucki і ostrogski 323
Radziwill Albrycht Stanislaw, ksiч
z~, kanclerz wielki litewski 323,
325, 326
І
Radziwйl А.

S. 356, 357

Radziwill Krzysztof, ksiчz~, hetman
litewski 251
RadziwШ-Sierotka Mikolaj,
ksiчz~,
wojewoda trocki 174
Rajski, mieszczanin brzeski 174
Rakuszka-Romanowski Roman, podskarbi wojsk9wy 151
Raszba Noj 349, 354
Rawita-Gawronski .Franciszek
347, 348

39,

Sahib, chan krymski 51
Sakowicz Kasjan,
rektor szkoly
brackiej w Kijowie 201
Samak, mieszkaniec Sudaku 40
Samojlowicz Iwan 202
Samowaty Matwiej, dowбdca kozacki
79

Sangus.zko Dymitr, ksictz~, .starosta
czerkaski 53
Sanguszko Fiodor, ksiчzE:, starosta
win.nicki · і braclawski 49
Sanguszkowie, rodzina 152
Sapieha 174 ·
Sapieha Jan Piotr, starosta uswiacki
156
Sarnicki Stanislaw 267
Sasko, dowбdca kozacki 133
Sawicz Jacuk, posel kozacki 331
Sawula (Szawula) Matwiej, hetman
kozacki, przywбdca powstania
129-131, 133, 135, 142
Scharf, pulkownik . 295
Sehin-aga, posel turecki 323
Sekieriawy, pulkownik kozacki 343

Redzeb-basza 254

Serczyk Wladyslaw

Rigielman Aleksander 99, 100, 349,
357

Siekierzynski Ambrozy, pulkownik
kaniowski 345
Siemientowski N. 353
Sieniawscy, rodzina 49
Sieniawski Mikolaj, hetman polny
koronny 48, 49, 53
Sie-nkiewicz Henryk 11
Sirko Iwan, ataman koszowy 13!3,
223, 245, 246

Rogoza Michal, metropolita kijowski 173
. Roksolana, zona Sulejmana І 72
Rostankowski

Р.

348

Rбtyilski

Bohdan 49, 76
Rбzynski Kiryk 81, 83, 131
Rбzynski Michal 80, 81, 93
Rбzynski Roman, ksiчz~ 156
Rudolf ІІ Habsburg, cesarz rzymsko-niemiecki 94, 121-124, 127,
134, 142, 176
Rypka, watazka kozacki 343
Rzewuski Henryk 197, 353

Rzewski Matwiej, diak 54, 55, 57
Sahajdaczny zob. Konaszewicz-Sahajdaczny Piotr

А.

Skalkowski Apoloniusz
269, 319, 351, 356

351, 354

110,

132,

Skarga Piotr, kaznodzieja jezuicki
172, 174
Skidan Pawel (Skidan Karp Pawlowicz),
pulkownik
kozacki
333-339, 342, 344
Skidan Karp Pawlowicz zob.
Skidan Pawel

Skoropadski Iwan, hetman zaporoski 210, 295, 296
Skrebec, wataZka kozacki 339
Slowacki Juliusz 268, 355

Smotrycki Malecjusz, arcybiskup
polocki, wladyka
witebski
mscislawski 189, 190, 302
Sobieski Jakub, starosta krasnostawski 237, 260
Sobieszczaflski Franciszek М. 351
Solikowski, arcybiskup lwowski 174
Soloma, watazka kozacki 343
Solowiew S.

М.

