Aby rozpocząć lekturę,
kliknij na taki przycisk

,

który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.
Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym
LITERATURA.NET.PL
kliknij na logo poniżej.

K

Kalina
Kalinowscy

Kalina

(OiM, II)

pu∏kownik kozacki ze szcz´tem zniesiony
przez Skrzetuskiego i Regowskiego po obl´˝eniu ZamoÊcia.
Wespazjan Kochowski podaje, ˝e po odstàpieniu Kozaków od ZamoÊcia: Jakób Regowski (...)
znosi∏ Kozaków najbardziej pó∏kownika Kalin´
nazwanego, dufajàcego w wielkà gromad´ ludzi
kozackich (...) zwyci´˝y∏ i wycià∏.
By∏a niegdyÊ na Litwie rodzina tatarska tego nazwiska herbu Jelita.

Kalinowscy herbu Kalinowa
Stara rodzina wywodzàca si´ z Kalinowa na Âlàsku, której cz´Êç przenios∏a si´ do Rzeczypospolitej i uzyska∏a ogromne nadania na Rusi
i Podolu, a w XVII–XVIII wieku osiàgn´∏a ma-

gnackà pozycj´, ugruntowanà nadaniem
w 1818 roku Sewerynowi Ksaweremu, cz∏onkowi Stanów Galicyjskich, hrabiostwa austriackiego przez cesarza Franciszka I (tytu∏ wygas∏
w 1933 roku wraz ze Êmiercià Roberta). Z rodziny tej pochodzili m.in.: Walenty Aleksander
(† 1620), generalny starosta podolski, ojciec
Marcina, Adam († 1638), rotmistrz królewski,
starosta brac∏awski, winnicki, lubelski i ∏ojowski, bohater g∏oÊnego skandalu z 1625 roku,
kiedy to zakochany w Zofii Krystynie Strusiównie, rodzonej siostrze w∏asnej matki, po prostu
porwa∏ ciotk´ z zamku w Haliczu i wzià∏ z nià
Êlub, Marcin († 1738), regimentarz, kasztelan
kamieniecki, Antoni († 1760), podkomorzy inflancki, protektor ludnoÊci ˝ydowskiej, a tak˝e
handlu i rzemios∏a.
By∏o równie˝ kilka innych rodzin tego nazwiska, piecz´tujàcych si´ Korwinem (m.in. Stanis∏aw Samuel †1679, ∏owczy podlaski, pu∏kownik

Kalinowa

zakochany w Zofii Krystynie
Strusiównie, rodzonej
siostrze w∏asnej matki,
po prostu porwa∏ ciotk´
z zamku w Haliczu
i wzià∏ z nià Êlub

M. Fajans, ˚waniec, zamek Kalinowskich
Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?
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hetman polny koronny, wojewoda czernihowski Marcin Kalinowski (zob.). Jednak informacji o pojedynku nie uda∏o si´ potwierdziç, nie
wspomina o nim równie˝ sam Bogus∏aw Radziwi∏∏.

K

Kalinowska
Kalinowski

Kalinowski Marcin

(OiM, I–II)

hetman polny koronny, wzi´ty do niewoli
pod Korsuniem, wróci∏ na pole w 1650 roku.

Korzystajàc z tego,
muzu∏manie rozpocz´li
w ca∏ym mieÊcie prawdziwe
∏owy na m∏ode dziewcz´ta
Lisowczycy z 1620 roku

królewski), Âlepoworonem, Toporem, Trójstrza∏em i Zarembà. Swoistà s∏aw´ uzyska∏ te˝ Idzi Kalinowski (prze∏om XVI/XVII w.), niepewnego pochodzenia (Nekanda Trepka w „Liber chamorum”
uwa˝a go za ch∏opa z Kalinowa), pu∏kownik lisowczyków, nieokie∏znany warcho∏ i ∏upie˝ca, uczestnik bitwy pod Chocimiem w 1621 roku i wielu innych batalii odbywanych pod zmiennymi sztandarami w ró˝nych krajach Europy.
Trudny w po˝yciu, gwa∏towny i porywczy temperament
hetmana nie szed∏ niestety
w parze z geniuszem
militarnym, którego natura
mu poskàpi∏a, srodze
karzàc jego pych´

Do bram chaƒskich
schronienia szcz´Êcia
i êród∏a zwyci´stwa
przyprowadzono
w kajdanach w wi´zach
wymienionego
i wspomnianego
znakomitego ich wodza,
bezbo˝nego pysza∏ka
zwanego hetmanem
barskim Potockim

Kalinowska

(PW)

w 1672 roku przetrwa∏a (wraz z Basià Wo∏odyjowskà i innymi szlachetnymi paniami) obl´˝enie Kamieƒca w klasztorze panien dominikanek.
Kobiety, które przetrwa∏y obl´˝enie, znalaz∏y si´
w nie∏atwej sytuacji (o czym zresztà Sienkiewicz
nie wspomina). Ju˝ w kilka dni po kapitulacji
okaza∏o si´, ˝e polscy negocjatorzy niezbyt
uwa˝nie czytali tekst podpisanego przez siebie
traktatu. Mówi on bowiem o gwarancjach swobodnego wyjÊcia z miasta wojska, szlachty
i mieszczan wraz z synami i ˝onami, nie wspomina natomiast o córkach! Korzystajàc z tego,
muzu∏manie rozpocz´li w ca∏ym mieÊcie prawdziwe ∏owy na m∏ode dziewcz´ta.

Kalinowski

(P, I)

wedle opowieÊci Char∏ampa — wyzwany na
pojedynek przez ks. Bogus∏awa Radziwi∏∏a;
pogodzi∏ ich król Jan Kazimierz.
Jedynym Kalinowskim, z którym móg∏by chcieç
si´ pojedynkowaç ks. Bogus∏aw Radziwi∏∏, by∏
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Marcin Kalinowski († 1652), walczy∏ pod Smoleƒskiem (gdzie zosta∏ niebezpiecznie ranny)
i szybko zosta∏ wojewodà czernihowskim
(1635), ale nast´pne lata sp´dzi∏ przede wszystkim na pomna˝aniu i tak ogromnego majàtku,
rzadko udzielajàc si´ publicznie, nawet na forum senatu. Utrzymywa∏ prywatne wojsko, które t∏umi∏o powstania kozackie w latach
1637–1638 i wzi´∏o udzia∏ w bitwie z Tatarami
pod Ochmatowem. Z protekcji kanclerza wielkiego koronnego Jerzego Ossoliƒskiego (za
którego córk´ Brygid´ wyda∏ swego syna Samuela) dostaje bu∏aw´ mniejszà (1646). Razem
z hetmanem Miko∏ajem Potockim trafia do niewoli tatarskiej po bitwie pod Korsuniem
(26 V 1648). Przebywa∏ w niej a˝ 2 lata, nie mogàc z∏o˝yç 100 tysi´cy czerwonych z∏otych okupu (w koƒcu p∏aci tylko cz´Êç tej sumy). W 1651
roku dowodzi∏ lewym skrzyd∏em w bitwie pod
Beresteczkiem. W nast´pnym roku pilnuje rozwoju wypadków na Ukrainie, a na wieÊç o zamierzonym ma∏˝eƒstwie syna Chmielnickiego
z córkà hospodara mo∏dawskiego, gromadzi
wojska w obozie pod Batohem. Gdy spodziewane oddzia∏y pomocnicze nie przybywajà,
Chmielnicki szczelnie go otacza i zadaje druzgocàcà kl´sk´. W bitwie ginie sam hetman, jego syn Samuel (z Heleny ks. Koreckiej), oboêny
koronny, a po bitwie — z ràk zwyci´zców —
Marek Sobieski, starosta jaworowski (brat przysz∏ego króla), Zygmunt Przyjemski, genera∏ artylerii koronnej, i wielu innych wybitnych dowódców. Trudny w po˝yciu, gwa∏towny i porywczy temperament hetmana (skàdinàd typowy
dla ówczesnych królewiàt) nie szed∏ niestety
w parze z geniuszem militarnym, którego natura mu poskàpi∏a, srodze karzàc jego pych´.
Kl´ska pod Korsuniem znalaz∏a swoje odbicie
równie˝ w piÊmiennictwie naszych przeciwników. Warto zacytowaç jej opis za Had˝à Mehmedem Senai z Krymu „Historia Chana Islama Gireja III”: Do bram chaƒskich schronienia szcz´Êcia i êród∏a zwyci´stwa przyprowadzono w kajdanach w wi´zach wymienionego i wspomnianego znakomitego ich wodza, bezbo˝nego pysza∏ka zwanego hetmanem barskim Potockim,
tudzie˝ podobnych do niego: Kalinowskiego
W∏adys∏aw Zawistowski

i Âreniowskiego, Odrzywolskiego, Ba∏abana, Sapieh´ i komisarza panów wojsk i skarbów (...)
jako te˝ podobnych im wielu s∏awnych giaurów, nieskoƒczone mnóstwo ocala∏ych od miecza bezbo˝ników, którzy noszà miano „bojarów” oraz „iskich”.

Kaliƒski

(P, II)

jeden z pu∏kowników polskich — obok
Zbro˝ka i Kuklinowskiego — w s∏u˝bie jenera∏a Millera w czasie obl´˝enia Jasnej Góry
w 1655 roku. W 1656 roku uczestniczy na
czele swej choràgwi w wyprawie Karola Gu-

stawa na po∏udnie Polski i bierze udzia∏ w bitwie pod Go∏´biem (18 II 1656). Po odstàpieniu od ZamoÊcia podzi´kowa∏ za s∏u˝b´, po
piechocie szwedzkiej przejechawszy.
Seweryn Miko∏aj Kaliƒski († po 1663), herbu
Topór, starosta brac∏awski (1653) i rotmistrz
kwarciany w latach 1647–1661. W 1648 roku —
b´dàc w s∏u˝bie chorà˝ego koronnego Aleksandra Koniecpolskiego — zupe∏nie fa∏szywie ocenia∏ sytuacj´ na Ukrainie (sam stacjonowa∏
w Barze), upatrujàc ratunku przeciw rozruchom ludowym w... Bohdanie Chmielnickim:
jeÊli ch∏opom wstr´tu szybkiego nie uczyni, si∏a
domów szlacheckich wniwecz si´ obróci.

K

Kaliƒski

Topór

Obraz wotytwny jeƒców polskich wzi´tych do niewoli pod Korsuniem
Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?

123

K

Ka∏uszewski
Kamieniecki

J. Kossak, Przeprawa rotmistrza koronnnego przez Dniestr
jeÊli ch∏opom wstr´tu
szybkiego nie uczyni,
si∏a domów szlacheckich
wniwecz si´ obróci

Ka∏uszewski

W ko∏o nich bitwa wrza∏a
i kule Êwiszcza∏y, a umierajàcy starzec r´ce wodza
swego Êciska∏, za opiek´
tyloletnià dzi´kujàc,
i w tym dzi´kowaniu skona∏
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Prognoza okaza∏a si´, niestety — prawdziwa,
diagnoza — fa∏szywa; dobrze jednak ilustruje,
jakie materii „pomi´szanie” panowa∏o wówczas
w ocenie sytuacji. Wkrótce Kaliƒski w∏àcza si´
do walki, stajàc z Zaçwilichowskim m.in. pod
Konstantynowem. Walczy∏ tak˝e pod Beresteczkiem i Batohem (1652), gdzie zdo∏a∏ ujÊç z pogromu. W 1655 roku, wraz z innymi oddzia∏ami
Koniecpolskiego, przeszed∏ na stron´ szwedzkà
i zosta∏ mianowany pu∏kownikiem. S∏u˝y∏ Karolowi Gustawowi wiernie i razem z pu∏kownikiem Zbro˝kiem przydzielony zosta∏ do korpusu gen. Müllera oblegajàcego Jasnà Gór´, a nawet pos∏owa∏ do klasztoru, namawiajàc zakonników do kapitulacji. W sumie jednak ˝o∏nierze
kwarciani pod Jasnà Górà (zdaniem Wittenberga) raczej szkodliwymi, ni˝ po˝ytecznymi si´
okazali. Dosz∏o równie˝ do konfliktu o srebra
klasztorne (opisuje to Sienkiewicz), których
cz´Êç ju˝ po zwini´ciu obl´˝enia odes∏a∏ Kaliƒski z powrotem do klasztoru. Bra∏ nast´pnie
udzia∏ w wyprawie Karola Gustawa na Lwów, oddajàc mu znaczne us∏ugi, a odstàpi∏ Szwedów (razem ze Zbro˝kiem i Janem Sapiehà) dopiero
w czasie odwrotu (29 III 1656). Za zdrad´ ukarany zosta∏ odsàdzeniem od ˝o∏du na trzy kwarta∏y.
By∏y równie˝ inne rodziny tego nazwiska herbów: Jelita, Âlepowron, Sulima i Âreniawa.

Ka∏uszewski

(PW)

oficer dobry; stary Wo∏odyjowskiego przyjaciel, ˝o∏nierz jak baranek ∏agodny, jak lew
straszliwy. Dowódca choràgwi, na którà sk∏ada∏o si´ dwieÊcie piechoty w´gierskiej, który
to oddzia∏ ma∏y rycerz w∏asnym kosztem wy-

stawi∏ i wyçwiczy∏. Patronowa∏a im Basia (...)
W´grzynów prawdziwych nie by∏o wcale w tej
piechocie, która tylko dlatego zwa∏a si´ w´gierskà, i˝ moderunek mia∏a madziarski. Podoficerami byli „s∏u˝ali” ˝o∏nierze z dragonów,
szeregowcy zaÊ sk∏adali si´ z dawnych „zbójów” i grasantów, pochwytanych z ∏upie˝nych
watah i skazanych na postronek. Po opuszczeniu Chreptiowa wiosnà 1672 roku oddzia∏
ten zasili∏ obron´ Kamieƒca. W czasie jego
obl´˝enia Ka∏uszewski zginà∏ od tureckiej kuli.
W „Relacyi o upadku Kamieƒca...” Stanis∏awa
Makowieckiego czytamy sentymentalny lament:
(...) po nim pad∏ Ka∏uszowski, wierny Wo∏odyjowskiego towarzysz, co gdy Pu∏kownik obaczy∏, zapomnia∏ o walce i przy nim na kolana si´
rzuci∏. W ko∏o nich bitwa wrza∏a i kule Êwiszcza∏y, a umierajàcy starzec r´ce wodza swego Êciska∏, za opiek´ tyloletnià dzi´kujàc, i w tym
dzi´kowaniu skona∏. Jan Ka∏uszewski, ze starej
rusko-wo∏yƒskiej rodziny herbu w∏asnego, stary
rotmistrz, poleg∏ razem z Wojciechem Humieckim i rotmistrzem Kijanów Mokszyckim.

Kamieniecki

(P, III)

„pan Kamieniecki” towarzyszy∏ królowi w czasie
obl´˝enia i zdobycia Warszawy w 1656 roku.
Mo˝na przypuszczaç, i˝ móg∏ to byç ktoÊ ze znakomitej rodziny Kamienieckich herbu Pilawa,
którzy byli jednà z najÊwietniejszych rodzin polskich XVI stulecia; póêniej zbiednieli i spadli do
pozycji Êrednioszlacheckiej. Najwybitniejszym
przedstawicielem rodziny by∏ niewàtpliwie Mi-

W∏adys∏aw Zawistowski

ko∏aj († 1515 bezpotomnie), hetman wielki koronny (1503), wojewoda i starosta krakowski
(1507), jeden z najwi´kszych dowódców wojskowych swoich czasów. Byli te˝ Kamienieccy
herbów Pomian i Wadwicz.
Bardziej prawdopodobne wydaje si´ jednak, i˝
w zgodzie z j´zykiem epoki, przez sformu∏owanie „pan” rozumia∏ Sienkiewicz urzàd kasztelana, w tym przypadku kamienieckiego. Jest to
tym bardziej prawdopodobne, ˝e by∏ nim wówczas Krzysztof Grodzicki (zob.), skàdinàd jeden z dowódców i g∏ównych strategów obl´˝enia Warszawy.

Kamiƒska

(PW)

synowica ksi´dza, a ∏owczego zwinogrodzkiego córka, zimà 1672 roku przys∏ana na zapusty przez stryja do Chreptiowa, pod opiek´
Basi.

Kamiƒski

(PW)

ksiàdz, za m∏odych lat ˝o∏nierz i kawaler wielkiej fantazji, siedzia∏ pod staroÊç w Uszycy
i parafi´ restaurowa∏. Ale ˝e koÊció∏ by∏
w zgliszczach, a parafian brak∏o, zaje˝d˝a∏ ów
proboszcz bez owieczek do Chreptiowa i po
ca∏ych tygodniach tam przesiadujàc, rycerstwo pobo˝nymi naukami budowa∏. Jednà

z tych nauk by∏a opowieÊç o przygodzie z czasów ˝o∏nierskich, gdy po bitwie pan Kamiƒski, jako komendant, kaza∏ pod krzy˝em poÊcinaç jeƒców wzi´tych spoÊród kozackiego
hultajstwa. Mia∏ si´ potem odezwaç doƒ Pan
Jezus z gorzkimi wyrzutami za rozlewanie
krwi braterskiej i napomnieniem: Idê, powtarzaj s∏owa moje, g∏oÊ mi∏oÊç! Dlatego to Kamiƒski po beresteckiej wdzia∏ (...) szatki duchowne, aby z wi´kszà powagà s∏owo i wol´
bo˝à og∏aszaç. W czasie choroby Basi na
Êmierç jà dysponowa∏, a podczas pogrzebu
ma∏ego rycerza bijàc w b´ben, wyg∏osi∏ s∏awnà mow´ pogrzebowà, zaczynajàcà si´ od wezwania pod adresem zmar∏ego. Pada w nim
s∏awny zwrot Larum grajà, który przeszed∏ do
codziennego j´zyka.
Kamiƒski to niewàtpliwie jedno z najpopularniejszych nazwisk polskich, a tak˝e szlacheckich; piecz´towali si´ nast´pujàcymi herbami:
Cholewa, Do∏´ga, Grzyma∏a, Kotwica, ¸ada, ¸uk
napi´ty, Odrowà˝, Pomian, Pudwels, Rawicz,
Sas, Star˝a, Sulima, Âlepowron, Topór, Trójstrza∏, Za∏uk, Znin.

Kanazyl

K

Kamiƒska
Kanazyl

Wadwicz

(P, I)

pose∏ polski w Szwecji przed 1655 roku, kiedy to z kolejnà misjà wyjechali Leszczyƒski
i Naruszewicz.

Z. Szczepanek, Kamieniec Podolski
Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?
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K

Kannenberg
Kara Mustafa

Henri Canasilles, podskarbi dworu królowej
i francuski konsul w Gdaƒsku. Pe∏ni∏ funkcje zaufanego agenta dyplomatycznego w s∏u˝bie Jana Kazimierza. Z misjami dyplomatycznymi jeêdzi∏ do Szwecji, spotyka∏ si´ królowà Krystynà
i stara∏ si´ os∏abiç szkodliwe dzia∏ania Hieronima Radziejowskiego (zob.).

Kannenberg

(P, III)

pu∏kownik szwedzki, w czasie wyprawy Karola X Gustawa na po∏udnie Polski w 1656 roku
by∏ dowódcà pot´˝nego podjazdu w sile tysiàca jazdy, wyprawionego z Jaros∏awia ku
Wielkim Oczom, a wyci´tego do ostatniego
˝o∏nierza przez choràgiew laudaƒskà na
oczach ca∏ej szwedzkiej armii, po zbyt pospiesznym rozebraniu prowizorycznego mostu. Samego Kannenberga Êcià∏ w pojedynku
Wo∏odyjowski, mimo i˝ ten jako pan wielki
i królewski krewny, od dzieciƒstwa çwiczony
we wszelkiego rodzaju fechtach przez mistrzów w∏oskich, w walce na bia∏y or´˝ nie
mia∏ równego sobie w armii szwedzkiej.

informacja o jego Êmierci
z r´ki Wo∏odyjowskiego jest
nieprawdziwa

Christoph von Kannenberg († 1675), szlachcic
brandenburski. Od 16 roku ˝ycia w s∏u˝bie
szwedzkiej. Weteran wojny trzydziestoletniej;
przeszed∏ nast´pnie do armii pruskiej. W randze genera∏a majora kawalerii wojsk Wielkiego
Elektora zosta∏ raniony w bitwie pod Warszawà
w 1656 roku. A zatem informacja o jego Êmierci
z r´ki Wo∏odyjowskiego jest nieprawdziwa.

Kap∏an-basza

Wielki wezyr Kara Mustafa

mianowany admira∏em (1662), a póêniej równie˝ wielkim wezyrem (1676), nast´pcà Mehmeta Köprülü. Zwolennik polityki ekspansji militarnej Turcji osmaƒskiej, chcàc si´ zrehabilitowaç za pora˝k´ w wojnie z Rosjà (1677–1681),
doprowadzi∏ do agresji na Austri´. Po pora˝ce
poniesionej pod Wiedniem w 1683 roku uciek∏
do Belgradu, gdzie zosta∏ stracony na rozkaz
su∏tana.

(PW)

drugi, po Hussein-baszy, dowódca wojsk tureckich w bitwie pod Chocimiem w 1673 roku.
Kap∏an Mustafa basza, beglerberg Allepo. W relacji wojennej (25 XII 1673) doniesiono, ˝e
Husseim basza w kilka tysi´cy dobrej jazdy z Kamieƒca wyszed∏, przebijajàc si´ do Dunaju. (...)
Kap∏an basza ju˝ zapewne za Dunaj ustàpi∏ (...).