348-351

Somko, hetman kozacki 103, 104
Spieтcilski Z. 348, 349
Staтowolski

Szymon 22, 38, 347

Stasiewska Z. 346
Stefan Batory, krбl polski, ksiчz~
siedmiogrodzki 30, 77, 79, 80, 83,
84, 93, 142, 143, 148, 171, 200,
216, 351
Stefan IV Wielki, hospodar moldawski 59
Stefan TomZa., hospodar moldawski
59
Strusiowie, bracia 49, 267
Strus Jakub, starosta braclawski і
winnicki 42, 48, 49, 80, 129, 134,
156
Strybel Filon, chorчzy wojsk polskich 260
Stryjkowski Maciej, historyk і poeta 40
Sulejman І, sultan turecki 59, 72
Sulima Iwan Michajlowicz, dowбdca
kozacki 281, 282, 300, 301, 327,
328
Sulimierski F. 346

Swiczko Leoncjusz, pulkownik kozacki 202
Swirydowicz Chartyk 166
Szach, dowбdca kozacki 77
Szachin-gerej 254, 256-258, 299301

Szczyrski Iwan (Innocenty) 138 ·
Szkliflski Tomasz, komisarz krбlew
ski 298
Szostowicki Jan 89
Swierczowski (Swirgowski ?)
watazka kozacki 76, 272
ТаzЬіт

J an,

Janusz 352

Teofanes, ра triarcha . jerozolimski
186--190, 233, 307
Terlecki Cyryl, biskup (wladyka)
lucki 129, 173; ·174
Terlecki Jarosz 129
Tereszko, pulkownik jablono\vski
338
Tetera Pawel 201/202
Tomilenko, hetman kozacki 330333, 337, 338
Tur Nikifor, archimandryta pecl.erski 174
Turowski

К.

357

.

Tuszyбski

Jan Florian· Drobysz, pami~tnikarz 24, 347

Tuwim Julian 346

Tykowicz "Roman, wбjt braclawski
126
Tysarowski Jeremiasz, biskup (wladyka) lwowski 186
Tyskieniewicz Hryhory, dowбdca
kozacki 179
Tyszkiewicz I.ohojski Fryderyk · 82
Tyszyбski Aleksander 268
Val du, inzynier і kartograf francuski 36
Wacker Mateusz, posel cesarski 122
Walewski W. 346
Wasyl Szujski, car rosyjski 156
Warkotsch Mikolaj, posel cesarski
122
Wieliczko Samuel 201, 353, 354

Wisniowieccy, rodzina 49, 59, 115,
127, 133, 260

Wisniowiecki Adam, ksi"'~ 156
Wisniowiecki Aleksander, ksii:\ZE:,
starosta czerkaski 89, 91-93
Wisniowiecki Dymitr, ksi"':ZE:, staro_sta kaniowski і czerkaski :49, 5362, 115, 116, 271
Wisniowiecki J eremi, ksi"'~' 323,
343
Wisniowiecki Michal, ksict:i.E:, starosta czerkaski і owrucki 58, 78,
159
Wladyslaw ІІІ Warnenczyk, krбl
polski і w~gierski 270
Wladyslaw IV Waza, krбl polski
182, 183, 191, 237, 239, 310, 311,
322, 323, 330, 334--336, 338--341,
345
Wladyslaw Jagiello,. krбl polski,
· wielki ksictz~ litewski 269
Wlodek, szlachcic polski 49
Wolczenko Iwan, posel kozacki 345
Wolek Konstanty, pulkownik kozacki 325.
Wolowiec Michal 185
Woroniczowie, rodzina 169
· Woroniecki Mateusz, podwojewodzi
kijowski 81, 83
W 6jcik Zbigniew 54, 94, 346-348;
350
Wyhowski Iwan 201
Zagriazski Dymitr, posel rosyjski
55
Zakrzewski J an, pulkownik czehryiJ.ski 345
Zaleski Jбzef Bohdan 10, 268
Zal~ski
I..ukasz, rotmistrz wojsk
polskich 304
Zamoyski J an, kanclerz wielki koronny, hetman wielki koronny
80, 91, 121, 124, 127, 148, 149, 165
Zamoyski Tomasz, wojewoda . kijowski, kanclerz wielki koronny
103, 260--262, 282, 328

Zankiewkz Konstanty ~ posel kozacki 299
.
Zaslawscy, rodzina 49, 152, 260
Zaslawski Janusz, ksii:\Z.~ 129, 162
Zatyrkiewicz Hryhory, asaul 185
Zbarascy, rodzina 152
Zbaraski Janusz, ksi"'z~, wojewoda
braclawski 77, 122
Zbaraski Jerzy, . ksictz~, kasztelan
krakowski 258
Zbaraski Кrzysztof, ksict~ 251
Zbirujski Dionizy, biskup (wladyka)
chelmski 173, 174
Zborowscy, rodzina 80
Zborowski Samuel, rotmistrz krбlewski 80, 280
Zgierska, szlachcianka 43
Zgierski, szlachcic 42
Zloczowski Stanislaw 185
Zofia Holszanska "Sonka", zona
Wladyslawa Jagielly 269, 270
Zolotarenko Iwan, pulkownik nizynski 102, 294--296
Zolotarenko Wasyl, pulkownik nizynski 295
Zygmunt ІІ August, krбl polski,
· wielki ksil:\z~ litewski 46, 48, 50,
51, 53, 54, 58, 59, 61, 75, 78, 84,
144
Zygmunt ІІІ Waza, krбl szwedzki
і polski 83, 86, 87, 89, 91, 124,
129, 135, 148, 154, 157-163, 165,
171, 173--175, 187, 188, 190, 191,
234, 250--252, 254, 256, 258, 298,
300,. 306, 308, 310
Zaba Borys, dowбdca kozacki 79
Zmajlo Marek, hetman zaporoski
256, 260--262
Zбlkiewscy, rodzina 127
Zбlkiewski Jan,
starosta hrubieszowski 166, 189
Zбlkiewski Lukasz, wojewoda brac-

367

lawski, starosta kaluski, perejaslawski і chmielnicki 189, 325,
328, 329, . 331
Z6Іki~wski .Stanislaw, hetrnan wrelki }toronny 129, 131:---136, 147,

148, 158, 162-166, 183-185, 18.7.189, 352
Z6ltkowskyj Р. м. 353
Zylmski Jacyna 341
Zyla Wasko 47

SPIS IL USTRACJI

1; Вrzeg,i Сhоп:тtусу, [w:] Choтtica, Kij6w 1979, s. 4.
2. Iwan Pookowa, mal. NN, XVII-wiecz;na kopia portretu z XVI w.,
[w:] Р. М. Zбltowskyj, Ukrajinskyj. zywopys XVII-XVIII st., Kij6w
1978, s. 130.
3. Hawryla Golubok, mal. NN, XVII-wieczna kopia portretu z XVI w.,
[w:] Р. М. Zбltowskyj, dz. cyt., s. 130.
4. Chan tatarsiki, [w:] С. Vecellio, Costumes anciens et modernes, bmw,
S: 446.
5. Zol:rliJe!m tat.aJmki, [w:] С. Vecell~o, dz. cy1t., s. 448.
6. Portret Bernarda Pretficza star<;>sty barskiego і trembowelskiego,
mal. NN, kon. XVI w., [w:J Р. Jasienica, Rzeczpospolita Obojga Narod6w, cz. 1 ..;..__ Srebrny wiek, Warszawa 1967, 's. 112.· },
7. Tatar, [w:] Omnium Fere Gentium nostтaeque; aetatis Nationum, · Habitum et Effigies. In eosdem Joannis Slupeтij Herzelensis Epig'tammata ... , Antwerpia 1572, k.· 126..
8.. · Czajka kozacka, [w:] Eryka Lassoty і Wilhelma Beauplana opisy
Ukтainy, w przekl. Z. Stasiewskiej і S. Mellera, pod · red. Z. Wбjcika,
Warszawa -1972, s. 141.
9. Kozacy na wyprawie morsk.iej, mal. А Bazylewicz, [w:] .W. Holobuckyj, Homin, homin ро cJ,ibтowi, Kijбw 1968, .s. 82.·
10. Roksolan.a, Zona. suftana Su1ejmalnia ІІ, ma.J. NN, XVI w., [w:] Ukrafirtskyj portretnyj Z.ywopys XVI-XVIII st., sost. W. W. Ruban, Kijбw
''1981, wyp. 1, ryc. 1.
11. Mosk!Wiic.i,n, [w:] Omnium Fете Gentium ... , k. 106.
12. Tatarzy, mal. G. Geissler [w.:] Planches serviт au Voyage de· .pallas,
·t. 2, Lipsk 179.9, ryc. 20.
13. Та~атzу, mal. G. Geissler, [ІW:] Planehes ... , t. 2, ryc·. 21.
14; <Kobiety tatarosklie, ma!. G. Geissler, [w:] Planches; .. , t; 2, т-ус. 22.
15. Muzyfka:nci taitalrscy, maJ. G. GcissJ.-er, [w:] .Rlanches.;.-, t. ··2; J:yc. 23.
16~ Bammk pod,bLerajqcy mi6d, rnra1. J. Р. Nwbliin, [w:} Collection de