Kara Mustafa
(PW)
gdzie indziej Czarny Mustafa
m∏ody kajmakan, jeden z dowódców wyprawy tureckiej na Polsk´ w 1672 roku, na którego i su∏taƒskie, i wszystkie w ca∏ym obozie
oczy zwrócone by∏y, jako na przysz∏e „s∏oƒce
wojny”.
Kara (czyli Czarny) Mustafa (Mustafa Pasza)
(† 1683), ulubieniec su∏tana Mehmeda IV, zosta∏
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Uduszenie Kara Mustafy

W∏adys∏aw Zawistowski

Karczmarz

(P, II)

prowadzi∏ karczm´ „Pokrzyk”, mi´dzy Szczuczynem a Wasoszà, gdzie dosz∏o do regularnej bitwy mi´dzy podjazdem choràgwi laudaƒskiej prowadzonym przez Józw´ Butryma
a ludêmi Kmicica.

Karlström

szubienicy. Karol II prowadzi∏ polityk´ tolerancyjnà wobec katolików, a poniewa˝ Ketling by∏
rojalistà i katolikiem, który z powodu dyktatury
kromwellowskiej wyemigrowa∏ z Anglii, przypuszczenie, ˝e król zechce go nagrodziç, by∏o
jak najbardziej uprawomocnione.

K

Karczmarz
Karol Ferdynand

(P, III)

dowódca oddzia∏ów szwedzkich, idàcych
w przedniej stra˝y, w korpusie ks. Bogus∏awa
Radziwi∏∏a w czasie jego kampanii na Podlasiu.

Karol II

(PW)

król Anglii, o którym mówi si´ w „Panu Wo∏odyjowskim”, i˝ ∏atwo (...) by∏o przypuÊciç, ˝e
(...) przypomnia∏ sobie us∏ugi, jakie rodzina
Ketlingów w czasach burzy tronowi odda∏a,
i ˝e zapragnà∏ okazaç wdzi´cznoÊç ostatniemu tej rodziny potomkowi. Dziwniejszym nawet mog∏oby si´ zdawaç, gdyby mia∏o byç inaczej. Tak t∏umaczono sobie w Ketlingowym
dworku przyczyny nag∏ej decyzji gospodarza
o wyjeêdzie do Anglii, w istocie spowodowanej odmowà Krzysi.
Karol II Stuart († 1660), król angielski od 1660
roku. Od 1651 roku stojàc na czele wojsk szkockich, usi∏owa∏ przeprowadziç restauracj´ monarchii w Anglii i odsunàç od w∏adzy lorda protektora Cromwella. Rozgromiony pod Worcester (3 XI 1651), objà∏ tron dopiero po Êmierci
Cromwella i upadku protektoratu. Na znak zerwania z republikà wywleczono trupa Olivera
Cromwella († 1658) z grobu i powieszono na

Karol II Stuart
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ju˝ w wieku 11 lat
wyÊwi´cony zosta∏
na diakona

Karol Ferdynand Waza

Karol Ferdynand Waza (OiM, II)
biskup p∏ocki, królewicz, kandydat do korony polskiej po Êmierci swego brata W∏adys∏awa IV, faworyt ks. Jeremiego WiÊniowieckiego, który widzia∏ w nim wojennego pana
i z jego elekcjà wiàza∏ nadzieje na energicznà
kontynuacj´ wojny z Chmielnickim.
Karol Ferdynand Waza († 1655), królewicz polski, biskup wroc∏awski i p∏ocki. Czwarty syn
Zygmunta III Wazy (zob.) i Konstancji Habsburg. Od dzieciƒstwa przeznaczony do stanu
duchownego — ju˝ w wieku 11 lat wyÊwi´cony
zosta∏ na diakona i przeznaczony na koadiutora
diecezji wroc∏awskiej po Êmierci arcyksi´cia Karola. Mimo oporów kapitu∏y, w styczniu 1626
roku zostaje formalnie biskupem, ale a˝ do
Êmierci Zygmunta III w 1632 roku faktycznie
nie sprawuje swoich funkcji. Niewielkie dochody diecezjalne i konflikty z kapitu∏à powodujà,
i˝ królewicz szybko zaczyna si´ rozglàdaç za nast´pnym biskupstwem i w 1640 roku obejmuje
dodatkowo diecezj´ p∏ockà. W czasie panowania W∏adys∏awa IV nie prowadzi dzia∏alnoÊci politycznej, ograniczajàc si´ do administrowania
swoimi diecezjami, a tak˝e dobrami ˝ywieckimi

Pu∏tusk, zamek biskupi
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Karol X Gustaw

to poparcie okaza∏o
si´ niewystarczajàce
i Karol Ferdynand
zrezygnowa∏ z ubiegania
si´ o koron´, otrzymujàc
w zamian od brata
ksi´stwa opolskie
i raciborskie

(otrzymanymi po rodzicach) i oddanym w zarzàd przez króla ksi´stwem kozielskim na Âlàsku. W 1648 roku, po Êmierci swego brata W∏adys∏awa IV, wystàpi∏ doÊç nieoczekiwanie jako
kandydat do korony, wyra˝ajàc gotowoÊç rezygnacji ze stanu duchownego (co o tyle by∏o
proste, ˝e nigdy nie posiada∏ Êwi´ceƒ kap∏aƒskich!). Osiàgnà∏ nadspodziewanie du˝e poparcie biskupów, zakonu jezuitów, a tak˝e cz´Êci
szlachty, uj´tej sporymi nak∏adami finansowymi
królewicza-biskupa na wojn´ z Chmielnickim.
Poparli go tak˝e Jeremi WiÊniowiecki (o czym
explicite pisze Sienkiewicz) i podkanclerzy Andrzej Leszczyƒski. Ostatecznie jednak to poparcie okaza∏o si´ niewystarczajàce i Karol Ferdynand zrezygnowa∏ z ubiegania si´ o koron´,
otrzymujàc w zamian od brata ksi´stwa opolskie i raciborskie. W ostatnich latach ˝ycia zajmowa∏ si´ swymi diecezjami, nie wkraczajàc
w ˝ycie polityczne, choç wys∏a∏ pod Beresteczko w∏asne oddzia∏y. Zmar∏ m∏odo i nieoczekiwanie, pozostawiajàc po sobie spory majàtek, który odziedziczy∏ Jan Kazimierz; hojnie obdarzone zosta∏y te˝ w testamencie zakony, zw∏aszcza
jezuici (fundacja koÊcio∏a w Nysie).

Karol X Gustaw,
król Szwecji

Z blasku i barwy oczu
przypomina∏ Jeremiego
WiÊniowieckiego, jeno brwi
mia∏ bardzo do góry
podniesione, jak gdyby
si´ dziwi∏ ustawicznie
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(P, I–III)

jego pe∏ny tytu∏, wyg∏aszany przez tr´bacza
pod Jasnà Górà (w pierwszym dniu obl´˝enia, gdy domaga∏ si´ otwarcia bram) brzmia∏:
najjaÊniejszy król Szwedów, Gotów i Wandalów, wielki ksià˝´ Finlandii, Estonii, Karelii,
Bremy, Werdy, Szczecina, Pomerenii, Kaszubów i Wandalii, ksià˝´ Rugii, pan Ingrii, Wismarku i Bawarii, hrabia Paladynu Reƒskiego,
Juliahu, Kliwii, Bergu. Tak opisuje go Sienkiewicz w III tomie „Potopu”: By∏ to pan w kwiecie wieku, na twarzy tak smag∏y, jakoby si´
W∏ochem albo Hiszpanem urodzi∏. D∏ugie
pukle czarnych jak krucze skrzyd∏a w∏osów
spada∏y mu wedle uszu a˝ na ramiona. Z blasku i barwy oczu przypomina∏ Jeremiego WiÊniowieckiego, jeno brwi mia∏ bardzo do góry podniesione, jak gdyby si´ dziwi∏ ustawicznie. Natomiast w miejscu, gdzie si´ brwi
schodzà, czo∏o podnosi∏o mu si´ w du˝e wypuk∏oÊci, które czyni∏y go do lwa podobnym;
g∏´boka zmarszczka nad nosem, nie schodzàca nawet wówczas, gdy si´ Êmia∏, nadawa∏a jego twarzy wyraz groêny i gniewny. Warg´ dolnà mia∏ tak wysuni´tà naprzód, jak Jan Kazimierz, jeno twarz t∏ustszà i wi´kszy podbródek; wàsy nosi∏ na kszta∏t sznureczków, nieco
na koƒcach rozszerzonych. W ogóle oblicze

Karol Gustaw, król Szwecji

jego zwiastowa∏o nadzwyczajnego cz∏owieka,
jednego z takich, którzy chodzàc po ziemi,
krew z niej wyciskajà. By∏a w nim wspania∏oÊç i duma monarsza, i si∏a lwia, i lotnoÊç geniuszu, jeno, choç uÊmiech ∏askawy nie schodzi∏ mu nigdy z ust, nie by∏o owej dobroci
serca, która takim ∏agodnym Êwiat∏em oÊwieca od wewnàtrz lica, jak lampka wstawiona
w Êrodek alabastrowej urny.
W poczàtku 1656 roku, gdy powsta∏a ju˝ konfederacja tyszowiecka, upad∏ Tykocin,
a w kraju rós∏ opór przeciw Szwedom, król
szwedzki przebywa∏ (w Elblàgu) wraz z królowà, trawiàc czas na ucztach i radujàc si´
w sercu, ˝e tak przeÊwietnego królestwa sta∏
si´ panem. W 1656 roku, gdy w Rzeczypospolitej wszystko, co ˝y∏o, siada∏o na koƒ, Karol
Gustaw bawi∏ ciàgle w Prusach, zaj´ty dobywaniem tamtejszych miast i uk∏adami z elektorem. Potem poÊpiesznie wybra∏ si´ na wypraw´ przeciw Janowi Kazimierzowi, uwiàz∏
w wid∏ach Wis∏y i Sanu i okupiwszy wypraw´
znacznymi stratami, musia∏ si´ wycofaç. Wojska polskie (zw∏aszcza pod wodzà Czarnieckiego) pokaza∏y wtedy, i˝ potrafià walczyç
i zwyci´˝aç równie˝ armi´ szwedzkà.
Karol X Gustaw († 1660), ksià˝´ niemiecki
z domu Pfalz-Zweibrücken, (Palatynat-Dwa Mosty), uczestnik wojny trzydziestoletniej, od
1648 roku generalissimus wojsk szwedzkich
w Niemczech. W obliczu wygaÊni´cia g∏ównej linii Wazów — w czasie panowania królowej Krystyny — uznany zosta∏ za nast´pc´ tronu

W∏adys∏aw Zawistowski

(1649), a w 1650 roku uzyska∏ zapewnienie
praw dziedzicznych. Po abdykacji Krystyny
w 1654 roku (królowa po otrzymaniu do˝ywotniej pensji, opuszcza Szwecj´, przechodzi na
katolicyzm i wyje˝d˝a do Rzymu) koronowany
jako Karol X Gustaw. Zdolny dowódca, w 1655
roku naje˝d˝a Polsk´, a wyparty w 1656 roku,
ponawia ofensyw´ w 1657 roku wspólnie z ks.
siedmiogrodzkim Jerzym II Rakoczym. Zmuszony do odwrotu z powodu wybuchu nowej wojny z Danià, koƒczy zwyci´sko ten konflikt pokojem w Roskilde (1658), zapewniajàcym Szwecji
faktyczne panowanie nad akwenem Morza Ba∏tyckiego. Znakomity dowódca wojskowy, obdarzony wielkà energià i osobistà odwagà, nie wyró˝ni∏ si´ jednak szczególnymi talentami politycznymi, trudno równie˝ uwa˝aç go za wybitnego m´˝a stanu. Po Êmierci Karola Gustawa
tron objà∏ jego syn Karol XI. Dynastia Pfalz-Zwei
brücken panowa∏a w Szwecji do 1720 roku.

Karwiczów dwóch

(OiM, I)

szlachta w s∏u˝bie ks. WiÊniowieckiego pod
Konstantynowem.
Nazwisko nieznane kronikom i herbarzom.

Karwowscy

(P, II)

szlachta-wolontariusze z województwa lubelskiego, którzy na ochotnika stawili si´ w obozie konfederatów pod Bia∏ymstokiem.

K

Karwicz
Kasseka

Byli Karwowscy herbów: Pniejnia (najbardziej
znani), Pomian, Przyjaciel, Rawicz, Sas, Zadora,
Zag∏oba. W tym przypadku chodzi zapewne
o Rawiczów.

Kasseka

(PW)

cudna jak sen pierwsza ma∏˝onka su∏tana, towarzyszàca mu w wyprawie na Polsk´ w 1672
roku.
W∏aÊciwie powinno byç: Chaseki-su∏tan. Nie
jest to imi´ — jak mog∏aby sugerowaç lektura
Sienkiewicza — lecz oficjalne okreÊlenie prawnej ˝ony tureckiego su∏tana, która rzeczywiÊcie
bra∏a udzia∏ w wyprawie na Kamieniec i Podole
w 1672 roku. W wydanym przez J.J.S. S´kowskiego („Collectanea z dziejów tureckich. Rzeczy do historii polskiey s∏u˝àcych”, Warszawa
1825) tureckim diariuszu wyprawy czytamy
m.in.: Srebrny wóz Neywstydliwszey Chasekisu∏tan jeymoÊci tak okropnie uwi´z∏ w bagnie,
˝e go ˝adnà miarà wydobyç stamtàd nie umia-

Pniejnia

Przyjaciel

Srebrny wóz Neywstydliwszey
Chaseki-su∏tan jeymoÊci tak
okropnie uwi´z∏ w bagnie,
˝e go ˝adnà miarà wydobyç
stamtàd nie umiano

E. Dahlbergh, Spotkanie Karola Gustawa z Rakoczym
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K

Kasztelan
Kàtski

no. Na czeÊç ˝ony su∏tana nazwano po 1672 roku jeden z przerobionych na meczety kamienieckich koÊcio∏ów.

szczupak poch∏ania klenia najemnych Angielczyków Wikilsona. Obaj jednak zgin´li w tej˝e bitwie (18 II 1656).

Kasztelan krzywiƒski

Szymon Kawiecki vel Kawecki († ok. 1686),
herbu Do∏´ga, rotmistrz pancerny i oboêny
wojskowy. Rotmistrzem jest ju˝ w 1652 roku,
oboênym od 1653 roku. W tych latach walczy
z Kozakami. Od grudnia 1655 roku bierze
udzia∏ w konfederacji tyszowieckiej, w nast´pnym roku wchodzi ze swojà choràgwià w sk∏ad
dywizji Czarnieckiego i Lubomirskiego, walczàc
pod Warkà i K∏eckiem, a pod Kcynià ponoszàc
powa˝ne straty. W 1660 roku uczestniczy
w kampanii cudnowskiej, a w 1666 roku, w czasie rokoszu Lubomirskiego, trwa w szeregach
regalistów. Od 1663 roku jest chorà˝ym Nowogródka Siewierskiego, a choràgiew jego istnieje
do roku 1668. W choràgwi Szymona walczy
w czasach „potopu” równie˝ Marcin, zapewne
bliski jego krewny, natomiast porucznikiem
choràgwi pancernej Jerzego Lubomirskiego jest
Andrzej. Szymon — wbrew temu, co pisze
Sienkiewicz — nie ginie pod Go∏´biem, lecz
umiera w 30 lat póêniej. Braci Kaweckich wspomina Wespazjan Kochowski, na którym zapewne opar∏ si´ Sienkiewicz: Nasze straty by∏y
mniejsze: tylko ci, pod którymi si´ lód za∏ama∏,
gdy przeprawiali si´ przez Wieprz, zgin´li poch∏oni´ci przez wod´. WÊród nich bracia Kaweccy, Jan i Samuel, Malawski, Rudawski i inni.
By∏y tak˝e rodziny Kaweckich herbów Gozdawa
i Gryf.

(P, II)

w 1655 roku towarzyszy∏ parze królewskiej
na wygnaniu w G∏ogówku na Âlàsku.
Chodzi tu prawdopodobnie o Aleksandra Sielskiego herbu Lubicz, nieprzerwanie wiernego
Janowi Kazimierzowi, który w rzeczywistoÊci
by∏ ju˝ wówczas kasztelanem ∏´czyckim.

Kasztelan sandomierski

(P, II)

pozostawa∏ u boku pary królewskiej w G∏ogówku na Âlàsku w 1655 roku i uczestniczy∏
w powrocie Jana Kazimierza z G∏ogówka do
Lubowli.

Starykoƒ

Kasztelanem sandomierskim by∏ wówczas Stanis∏aw Witowski herbu Jastrz´biec (zob.).

Kasztelan wojnicki

(P, II)

pozostawa∏ u boku pary królewskiej w G∏ogówku na Âlàsku w 1655 roku i uczestniczy∏
w powrocie Jana Kazimierza z G∏ogówka do
Lubowli.

Nasze straty by∏y mniejsze:
tylko ci, pod którymi si´ lód
za∏ama∏, gdy przeprawiali
si´ przez Wieprz, zgin´li
poch∏oni´ci przez wod´

By∏ nim Jan Wielopolski (zob.) herbu Starykoƒ,
starosta biecki, póêniejszy wojewoda krakowski. ObecnoÊç kasztelana wojnickiego w zamku
w Lubowli nie jest pewna, chocia˝ uczestniczy∏
on w przygotowaniu powrotu króla ze Âlàska.
W Nowym Sàczu wydaje uniwersa∏ do szlachty
województwa krakowskiego z wezwaniem do
oporu przeciwko Szwedom (27 XII 1655). Nast´pnie wraz z wojewodà poznaƒskim Janem
Leszczyƒskim jesienià 1656 roku pos∏uje
w imieniu Jana Kazimierza na dwór cesarski do
Wiednia, zabiegajàc o pomoc w walce z najazdem szwedzkim. Dopuszczeni przed oblicze cesarza, otwarcie przedstawiali po∏o˝enie Polski,
dotkni´tej nieszcz´Êciami, które, jak to podkreÊlili, niechybnie stanà si´ udzia∏em Niemiec,
o czym dwór cesarski dobrze wie (Wespazjan
Kochowski). Kasztelan wojnicki a˝ do oko∏o
1661 roku pozostawa∏ w partii dworskiej popierajàcej plany polityczne pary królewskiej.

Kaweccy Samuel
i m∏odszy Jan

(P, III)

w bitwie pod Go∏´biem pancerna choràgiew
pod ich dowództwem po˝ar∏a (...), jako
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Kazimierz Waza

(OiM,II)

kardyna∏, zob. Jan Kazimierz Waza.

Kàtski Marcin Kazimierz

(PW)

genera∏ artylerii, w zdobywaniu obronnych
miejsc, sypaniu wa∏ów i kierowaniu armatà
nieporównany. W cudzoziemskich krajach on
si´ w tej sztuce çwiczy∏, lecz wkrótce i cudzoziemców nià przewy˝szy∏. Uczestniczy∏ w bitwie pod Chocimiem w 1674 roku.
Rodzin tego nazwiska (piszàcych si´ równie˝
Kàcki i Kontski) by∏o kilka. Piecz´towali si´ Brochwiczem i Lisem. Genera∏ Marcin Kàtski
(† 1710) wywodzi∏ si´ z Brochwiczów, starej rodziny pochodzàcej z sàdecczyzny. Syn Krzysztofa, dworzanina W∏adys∏awa IV, po edukacji na
Zachodzie i udziale w kampanii hiszpaƒskiej
Wielkiego Kondeusza, zrobi∏ w kraju zawrotnà
karier´ wojskowà i politycznà, dochodzàc
W∏adys∏aw Zawistowski

w 1706 roku do najwy˝szej Êwieckiej godnoÊci
paƒstwowej — kasztelanii krakowskiej. WczeÊniej by∏ genera∏em artylerii koronnej i genera∏em ziem podolskich (1667), kasztelanem
lwowskim (1678), wojewodà kijowskim (1684)
i wojewodà krakowskim (1702), choç jeszcze
w 1669 roku zabójstwo starosty kroÊnieƒskiego
Karola Fredry (rzekomo w obronie w∏asnej)
omal nie z∏ama∏o jego kariery. Wybitny dowódca piechoty i — przede wszystkim — artylerii,
swà karier´ zawdzi´cza∏ sukcesom militarnym
— m.in. w czasie „potopu” (ranny pod Krakowem 1657), pod Chocimiem (1674), Wiedniem
(1683) i na wyprawie wo∏oskiej w 1685 roku.
W 1699 roku odbiera∏ Kamieniec Podolski z ràk
tureckich i wyjedna∏ prawa miejskie dla Okopów Êw. Trójcy. By∏ jednà z najwi´kszych postaci czasów Jana III. Jego jedyny syn Jan, miecznik
koronny, genera∏ artylerii i genera∏ ziem podolskich oraz zdolny literat, zmar∏ w m∏odym wieku (1727), a majàtki tej linii Kàtskich przesz∏y
po jego córce-jedynaczce Mariannie († 1768),
t∏umaczce Moliera, na Potockich. Kàtscy przetrwali w innych liniach na Pomorzu, Rusi
i w Ma∏opolsce. Z tych ostatnich wywodzi∏a si´
rodzina niezwykle uzdolnionych muzyków
XIX-wiecznych (Antoni, † 1899, pianista i kompozytor, Apolinary, † 1879, skrzypek).