24 -

Na dalekiej

Ukrainie

369

costumes PolonaisJ Dessines dJapres nature
Debucourt, Pary:Z-Warszawa 1817.

рат

NorblinJ en graves

рат

17. Wyb61r atama:na k01s~owego na Skzy, [w:] Eryka Lassoty і Wilhelma
Beauplana ... , ryc. 31.
18. Koza!k-baa11durzysta, mal. NN, XVIII w., [rw:] Р. М. Zбltowskyj, dz.
cyt., s. 293.
19.

w 1680 r., BiiblЮt.eka Jagiellonska w
Graficznych (OZG), nr І. 21112.

Кtazacy
rбw

Kтako.wi,e,

Oddizi,al

ZЬio

20. Jan Danilowicz wojewoda ruski, mal. NN, 1620 r., [w:] UkrajiпSkyj portretnyj zywopys ... , wyp. 1, ryc. 2.
21. Stan!islaІW ZM~ews'kd., [w:] L. Pod·horюdeoki, Jan Karol Chodkiewicz,
15.60-1621, Warszawa 1982, ryc. 7.
22. W msadiZJCe, maJ. А. БazYJl·ewd!cz, ['w:] W. Hobo!Ьu6kyj, d'z. cyt., s. 22.
23. Za,p0100skie diz.iala, mozd:z.ieгze ,і kJu.].:e, [w:] Eryka Lassoty і Wilhelma
Beauplana ... , ryc.' 12.
24. ZapOO'oskte pi'IochaWІnice, [w:] Eryka Lassoty і Wilhelma Beauplana ... ,
ryc. 13.
25. :Юооа~су w SІZy(kiu tabo~r.a:wym, [w:] L. PodhooordeІcki, dlz. cyt., r}'1c. 37.
26. Pu·szkamz. kozadkd., mal. А. BazyJewi!cz, [w:] W. HoloЬuCkyj, dz. cyt.,
s. 34.
27. Se1юik rwojsk zaiPOil'IOISkiІoh, [rw:] Eryka Lassoty і WiLhelma Beaupl~na ... ,
ryc. 27.
28 .. Jan KarюJ Ohodkieмr.icz, :rys. М. КеУ']., ,ryit. С. G. Ra1s:p, miedziioryt
XVII w., [w:] Р. Jasienica, dz. cyt., s. 291.
29. w,iJdю!k cz~'ci SІtare~ Кijowa, [w:] Malownicze album Kijowa z szczeg6lowym opisem miasta pтzez Kamilla de Bellieт. Historya Kijowa od
poczqtku jego zalozenia do naszych czas6w napisana przez Julijana
Bartoszewicza, zesz. 1, Warszawa 1861, ро s. _16.
30. Pulkownik wojsk zaporoskich, [w:] Eryka Lassoty і Wilhelma Beauplana ... , ryc. 28.
31. Hetman IWiieLIOi kioroi'Ш1y Stanisla,w Kкmd.ecpolski, ma•l. Altom<>~nte, -ryt.
А Teppler, [w:] L. Podhorodecki, dz. cyt., ryc. 24.
32. ·Bitw.a pod Ch.ociltniem, ·rУІС. w,spбkz., [w:] L. ~odihorodecki, dz. cyt.,
·ryc. 44~
33. Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny hetman kozacki, ryc. w ksictzce
Kasjana Sakowicza Wiтsz па zalosnyj pohreb ... , 1622 r., [w:] Р. М. Zбl
towskyj, dz. cyt., s. 136.
34. Zlapoт~o:Z.cy, [w:] Eryka· Lassoty і Wilhelma Beauplana ... , ryc. 29.
35. Tanczq·cy Kooaik, rys. Pmsper Gб!rs~i, Biblioteka JagieИo:ii.gka w Krakowie, OZG, nr І. R 2321.
36. · Re-gimentarz Stanislaw Lubomirski, mal. NN, XVII w., [w:] L. Podhorodecki, dz. cyt., ryc. 35.
37·. Pod ·- zam!ld·em · w К:ijOIWie na tZJw. Kisielбwce, mal. А. Wes:terr:feld,
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1651, [w:]
1970, s. 41.

Р.

Н.

Jurczenko, Derewiana architektura

Ukтajiny,

Кіjбw

mal. NN, XVIII w., [w:] Р. М. Zбltowskyj, dz.
cyt., s. 292.
39. Sшterc Koza!ka, !I'ys. PII1o.spe.r Gбrski, B1blioteka JagieHoiiska w Кra
kowie, OZG, nr І. R. 2323.
40. Oc;zetlciJw,aJI11ie urkююha~neg•o, rys. Brю~per Gбтski, Bibldoteika Jagielioiiska w Krakowie, OZG, nr І. R. 2320.
41. Ch.})opi ulkiг.ad.Il.scy przy posHku, rys. P:rюsper G611skd, Bibliotekз. Jagielloiiska w Кrakowie, OZG, nr І. R. 2322.
42. KiQ·zacy, rys. NN, Bi,bliooteka Jagielloiis~a w Kгa.!klowie, OZG, nrr І.
17176.
43. Przed ka,r.cz.mз,, rys. NN, Bibliotek:a JagieHonska w Kr.aJkowie, OZG,
nr І. R. 4557.
44. Ро raJbunІku kю-sciюla, rys. NN, Bi'b1i'Otek,a J'agieПoiiska w К!rako;wie,
OZG, nr І. R. 4556.
45. Taniec Kozakбw zapoгoskich, [w:] Eryka Lassoty і Wil1ieZma BeaupZana ... , tyc. 30.
46. Pastu•ch kozacki, rys. PD~er GexrSІki, Ві!ЬИоtеkа Ja@ie11oilsk•a w Кта
kоwіе, OZG, nr І. R. 2324.
47. Widok czє:sci Padolu z Gбry Sw. Andrzeja, [w:] MaZownicze album
Kijowa... zesz. 1, ро s. 12.
48 .. Kamieniec Podolski w XVII w., [w:] Theatrii, Еитораеі cantinuati

38.

~O'Zalk-,baJilldшzys·ta,

Dreyzehender Theil... auch mit vielen Kupffer-Stiicken und Bildnissen
und veтlegt duтch Matthёii Merians Sel. ЕтЬеп, Frankfurt

aussgezieтet

n/Menem 1698, ро s. 650.
49. Chlop uik~r.ainSiki, m,a:l. J.

Р.

No~r,blirn,

[w:]

CoПection

de costumes

Polonais ....
50.

DzieWІCІZyna

ukraiiiska, mal. J.

Р.

NorbИn,

[w:] Collection de costu-

mes Polonais ... .
51. Kozaat u·kl'la:iilski, mal .. J.