Marcin Kazimierz Kàtski

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?

Ketling, w∏aÊciwie:
(P, III; PW)
Hassling-Ketling of Elgin
Anglik z pochodzenia, katolik, którego rodzina na skutek przeÊladowaƒ religijnych zbieg∏a z Anglii do Szkocji. Od m∏odych lat w Rzeczypospolitej, jako najemny oficer. W czasie
„potopu” oficer rajtarii ksi´cia wojewody wileƒskiego, którego Kmicic zna∏ w Kiejdanach
i swego czasu bardzo lubi∏; potem pozostawa∏ w s∏u˝bie Bogus∏awa Radziwi∏∏a, g∏ównie
na prezydium w Taurogach, gdzie rozkocha∏
si´ w Oleƒce Billewiczównie, a nawet umyÊlnie rani∏ szpadà, by uniknàç udzia∏u w kampanii przeciw Sapiesze i konfederatom. Informowa∏ Oleƒk´ o niecnych zamiarach ksi´cia,
a nawet zaopatrzy∏ jà w krócic´, ale — zobowiàzany szlacheckim s∏owem honoru do
wiernoÊci ksi´ciu — odmówi∏ pomocy w jej
planach ucieczki. Ranny w czasie obl´˝enia
Warszawy, dosta∏ si´ do niewoli Tatarów Kmicica. Zaprzyjaêni∏ si´ potem blisko z Wo∏odyjowskim, gdy˝, wedle jego w∏asnych s∏ów:
Wszystkie póêniejsze wojny w Prusiech, przy
obl´˝eniu zamków, gdzie tylko jeszcze by∏y
szwedzkie za∏ogi, odprawowaliÊmy razem.
ChodziliÊmy i na Ukrain´, i na pana Lubomirskiego, i znów na Ukrain´, ju˝ po Êmierci ruskiego wojewody, pod panem marsza∏kiem
koronnym Sobieskim. Jedna kulbaka nam za
poduszk´ s∏u˝y∏a, z jednej jadaliÊmy misy; Kastorem i Polluksem nas zwano. W tym czasie
Ketling tak dalece si´ spolonizowa∏, ˝e i po
polsku chodzi∏: Bom t´ Rzeczpospolità, która
mnie tu∏acza pachol´ciem jeszcze niemal b´dàcego przygarn´∏a i dostatnim chlebem opatrzy∏a, za swojà matk´ uzna∏ i innej mieç nie
chc´. Po wojnach polsko-szwedzkich Ketling
uzyska∏ indygenat i osiad∏ we w∏asnym dworku na Woli, gdzie — w czasie konwokacji
1668 roku — zatrzymali si´ Zag∏oba, Wo∏odyjowski i jego siostra, pani stolnikowa latyczowska Makowiecka z dwiema wychowanicami: Krysià Drohojowskà i Basià Jeziorkowskà. Dworek Ketlinga staje si´ zatem g∏ównym miejscem akcji pierwszej cz´Êci „Pana
Wo∏odyjowskiego” i arenà gier mi∏osnych pana Micha∏a i Krzysi, zalotów pana Nowowiejskiego do Basi, niezr´cznych intryg Zag∏oby,
wreszcie spotkania Krzysi i Ketlinga oraz mi∏osnych oÊwiadczyn Basi i Wo∏odyjowskiego,
a w konsekwencji — Krzysi i Ketlinga. Ketlingowi poszcz´Êci∏o si´ równie˝ materialnie:
bom w Kurlandii, na samej granicy ˝mudzkiej, na cz∏eka takiego samego nazwiska, jako
jest moje, natrafi∏, któren mnie adoptowa∏,

K

Ketling

Brochwicz

Bom t´ Rzeczpospolità, która
mnie tu∏acza pachol´ciem
jeszcze niemal b´dàcego
przygarn´∏a i dostatnim
chlebem opatrzy∏a, za swojà
matk´ uzna∏ i innej mieç
nie chc´

131

K

Ketling

W. Âwierzy, Ketling

do herbu przyjà∏ i fortunà obdarzy∏. Mieszka
on w Âwi´tej, w Kurlandii, ale i z tej strony
ma maj´tnoÊç Szkudy, którà mnie puÊci∏. Tak
widzia∏a go Krzysia Drohojowska, podczas
pierwszego spotkania: (...) by∏ to m∏ody cz∏owiek, przybrany w czarny strój cudzoziemski
z bia∏ym koronkowym ko∏nierzem spadajàcym a˝ na ramiona. (...) pi´knoÊcià gasi∏ bez
miary (...) wszystkich m´˝ów chodzàcych po
ziemi. W∏osy jego, uci´te równo nad czo∏em,
wi∏y si´ w jasnych pierÊcieniach po obu stronach twarzy, po prostu cudnej. Brwi mia∏
ciemne, wyraênie rysujàce si´ na bia∏ym jak
marmur czole; oczy s∏odkie i smutne; p∏owy

wàs i p∏owà spiczastà brod´. By∏a to g∏owa
niezrównana, w której szlachetnoÊç ∏àczy∏a
si´ z m´stwem; g∏owa zarazem anielska i rycerska. (...) Po Êlubie mieszkali na pograniczu
Kurlandii. By∏o im ze sobà tak dobrze, ˝e
i w niebie nie mog∏o byç lepiej. Krzysia urodzi∏a syna, a w czasie obl´˝enia Kamieƒca ponownie by∏a w cià˝y. Tam w∏aÊnie — po
opuszczeniu Chreptiowa — spotkali si´ ponownie Wo∏odyjowscy z Ketlingami, gdy˝ pan
hetman uczyni∏ Ketlinga prze∏o˝onym nad artylerià kamienieckà (...). By∏ cz∏onkiem rady
wojennej obrony Kamieƒca w 1672 roku. Zginà∏ wraz z Wo∏odyjowskim w wyniku wybuchu pod∏o˝onych przez siebie Êwiadomie
prochów pod zamkiem. Ten samobójczy akt
by∏ wype∏nieniem wczeÊniejszych Êlubów
obrony zamku do ostatniej kropli krwi. Ketling przysi´ga∏: Âlubuj´ za szczególne dobrodziejstwa, których w tej ojczyênie dozna∏em,
do ostatniej kropli krwie zamku broniç i pierwej si´ pod gruzami jego pogrzeÊç, zanimby
noga nieprzyjacielska mia∏a w jego mury
wstàpiç. A jako ze szczerego serca i szczerej
wdzi´cznoÊci przysi´g´ owà sk∏adam, tako mi
dopomó˝ Bóg i Êwi´ty Krzy˝ — Amen! O okolicznoÊciach pogrzebu Ketlinga nie mamy
wiadomoÊci (w przeciwieƒstwie do Wo∏odyjowskiego).
W pewnym, niewielkim zresztà stopniu pierwowzorem Ketlinga by∏ Hejking (Heinkink, Hekling) († 1672), major artylerii pochodzàcy

Ketling (Andrzej ¸apicki) w „Panu Wo∏odyjowskim”
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Ketling (Jan Nowicki) w „Panu Wo∏odyjowskim”

z Kurlandii, dysydent. Od schy∏ku panowania
W∏adys∏awa IV nale˝a∏ do za∏ogi Kamieƒca Podolskiego i uchodzi∏ za dobrego ˝o∏nierza. Podczas obl´˝enia Kamieƒca w sierpniu 1672 dowodzi∏ ca∏à artylerià zamkowà i miejskà. W momencie kapitulacji twierdzy (po 12-dniowej
obronie), Hejking podpali∏ 200 beczek prochu,
sam na beczce siedzàc, wysadzajàc zamek kamieniecki i grzebiàc pod jego gruzami oko∏o
800 obroƒców (w wi´kszoÊci ˝o∏nierzy). WÊród
zabitych by∏ stolnik przemyski Jerzy Wo∏odyjowski, wkrótce potem nazwany „Hektorem kamienieckim”. Motywy kroku Hejkinga nie by∏y
dla wspó∏czesnych oczywiste, przewa˝a∏a jednak opinia (wyra˝ana m. in. przez Stanis∏awa
Makowieckiego — zob.), i˝ zdecydowa∏o poczucie honoru i rozpacz z powodu kapitulacji.
Nie brak∏o jednak g∏osów mówiàcych o nieostro˝noÊci pijanych ˝o∏nierzy, a nawet opinii
tak absurdalnych, jak wyra˝ana przez biskupa
Wespazjana Lanckoroƒskiego, a mówiàca o l´ku
Hejkinga przed odpowiedzialnoÊcià za nieporzàdki w cekhauzie. Wspó∏czeÊni historycy
przychylajà si´ do opinii stolnika Makowieckiego. Wersj´ o pijanych ˝o∏nierzach ukuto byç
mo˝e na poczekaniu, by za∏agodziç gniew Turków, uwa˝ajàcych wysadzenie zamku za z∏amanie warunków kapitulacji. Jak widaç, autentyczne okolicznoÊci poddania Kamieƒca dalece odbiega∏y od powieÊciowych, mocno wyidealizowanych. Hejking i Wo∏odyjowski nie sk∏adali
Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?

˝adnych indywidualnyh Êlubów, a mówiàc ÊciÊlej — sk∏adali je zbiorowo, razem ze wszystkimi obroƒcami, na mszy Êw. celebrowanej przez
biskupa Wespazjana Lanckoroƒskiego jeszcze
przed rozpocz´ciem obl´˝enia. Wypowiedziane
wówczas s∏owa: Êlubujàc wiernie przy naszym
Bogu, przy naszym królu i przy twierdzy naszej
do Êmierci si´ trzymaç, traktowano, jak si´ zdaje, czysto retorycznie, gdy˝ przekazujàcy je Makowiecki nie widzi sprzecznoÊci mi´dzy przysi´gà a póêniejszà haniebnà kapitulacjà i opuszczeniem twierdzy i miasta przez jej obroƒców.
Jedynym — jak si´ zdaje — ˝o∏nierzem, który
wzià∏ jà sobie do serca by∏... dysydent Hejking,
nie bioràcy zapewne udzia∏u w tej przedekumenicznej mszy Êwi´tej. Mo˝e wstyd to powiedzieç, ale dotrzymywanie tej przysi´gi by∏oby
zresztà z racjonalnego punktu widzenia nierozsàdne, gdy˝ wojsko, które mia∏o prawo opuÊciç
Kamieniec, by∏o niezb´dnie potrzebne dla dalszej obrony, a jego sprawne odprowadzenie do
hetmana stanowi∏o g∏ównà trosk´ Wo∏odyjowskiego w chwili Êmierci. Ale by∏y i inne przyczyny — wbrew powszechnym wówczas wyobra˝eniom, Kamieniec w 1672 roku nie by∏ ju˝, jak
wczeÊniej, twierdzà nie do zdobycia. Rozwój
techniki wojskowej, a przede wszystkim zwi´kszenie zasi´gu artylerii do 3 kilometrów sprawi∏o (wobec braku prac modernizacyjnych
w twierdzy), i˝ Kamieniec sta∏ si´ wobec przewa˝ajàcych si∏ nie do obrony. Choç w takà wiadomoÊç nie chcia∏a wierzyç szlachecka opinia
publiczna, do koƒca skàpiàca podatków, mia∏
jej pe∏nà ÊwiadomoÊç hetman Sobieski, a zapewne i zebrana w Kamieƒcu starszyzna wojskowa. Co w znacznym stopniu t∏umaczy jej defetyzm.
W drugiej po∏owie XVIII w. dzia∏a∏ Karol Henryk Heyking († 1809), baron, polityk i dyplomata kurlandzki, zwiàzany z Polskà i dynastià saskà, obdarzony polskim indygenatem.

Ketling, w∏aÊciwie:
Hassling-Ketling of Elgin

K

Hassling-Ketling
Ketling-junior

Motywy kroku Hejkinga
nie by∏y dla wspó∏czesnych
oczywiste, przewa˝a∏a
jednak opinia,
i˝ zdecydowa∏o poczucie
honoru i rozpacz z powodu
kapitulacji

Ruiny Kamieƒca

(PW)

przybrany rodzic Ketlinga któren (go) adoptowa∏, do herbu przyjà∏ i fortunà obdarzy∏.
Mieszka∏ on w Âwi´tej, w Kurlandii, (na samej
granicy ˝mudzkiej), ale i z tej strony ma maj´tnoÊç Szkudy, którà mnie puÊci∏ — wedle
s∏ów samego Ketlinga.

Ketling-junior

(PW)

nieznany z imienia, syn Ketlinga i Krzysi Drohojowskiej, przebywa∏ w Kamieƒcu w czasie

133

jego obl´˝enia w 1672 roku, po opiekà powinowatej Krzysi.

K

Kiaja
Kiemliczowie

Kiaja

(PW)

bia∏obrody „lew bo˝y”, dowódca janczarów,
wojownik stary, doÊwiadczony i znakomity;
(...) który a˝ dotàd do zwyci´stw tylko prowadzi∏ ˝ó∏nierzy, jeden z dowódców tureckich
w czasie bitwy pod Chocimiem 9 XI 1673 roku,
rozci´ty niemal do ramion przez m∏odego Nowowiejskiego, który zap∏aci∏ ˝yciem za swà samobójczà szar˝´ w szeregi wroga.

Kiemliczowie, ojciec i dwaj synowie bliêniacy Kosma i Damian
(P, II-III)

Rawicz

szlachta, pochodzili z Podlasia, gdzie stary
Kiemlicz mia∏ wieÊ Borowiczek w kolokacji
z Kopystyƒskim, którego z synami „usiek∏”, za
co cià˝y∏ na nich wyrok; dawni ˝o∏nierze Kmicica z czasów jego „podchodzenia” Chowaƒskiego na Bia∏ej Rusi, kiedy to Kosma czas jakiÊ nawet choràgiew nosi∏ (jednak mówi si´
o tym ex post; w I tomie „Potopu” Kiemliczowie nie pojawiajà si´). Byli to ˝o∏nierze m´˝ni i równie okrutni jak m´˝ni (...) odznaczali
si´ wielkà chciwoÊcià. Gromadzili skrz´tnie

∏up i kryli si´ po lasach. Brali szczególnie ∏apczywie konie (...) Mimo ustawicznych k∏ótni
i swarów w bitwie stawa∏ jeden za drugiego
zaciekle, nie szcz´dzàc krwi. Synowie — doÊç
g∏upowaci z natury, pozwolili si´ tyranizowaç
ojcu, któremu zadawali s∏awne pytanie:
Ociec, praç? (Notabene zwrot ów zrobi∏ bodaj˝e najwi´kszà karier´ komercyjnà —
z wszystkich sienkiewiczowskich cytatów —
w reklamie popularnego proszku do prania).
Z partii Kmicica zdezerterowali, gdy zostali
wys∏ani gdzieÊ z tabunkiem zdobycznych koni. Ponowne spotkanie nastàpi∏o w puszczaƒskiej smolarni Kiemliczów (którzy podówczas
po traktach „brali” konie), gdzie przypadkiem
trafi∏ Soroka, uwo˝àc rannego Kmicica przed
spodziewanym poÊcigiem ks. Bogus∏awa Radziwi∏∏a. Kiemliczowie udali si´ nast´pnie
z Kmicicem w jego podró˝ w g∏àb Polski, która zaprowadzi∏a ich do Cz´stochowy, gdzie
zrezygnowali z pozostania w za∏odze klasztoru (co spotka∏o si´ z pogardliwym przyj´ciem
ze strony pana Andrzeja), ale nie z dalszej
s∏u˝by. Stary Kiemlicz sformu∏owa∏ to nast´pujàco: Wasza mi∏oÊç b´dzie mia∏a za murami
s∏ugi gotowe. I rzeczywiÊcie: Kiemliczowie
przystali do pó∏zbójeckiej choràgwi Kuklinowskiego (zob.), pozostali wi´c rzeczywiÊcie pod Jasnà Górà, czekajàc na dalszy roz-

Synowie — doÊç g∏upowaci
z natury, pozwolili
si´ tyranizowaç ojcu,
któremu zadawali s∏awne
pytanie: Ociec, praç?

Kiemliczowie i Kmicic, scena z „Potopu”
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m.in. w czasie obl´˝enia Warszawy i w
pod Prostkami (8 X 1656). Stary zaÊ
w wàwozie górskim, kiedy to Kmicic
czwart (z Kiemliczami w∏aÊnie) rzuci∏
przewa˝ajàcy podjazd Szwedów.

bitwie
zginà∏
samosi´ na

Jest to nazwisko autentyczne — istnia∏a szlachecka rodzina Kiemliczów, herbu Rawicz z Podola. Nie by∏ to ród wielki, ale te˝ i nie tak ma∏y, jak w uj´ciu Sienkiewicza. Kiedy Kmicic opowiada parze królewskiej w G∏ogówku o swoich
przygodach i wspomina Kiemliczów, ksiàdz biskup Wyd˝ga odzywa si´ niespodziewanie: Mater mea de domo Kiemliczówna est. Na co Kmicic reaguje: To widaç byli Kiemlicze wielcy i mali (...) a ci nie tylko sà mali, ale i w rzeczy hultaje, jeno ˝o∏nierze okrutni i mnie wierni. Herbarze rzeczywiÊcie odnotowujà Zofi´, córk´ Tomasza († 1596), która secundo voto by∏a za Wyd˝gà, pods´dkiem lwowskim.
J. M. Szancer, W górskim wàwozie

wój wypadków i nie rezygnujàc z okazji do rabunku. Na ich to konto mo˝na niewàtpliwie
z∏o˝yç póêniejsze wydarzenia czasu obl´˝enia, które tak charakteryzuje hrabia Sadowski: dziejà si´ przy tym i inne rzeczy dziwne:
oto od pewnego czasu nikt pojedynczo ani
nawet samowtór nie mo˝e wychyliç si´ z obozu, a kto si´ na to oÊmieli, ten jakoby w ziemi´ wpad∏. Rzek∏byÊ: wilki krà˝à pod Cz´stochowà. Tymi wilkami byli niewàtpliwie Kiemliczowie. Gdy Kmicic zosta∏ uj´ty (po wysadzeniu kolubryny) i wydany Kuklinowskiemu, Kiemliczowie przychodzà swemu pu∏kownikowi z pomocà. Dzi´ki ich podst´powi
Kuklinowski zosta∏ fa∏szywie odwo∏any do jenera∏a Millera. Po powrocie Kuklinowskiego,
uwolniony ju˝ z wi´zów Kmicic kaza∏ pu∏kownika rozebraç i powiesiç w tej samej pozycji, w której sam wczeÊniej wisia∏ pod belkà
stodó∏ki. Potem przypiek∏ go i razem z Kiemliczami uciek∏ na Âlàsk. Kuklinowski mia∏ teoretycznie szans´ prze˝yç, ale noc by∏a mroêna
i do rana ostyg∏. Ju˝ w drodze na Âlàsk Kiemliczowie przyznali si´ Kmicicowi, i˝ w czasie
obl´˝enia napadali na Szwedów w okolicach
obozu, a Kuklinowski, który wiedzia∏ o ich
procederze, kaza∏ im talara z g∏owy p∏aciç. Po
talarze z kolei p∏aci∏ Kosmie i Damianowi król
Jan Kazimierz w drodze z G∏ogówka do Lubowli, bawiàc si´ ich ∏amaniem podków jako
trzcin. Kosma i Damian pozostali w s∏u˝bie
Kmicica w dalszych kampaniach odbywanych
z czambulikiem tatarskim — wspominani sà
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Kierdeje

K

Kierdeje
Kieromowiczowa

Kierdeja

(OiM I)

szlachta, przyszli w sukurs ks. WiÊniowieckiemu pod Rajgrodem.
Kilka ró˝nych rodzin nosi∏o to nazwisko. Najstarsi byli bodaj Kierdeje herbu Kierdeja, zwiàzani z Podolem i Wo∏yniem, pochodzenia prawdopodobnie tatarskiego, którzy stali si´ protoplastami kilku znanych rodzin (m.in. HoÊcickich, u˝ywajàcych nawet tytu∏u kniaziowskiego,
a tak˝e Czapliców, Olizar-Szy∏owiczów i Wielhorskich), mieli równie˝ w swych szeregach
jednego senatora (Jan z Pomorzan, † 1462, wojewoda podolski, kasztelan lwowski). Do jeszcze wi´kszego znaczenia doszli litewscy Kierdeje herbu Be∏ty, u˝ywajàcy przydomka Radziwinowski (Jan Kazimierz, † 1685, kasztelan trocki), a w Witebskiem istnieli Kierdeje-Hreczynowie herbu Tràby. Ciekawà postacià by∏ Jan Kierdeja vel Said bej († ok. 1490) z Pomorzan, jako
dziecko wzi´ty do tureckiej niewoli i si∏à zbisurmaniony, a nast´pnie u˝ywany wielokrotnie jako pose∏ do Polski. W tym wypadku chodzi zapewne o rodzin´ herbu Kierdeja.