Р.

Nor:bli!n, [w:] Collection de costumes Po-

lonais ....
Ziemie poludniowo-wschodnie Rzeczypospolitej і basen Morza Czarnego w pierwszej polowie XVII w., wyk. J. Lopatto, [w:] Етуkа Lassoty
і Wilhelma Beauplana ... тара mi~dzy il. 44--45.

ReproduЮcje

wy;konal Jan

Sajdeгa

SPIS TRESCI
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WSTEiP

13-37

ROZDZIAL PIERWSZY

DNIEPR - РОНОНУ • CHORTYCA - RELACJE О NADDNIEPRZU W XIV-XVII W.
- ·zwiERZYNA - SZARAIQ'CZA - DZIКIE .PTACTWO - LASY І STEPY - KLIMATSZLAKI І TRAKTY

ROZDZIAI:.. DRUGI .

38-63

ROZDZIAl. TRZECI .

64-87

SPRZECZNE OPINIE О KOZAKACH - PIERWSZE WZМIANKI - NIEBEPIECZEIQ'STWO TATARSKIE PRZESZKODJ\ W KOLONIZACJI KRESOW WSCHODNICH
- AKCJE . POLOZOWICZA. ·І KMITYCZA - DASZKOWICZ - PRETFICZ - SAМOWO
LA KOZACKA ;.. DYMITR WISNIOWIECKI - UNIWERSAI. ZYGMUNTA AUGUSTA
(1568 R.)

CHANAT KRYMSKI І ORDY: JEDYCZKULSKA, PEREKOPSKA, OCZAKOWSKA
ORAZ BUDZIACKA - OBYCZAJE TATARSKIE - SPOSOB PROWADZENIA WAL·
КІ - LOS JEIQ"C()W TATARSKICH - AKCJA HETMANA POLNEGO KORONNEGO
JERZEGO JAZl.OWIECKIEGO W 1572 R •. - BOHDAN R()~SKI • UNIWERSAL
1578 R .. І REJESTR KOZACI{I - KOZACY. w WOJNIE MOSKIEWSKIEJ - NIEPOKOJE NA KRESACH - KONSTYTUCJA "PORZJ\DEK Z STRONY NI20WC0W
І UКRAINY" (1590 R.)

88-113

ROZDZIAI:.. CZWARTY ·.

KRZYSZTOF KOSINSKI - . WYBUCH POWSTANIA - BITWA POD PIJ\TKIEM SMIERt KOSINSKIEGO - SPRAWA TriUІ.U HETMAIQ"SKIEGO - КОІ.О І RADA
KOZACKA - · WYBORY STARSZYZNY - JESZCZE О TYTULE HETMANSKIM STARSZYZNA KOZACKA: WOJSKOWA (GENERALNA) І KURENNA - POl.OZENIE CZERNI
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1. Wysokie brzegi Cbo:rtycy

2. Portret Iwana Podkowy nieznanego malarza z XVI w.,
kopia XVII-wieczna

3. Portret Hawryly Goluboka nieznanego malaFza XVI-wiecznego,
kopia z XVII w.

4. Chan tatarski

5. Zolnierz tatarski

6. Starosta barski і trembowelski Bernard Pretficz
portret nieznanego malarza z konca XVI w.

7. Tatar

......

-~~

8. Czajka kozacka
9· Kozacy na w yprawie morskiej

10. Roksolana, zona sultana Sulejmana ІІ
portret nieznan~go malarza"'~ XVI w.

11. Moskwicin

12. Tatarzy

13. Tatarzy odpoczywajqcy pod drzewem

14. Kobi~ty . tatarskie

15. Muzykanci tatarscy

16. Bartnik podbierajqcy

miбd

17.

Wybбr atщ:riana

k oszowego na. Siczy

18.