Kieromowiczowa

jako dziecko wzi´ty
do tureckiej niewoli
i si∏à zbisurmaniony,
a nast´pnie u˝ywany
wielokrotnie jako
pose∏ do Polski

Tràby

(PW)

wraz z Neresowiczowà (obie m∏ode jeszcze
i urody doÊç niepoÊledniej, choç czarniawe)
zimà 1672 przyby∏y do Chreptiowa w towarzystwie Zachariasza Piotrowicza, Nawiragha,
dwóch Anardratów i pana Seferowicza. Obydwom o zabranych ma∏˝onków chodzi∏o.
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Kimbar

K

Kimbar
Kisiel

(PW)

uczestnik bitwy pod Chocimiem (9 XI 1673),
zginà∏ z r´ki pot´˝nego baszy, którego nast´pnie Êcià∏ hetman polny litewski Micha∏ Kazimierz Radziwi∏∏.
Zapewne pochodzi∏ z rodziny Kimbarów herbu
Siekierz odmienny, zwiàzanej z powiatem bras∏awskim na Litwie. Przetrwali a˝ do wieku XIX.

Kisielowie herbu
Kisiel vel Âwiato∏dycz

Siekierz

(zwanego te˝ Namiotem) — stara rusiƒska rodzina magnacka od wieków osiad∏a na Wo∏yniu.
Linia Kisielów, z której wywodzili si´ Adam i Miko∏aj, wkrótce wymar∏a, ale inne przetrwa∏y a˝
do XIX wieku. Od Kisielów wywodzi∏y si´ równie˝ rodziny KiÊlaƒskich i hr. Kisielewów (w Rosji).

Kisiel Adam z Brusi∏owa(OiM, I–II)

Kisiel

Gdy ten mimo wszystko
zosta∏ stracony, autorytet
Kisiela mocno ucierpia∏,
ale ówczesny kasztelan
czernihowski nie zaniecha∏
swej aktywnej dzia∏alnoÊci
na rzecz wspó∏wyznawców

136

wojewoda brac∏awski, przywódca partii ugodowej w stosunku do Kozaków, niech´tnej
ks. Jeremiemu WiÊniowieckiemu, (...) wysoki,
szczup∏y, z bia∏à brodà, sp∏ywajàcà na piersi,
z cierpieniem w arystokratycznej twarzy i bólem bezdennym w duszy. Choç sympatia
Sienkiewicza, a z nim i czytelników, jest zdecydowanie po stronie WiÊniowieckiego, pisarz stara si´ przedstawiç w jak najlepszym
Êwietle intencje wojewody i oddaje mu moralnà sprawiedliwoÊç. (...) jako Rusin z krwi
i koÊci, pierwszy wzià∏ na si´ rol´ pacyfikatora w tej bezprzyk∏adnej wojnie — on wyst´powa∏ wsz´dy, w senacie i na sejmie, jako najgor´tszy stronnik uk∏adów (...) — i wierzy∏
ca∏à swà goràcà duszà, ˝e uk∏ady, ˝e ust´pstwa wszystko pogodzà, uspokojà, zabliênià...
Adam Kisiel († 1653), wychowanek Akademii
Zamojskiej, za m∏odu wojowa∏ pod ˚ó∏kiewskim (1617-1620), bra∏ udzia∏ w wyprawie królewicza W∏adys∏awa na Moskw´, by∏ pod Chocimiem w 1621 roku, odznaczy∏ si´ przeciw Szwedom pod Gniewem (1626). Nie zaniecha∏ i kariery politycznej (choç nie uda∏o mu si´ zostaç
pierwszym wojewodà czernihowskim w 1635
roku) — zosta∏ kasztelanem czernihowskim
(1639), nast´pnie kijowskim (1646), w 2 lata
póêniej — wojewodà brac∏awskim, a po roku
— kijowskim, mimo i˝ w 1632 roku porzuci∏
uni´ i przy∏àczy∏ si´ do koÊcio∏a prawos∏awnego, stajàc si´ odtàd jego gorliwym rzecznikiem

(co podkreÊla równie˝ Sienkiewicz w „Ogniem
i mieczem”). Swymi dzia∏aniami budzi∏ niech´ç,
a nawet wrogoÊç szlachty katolickiej. Jednak to
w∏aÊnie ta dzia∏alnoÊç (m.in. za∏o˝y∏ trzy monastery) umocni∏a tak dalece jego autorytet na
Ukrainie, ˝e zwano go uznanà g∏owà Rusi. Wiàza∏o si´ to równie˝ z faktem, ˝e Kisiel by∏ bodaj
ostatnim wielkim magnatem i senatorem, tak
uparcie trwajàcym przy prawos∏awiu, które sta∏o si´ ju˝ wówczas wyznaniem przede wszystkim ch∏opskim i... kozackim (co wkrótce wp∏yn´∏o na nadanie rebelii charakteru wystàpienia
religijnego). Zanim jednak do tego dosz∏o, Kisiel zrobi∏ na swej konwersji niema∏à karier´
(choç w owym czasie konwersji dokonywano
na ogó∏ — by tak rzec — „w przeciwnym kierunku”), jednak równoczeÊnie pozostawa∏
w pe∏ni lojalny wobec w∏adzy królewskiej i zas∏u˝y∏ si´ jako obroƒca wschodnich granic,
zw∏aszcza Siewierszczyzny i Czernihowszczyzny
(1633) przed Moskwicinami. Wspó∏dzia∏a∏ wtedy z ks. Jeremim WiÊniowieckim, a z Siczy przyprowadzi∏ 20 tysi´cy Kozaków. W latach powstaƒ kozackich (1635–1637) bra∏ na si´ rol´
mediatora, gwarantujàc Pawlukowi mi∏osierdzie. Gdy ten mimo wszystko zosta∏ stracony,
autorytet Kisiela mocno ucierpia∏, ale ówczesny
kasztelan czernihowski nie zaniecha∏ swej aktywnej dzia∏alnoÊci na rzecz wspó∏wyznawców.
Szczególnà rol´ przysz∏o mu odegraç w czasie
powstania Chmielnickiego, by∏ bowiem jedynym dygnitarzem, w osobie którego niewàtpli-

Adam Kisiel

W∏adys∏aw Zawistowski

wy autorytet wÊród Kozaków ∏àczy∏ si´ z niekwestionowanà wiernoÊcià wobec Rzeczypospolitej. Poczàtkowo ugodowa polityka Kisiela
i kanclerza Ossoliƒskiego przynios∏a pewne
sukcesy, a latem 1648 roku wys∏ano go razem
z trzema innymi komisarzami na rozmowy
z Chmielnickim. Do rozmów jednak w ogóle
nie dosz∏o, a po kl´sce pi∏awieckiej Kisiel sta∏
si´ przedmiotem otwartych ataków szlachty
i nawet zarzutów zdrady. Wreszcie w lutym 1649
komisarze wraz z Kisielem stan´li w Perejes∏awiu (opisuje to Sienkiewicz) przed Chmielnickim, któremu przywieêli bu∏aw´ od króla, nie
osiàgn´li jednak niczego poza rozejmem.
Wspó∏autor ugody zborowskiej i traktatu w Bia∏ej Cerkwi (1651). Od 1649 roku nie widzi dostatecznie jasno sytuacji, stojàc wcià˝ na ugodowych, przegranych ju˝ pozycjach, gdy˝ od dawna pozostaje osamotniony w swej postawie lojalistycznej (wi´kszoÊç szlachty rusiƒskiej przechodzi do obozu Chmielnickiego). Wraz z wiernà sobie szlachtà ucieka z Kijowa i umiera
w czasie sejmu w BrzeÊciu Litewskim.
W „Ogniem i mieczem” jest przedstawiany —
ze znacznà przesadà — jako g∏ówny przeciwnik
ks. Jeremiego WiÊniowieckiego i przywódca
partii ugodowej, która ponosi ca∏kowità kl´sk´.
W rzeczywistoÊci by∏ postacià wybitnà i g∏´boko
tragicznà, zarówno jako przywódca — opuszczony przez tych, których zawsze broni∏ i os∏ania∏, jak i wierny obywatel Rzeczypospolitej,

w której zaczyna∏o brakowaç miejsca dla wyznawców jego religii i polityki. Pozostaje symbolem nigdy nie spe∏nionej idei Rzeczypospolitej trojga równoprawnych narodów. Paradoksem dziejów jest zapewne i to, ˝e historycy
ukraiƒscy uznali zarówno Kisiela, jak i WiÊniowieckiego za zdrajców.
Marceli Kosman zwraca uwag´ na pomy∏k´
Sienkiewicza, który traktuje wojewod´ jak stojàcego nad grobem starca, gdy˝ wed∏ug êróde∏,
z których pisarz korzysta∏, mia∏ si´ Kisiel urodziç w roku 1580. Tymczasem z póêniejszych
badaƒ wynika, i˝ zdarzy∏o si´ to w 20 lat póêniej, a wi´c w momencie wybuchu rebelii
Chmielnickiego Kisiel nie przekroczy∏ jeszcze
pi´çdziesiàtki!
Adam Kisiel swoje credo polityczne wy∏o˝y∏ na
radzie senatu w 1648:
Jestem szlachcic polski, a przy tym senator...
Z rebelià kozackà ˝adnej spo∏ecznoÊci nie trzymam, bo tam nie masz jednego szlachcica, wiarà jednà b∏ahoczestywà szczyc´ si´, ale rad bym
dzisiaj, ˝eby wszystkich buntowników na pal
wbito, a rebelie wyniszczono, spodziewajàc si´
z ukraiƒskich dóbr niema∏ych po˝ytków, z których teraz wyp´dzony jestem...

Miko∏aj Kisiel

K

Kisiel

(OiM,II)

(† 1651), brat Adama, pu∏kownik kozacki JKM,
starosta czerkaski, pods´dek w∏odzimierski,
chorà˝y Nowogródka Siewierskiego (z tym tyJestem szlachcic polski,
a przy tym senator...
Z rebelià kozackà ˝adnej
spo∏ecznoÊci nie trzymam,
bo tam nie masz jednego
szlachcica, wiarà jednà
b∏ahoczestywà szczyc´ si´,
ale rad bym dzisiaj, ˝eby
wszystkich buntowników
na pal wbito, a rebelie
wyniszczono, spodziewajàc
si´ z ukraiƒskich dóbr
niema∏ych po˝ytków,
z których teraz
wyp´dzony jestem...

Miko∏aj Ostroróg (Szymon Kobyliƒski) Adam Kisiel (Gustaw Holoubek) w „Ogniem i mieczem”
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ogromnà rol´ przez ca∏y XVI i pierwszà po∏ow´
XVII wieku (dziewi´ciu senatorów), wymarli
jednak w m´skim pog∏owiu w 1653 roku, wraz
ze Êmiercià bezpotomnego Janusza, wojewody
po∏ockiego i hetmana wielkiego litewskiego.
Ich ogromne dobra przesz∏y w obce r´ce —
m.in. Radziwi∏∏ów, którym dosta∏ si´ NieÊwie˝,
O∏yka i ¸achna. Szczególnà rol´ poÊród Kiszków odegrali: Stanis∏aw († 1513 lub 1514), hetman wielki litewski, Jan († 1592), kasztelan wileƒski, protektor antytrynitaryzmu, Miko∏aj
(† 1644), podskarbi wielki litewski, Stanis∏aw
(† 1626), biskup ˝mudzki.
Ksià˝´ Janusz Radziwi∏∏ u˝ywa∏ dla zjednania
Kmicica argumentu o pokrewieƒstwie w∏aÊnie
przez Kiszków, dlatego Bogus∏aw tytu∏owa∏ pana Andrzeja (prawda, ˝e z przekàsem) „kuzynem”. Gwoli Êcis∏oÊci warto dodaç, ˝e istnia∏a
i druga rodzina Kiszków — Zgierskich, równie˝
u˝ywajàca herbu Dàbrowa, która przetrwa∏a a˝
do XIX wieku, a ostatni jej przedstawiciel —
Wincenty Andrzej (poeta grafoman), mia∏
otrzymaç tytu∏ hrabiego papieskiego (choç nie
potwierdzajà tego faktu nowsze opracowania,
wspominajàce jedynie o papieskim Orderze
Z∏otej Ostrogi).

K

Kislar-Bak
Kmicic

Ksià˝´ Janusz Radziwi∏∏
u˝ywa∏ dla zjednania
Kmicica argumentu
o pokrewieƒstwie w∏aÊnie
przez Kiszków, dlatego
Bogus∏aw tytu∏owa∏ pana
Andrzeja (prawda, ˝e
z przekàsem) „kuzynem”

K∏odziƒski
Adam Kisiel

Bardziej znani K∏odziƒscy nosili herb ¸ada
i zwiàzani byli z ziemià warszawskà (m.in. Kacper, kasztelan wyszogrodzki 1597). Tu chodzi
jednak zapewne o rodzin´ K∏odziƒskich, zwiàzanà z Wielkopolskà — byç mo˝e herbu Pomian.

Kislar-Bak

Kmicic Andrzej

Kiszczanka Anna

(OiM, II)

(P, I)

córka wojewodzica witebskiego Stanis∏awa
(g∏uchoniemego), matka Janusza Radziwi∏∏a,
która otrzyma∏a w posagu m.in. Kiejdany.
Zob. Kiszkowie.

Kiszkowie herbu Dàbrowa (P, II)
Znakomita magnacka rodzina litewska (pochodzàca od Strumi∏∏ów z Wyszogrodzkiego), jednego domu z Ciechanowieckimi; odgrywali
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rotmistrz powiatu poznaƒskiego w obozie
pod UjÊciem w 1655 roku.

tu∏em wymieniany w „Ogniem i mieczem”), by∏
wiernym towarzyszem poczynaƒ Adama, bra∏
tak˝e udzia∏ w obronie Zbara˝a i uczestniczy∏
w pertraktacjach z Chmielnickim. Zginà∏ w marcu 1651 roku pod Winnicà bronionà przez Bohuna, prowadzàc atak przez s∏abo zamarzni´te
stawy, na skutek pochopnego rozkazu hetmana
Marcina Kalinowskiego.

olbrzymi aga, jeden z dowódców tatarskich
w czasie obl´˝enia Zbara˝a w 1649 roku, zabity przez pana Podbipi´t´.

Dàbrowa

(P, I)

(P, I-III, PW)

g∏ówny bohater „Potopu”, najbardziej przez
czytelników ulubiona postaç ca∏ej „Trylogii”.
W przeciwieƒstwie do Skrzetuskiego, który
jest przez Sienkiewicza charakteryzowany
doÊç jednolicie (by nie powiedzieç jednostronnie), jako niez∏omny rycerz i m´czennik, Kmicic pe∏en jest wewn´trznych sprzecznoÊci (Dziwny to jest cz∏owiek, w którym, widaç tyle dobrego, co i z∏ego mieszka), nami´tnoÊci i z∏ych instynktów, podlanych jeszcze
(zw∏aszcza w poczàtkowych rozdzia∏ach) pychà i butà, a podsycanych wp∏ywem „kompanionów”. Dopiero mi∏oÊç do Oleƒki i wyzwolenie si´ spod wp∏ywu Radziwi∏∏ów doprowadzajà do pozytywnej przemiany pana Andrzeja i jego wewn´trznego odrodzenia. W naszej

W∏adys∏aw Zawistowski

Kmicic (Daniel Olbrychski) w „Potopie”

narodowej mitologii pozosta∏ prototypem
niez∏omnego i odwa˝nego do szaleƒstwa junaka: najpierw zabijaki, potem rycerza odpowiedzialnego za losy Ojczyzny. Jest zatem
przemieniony Kmicic bohaterem na swój
sposób idealnym i tak te˝ opisuje go Sienkiewicz: (...) podgolona czupryna, smag∏a cera,
siwe oczy bystro przed si´ patrzàce, ciemny
wàs i twarz m∏oda, orlikowata, a weso∏a i junacka. (...) ¸una od niego bi∏a, tak wyda∏ si´
urodziwy. ˚upan mia∏ z lamy srebrnej, dzierzgany w rzuty gwieêdziste, od których szed∏
blask na ca∏à postaç, a zapi´ty wielkim szafirem pod szyjà. Na to kontusz z b∏´kitnego aksamitu, pas bia∏y, ceny niezmiernej, tak subtelny, ˝e przez pierÊcieƒ mo˝na go by∏o przewlec.
Urodzony oko∏o 1630 roku Kmicic by∏ chorà˝ym orszaƒskim, a synem miecznika, przyjaciela Herakliusza Billewicza. Familianci to
(...) byli w Orszaƒskiem Kmicice i panowie
znacznych fortun, ale tamte strony p∏omieƒ
wojny zniszczy∏. Rodowód powieÊciowego
bohatera nie jest jasny, choç sama postaç bierze wiele z historycznego Samuela Kmicica
(zob. ni˝ej). Szczegó∏owo pisz´ o tym pod has∏em Kmita Czarnobylski Filon (zob.). M∏ody
zawadiaka, otaczajàcy si´ jeszcze gorszymi
„kompanionami”, chocia˝ by∏ niez∏ym ˝o∏nierzem, to mia∏ na sumieniu niema∏o grzechów
dawniejszych, „domowych”, jak sam mówi.
Wypomina mu je Kokosiƒski: prowadzenie
pana Tumgrata na mrozie przy koniu, usieczenie „koroniarza”, poszczerbienie panów
Wyziƒskich, ojca i syna, rozp´dzenie ostatnie-
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go sejmiku. Ale ju˝ pod Szk∏owem Kmicic
z w∏asnà choràgiewkà i orszaƒskimi wolentarzami stawa∏. Potem zyska∏ wielkà s∏aw´, prowadzàc w pojedynk´ wojn´ partyzanckà z rosyjskimi oddzia∏ami Chowaƒskiego zalewajàcymi Litw´. Jego ówczesne czyny tak charakteryzuje Wo∏odyjowski królowi Janowi Kazimierzowi we Lwowie, w poczàtkach 1656 roku: Tak jak on Chowaƒskiego podchodzi∏, ˝e
w kilkaset ludzi do utrapienia ca∏à potencj´
nieprzyjacielskà przywiód∏, tego by nikt inny
nie potrafi∏. Zimà 1654/1655 roku Êciàgnà∏
pan Andrzej na le˝a zimowe do Upity na Laudzie, gdzie czeka∏a zapisana mu przez Herakliusza Billewicza wioska Lubicz i perspektywa ma∏˝eƒstwa z Oleƒkà. (Takie uk∏ady ma∏˝eƒskie czynione przez rodziców w imieniu
ma∏oletnich dzieci nie nale˝a∏y wówczas do
rzadkoÊci). M∏odzi zakochujà si´ w sobie od
pierwszego wejrzenia, ale na drodze do
szcz´Êcia staje fatalna reputacja Kmicica i jego
„kompanionów”, a tak˝e pog∏´biajàcy si´
konflikt ze szlachtà laudaƒskà, zakoƒczony
zabójstwem „kompanionów” w karczmie Do∏y i spaleniem Wo∏montowicz Butrymów.
Oleƒka ratuje wówczas Andrzeja, ale zrywa
narzeczeƒstwo, na co zawadiaka odpowiada
porwaniem Billewiczówny i ponosi kl´sk´
w pojedynku z Wo∏odyjowskim (wówczas to
padajà pami´tne s∏owa: Koƒcz waÊç... wstydu
oszcz´dê... ). Od kompletnego upadku ratuje
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Kmicic

J. M. Szancer
Kmicic i Bogus∏aw

podgolona czupryna, smag∏a
cera, siwe oczy bystro przed
si´ patrzàce, ciemny wàs
i twarz m∏oda, orlikowata,
a weso∏a i junacka. (...)
¸una od niego bi∏a, tak
wyda∏ si´ urodziwy

P. Stachiewicz, Andrzej Kmicic
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140

go list zapowiedni hetmana Janusza Radziwi∏∏a, który szybko czyni z Kmicica wiernego poplecznika i Êlepe narz´dzie swej polityki. Dopiero spotkanie z cynicznie szczerym ks. Bogus∏awem pozwala Kmicicowi przejrzeç. Porzuca s∏u˝b´ u zdrajców (próbujàc bezskutecznie porwaç Bogus∏awa), po czym pod nazwiskiem Babinicz powraca na s∏u˝b´ Rzeczypospolitej — poczàtkowo jako bohaterski
obroƒca Jasnej Góry, potem króla Jana Kazimierza w czasie jego powrotu ze Âlàska do
Korony. Odtàd — wyleczywszy rany — staje
si´ za przyk∏adem Skrzetuskiego niez∏omnym
obroƒcà ojczyzny, przedk∏adajàcym obowiàzki patriotyczno-wojskowe nad szcz´Êcie osobiste (choç w czasie bitwy pod Prostkami pokonuje ks. Bogus∏awa, co niewàtpliwie ma
charakter prywatnej zemsty). Nagrodzony zosta∏ za to przez los pojednaniem i Êlubem
z Oleƒkà (zob. Billewiczówna), a przez króla
— starostwem upickim.
Pierwowzorem pana Andrzeja by∏ Samuel Kmicic (ur. mi´dzy 1625–1630), chorà˝y orszaƒski,
a potem równie˝ stra˝nik wielki litewski, herbu
Radzic, który przez heraldyków nazywany jest
bardzo starym klejnotem, choç nie uda∏o mi si´
ustaliç ˝adnej — poza Kmicicami — rodziny,
która by si´ nim pos∏ugiwa∏a. U Sienkiewicza
herb Kmicica nie zosta∏ podany z nazwy, sam
tylko pan Andrzej mówi, i˝ w herbie ma „pann´
na niedêwiedziu” — co wskazywa∏oby nieÊciÊle
na niezwykle popularny (ale zupe∏nie inny)
herb Rawicz (lub Rawa). Byç mo˝e Sienkiewicz
po prostu pomyli∏ dwa herby o podobnych (Radzic-Rawicz) nazwach, lecz zupe∏nie innym wyglàdzie.
Samuel Kmicic pochodzi∏ z niezamo˝nej rodziny osiad∏ej w XVI w. w Orszaƒskiem (choç jeszcze w po∏. XV w. jeden z Kmiciców by∏ starostà
owruckim), by∏ bratankiem zdolnego jezuity
i poety nowo∏aciƒskiego Miko∏aja, zmar∏ego
m∏odo w 1632 roku. Nic nie wiemy o wczeÊniejszych latach s∏u˝by Samuela, jednak w 1654 roku, ju˝ jako porucznik choràgwi kozackiej
wojsk litewskich, walczy na froncie wschodnim
pod hetmanem Januszem Radziwi∏∏em, a w rok
póêniej, jeszcze przed podpisaniem ugody kiejdaƒskiej, jest wspó∏twórcà konfederacji wierzbo∏owskiej, wypowiadajàcej pos∏uszeƒstwo hetmanowi. Sta∏ na czele delegacji do Jana Kazimierza (bra∏ w niej udzia∏ m. in. kawaler maltaƒski Judycki — zob.), która otrzyma∏a od króla
obietnic´ oddania dóbr po zdrajcy. Po powrocie
natychmiast przystàpi∏ do zajmowania i rabunku tych maj´tnoÊci. Radziwi∏∏, uwa˝ajàc Kmicica

i innego przywódc´ konfederatów Kotowskiego (zob.) za pijaków, chcia∏ ich podst´pem
otruç winem (o czym wspomina Sienkiewicz).
W nast´pnym roku Samuel odznaczy∏ si´, wraz
ze swoim pu∏kiem, w walkach z królewskà armià szwedzkà, zablokowanà w wid∏ach Wis∏y
i Sanu. Równie˝ w 1657 roku, pozostajàc pod
komendà hetmana Paw∏a Sapiehy, walczy∏ ze
Szwedami i Rakoczym; jest wówczas, obok Stanis∏awa Lipnickiego, szczególnie zaufanym oficerem hetmana. Bra∏ udzia∏ w bitwie pod Magierowem, ale wbrew temu co pisze Sienkiewicz, nie zosta∏ tam ranny. W 1658 roku — ju˝
jako chorà˝y orszaƒski — pertraktuje z ks. Bogus∏awem Radziwi∏∏em o zwrot dóbr zabranych
przez wojsko. W latach 1658–59 walczy (na czele kilkunastu choràgwi) na froncie moskiewskim, wykonujàc dalekie wypady a˝ do ¸ukomli. Ten intensywny okres walk koƒczy si´
w styczniu 1660 roku, kiedy to Kmicic buntuje
dywizj´ sapie˝yƒskà i uchodzi z pola walki, by
wkrótce w Drohiczynie na Podlasiu zawiàzaç
konfederacj´, której zostaje „pu∏kownikiem generalnym”. Konfederaci wymawiajà pos∏uszeƒstwo hetmanom i ˝àdajà wyp∏aty zaleg∏ego ˝o∏du, jednak wkrótce — bo w maju tego˝ roku —
konfederacja zostaje rozwiàzana, a Kmicic wyrusza w stra˝y przedniej na kolejnà wypraw´
przeciw Moskwie. To wtedy zdarza si´ przygoda, o której wspomina w swoich pami´tnikach

J. M. Szancer, Kmicic przed Janem Kazimierzem
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Przez wiele lat wojaczki
dorobi∏ si´ znacznego
majàtku, pochodzàcego
z ∏upów wojennych,
rabunku i nadaƒ po
zdrajcach (np. po s∏udze
radziwi∏∏owskim, kalwinie
Cedrowskim)

Kmicic (Daniel Olbrychski) z kompanià w ,,Potopie”

Pasek (nazywajàcy Kmicica pu∏kownikiem, ˝o∏nierzem dobrym). Kmicic, wyprawiony przez
Czarnieckiego w podjazd pod Po∏onkà, dosta∏
si´ wówczas w moskiewskà niewol´, z której
zosta∏ uratowany przez szybkà odsiecz g∏ównych si∏ armii. Po zwyci´skiej bitwie, wyprawiony w pogoƒ za uciekajàcymi, zniós∏ 1500 piechoty i zdoby∏ zamek mirski. Ju˝ w nast´pnym
roku bierze udzia∏ w kolejnej konfederacji, co
nie przeszkadza mu — w przerwach mi´dzy
buntami — wojowaç na froncie rosyjskim. Spory sukces odnosi pod koniec 1663 roku, gdy
wys∏any jako regimentarz na czele kilkunastu
choràgwi (dowodzi nimi wspólnie z rotmistrzem Jerzym W∏adys∏awem Micha∏kiewiczem)
pod Smoleƒsk, zdobywa twierdz´ Jelno, pustoszy kraj na 20 mil i powraca z bogatymi ∏upami
(i byd∏em!) do obozu. W podobnych wyprawach — pod wodzà hetmana Micha∏a Kazimierza Paca — bierze udzia∏ w latach 1664–65,
m.in. blokujàc Po∏ock. By∏ równie˝ aktywny politycznie na sejmikach orszaƒskich (którym na
ogó∏ przewodniczy∏) i miƒskich, a w 1669 roku
podpisa∏ elekcj´ króla Micha∏a Korybuta. Jako
uczestnik stronnnictwa rojalistycznego i profrancuskiego w lipcu 1666 roku wyruszy∏ na
czele pu∏ku wojska litewskiego w g∏àb Wielkopolski przeciw rokoszanom Jerzego Lubomir-
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skiego. Walczy∏ pod Sobieskim z Turkami
w 1674 roku, by∏ te˝ prawdopodobnie pod
Chocimiem. Przez wiele lat wojaczki dorobi∏ si´
znacznego majàtku, pochodzàcego z ∏upów wojennych, rabunku i nadaƒ po zdrajcach (np. po
s∏udze radziwi∏∏owskim, kalwinie Cedrowskim).
By∏ te˝ starostà krasnosielskim (1668), ale nie
upickim (dosta∏o si´ Micha∏owi Kazimierzowi
Radziwi∏∏owi). Jego maj´tnoÊci po∏o˝one by∏y
przede wszystkim w powiatach orszaƒskim
i miƒskim, on sam rezydowa∏ w Horodni
i Oleszkowiczach w Orszaƒskiem. Osiàgnà∏
równie˝ presti˝owe urz´dy — zosta∏ leÊniczym
Wielkiego Ksi´stwa, a potem stra˝nikiem wielkim litewskim (1676), a wi´c dygnitarzem paƒstwowym. Nie przeszkadza∏o mu to prowadziç
liczne procesy i wchodziç w konflikty z sàsiadami (m. in. z miastem Orszà), co sprowadzi∏o
naƒ banicj´ (zdj´tà przez sejm w 1670 roku)
i kolejne, na∏o˝one w rok póêniej przez instygatora Trybuna∏u Litewskiego. Jego stosunki rodzinne nie sà zbyt dobrze znane, podobnie jako
personalia pierwszej ˝ony, z którà mia∏ syna Kazimierza (ur. ok. 1660). Ju˝ jako wdowiec (ok.
1676), poÊlubi∏ Ann´ z Kantakuzenów, wdow´
po Albrychcie Konstantym Ciechanowieckim,
oboênym Wielkiego Ksi´stwa, i odtàd wyst´powa∏ jako opiekun jej ma∏oletnich dzieci. Jego

KoÊció∏ w Wodoktach
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Kmicic Jakub

K

stryjeczny brat Andrzeja, pu∏kownik choràgwi
komputowej stacjonujàcej na Podlasiu, by
os∏aniaç przyst´pu wojskom moskiewskim
do krajów koronnych, który — na wieÊç
o zdradzie hetmana ks. Janusza Radziwi∏∏a —
wszed∏ do konfederacji antyszwedzkiej
(wierzbo∏owskiej) i stanà∏ na jej czele, obok
pu∏kownika Horotkiewicza. Wspomina si´
o nim równie˝ w finale „Potopu”: Choràstwo
orszaƒskie wzià∏ po nim (Andrzeju Kmicicu)
stryjeczny jego Jakub, który póêniej do nieszcz´snej konfederacji wojskowej nale˝a∏...
Jak nietrudno zauwa˝yç, biografia Jakuba jest
bardziej zbli˝ona do orygina∏u (Samuela) ni˝
losy pana Andrzeja. Lub inaczej: biografia historycznego stra˝nika wielkiego litewskiego
rozszczepia si´ pod piórem Sienkiewcza na
dwie wersje, obie bowiem majà wiele wspólnego z pierwowzorem, choç nie zawsze z jego przypadkami (zob. Kmicic Andrzej).

Kmicic
Kmicic-ojciec

Jego ˝ona by∏a ksi´˝niczkà
greckà z linii rodu
Cantacuzen osiad∏ego
w Polsce

Wilno
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(P, I)

W. Boratyƒski, W wàwozie karpackim

Kmicic-ojciec

˝ona by∏a ksi´˝niczkà greckà z linii rodu Cantacuzen osiad∏ego w Polsce. (Zapewne z tej samej
rodziny pochodzi∏ Dymitr Kantakuzen, hospodar mo∏dawski z nadania tureckiego w 1674 roku, po wyparciu do Polski Stefana Petryczejki).
Samuel Kmicic zmar∏ przed 13 IV 1692 roku.
Starostwo krasnosielskie i ró˝ne ziemskie urz´dy orszaƒskie dzier˝yli Kmicicowie równie˝
i póêniej. Mia∏ je jego syn Kazimierz († 1703),
rotmistrz wojsk litewskich i podstaroÊci orszaƒski, skàdinàd znany gwa∏townik i hulaka. Wnuk
Samuela, Jan by∏ z kolei starostà sidryczyƒskim.
W wojsku litewskim s∏u˝y∏ równie˝ brat Kmicica
— Jan, stolnik orszaƒski, porucznik w choràgwi
dowodzonej przez Samuela.
Jak nietrudno zauwa˝yç, przypadki ˝yciowe rzeczywistego Samuela Kmicica rozdzieli∏ Sienkiewicz na dwie postaci — pana Andrzeja i jego fikcyjnego kuzyna Jakuba, który w „Potopie” jest
jednym z przywódców konfederacji wierzbo∏owskiej. Marceli Kosman zwraca uwag´ na
pewne podobieƒstwo wielkich karier, jakie
w tym samym czasie zrobili — Czarniecki w Koronie, a Kmicic na Litwie. Ró˝nice sà jednak zasadnicze: Czarniecki by∏ dowódcà (i cz∏owiekiem) znacznie wi´kszego formatu. Samuel
Kmicic, mimo niewàtpliwej odwagi osobistej
i talentów wojskowych, pozosta∏ do koƒca ˝ycia
awanturnikiem i pieniaczem. Pozytywna przemiana pana Andrzeja z „Potopu” jest zatem pomys∏em czysto literackim (zresztà ma∏o prawdopodobnym).

miecznik orszaƒski, wierny przyjaciel Herakliusza Billewicza, z którym wojny odprawowa∏ i ˝ycie (mu) po wielokroç ratowa∏.

(P, I)

O prawdziwym Kmicicu-ojcu nie wiemy niczego, poza tym, ˝e nale˝a∏ do niezamo˝nej szlachty orszaƒskiej. Nie by∏ wi´c familiantem — jak
pisze Sienkiewicz, i zapewne nie móg∏ mieç a˝
tak dobrych relacji z wielkopaƒskimi Billewiczami, by testamentem po∏àczyç dzieci obu stron.

J. M. Szancer, Kmicic i Bogus∏aw Radziwi∏∏

W∏adys∏aw Zawistowski

Kmita Czarnobylski Filon

(P, I)

wspominany przez Kmicica, jako protoplasta
innych Kmiciców herbu Choràgwie; on sam
mia∏ si´ wywodziç od „wielkich” Kmitów.
Wywód ten jest niejasny. O komplikacjach zwiàzanych z herbem Kmicica pisa∏em powy˝ej. WyjaÊnienie samego pana Andrzeja spraw´ jeszcze
bardziej komplikuje. Istnia∏y, owszem, dwie wybitne rodziny Kmitów. Ruska, herbu Choràgwie
(w herbarzach spotykamy te˝ herb Choràgwie
Kmitów), którego najwybitniejszym przedstawicielem by∏ w∏aÊnie wspomniany Filon Kmita
(† 1587), znakomity wojownik Stefana Batorego, wojewoda smoleƒski, w∏aÊciciel Czernobyla, który po jego Êmierci przeszed∏ na Sapiehów.
Drugà rodzinà — i o niej mówi Kmicic — byli
ma∏opolscy Kmitowie herbu Szreniawa, do po∏owy XVI wieku odgrywajàcy zasadniczà rol´
w Koronie. Wielkopaƒska ga∏àê tego rodu wymar∏a w 1553 roku, wraz ze Êmiercià wielce
kontrowersyjnego Piotra, marsza∏ka wielkiego
koronnego i wojewody krakowskiego. Przetrwali jednak inni, biedniejsi Kmitowie, nigdy
zresztà póêniej nie odgrywajàcy wi´kszej roli.
Z których zatem pochodzi∏ chorà˝y orszaƒski?
Herb niczego nie wyjaÊnia, gdy˝ starodawny Radzic nie jest podobny ani do Choràgwi, ani do
Âreniawy. Na tym zresztà nie koniec komplikacji
— niektóre herbarze (np. doÊç wiarygodny Boniecki) stawiajà wr´cz znak równoÊci mi´dzy
nazwiskami Kmita a Kmicic; chodzi w tym wypadku o rodzin´ ruskà. Cytowani Kmicicowie
przedstawiajà si´ jednak (ruskim obyczajem) jako synowie Kmity. ˚eby zaÊ spraw´ jeszcze bardziej zawik∏aç, dodajmy, ˝e ten˝e Boniecki o rodzinie Kmiciców herbu Radzic pisze osobno
i nie wià˝e ich z Kmitami. Jaki by∏ zatem rodowód naszego bohatera? Zapewne nigdy na to
nie odpowiemy, mo˝emy jednak odczytywaç intencje Sienkiewicza, który chcia∏ podkreÊliç
czysto polskie (a wi´c koroniarskie) pochodzenie pana Andrzeja.

Kobyliƒski

Koby∏ecki Franciszek

(PW)

jeden z dowódców polskiej piechoty ∏anowej
— uczestniczy∏ w bitwie pod Chocimiem
(9 XI 1673 roku), podczas której jego oddzia∏y stawa∏y z ekstraordynaryjnà rezolucjà, zaÊ
on sam rzuca∏ si´ (na wroga) na kszta∏t rozjuszonego niedêwiedzia.
Franciszek Koby∏ecki († ok. 1682) pochodzi∏
z licznie rozrodzonej rodziny wielkopolskiej
herbu Godziemba (przydomku Miedzianek).
Ju˝ w latach 1656–1657 walczy∏ w oddzia∏ach
Czarnieckiego (m. in. w Danii). Mimo rany pod
Po∏onkà, dowodzi∏ oddzia∏em semenów a˝ do
1665 roku. Pos∏owa∏ te˝ na Krym (1664 i 1666).
Za zas∏ugi nagrodzony zosta∏ podczaszostwem
mielnickim (1661) i funkcjà s´dziego wojskowego (przed 1670). W tym czasie, jako rotmistrz choràgwi kozackiej walczy na Ukrainie,
odznaczajàc si´ pod Niemirowem (1672) i Chocimiem (1673). Pose∏ do Porty po elekcji Jana III.

Kochanowski Jan

K

Kmita
Kochanowski

Godziemba

(P, I)

wspomina go w „Potopie” pan Zag∏oba: Sam
za m∏odu rytmy uk∏ada∏em, ˝eby bia∏og∏owskie serca kaptowaç, i by∏bym pana Kochanowskiego w kozi róg z jego fraszkami zap´dzi∏, ale potem ˝o∏nierska natura wzi´∏a gór´.
Jan Kochanowski herbu Korwin († 1584), najwi´kszy polski poeta renesansowy pochodzi∏
z mo˝nej rodziny, wywodzàcej si´ z Kochanowa
z ziemi sandomierskiej, a z czasem równie˝
z Czarnolasu. Sekretarz królewski, nie przyjà∏
ofiarowanego mu opactwa sieciechowskiego

Korwin

(P, I)

ksiàdz z Kiejdan, który wyprocesowa∏ koÊció∏
farny, wzniesiony jeszcze przez Krzy˝aków,
a potem oddany kalwinom.
Rodzin tego nazwiska by∏o bardzo wiele, herbów: Abdank, Dàbrowa, Grzyma∏a, Jastrz´biec,
Kos, Krzywda, ¸ada, ¸odzia (senatorska, baronowska), Pobóg, Prus I–III, Rola, Sas, Âlepowron.

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?

Jan Kochanowski
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Kochowski
Komorowska

Nieczuja

(P, I)

„stryjna” porucznika Kmicicowego, która
w butach i przy szabli chodzi∏a i partiom hetmani∏a, co sam Kmicic komentowa∏ nast´pujàco: teraz kawalerskà Êmiercià poleg∏a, a synowiec pod mojà komendà za nià si´ mÊci∏,
choç jej za ˝ycia nie kocha∏.

Kochowski Felicjan

Leszczyc wymienia Kokoszyƒskich i Radyszkiewiczów herbu Pypka

(P, II)

dowodzàc piechotà nawojowskà mocno dopomóg∏ pu∏kownikowi Wojni∏∏owiczowi poszarpaç Szwedów w okolicach Nowego Sàcza
w 1655 roku, w czasie powrotu Jana Kazimierza
z G∏ogówka na Âlàsku do Lubowli na Spiszu.

Pypka

Kokosiƒska

(namawiano go do stanu duchownego), póêniej zaÊ kasztelanii po∏anieckiej (co nale˝a∏o do
rzadkoÊci). Zostawi∏ cztery córki. Inni Kochanowscy-Korwinowie piastowali w XVII–XVIII
wieku siedem urz´dów senatorskich ni˝szej
rangi. Byli te˝ Kochanowscy herbu w∏asnego,
którzy w 1898 roku otrzymali tytu∏ baronów
w Galicji. Wymarli przed 1939 rokiem.

Rodzina sandomierska herbu Nieczuja, przydomku Sarna. Felicjan Kochowski jest postacià
autentycznà. Z tej samej rodziny pochodzi∏ równie˝ ciekawszy dla nas Wespazjan Kochowski
(† 1700), znakomity poeta barokowy, który
przez wiele lat s∏u˝àc w wojsku, bra∏ m.in.
udzia∏ w bitwie pod Beresteczkiem, walkach ze
Szwedami (pod Warkà, Gnieznem, Warszawà),
wyprawie na W´gry przeciw Rakoczemu (zginà∏
wówczas jego brat Seweryn), a tak˝e — ju˝ jako królewski dziejopis — w wyprawie wiedeƒskiej. W 1695 roku zosta∏ mianowany wojskim
krakowskim. By∏ autorem wielu znakomitych
utworów poetyckich, zw∏aszcza zbioru „Niepró˝nujàce pró˝nowanie, ojczystym rymem na
liryka i epigramata rozdzielone i wydane”
(1673), a tak˝e niezwykle cennych kronik „Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV”, podzielonych na siedmioletnie „Klimaktery”, a obejmujàcych lata 1648–1675. By∏y one jednym
z podstawowych êróde∏ w pracy Sienkiewicza
nad „Trylogià”.

Kokosiƒski Jaromir

(P, I)

herbu Pypka, ˝o∏nierz i burda s∏awny, ze
straszliwà bliznà przez czo∏o, oko i policzek,
z jednym wàsem krótszym, drugim d∏u˝szym,
„familiant” z Orszaƒskiego w województwie
smoleƒskim, którego — zdaniem Kmicica —
niewinnie bezecnym og∏oszono za to, ˝e panu Orpiszewskiemu dom spali∏ i dziewk´ porwa∏, a ludzi wycià∏; porucznik, towarzysz
walki i „kompanion” (a nawet przyjaciel)
Kmicica czasu bitwy pod Szk∏owem i podchodzenia Chowaƒskiego, zabity przez laudaƒskich w czasie burdy w karczmie Do∏y.

Komendant szwedzki

(P, II)

który sam by∏ pruski Niemiec, urz´dujàcy
w Przasnyszu. Kupi∏ od Kmicica tabunek koni
— a w∏aÊciwie zarekwirowa∏, gdy˝ zap∏aci∏ nic
nie wartym kwitem p∏atnym w kwaterze
g∏ównej, co jednak da∏o panu Andrzejowi doskona∏y pretekst do podró˝y w g∏àb ogarni´tego przez wroga kraju.

Komorowska
vel Czapliƒska

(OiM, I)

nie wymieniana w „Trylogii” z nazwiska, a nieznana nam z imienia pi´kna niewiasta, która
sta∏a si´ przedmiotem konfliktu mi´dzy
Chmielnickim (zob.) a Czapliƒskim (zob.).
Mia∏a byç poczàtkowo kochankà tego pierwszego, potem sta∏a si´ ˝onà drugiego, na koniec — ˝onà Chmielnickiego, ju˝ jako hetmana zaporoskiego.