Kozak~bandurzysta

19. Kozacy w 1680 r.

20. Wojewoda ruski Jan Danilowicz,
portret nieznanego malarza z XVII w .

21. Hetman Stanislaw Zбlkiewski

22. W zasadzce, mal. А. Бazylewicz

23. Bron Zaporozc6w: mozdzierze, dziala, kule

24. Br-on Zaporozcбw: pr·ocffownice

27. Setnik wojsk

z~poroskich

28. Hetman Jan Karol Chodkiewicz, rys.
miedzioryt XVII-wieczny

М. Keyl~

29. Fragment panoramy starego Kijowa

- - ---------

30. Pulkownik wojsk zaporoskich

31. Hetman wielki koronny Stanisl:aw Koniecpolski,
mal. Altomonte, ryt. А. Teppler

32. Bitwa pod Chocim1em, rycina wsp6lczesna

33. Hetman ko·zacki Konaszewicz-Sahajdaczny

34. Zaporozcy
35. Tanczqcy Kozak, rys.

Р. Gбrski

36. Regimentarz Stanislaw Lubofuirski,
portret nieznanego malarza z XVII w.

37. Pod zamkiem w Kijowie na tzw.
mal. А. Westerfeld

Kisielбwce,

38. Kozak grajq,cy na bandurze, malarz nieznany

39. Smierc Kozaka, rys.

Р. Gбrski

40. Oczekiwanie ukochanego, rys.

Р. Gбrski

41. Chlopi ukrainscy przy posilku, rys.

42. Kozacy sluchajqcy spiewu
malarz nieznany

Р. Gбrski

Ьandurzysty,

43. Przed karczmq, malarz nieznany
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44.

Ро

rabunku kosciola, malarz nieznaiiy
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Ziemie poludniowo-wschodnie Rzeczypospolitej і basen Morza Czarnego w pierwszej polowie XVII w.,
wyk. J. l.opatto
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45. Taniec

Kozakбw

zaporoskich.

46. Pastuch kozacki, rys.

Р.

G6rski

47. Widok

cz~sci

Padolu z

Gбry

sw.

Andrzeja

48.

Paш;>rama

Kamienca Podolskiego w XVII w.

49. Chlop ukraillski, maL J.

Р.

Norblin

50. Dziewczyna ukrainska, mal J.

Р.

Norblin

51. Kozak ukrainski, mal. J.

Р.

Norblin

Do dzis przeszlosc Ukrainy і Kozaczyzny wywoluje z pami~ci obrazy wydarzen і postaci zawarte w Ogniem і mieczem Henryka Sienkiewicza. Jest to
spojrzenie bardzo jednostronne, chociaz о nie spotykanej gdziekolwiek indziej
barwnosci і plastycznosci. Tymczasem rzeczywistosc byla zgola іnна . Nie brakowalo w niej humoru, radosci і wesela, ale tez - zalu, smutku, а nawet
rozpaczy. Swobodne bytowanie cz~sto okupywano lzami і krwiq, а za demokratycznymi instytucjami kryla si~ prawdziwa nierбwnosc spoleczna. Wspaniala,
bujna przyroda, о ktбrej pisano niejeden raz, potrafila dotkliwie dac si~ we
znaki ludziom, bohaterskie zas czyny przyplacano zyciem.
О tym wszystkim chcemy opowiedziec w tej ksiqzce .
Nie l>E:dzie ,.ona zawierac jedynie systematycznego wykladu і opisu wydarzen
w takiej kolejnosci, w jakiej nast~powaly: dzien ро dniu, miesiqc ро miesiqcu
czy tez rok ро roku. Uczynili to juz przed nami inni autorzy: polscy, ukrainscy,
rosyjscy... Chcielibysmy prбcz tego przedstawic Czytelnikom codziennosc kozackq, wprowadzic Ich w swiat kozackich obyczajбw, wierzen, instytucji, nie
zrealizowanych idealбw oraz panujqcych wewn<4trz tej spolecznosci stosunkбw.
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