Wespazjan Kochowski
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Poniewa˝ by∏o wiele rodzin Komorowskich ró˝nych herbów: Abdank, Bo˝a Wola, Cio∏ek (hrabiowska — tytu∏ wygas∏y), Do∏´ga (senatorska
z Litwy), Korczak (senatorska i hrabiowska), ¸ab´dê, Na∏´cz, Ostoja, Rola, nie sposób dojÊç,
z której mog∏a pochodziç. Zapewne jednak nie
z którychÊ wielkich Komorowskich. Z rodziny
herbu Korczak, piszàcej si´ hrabiami na Lipto-

W∏adys∏aw Zawistowski

wie i Orawie (rzeczywiÊcie te ziemie kiedyÊ do
nich nale˝a∏y), pochodzi∏ genera∏ Tadeusz
Bór-Komorowski († 1966), dowódca Armii Krajowej, a tak˝e Bronis∏aw Komorowski, znany
polityk Unii WolnoÊci.

Komorowski Adam

(P, I)

uczestnik narady w Kiejdanach, poprzedzajàcej og∏oszenie przyj´cia przez ksi´cia Janusza
Radziwi∏∏a protektoratu szwedzkiego, na uczcie odczyta∏ na g∏os tekst „ugody” ze Szwedami.
Mog∏ to byç Samuel Aleksander Komorowski
herbu Do∏´ga († 1659), oboêny wielki litewski
od 1654 roku, regimentarz wojsk litewskich po
wzi´ciu w niewol´ przez Moskw´ hetmana polnego Wincentego Gosiewskiego, choç êród∏a
wymieniajà w tym samym czasie mniej znanego
Adama, starost´ wileƒskiego.

— Ludwika Kondeusza (Louis de Burbon
Condé) († 1686), znanego jako „Wielki Kondeusz”, s∏ynnego wodza, lub jego syna Henryka
Juliusza d’Enghien. Wed∏ug planów snutych
przez stronnictwo dworskie Jana Kazimierza
i królowej Ludwiki Marii, wyboru miano dokonaç poprzez elekcj´ vivente rege. Kandydaci
francuscy z kraju, który czynnie popar∏ Szwecj´
w konflikcie z Polskà, byli bardzo niepopularni
wÊród ogó∏u szlachty.

Kondracki

K

Komorowski
Koniecpolscy

(PW)

posesjonat z latyczowskiego, który puszcza∏
si´ w zaloty do Basi Jeziorkowskiej, ale na
wojnie da∏ gard∏a wraz z dwoma swoimi konkurentami — Âwirskim i åwilichowskim,
przez co Basi´ zwano wdowà.
By∏y trzy domy tego nazwiska, piecz´tujàce si´
herbami: Ka∏uszowski odmienny, Ossorya
i Ostoja. Z Rusià zwiàzany by∏ pierwszy z nich.
Jan Kondracki, rotmistrz królewski zosta∏ nobilitowany w 1649 roku; jego herbu nie znamy. JakiÊ Kondracki walczy∏ pod Suczawà w 1653 roku, zasilajàc oblegajàcych wojska kozackie Timofieja Chmielnickiego.

Do∏´ga

Koniecpolscy herbu Pobóg

Louis de Bourbon Condé

Kondeusz Wielki

(PW)

Ludwik II de Condé, ksià˝´ Bourbon, kandydat do korony polskiej po abdykacji Jana Kazimierza.
Kondeusz (Condé, linia boczna dynastii Burbonów) to potocznie u˝ywane w Êrodowiskach
szlacheckich okreÊlenie francuskich kandydatów do korony polskiej w po∏owie XVII wieku
Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?

Jedna z najstarszych i najznakomitszych rodzin
koronnych, wywodzàca si´ z województwa sieradzkiego, a nazwisko bioràca od wsi Koniecpol
(w pow. radomskowskim). Znani ju˝ za Piastów,
do szczególnego znaczenia przyszli w XVII wieku, kiedy to posiadali ogromne latyfundia na
Ukrainie, po cz´Êci utracone w wyniku traktatu
buczackiego (1673). Wspominany ni˝ej Aleksander (zob.) mia∏ otrzymaç w 1637 roku tytu∏ Ksi´cia Âwi´tego Cesarstwa Rzymskiego od cesarza
Ferdynanda III, jednak tytu∏ ten wygas∏ ju˝ w nast´pnym pokoleniu na bezpotomnym synu Aleksandra — Stanis∏awie († 1682), kasztelanie krakowskim. W roku 1719 umiera ostatni z Koniecpolskich — Jan Aleksander, wojewoda brac∏awski i sandomierski, a ich majàtki przechodzà po
wi´kszej cz´Êci na Lubomirskich i Walewskich.
Inni wybitni przedstawiciele to: Jakub († 1430),
wojewoda sieradzki, Jan zwany Taszkà († 1455),
kanclerz koronny, Aleksander († 1609), rotmistrz husarski, wojewoda sieradzki, Zygmunt
Stefan († po 1657), starosta b´dziƒski, pisarz
historyczny, Jan († 1661), wojewoda sieradzki,
Stanis∏aw († 1682), kasztelan krakowski.

Pobóg
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Koniecpolski

Koniecpolski
Aleksander

(OiM, I; P, II)

„dziewierz” (czyli szwagier przez ˝on´ Joann´
Barbar´ Zamoyskà) ks. WiÊniowieckiego, który mówi∏ o nim do Skrzetuskiego: z krwi wojowników, ale m∏odzik bez doÊwiadczenia, jeden z regimentarzy ustanowionych na sejmie
konwokacyjnym w 1648 roku, po kl´sce korsuƒskiej (nazwany przez Chmielnickiego pogardliwie „dziecinà”). Wspó∏odpowiedzialny
za kl´sk´ pi∏awieckà, uczestnik obrony Zbara˝a (1649), bitwy pod Beresteczkiem (1651)
i ˚waƒcem (1653). W czasie „potopu” podda∏
si´ ze swà dywizjà Szwedom; podczas pobytu
Jana Kazimierza we Lwowie trwa∏ jeszcze przy
Szwedach, ale ju˝ oglàda∏ si´ w stron´ konfederatów tyszowieckich. Wkrótce przechodzi
na stron´ Jana Kazimierza; odznaczy∏ si´ w bitwach pod Warszawà, Malborkiem i Toruniem.
Aleksander Koniecpolski

Aleksander Koniecpolski († 1659), chorà˝y
wielki koronny (1641), wojewoda sandomierski
(1656), wielki ukrainny latyfundysta, nale˝a∏ do
zwolenników krwawej rozprawy z kozaczyznà.
By∏ synem Stanis∏awa (zob.), hetmana wielkiego koronnego i Krystyny z Lubomirskich.
Otrzyma∏ staranne wykszta∏cenie wojskowe
i polityczne, a za szczególne zas∏ugi poczynione
w czasie cesarskiej s∏u˝by wojskowej dosta∏ od
cesarza Ferdynanda III tytu∏ Ksi´cia Âwi´tego
Cesarstwa Rzymskiego. Kilkakrotnie pos∏owa∏

na sejm, gdzie obok spraw paƒstwowych, zwyk∏
te˝ za∏atwiaç swoje prywatne porachunki. Najs∏ynniejszym by∏ tak zwany spór o Hadziacz
(wiosnà 1647), w którym przeciwnikiem by∏ mu
Jeremi WiÊniowiecki (zob.), a obaj dokonali na
sejmie manifestacji swej si∏y zbrojnej. Koniecpolski s∏ynà∏ z surowego post´powania wobec
ludnoÊci rusiƒskiej. To on kry∏ si´ za g∏oÊnym
konfliktem Daniela Czapliƒskiego (zob.)
z Bohdanem Chmielnickim — o majàtek Subotów i o kobiet´. Magnat ani myÊla∏ ustàpiç i mi-

Z. Szczepanek, Podhorce — zamek Koniecpolskich
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mo królewskich upomnieƒ zatrzyma∏ sobie ziemi´ Chmielnickiego, wykpiwajàc si´ odszkodowaniem w wysokoÊci zaledwie 150 z∏otych.
Z oczywistych wi´c wzgl´dów wzià∏ czynny
udzia∏ w wojnie z Kozakami i chocia˝ bardzo
m∏ody (28 lat), wybrany zosta∏ regimentarzem
wojsk polskich. Po kl´sce pod Pi∏awcami dosta∏
si´ na krótko do niewoli, ale ju˝ niebawem, ponownie jako regimentarz, walczy∏ w obronie
Zbara˝a, tym razem zwyci´sko. W czasie „potopu” przeszed∏ na stron´ Szwedów, najprawdopodobniej ura˝ony pomini´ciem jego kandydatury przy nominacji na hetmana. Poniewa˝ jednak Karol Gustaw te˝ nie kwapi∏ si´ z zaszczytami, Koniecpolski wróci∏ do s∏u˝by Jana Kazimierza i w obawie przed konfiskatà swych dóbr, da∏
szereg dowodów „przywiàzania”. Wzià∏ udzia∏
w kampanii wielkopolskiej, walczy∏ pod Warszawà i na Pomorzu. Koƒca wojny nie doczeka∏,
zmar∏ nagle w1659 roku.

Koniecpolski ojciec
wspominany jako pogromca Gustawa Adolfa.
Stanis∏aw Koniecpolski († 1646), jeden z najznakomitszych wodzów w Rzeczypospolitej
szlacheckiej, hetman wielki koronny (1632)
i kasztelan krakowski (1633), wielki magnat,
kresowy latyfundysta i szcz´Êliwy wojownik. By∏
synem Stanis∏awa, wojewody sieradzkiego. Wychowanek Akademii Krakowskiej, w m∏odoÊci

wspó∏pracownik hetmana Stanis∏awa ˚ó∏kiewskiego, któremu zawdzi´cza∏ swà pierwszà ˝on´, a jego córk´, Katarzyn´ oraz bu∏aw´ hetmana polnego w wieku 25 lat. Walczy∏ u jego boku
pod Cecorà (1620), gdzie odznaczy∏ si´ sporà
odwagà i da∏ pierwsze dowody talentów wodza.
W czasie przeprawy przez Dniestr dosta∏ si´ do
niewoli mo∏dawskiej, z której wkrótce trafi∏ do
ràk tureckich i pozosta∏ w nich przez blisko 3 lata. Po powrocie do kraju staje si´ g∏ównym
obroƒcà po∏udniowych kresów przed Tatarami.
W roku 1625, ju˝ jako wojewoda sandomierski,
objà∏ naczelne dowództwo w wojnie ze Szwedami o ujÊcie Wis∏y i rozbi∏ Karola Gustawa pod
Trzcianà (1629). Mianowany w 1632 roku hetmanem wielkim koronnym, ws∏awi∏ si´ przede
wszystkim walkami z Tatarami i Turkami.
W 1630 roku st∏umi∏ powstanie kozackie Fedorowicza, w 1633 roku pobi∏ Tatarów pod Sasowym Rogiem, a w 1644 roku pod Ochmatowem. Na Zaporo˝u nad Dniestrem wzniós∏
twierdz´ Kudak (na wzór holenderski), która
mia∏a byç ostatnim bastionem Rzeczypospolitej
na kraƒcach po∏udniowo-wschodnich. By∏ zwolennikiem rzàdów silnej r´ki na Ukrainie, dlatego opowiada∏ si´ za surowymi karami dla zbuntowanych Kozaków. Nale˝a∏ do najbogatszych
magnatów. Tradycja g∏osi∏a, ˝e móg∏ przejechaç
z zachodu na wschód Polski, ka˝dego wieczoru
zatrzymujàc si´ na postój we w∏asnym majàtku.
Dba∏ o rozwój gospodarczy swych dóbr, czego
przyk∏adem mo˝e byç za∏o˝enie w Podhorcach

K

Koniecpolski

W czasie przeprawy
przez Dniestr dosta∏
si´ do niewoli mo∏dawskiej,
z której wkrótce trafi∏
do ràk tureckich i pozosta∏
w nich przez blisko 3 lata

W czasie „potopu”
przeszed∏ na stron´
Szwedów,
najprawdopodobniej
ura˝ony pomini´ciem
jego kandydatury przy
nominacji na hetmana

Tradycja g∏osi∏a, ˝e móg∏
przejechaç z zachodu na
wschód Polski, ka˝dego
wieczoru zatrzymujàc
si´ na postój we
w∏asnym majàtku

Podhorce - dziedziniec zamkowy
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wem doda∏a ducha zgromadzonym na pierwszej naradzie po nadejÊciu wojsk szwedzkich
w 1655 roku. Sàdz´, ˝e warto zacytowaç jej
pieÊƒ pobo˝nà:

K

Konnaberg
Kordecki

Pró˝no przegra˝asz mi, husycie srogi,
Pró˝no diabelskie wzywasz w pomoc rogi,
Na pró˝no palisz i krwie nie ˝a∏ujesz,
Mnie nie zwojujesz!
Choçby tu przysz∏y poganów tysiàce,
Choçby na smokach wojska latajàce,
Nic nie wskórajà miecz, ogieƒ ni m´˝e,
Bo ja zwyci´˝´!

Stanis∏aw Koniecpolski

manufaktury jedwabiu. By∏ cz∏owiekiem bardzo
pobo˝nym, ale dalekim od fanatyzmu. WÊród
szlachty cieszy∏ si´ wielkim mirem, uwa˝ano go
za specjalist´ od spraw tureckich i tatarskich,
tote˝ gdy umar∏ nagle w roku 1646, potraktowano to jako z∏y omen dla Polski.

Konnaberg
Korczak

(P, III)

Dowódca pu∏ku pruskiego w bitwie pod
Prostkami (8 X 1656).
Zapewne chodzi o Kannenberga (zob.).

Konojadzki

(P, II)

oficer korpusu czeÊnika koronnego Jana Zamoyskiego; w roku 1656 w ZamoÊciu kocha∏
si´ w Anusi Borzobohatej-Krasieƒskiej, pozostajàcej we fraucymerze ksi´˝nej Gryzeldy WiÊniowieckiej, siostry ordynata Jana Zamoyskiego, a wdowy po ksi´ciu Jeremim WiÊniowieckim.
majàc jà za czarownic´,
uczuli strach, aby im z∏ego
nie przyczyni∏a, zw∏aszcza
gdy spostrzegli, ˝e kule si´
jej nie imajà

Jedyna rodzina tego nazwiska piecz´towa∏a si´
Prawdzicem. Wywodzili si´ z S´kowskich,
a zwiàzani byli z Prusami Królewskimi. Miko∏aj
by∏ deputatem na Trybuna∏ Koronny i sekretarzem królewskim (1669).

Konstancja
zwana te˝ Kostuchà

(P, II)

stara ˝ebraczka klasztorna na Jasnej Górze,
mieszkajàca w szczelinie ska∏y; swym Êpie-
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Mówi si´ o niej i póêniej, ˝e chodzi∏a, jakoby
na szyderstwa Szwedom, po ca∏ej pochy∏oÊci,
zbierajàc na podo∏ek pociski i przegra˝ajàc
od czasu do czasu kosturem ˝o∏nierzom. Ci,
majàc jà za czarownic´, uczuli strach, aby im
z∏ego nie przyczyni∏a, zw∏aszcza gdy spostrzegli, ˝e kule si´ jej nie imajà. U˝ywano jej równie˝ do rozsiewania mi´dzy Szwedami fa∏szywych doniesieƒ, a nawet chodzi∏a do obozu
szwedzkiego z listami do Millera, gdy — wedle jej w∏asnych s∏ów — nikt inny nie chcia∏
pójÊç, bo wy pos∏ów jako zbóje traktujecie,
a ja si´ za kawa∏ek chleba podj´∏a.

Kopystyƒski z Podlasia

(P, II)

gdzie mia∏ wieÊ Borowiczek w kolokacji ze
starym Kiemliczem, który go z synami
„usiek∏”, za co cià˝y∏ na nich wyrok.
Dwie rodziny tego nazwiska legitymowa∏y si´
Leliwà i Sasem. Mateusz Kopystyƒski herbu Leliwa († 1610) by∏ prawos∏awnym biskupem
przemyskim.

Korbut

(OiM, I)

otrzyma∏ starostwo lityƒskie, o które zabiega∏
Krzeczowski.
Stara litewska rodzina herbu Korczak (piszàca
si´ równie˝ Korybut) z Siedliszcza w ziemi
che∏mskiej, o przydomku Karaffa. Pochodzi∏
z niej Marian Gabriel († 1936), historyk literatury, twórca podwalin bibliografii literatury polskiej zwanej „Nowym Korbutem”.

Kordecki Augustyn

(P, II)

ksiàdz przeor klasztoru jasnogórskiego i jego
bohaterski obroƒca. By∏ to cz∏owiek w dojrza∏ym wieku, który ju˝ ku wieczorowi si´ zbli˝a∏. Twarz mia∏ niezmiernie pogodnà. Czarna
W∏adys∏aw Zawistowski

K

Kordecki

Augustyn Kordecki (Stanis∏aw Jasiukiewicz) w ,,Potopie”

g´sta broda okala∏a mu oblicze, a oczy mia∏
niebieskie, spokojne i patrzàce przenikliwie.
W swoim bia∏ym habicie wyglàda∏ po prostu
jak Êwi´ty. By∏ równie˝ powiernikiem Kmici-

ca, który na spowiedzi wyzna∏ mu ca∏à prawd´ o swej to˝samoÊci i przewinach, a Kordecki wyznaczy∏ mu srogà pokut´, ale krzepi∏
i umacnia∏ w drodze nawrócenia.

Augustyn Kordecki

Klemens Kordecki, w zakonie Augustyn
(† 1673), przeor i prowincja∏ paulinów, obroƒca
Jasnej Góry w 1655 roku i autor dzie∏a o tej
obronie pt. „Nowa Gigantomachia”. Pochodzi∏
z mieszczaƒskiej rodziny z Iwanowic; nowicjat
na Jasnej Górze rozpoczà∏ w 1633 roku, a ju˝
w 1634 roku otrzyma∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie.
W 1644 roku zostaje przeorem klasztoru jasnogórskiego. W czasie obl´˝enia (18 XI–26 XII
1655) Kordecki kieruje zbrojnà obronà Jasnej
Góry, ale koresponduje te˝ (nawet w tonacji
wiernopoddaƒczej) z Müllerem, Karolem Gustawem i Hieronimem Radziejowskim, na
wszelkie sposoby starajàc si´ odwlec i os∏abiç
starcie zbrojne. Ju˝ w lutym 1657 roku zostaje
prowincja∏em paulinów; a przeorem — z przerwami na pe∏nienie funkcji wikariusza generalnego — jest a˝ do Êmierci. Pochowano go na Jasnej Górze, grobowiec si´ nie zachowa∏. Kordecki nie sprawowa∏ militarnego kierownictwa
obrony klasztoru, mia∏ jednak decydujàcy g∏os
w rokowaniach i wszelkich zasadniczych kwestiach. Obrona Jasnej Góry przysporzy∏a mu
znacznego rozg∏osu i zapewni∏a ˝yczliwoÊç
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Jesienià 1655 roku klasztor
sk∏ada Szwedom akt
poddaƒczy (jak czyni∏a to
wi´kszoÊç spo∏ecznoÊci
szlacheckiej) i otrzymuje list
bezpieczeƒstwa (salva
guardia), jednak Kordecki
nie zaniedbuje przygotowaƒ
do ewentualnej obrony
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Korecki z Korca, ksià˝´ (OiM, II)

K

opiekowa∏ si´ w swym zamku chorym Skrzetuskim, który zapad∏ na zdrowiu po poszukiwaniach Heleny w Kijowie zimà 1648 roku.

Korecki
Korf

Rodzina ksià˝´ca herbu Pogoƒ litewska, piszàca
si´ z Korca (od którego wzi´li nazwisko) — wed∏ug Wolffa wywodzili si´ z Giedyminowiczów.
Jej najbardziej znanymi przedstawicielami byli:
Bohusz († 1576), wojewoda wo∏yƒski i zas∏u˝ony dowódca obrony potocznej, jeden z najbogatszych magnatów kresowych i Samuel (†
1622), s∏awny pu∏kownik i zagoƒczyk, sprawca
awanturniczych wypraw po koron´ mo∏dawskà
(1615–1616), dwukrotny wi´zieƒ w Stambule,
z którego zbieg∏ w 1617 roku, a po ponownym
uj´ciu przez Turków pod Cecorà, zosta∏ — jako
najzagorzalszy wróg islamu — uduszony w wi´zieniu.
Wspomnianym w „Ogniem i mieczem” ksi´ciem by∏ ostatni z rodu Samuel Karol Korecki,
starosta ropczycki i pu∏kownik, dzielnie walczàcy w czasie powstania Chmielnickiego, a zmar∏y bezpotomnie w 1651 roku, w szeÊç dni po
poÊlubieniu swej drugiej ˝ony Zofii Opaliƒskiej,
wojewodzianki poznaƒskiej.

Choç Kordecki by∏ synem
mieszczaƒskim, ca∏a jego
energiczna dzia∏alnoÊç
wspó∏brzmia∏a
z ówczesnymi poglàdami
spo∏ecznoÊci szlacheckiej

Koriat

(OIM, I)

Wspominany jako ksià˝´cy przodek Kurcewiczów.

Augustyn Kordecki

Pogoƒ litewska
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dworu (przynajmniej do 1665 roku, kiedy to nie
chcia∏ zaanga˝owaç si´ po stronie Jana Kazimierza w trakcie rokoszu Lubomirskiego). Wielkà
popularnoÊcià cieszy∏a si´ te˝ wydana w 1659
roku „Nowa Gigantomachia” — wznawiana a˝
po wiek XIX, niedok∏adna w wielu szczegó∏ach,
lecz eksponujàca zbie˝noÊç walki narodowej
z obronà religii (entuzjastycznie wypowiada∏ si´
o niej Mickiewicz). Choç Kordecki by∏ synem
mieszczaƒskim, ca∏a jego energiczna dzia∏alnoÊç wspó∏brzmia∏a z ówczesnymi poglàdami
spo∏ecznoÊci szlacheckiej. Zajàwszy poczesne
(i niewàtpliwie nale˝ne mu) miejsce w panteonie narodowych bohaterów, by∏ jasnogórski
przeor podmiotem licznych sporów i polemik,
powi´kszajàcych bàdê pomniejszajàcych jego
rol´, która jednak w czasie „potopu” by∏a niewàtpliwie znaczàca — nie tyle nawet z militarnego, co moralnego punktu widzenia.
Istnia∏a te˝ szlachecka rodzina Kordeckich herbu Âlepowron.

Micha∏ Gedyminowicz Koriat, ksià˝´ na Nowogródku. Jego synowie zostali wyrugowani z ojcowizny i osadzeni na Êwie˝o zdobytym na Tatarach Podolu, którego podbój zakoƒczyli. Z nich
to podchodzili ksià˝´ta Koriatowicze, notowani
do poczàtkowych lat XV wieku. Natomiast zdaniem Wolffa kniaziowie Kurcewiczowie u˝ywali
przydomka Koriatowicz z powodu mylnej tradycji o pochodzeniu, gdy˝ w∏aÊciwie wywodzili
si´ od Narymunta, który by∏ bratem Koriata. Da∏
on poczàtek wielu rodom ksià˝´cym, takim jak
Piƒscy, a z nich Kurcewiczowie i Burem(l)scy,
a tak˝e S∏uccy i Ru˝yƒscy (z przydomkiem Narymuntowicz), zaÊ z innej ga∏´zi — Koreccy oraz
rosyjskie rody ksià˝àt Bu∏haków, Sczeniatewów,
Golicynów i Kurakinów.

Korf

(P, I)

oficer komputu litewskiego w s∏u˝bie ks. Janusza Radziwi∏∏a, dowodzi∏ artylerià.
Mo˝e tu chodziç o Wilhelma, pu∏kownika królewskiego, brata Miko∏aja, bàdê Ernesta Jana,
syna Miko∏aja, póêniejszego genera∏a majora

W∏adys∏aw Zawistowski

K

Korf
Koroniarz

Idzie tu albo raczej lezie
p. Koryff z regimentem
swoim pó∏ mili na dzieƒ,
ko∏em, w´˝ykiem, niezmiernie teraz Tarnopolskie
i Z∏oczowskie ∏upiàc,
na srogie spustoszenie
nieprzyjacielskie ˝adnego
respektu nie majàc

Z. Szczepanek, Zamek w Mi´dzybo˝u

wojsk polskich. W tym czasie czynnych jest jednak wielu Korffów i o pewnoÊç w tym wypadku
nie sposób.

Korf Miko∏aj

(OiM, II; P, I)

wojewoda wendeƒski, uczestnik obrony Zbara˝a w 1649/ roku; bra∏ udzia∏ w uczcie na
zamku w Kiejdanach, kiedy ks. Janusz Radziwi∏∏ og∏osi∏ poddanie si´ szwedzkiemu protektoratowi.
Jedyny senator († 1659) ze starej westfalskiej
rodziny (piszàcej si´ w∏aÊciwie Korff, a czasem
tak˝e Koryff) herbu w∏asnego, której linie kurlandzka i inflancka spolszczy∏y si´ i dosz∏y do
wielu godnoÊci. Miko∏aj Korff — wojewoda
(1643), a wczeÊniej pu∏kownik królewski, pose∏
na sejmy i kasztelan wendeƒski (1634), zas∏u˝ony w walkach ze Szwedami (1621–1629) i Moskwà (odsiecz Smoleƒska 1633–1634), stawa∏
te˝ w polu w czasie powstania Chmielnickiego.
Wojciech Miaskowski pisa∏ wówczas: Idzie tu albo raczej lezie p. Koryff z regimentem swoim
pó∏ mili na dzieƒ, ko∏em, w´˝ykiem, niezmiernie teraz Tarnopolskie i Z∏oczowskie ∏upiàc, na
srogie spustoszenie nieprzyjacielskie ˝adnego
respektu nie majàc. Póêniej jednak Korff stawa∏
dzielnie w obronie Zbara˝a, i pod Beresteczkiem. Od dawna silnie zwiàzany z Januszem Radziwi∏∏em — rzeczywiÊcie popiera∏ jego plany
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poddania Litwy Szwedom i podpisa∏ ugod´ kiejdaƒskà (20 X 1665).

Korfowa

(P, I)

wojewodzina wendeƒska, uczestniczy∏a w uczcie na zamku w Kiejdanach, kiedy ks. Janusz
Radziwi∏∏ og∏osi∏ poddanie si´ szwedzkiemu
protektoratowi.

Koroniarz

(P, I)

któren si´ pyta∏, czy w Orszaƒskiem ju˝ na
dwóch nogach chodzà, czy-li jeszcze na czterech? Usieczony za to przez Kmicica, co —
wÊród innych grzechów — wypomina mu Kokosiƒski.
Wzajemna rywalizacja, a czasem nawet pewna
wrogoÊç mi´dzy Polakami z Korony a Litwinami
by∏a w owym czasie na porzàdku dziennym (podobne t∏o — poza rywalizacjà o Anusi´ — ma
konflikt mi´dzy Char∏ampem a Wo∏odyjowskim). Warto jednak pami´taç, ˝e szlachta litewska by∏a ju˝ w XVII wieku ca∏kowicie spolonizowana, choç zachowywa∏a ÊwiadomoÊç swej odr´bnoÊci, co wyra˝a∏o si´ w s∏awnym poj´ciu
nationem Polonus, gentius Lithuani (narodowoÊci polskiej, pochodzenia litewskiego). O tyle to wszystko ciekawe, ˝e sam pan J´drek by∏
— jeÊli wierzyç jego w∏asnym s∏owom — „koro-

151

niarzem”, pochodziç mia∏ bowiem z prastarego
rodu Kmitów.

K

Korpan
Korycki

Korpan

Przez nich to
w Penekoryƒcach Drozd
jest rozproszon, którego
wpierw rok ca∏y
w Brac∏awiu oblegaç
musiano; przez nich
srogi ∏upie˝ca Korpan ubity,
w polu dzikim zwierzom
na pastw´ rzucony

„Relacya o upadku Kamieƒca...” Stanis∏awa Makowieckiego, wymieniajàc „przewagi” Wo∏odyjowskiego, wspomina o tym, ˝e razem z Humieckim pod wodzà dzielnego kasztelana Podlaskiego walczàc, wielce si´ do zdobycia Ozurzyƒskiego zamku przyczyni∏. Przez nich to
w Penekoryƒcach Drozd jest rozproszon, którego wpierw rok ca∏y w Brac∏awiu oblegaç musiano; przez nich srogi ∏upie˝ca Korpan ubity,
w polu dzikim zwierzom na pastw´ rzucony.

(PW)

dowódca kozacki. Wiosnà 1672 roku rozgromi∏ go pan Wo∏odyjowski, s∏u˝àc z panem
Motowid∏à pod rozkazami kasztelana podlaskiego Karola ¸u˝eckiego; cia∏o jego na pastw´ zwierza w dzikim polu zostawi∏.

Korsak

(P, III)

pu∏kownik petyhorski, jeden z dowódców
w bitwie pod Prostkami (8 X 1656).

Topór

Korsakowie herbu Korsak vel Kotwica byli
w XVII wieku rodzinà znacznà (czterech senatorów), choç szeroko rozrodzonà i u˝ywajàcà wielu przydomków, trudno zatem dojÊç, o kogo
dok∏adnie mog∏oby tu chodziç. Istnieli te˝ na
Litwie Korsakowie herbu Lis. JakiÊ Korsak wymieniany jest u Makowieckiego jako „fajerwerker” w czasie obl´˝enia Kamieƒca w 1672 roku.

Koryciƒski Stefan

(P, II)

kanclerz wielki koronny (1653), wiernie
trwajàcy u boku Jana Kazimierza, równie˝
w 1655 roku na wygnaniu w G∏ogówku na
Âlàsku, obecny podczas relacji Kmicica (mia∏
z nim utarczk´ s∏ownà). Bra∏ udzia∏ w mszy
Êw. w katedrze lwowskiej w 1656 roku, kiedy
to Jan Kazimierz dokona∏ aktu oddania Polski
w opiek´ Matce Boskiej. Uczestniczy∏ równie˝ w obl´˝eniu Warszawy w 1656 roku.

Prus I
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Mo˝na (zw∏aszcza w XVII w.) rodzina ma∏opolska herbu Topór, liczàca sobie jedenastu senatorów. Jej najbardziej znanym przedstawicielem
by∏ w∏aÊnie Stefan z Pilicy († 1658), syn Miko∏aja, kasztelana sàdeckiego. Zdolny polityk sejmowy i dyplomata (komisarz do rozmów z Kozakami), w 1652 roku zostaje podkanclerzym
koronnym po zdrajcy Hieronimie Radziejowskim, przy du˝ym poparciu swojego krewnego,

biskupa krakowskiego Piotra G´bickiego (mówiono nawet o przekupstwie). W 1653 roku dostaje piecz´ç wielkà koronnà i odtàd nieod∏àcznie — równie˝ w najtrudniejszych chwilach —
pozostaje wierny Janowi Kazimierzowi. Pod
Zborowem (1649) doprowadza do zerwania
przez chana Islam-Gireja sojuszu z Chmielnickim. W czasie „potopu” towarzyszy królowi na
Âlàsk, odmawia rokowaƒ ze Szwedami i namawia Jana Kazimierza do jak najszybszego powrotu do ojczyzny. Doradza królowi awansowanie
Czarnieckiego na regimentarza. Umiera w wieku zaledwie 40 lat.

Korycki Krzysztof

(OiM, I, PW)

pu∏kownik piechoty niemieckiej weteranów
pod komendà ks. Dominika Zas∏awskiego;
stojàc pod Konstantynowem, nie chcia∏ si´
po∏àczyç z ks. WiÊniowieckim i uczyni∏ to dopiero w sytuacji przymusowej, zagro˝ony
przez zbli˝ajàce si´ pu∏ki Krzywonosa. Korycki, z pochodzenia Tatar (...) Ma∏ego wzrostu
i kr´py, spojrzenie mia∏ pos´pne i dziwnie
wyglàda∏ w cudzoziemskim ubiorze nie licujàcym z jego wschodnimi rysami. Dowodzi∏
pu∏kiem niemieckiej wybranej piechoty i s∏ynà∏ zarówno z m´stwa, jak z mrukliwoÊci i ˝elaznej dyscypliny, w której ˝o∏nierzy swych
utrzymywa∏. Uczestniczy∏ tak˝e w bitwie pod
Chocimiem w 1673 roku jako dowódca piechoty ruskiej i mazurskiej.
Krzysztof Korycki († 1676) pochodzi∏ z rodziny
herbu Prus I z Mazowsza. èród∏a nazywajà go
jednym z najdzielniejszych wojowników za Jana
Kazimierza. Poczàtkowo oficer ks. Dominika
Zas∏awskiego, walczy∏ pod Korsuniem, wraz
z ks. Jeremim WiÊniowieckim pod Starym Konstantynowem, wreszcie pod Pi∏awcami, a tak˝e
Zborowem i Beresteczkiem. Od wyprawy
ochmatowskiej w 1655 roku pu∏kownik; cieszy
si´ s∏awà wytrawnego zagoƒczyka. Wyjàtkowo
d∏ugo wytrwa∏ w obozie Karola Gustawa, który
w 1658 roku mianowa∏ go genera∏em majorem
(wypomina mu to w swoich pami´tnikach Jan
Chryzostom Pasek). Dopiero w rok póêniej zjawia si´ w Toruniu, uzyskuje jednak ∏atwo amnesti´ i zwrot dóbr, a nawet kolejne awanse. Zbli˝ony do Sobieskiego, ju˝ w 1661 roku jest polskim genera∏em majorem i komendantem
twierdz Elblàga (gdzie rezyduje), Malborka i Torunia oraz dowódcà wojska w Prusach. W bitwie pod Chocimiem — wbrew temu, co pisze
Sienkiewicz — wzià∏ udzia∏ tylko pieszy regiment Koryckiego, gdy˝ genera∏ zosta∏ wys∏any
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Koryznowie
Kostka Napierski

E. Dahlbergh, Obl´˝enie Torunia przez Szwedów

przez Sobieskiego na czele kilku tysi´cy jazdy
na pomoc hospodarowi mo∏dawskiemu Petryczejce. By∏ te˝ chorà˝ym nowogrodzkim (1653)
i kijowskim (1959), a w koƒcu podkomorzym
che∏miƒskim (1665). W 1663 roku mianowany
kasztelanem rypiƒskim, lecz z jakiegoÊ powodu
ta nominacja nie dosz∏a do skutku albo nie zosta∏a przez Koryckiego przyj´ta.
Byli równie˝ i inni Koryccy, którzy piecz´towali
si´ Cio∏kiem, Drzewicà, Korycà (rodzina tatarska), Kotwiczem i Rochem III.

Koryznowie

(P, I)

jeden z nielicznych w okolicy Laudy wi´kszych domów szlacheckich, sàsiedzi Billewiczów.
Znaczàca rodzina ˝mudzka herbu w∏asnego,
piastujàca na przestrzeni stuleci wiele znacznych urz´dów (m.in. Miko∏aj, † 1598 — sekretarz królewski, kanonik wileƒski i referendarz
duchowny litewski 1579).

Korz-aga

(OiM, II)

jeden z tureckich uczestników obl´˝enia Zbara˝a.

Kos

(PW)

jeden z harcowników pierwszego dnia obl´˝enia Kamieƒca Podolskiego w 1672 roku,
porwany przez Hamdi-beja.
Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?

Musia∏ pochodziç ze znakomitej rodziny pruskiej (piszàcej si´ tak˝e Koss) herbu Kos, pochodzenia krzy˝ackiego (von der Emsel), która
w ciàgu XVII i XVIII wieku wyda∏a wielu senatorów. By∏a te˝ inna (kujawska) rodzina Kosów
herbu w∏asnego (o innym wyglàdzie).

Kosmacz

(OiM, II)

wachmistrz dragonów pod komendà pana
Wo∏odyjowskiego. Towarzyszy∏ panu Zag∏obie w czasie podjazdu, który skoƒczy∏ si´
udzia∏em w wiejskim weselu, a nast´pnie uj´ciem Zag∏oby przez Bohuna.

Kostek

Kos

(P, I)

pacho∏ek Oleƒki Billewiczówny w Wodoktach.

Kostka Napierski

(P, II)

pojawia si´ raz tylko w porównaniu: Jako
opryszka Kostk´ Napierskiego oblegano niegdyÊ w Czorysztynie, tak jego, Radziwi∏∏a, oblegano teraz w zamku tykociƒskim.
W istocie to zdarzenie mia∏o miejsce zaledwie
5 lat wczeÊniej, gdy˝ w 1651 roku, kiedy to Aleksander Kostka-Napierski, oficer wojsk zaci´˝nych w pu∏ku Houwaldta (zob.), wczeÊniej
zbli˝ony do dworu, a nawet wysy∏any w misjach
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K

Koszucki
Kotowski

wywo∏a∏ w porozumieniu
z Chmielnickim powstanie
ch∏opskie na Podhalu,
b´dàce jawnà dywersjà
w czasie kampanii
beresteckiej
Walka pod Zbara˝em, scena z „Ogniem i mieczem”

zagranicznych, wywo∏a∏ w porozumieniu
z Chmielnickim powstanie ch∏opskie na Podhalu, b´dàce jawnà dywersjà w czasie kampanii
beresteckiej. Mimo sporego zasi´gu, powstanie
zosta∏o wkrótce st∏umione przez oddzia∏y biskupa krakowskiego Piotra G´bickiego. KostkaNapierski, skazany na Êmierç wraz z innymi
przywódcami buntu, zosta∏ wbity na pal na
Krzemionkach pod Krakowem.

Koszucki

(P, I)

szlachcic, uczestnik haniebnej kapitulacji pod
UjÊciem w 1655 roku.
Stara wielkopolska rodzina (piszàca si´ tak˝e
Koszutski) herbu Leszczyc; Stanis∏aw († 1559),
by∏ t∏umaczem, poetà i bibliotekarzem Zygmunta Augusta, Karol w latach 1769–1796 pe∏ni∏
urzàd kasztelana Êremskiego.

Poraj

Koszyc

(P, III)

˝o∏nierz dobry, dowódca choràgwi w kompucie litewskim hetmana Sapiehy w kampanii
1656 roku. Próbowa∏ zatrzymaç wymykajàce
si´ z obl´˝enia w wid∏ach Wis∏y i Sanu wojska
Karola Gustawa, ale poleg∏ i ludzi jego okrutnie naszarpano.
Mia∏a istnieç rodzina Koszyców herbu Poraj,
lecz brak o niej bli˝szych wzmianek.
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Kotczyc

(P, II)

jeden z oficerów hetmana Paw∏a Sapiehy
w 1656 roku. Dowodzi∏ konwojem, który odprowadza∏ do Grodna Anusi´ Borzobohatà-Krasieƒskà i zosta∏ „ogarni´ty” przez podjazd
ks. Bogus∏awa Radziwi∏∏a.
Brak tego nazwiska w herbarzach i innych êród∏ach. Byç mo˝e chodzi tu o Kotwicza (zob.)
lub G∏owbicza (zob.).

Kotowski

(P, I)

pu∏kownik choràgwi komputowej stacjonujàcej na Podlasiu, by os∏aniaç przyst´pu wojskom moskiewskim do krajów koronnych,
który — na wieÊç o zdradzie hetmana ksi´cia
Janusza Radziwi∏∏a — wszed∏ do konfederacji
antyszwedzkiej.
Chodzi tu Konstantego Kotowskiego herbu
Pomian († 1665), z rodziny ˝mudzkiej osiad∏ej
w Smoleƒskiem, marsza∏ka mozyrskiego i porucznika wojska litewskiego. W kampanii moskiewskiej lat 1654–1655 s∏u˝y pod ks. Aleksandrem Po∏ubiƒskim, w 1655 roku zostaje samodzielnym dowódcà choràgwi nale˝àcej do pu∏ku chorà˝ego litewskiego Krzysztofa Paca, który odmówi∏ pos∏uszeƒstwa hetmanowi Januszowi Radziw∏∏owi i wyruszy∏ na Podlasie. Konstanty przystàpi∏ do konfederacji wojskowej
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w Wierzbo∏owie, opowiadajàc si´ za Janem Kazimierzem. Radziwi∏∏ uwa˝a∏ go za swego najwi´kszego wroga i poleca∏ Bogus∏awowi porwaç Kotowskiego i zabiç. Odby∏ w nast´pnych
latach chlubnie wiele kampanii, ale póêniej
(1661) zosta∏ wicemarsza∏kiem litewskich
zwiàzków wojskowych, zbuntowanych przeciw
hetmanom. Nieufny wobec marsza∏ka zwiàzku
Kazimierza ˚eromskiego (zob.), którego podejrzewa∏ o konszachty z hetmanem polnym
i podskarbim litewskim Wincentym Gosiewskim (zob.), doprowadzi∏ do aresztowania,
a nast´pnie zamordowania obu. Wstrzàs spowodowany tym mordem odwróci∏ opini´ publicznà od zwiàzkowców, których tym ∏atwiej
rozproszy∏ w kwietniu 1663 roku oboêny litewski Micha∏ Kazimierz Pac. Na sejmie warszawskim (31 XII 1664) skazano Kotowskiego na
Êmierç (wraz z Jastrz´bskim, Narkiewiczem
i Niewiarowskim) przez Êci´cie i poçwiartowanie, a wyrok wykonano w 3 dni póêniej.
Inni Kotowscy piecz´towali si´: Kierdejà, ¸adà,
Pucha∏à i Trzaskà.

Kotwicz

(P, III)

dowódca jednej z choràgwi komputu litewskiego hetmana Sapiehy w czasie kampanii
1656 roku i obl´˝enia Warszawy. Nast´pnie
jeden z dowódców w bitwie pod Prostkami
(8 X 1656).
Pisali si´ te˝ Kotficz, herbu Kotwicz. Rodzina
pochodzenia Êlàskiego osiad∏a w Wielkopolsce.
Kotwiczowie Êlàscy zostali w poczàtku XVIII
wieku baronami czeskimi z odmianà herbowà.

Portret trumienny Kazimierza Kotowskiego

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?

Kowalski Roch
(P, I–III)
z Korabiów Kowalskich
syn równie˝ Rocha, mia∏ pi´ciu braci, z których ka˝dy na pierwsze lub drugie imi´ mia∏
Roch, gdy˝ by∏ to tej rodziny szczególniejszy
patron. Oficer komputu litewskiego w s∏u˝bie ksi´cia Janusza Radziwi∏∏a, wyznaczony na
dowódc´ konwoju, który mia∏ odprowadziç
aresztowanych pu∏kowników (Mirskiego,
Stankiewicza, Oskierk´, obu Skrzetuskich,
Wo∏odyjowskiego i Zag∏ob´) do Bir˝ zaj´tych
przez Szwedów. Zdaniem pu∏kownika Oskierki: u Mieleszki w dragonach choràgiew nosi,
do czego rozumu nie potrzeba. A zrobili go
oficerem, bo si´ ksi´ciu z pi´Êci podoba∏,
gdy˝ podkowy ∏amie i z chowanymi niedêwiedziami wpó∏ si´ bierze, a takiego jeszcze nie
znalaz∏, którego by nie rozciàgnà∏. Omotany
przez pana Zag∏ob´, który wmówi∏ mu pokrewieƒstwo (s∏awne: Mów mi: wuju!), zaspa∏
w czasie konwoju, dzi´ki czemu pan Zag∏oba,
ukrad∏szy mu he∏m, ˝ó∏tà opoƒcz´ i konia,
dotar∏ do Upity i Êciàgnà∏ na pomoc choràgiew laudaƒskà pana Wo∏odyjowskiego; potem — w czasie bitwy pod Klewanami — Kowalski da∏ si´ Zag∏obie ca∏kowicie „splantowaç” i przekonaç do porzucenia Radziwi∏∏a.
Uwierzy∏ równie˝ w pokrewieƒstwo z Zag∏obà i sta∏ si´ jego wiernym sekundantem i poplecznikiem. Zag∏oba zwyk∏ si´ na niego powo∏ywaç (Niech mój siostrzan zaÊwiadczy!),
a Roch Kowalski s∏owa „wuja” zwyk∏ potwierdzaç (Wuj... nie ∏˝e! – wypowiadane stentorowym tonem). Nade wszystko lubi∏ spaç: Zag∏oba powiada∏, ˝e nawet idàc do ataku jeszcze oczy ma zamkni´te i drzemie, a budzi si´
dopiero, gdy piersià o pierÊ nieprzyjaciela
uderzy. Zosta∏ potem namiestnikiem w choràgwi laudaƒskiej i odby∏ ca∏à kampani´ na
Podlasiu, zakoƒczonà obl´˝eniem ks. Janusza
Radziwi∏∏a w Tykocinie w grudniu 1655 roku.
Wówczas to, pod wp∏ywem Zag∏oby, z∏o˝y∏
Êlubowanie, ˝e w pierwszej bitwie na króla
szwedzkiego skoczy i postanowi∏ wstàpiç do
choràgwi husarskiej kniazia Po∏ubiƒskiego.
Zginà∏ z r´ki ks. Bogus∏awa Radziwi∏∏a w bitwie warszawskiej. WczeÊniej, w czasie bitwy
pod Rudnikiem, Kowalski omal nie powali∏
Karola Gustawa i chwa∏à niezmiernà si´
okry∏, choç sam by∏ rozczarowany i tak t∏umaczy∏ powody swego niepowodzenia: Pan Jezus mi (nie) pob∏ogos∏awi∏, bom si´ poprzedniego dnia upi∏ i pacierzam zaniecha∏.

K

Kotwicz
Kowalski

Pucha∏a

Na sejmie warszawskim
(31 XII 1664) skazano
Kotowskiego na Êmierç
(wraz z Jastrz´bskim,
Narkiewiczem
i Niewiarowskim) przez
Êci´cie i poçwiartowanie,
a wyrok wykonano w 3 dni
póêniej

Korab
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K

Kowal
Krasiƒski

Wieruszowa

W bitwie warszawskiej ks. Bogus∏aw Radziwi∏∏
zabi∏ strza∏em z pistoletu husarza Jakuba Kowalowskiego vel Kowalskiego, rzeczywiÊcie s∏u˝àcego w choràgwi pancernej Aleksandra Hilarego Po∏ubiƒskiego. Informacj´ o wyczynie „Rocha Kowalskiego” podaje Sienkiewicz za Wespazjanem Kochowskim: Pi´kny przyk∏ad dzielnoÊci da∏ tutaj na oczach obu wojsk Jakub Kowalowski, towarzysz królewskiej choràgwi husarskiej, którà dowodzi∏ pisarz polny litewski Hilary Po∏ubiƒski. WÊród toczàcej si´ bitwy wypatrzy∏ Karola, który walczy∏ w pierwszych szeregach i mo˝na go by∏o poznaç po Êwietnej zbroi
i po niesionym przed nim sztandarze. Âciga∏ go
wzrokiem, a kiedy choràgiew skierowa∏a kopie
ku szykom przeciwnika, on swojà kopià, zwar∏szy ostrogami konia, w pierÊ króla mierzy,
ostrym jej grotem zdolny zgruchotaç ka˝dà
broƒ nadstawionà w obronie. Ju˝ prawie dosi´ga celu, gdy u samego progu godnej pami´ci
przedsi´wzi´cia wstrzymuje go ta sama Êmierç,
którà wzgardzi∏. Albowiem kiedy Szwedzi os∏upieli na widok niezwyk∏ej jego Êmia∏oÊci, ktoÊ
z królewskiego otoczenia (wielu przypisywa∏o
ten uczynek Bogus∏awowi Radziwi∏∏owi), kto
przypadkiem znajdowa∏ si´ na swoim koniu tu˝
przy królu, wystrzeli∏ z pistoletu w g∏ow´ p´dzàcego i celnym strza∏em obali∏ wspania∏ego ˝o∏nierza... Na sejmie w 1661 roku ojciec husarza,
pose∏ zakroczymski oskar˝a∏ ks. Bogus∏awa
o zabicie syna, gdy ten le˝a∏ ju˝ bezbronny na
ziemi.

By∏o wiele rodzin szlacheckich tego nazwiska
herbów: Abdank, Jasieƒczyk, Korab, Murdelio,
Ostoja, Âlepowron, Wieruszowa. Wszystkie
zwiàzane raczej z Koronà ni˝ Litwà. Najbardziej
znani byli Wieruszowie. Z Korabiów ws∏awi∏ si´
m.in. Stanis∏aw, chorà˝y lwowski (1649), pu∏kownik królewski poleg∏y pod Zborowem.

Kowal Tatar

(P, I)

w kuêni za Pilwiszkami, gdzie zatrzyma∏ si´ na
popas Kmicic z porwanym ks. Bogus∏awem
Radziwi∏∏em.

Kozak

(P, I)

z bojarów putnych spod Zwiahla, s∏u˝y∏ pierwotnie u hetmana polnego Gosiewskiego
(zob.), cz∏onek partii Kmicica, z którà porwa∏
on Oleƒk´, wzi´ty do niewoli w bitwie o Lubicz przez starego Pakosza Gasztowta (zob.);
zosta∏ w Pacunelach, bo zakocha∏ si´ w MaryÊce. Rozmowa z nim by∏a dla Wo∏odyjowskiego inspiracjà, by oÊwiadczyç si´ Oleƒce Billewiczównie.

Kozra

(PW)

t∏umacz, uczestnik tureckiego poselstwa traktatowego w czasie obl´˝enia Kamieƒca
w 1672 roku.

Krasawice

(OiM, II)

Kobiety — poza heroinami jak Helena, czy
Oleƒka — pozostajà w „Trylogii” na drugim
planie, warto wi´c zacytowaç wyznanie Bohuna poczynione Helenie: Co mnie by∏y krasawice, póki ty z dziecka na pann´ nie wyros∏a!
Raz ja wzià∏ galer´ z najkraÊniejszymi mo∏odyciami, bo je su∏tanowi wieêli — i ˝adna serca
nie zabra∏a. Poigra∏y Kozaki-braty, a potem ja
ka˝dej kamieƒ kaza∏ do szyi i w wod´. Trudno si´ dziwiç, i˝ uczucie Bohuna pozosta∏o
nie odwzajemnione, ale te˝ trudno si´ dziwiç
obawom Skrzteuskiego, Zag∏oby i ich towarzyszy o los Heleny.

WÊród toczàcej si´ bitwy wypatrzy∏ Karola, który walczy∏ w pierwszych szeregach
i mo˝na go by∏o poznaç po
Êwietnej zbroi i po niesionym przed nim sztandarze.
Âciga∏ go wzrokiem, a kiedy
choràgiew skierowa∏a kopie
ku szykom przeciwnika, on
swojà kopià, zwar∏szy ostrogami konia, w pierÊ króla
mierzy

Krasiƒski

(PW)

jego regiment, pod wodzà kapitana Bukara,
bra∏ udzia∏ w obronie Kamieƒca w 1672 roku.
By∏ to oddzia∏ Jana Dobrogosta (Bonawentury) Krasiƒskiego († 1717), referendarza Êwieckiego koronnego (1668–1688), póêniejszego
wojewody p∏ockiego (1688), starosty m.in. warJ. M. Szancer, Zag∏oba i Roch Kowalski
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Kremski
Kryczyƒski

Jasyr, scena z „Ogniem i mieczem”

szawskiego, skàdinàd dzielnego ˝o∏nierza przeciw Turkom (wyprawa na czambu∏y, odsiecz
wiedeƒska) i zaufanego stronnika Jana III.
Krasiƒscy to znana ju˝ w XV, a od koƒca XVI wieku systematycznie rosnàca w znaczenie rodzina
mazowiecka herbu Âlepowron, która swà karier´ ukoronowa∏a nie tylko wieloma godnoÊciami
senatorskimi, ale i dziedzicznymi tytu∏ami hrabiowskimi (Prusy — 1798, 1806; Francja —
1811; Rosja — 1837; Austria — 1848, 1856,
1882). Tytu∏y te przetrwa∏y do dzisiaj. Z rodziny
tej pochodzi∏ wybitny poeta romantyczny hr.
Zygmunt Krasiƒski († 1859), autor m.in. „NieBoskiej komedii” i „Irydiona”.

Kremski

(OiM, I)

kiedy indziej zwany Kr´pski. Przywódca jednej
z rebelii kozackich w latach 20. XVII wieku.

Krepsztu∏

(P, I)

oficer s∏u˝bowy ks. Janusza Radziwi∏∏a (zob.),
który trzymajàc wart´ w korytarzu, s∏ysza∏
k∏ótni´ ksi´cia z podskarbim Gosiewskim,
hetmanem polnym i panem Judyckim, kawalerem maltaƒskim.
W dawnym powiecie oszmiaƒskim na Litwie wyst´powa∏a niegdyÊ drobna szlachta nazwiska
Krepsztul herbu Drya.

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?

Król francuski

Drya

(P, III)

zdaniem Zag∏oby ma zacny dworzec, ale kiep
w porównaniu do tego! (czyli Zamku Królewskiego w Warszawie).
Królem Francji by∏ w latach 1643–1715 Ludwik
XIV z dynastii Burbonów, zwany Królem-S∏oƒce; wielki w∏adca, a tak˝e znakomity mecenas
sztuki i architektury (budowa Wersalu!).

Kryczyƒski Aleksander

(PW)

najbardziej znany spoÊród pu∏kowników
wojsk tatarskich (zwanych Lipkami albo Czeremisami), którzy poczàtkowo s∏u˝àc Rzeczypospolitej (i przez nià uszlachceni), przeszli
na stron´ Krymu. W 1671 roku Azja Tuhaj-bejowicz (jeszcze jako Mellechowicz) prowadzi∏
z nim (z polecenia Sobieskiego) tajne rokowania na rzecz ich powrotu do s∏u˝by polskiej. W istocie by∏ to podst´p, zakoƒczony
zdradà samego Azji i pozosta∏ych w polskiej
s∏u˝bie Lipków. Kryczyƒski bra∏ udzia∏
w otwartej zdradzie Azji i spaleniu Raszkowa.
Ju˝ po obl´˝eniu Kamieƒca rozbi∏ oddzia∏
Motowid∏y i (prawdopodobnie) wzià∏ go
w jasyr. Nast´pnie Êcigany po Podolu przez
m∏odego Nowowiejskiego, który ci´˝ki mu
by∏ niezmiernie.
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K

Krynicka
Krzeczowski

Sas

Radwan

Kryczyƒski na czele swojego
oddzia∏u i w towarzystwie
doros∏ego syna przechodzi
do obozu Doroszeƒki,
a wkrótce do g∏ównej armii
tureckiej
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Aleksander Kryczyƒski († 1673) wywodzi∏ si´
z rodziny pochodzenia tatarskiego (choç wielu
jej cz∏onków przesz∏o na katolicyzm) herbu Radwan odmienny, osiad∏ej od dawna na Litwie
i Wo∏yniu. Do s∏u˝by w wojsku koronnym wstàpi∏ jeszcze w czasach powstania Chmielnickiego, od 1654 roku by∏ rotmistrzem w∏asnej choràgwi tatarskiej, na czele której s∏u˝y∏ nieprzerwanie do 1672 roku. Zapisa∏ ca∏kiem pi´knà
kart´. W 1654 roku uratowa∏ pod Gródkiem ˝ycie hetmana wielkiego koronnego Stanis∏awa
„Rewery” Potockiego. Przystàpi∏ do konfederacji tyszowieckiej i pod wodzà Czarnieckiego odby∏ s∏awny rajd przeciw Szwedom w styczniu
1655 roku. Bra∏ udzia∏ w bitwach pod Kozienicami, Warkà, Warszawà i w wyprawie na Pomorze. Stawa∏ i przeciw Rakoczemu, i Moskwie
(1660), odznaczajàc si´ pod Cudnowem i S∏obodyszczami, gdzie odniós∏ kilka ran. W 1672
roku w choràgwiach tatarskich wszczà∏ si´ ferment, zwiàzany z dyskryminacjà przez szlacht´
i zaleg∏oÊciami w wyp∏acie ˝o∏du, ale przede
wszystkim majàcy pod∏o˝e w niech´ci do zbli˝ajàcej si´ wojny z Turcjà. Szybko wybucha otwarty bunt i Kryczyƒski na czele swojego oddzia∏u
i w towarzystwie doros∏ego syna przechodzi do
obozu Doroszeƒki, a wkrótce do g∏ównej armii
tureckiej. Odznacza si´ pod Chocimiem i zostaje mianowany bejem Baru. Relacja z 30 XII 1673
roku: Kraj bardzo zniszczony (...). Lipkowie ci
z m∏odym Kryczyƒskim b. niszczà kraj. Ju˝ w nast´pnym roku musi walczyç z oponentami pragnàcymi powrotu do Rzeczypospolitej i zostaje
przez nich zabity. Jego syn w latach 80. równie˝
powróci∏ do Polski. Kryczyƒski jest bohaterem
nast´pujàcego passusu z „Pami´tników” Paska:
A Turcy ju˝ byli wzi´li Kamieniec, ale verius dicam (zgodnie z prawdà powiem) nie wzi´li, ale
go sobie kupili u zdrajców ojczyzny naszej
i wszystko Podole i Ukrain´ zwojowali szable
nie dobywajàc. Lipkowie albo raczej Czeremisi,
Tatarowie litewscy, nasi wychowaƒcy, z Kryczyƒskim wodzem swoim, zdradzili nas i do
Turków wszyscy poszli.
Strona polska stara∏a si´ nak∏oniç Lipków do
powrotu do s∏u˝by Rzeczypospolitej. W upowa˝nieniu senatorów dla Marcina Bogusza, rotmistrza i podstolego nowogrodzkiego do rokowaƒ z Tatarami Lipkami z 13 IV 1673 roku czytamy: (...) nie opuszczajàc ˝adnych Êrzodków do
uspokojenia Tatarów Lipków wszelkich za˝ywamy media, jakoby ur. Kryczyƒski, Tarassowski
i insza starszyzna i wszyscy Tatarowie Lipkowie
w pretensjach swoich ukontentowani byli, a zatym do powinnoÊci jkm. i Rzptej pos∏uszeƒstwa
i wiernoÊci powrócili. (...) aby si´ oko∏o takowe-

go uspokojenia publicznego nie tylko przez listy, ale i przez poselstwa z Tatarami Lipkami,
którzy si´ nie rozmyÊlnie do nieprzyjació∏ udali,
osobliwie z ur. Kryczyƒskim, Tarassowskim i inszymi starszymi znosi∏, amnestià im, tak˝e reclinatoria na przemieszkanie tudzie˝ zap∏at´ zas∏ug starych i ˝o∏du ich imieniem jkm. i Rzpta
obiecowa∏.

Krynicka

(OiM, I)

matka dziewi´tnaÊciorga dzieci (w tym czternastu panien), ocalona wraz z rodzinà przed
hultajstwem przez nag∏e przybycie wojsk ks.
WiÊniowieckiego.
Na Rusi znani byli Kryniccy herbu Sas, na Podolu — Korab odmienny Niektóre herbarze dorzucajà tu mniej znanych Krynickich herbu Gryf
i Korczak.

Krzeczowski

(OiM, I)

pu∏kownik perejes∏awski Kozaków rejestrowych, klient domu Potockich, nobilitowany
z ich protekcji, przed którym otwiera∏y si´
perspektywy wielkiej kariery (nie otrzyma∏

Stanis∏aw Micha∏ Krzyczewski, portret poÊmiertny

jednak starostwa lityƒskiego, o które zabiega∏). Pod ˚ó∏tymi Wodami da∏ si´ przekonaç
Chmielnickiemu do zdrady (co przesàdzi∏o
o kl´sce korpusu m∏odego Stefana Potockiego) i zosta∏ jednym z przywódców buntu. Kariery w nowej s∏u˝bie nie zrobi∏ — ju˝ w 1649
roku pokonany przez wojska ks. Janusza Radziwi∏∏a na Zadnieprzu, trafia do niewoli i zostaje wbity na pal przez regimenta niemieckie
korpusu litewskiego, jakby w zemÊcie za wybicie pod ˚ó∏tymi Wodami oddzia∏ów wetera-

W∏adys∏aw Zawistowski

nów niemieckich pod wodzà Hansa Flika.

Krzetowski

W rzeczywistoÊci ów pu∏kownik-zdrajca nazywa∏ si´ Stanis∏aw Micha∏ Krzyczewski († 1649)
i pochodzi∏ z rodziny ruskiej herbu Radwan,
spolonizowanej na prze∏omie XVI/XVII wieku
i od dawna katolickiej. Od 1643 roku pu∏kownik czehryƒski z nominacji hetmana Stanis∏awa
Koniecpolskiego, chwalebnie spe∏nia∏ swà funkcj´. Bliski Chmielnickiemu (by∏ jego kumem),
wstawia∏ si´ za nim razem z Samuelem ¸aszczem (zob.) do Aleksandra Koniecpolskiego
(syna hetmana), po aresztowaniu w koƒcu 1647
roku, a gdy Chmielnicki zosta∏ zwolniony za jego por´kà, pozwoli∏ mu zbiec na Sicz. Mimo to
nie straci∏ zaufania hetmanów, wr´cz przeciwnie — nadal aktywnie dzia∏a∏ na pograniczu.
W kwietniu 1648 roku wyprawiony Dnieprem
przeciw powstaƒcom w grupie Stefana Potockiego (zob.), syna hetmana Miko∏aja, wobec
zdrady w∏asnych ˝o∏nierzy, przechodzi na stron´ buntowników. Chmielnicki teatralizuje t´
scen´ — Krzyczewski przechodzi na prawos∏awie i zmienia imi´ ze Stanis∏awa na Micha∏a
(sam Chmielnicki jest ojcem chrzestnym), a potem przyst´puje do insurekcji, jako g∏ówny doradca i niejako zast´pca hetmana. W nast´pnym
roku przychodzi czas weryfikacji tego wyboru:
Chmielnicki wysy∏a Krzyczewskiego jako hetmana nakaênego na pó∏nocne Zadnieprze przeciw si∏om Janusza Radziwi∏∏a, wówczas hetmana
polnego litewskiego. Pobity pod ¸ojowem,
Krzyczewski ci´˝ko ranny trafi∏ do niewoli
i zmar∏, mimo zapewnionej mu opieki lekarskiej. Âmierç jego odbiega∏a zatem dalece od
opisanej przez Sienkiewicza.
Anonim, „PieÊƒ o kozackiej wojnie anno
1648...”
Bo ksi´˝y w mazi sma˝yli,
Z drugich wyciàgali ˝y∏y,
Pasy darli z katolików,
Ze szlachty (...)
Zwiàzawszy powrozem czo∏o,
Kneblem kr´cili woko∏o,
˚e oczy z g∏owu pada∏y,
Ach, ból jako jest niema∏y! (...)
A dla wi´kszego naÊmienia,
Wzgardy Paƒskiego imienia
Smrodne cz∏onki podcierali
Ornatami gdy dostali,
W ornaty si´ ubierajàc,
A z kielichów wypijajàc (...)
Trupy z grobów dobywali,
W zgór´ nogami wieszali,
A chrzeÊcijany z ˚ydami
W studniach topili miejscami.

∏owczy, powinowaty pana Skrzetuskiego,
cz∏onek komisji traktatowej Rzeczypospolitej
wys∏anej do Chmielnickiego, wczeÊniej s∏u˝y∏
pod Machnówkà i Konstantynowem.
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(OiM, II)

K

Krzetowski
Krzysztoporski

Pisali si´ tak˝e: Krz´towski, a piecz´towali Leszczycem, Toporem i Zadorà.

Krzycki Stanis∏aw

(PW)

podkomorzy, familiant wielki i (Zag∏oby) znajomek, który ma niepoÊledni mir u szlachty,
bo trudno go nie kochaç. Z nim to mia∏ zamiar zjednoczyç si∏y na rzecz elekcji Piasta
(czyli Micha∏a Korybuta WiÊniowieckiego)
pan Zag∏oba po rozmowie z podkanclerzym
Olszowskim.
Pochodzi∏ ze starej rodziny wielkopolskiej herbu Kotwicz, która wyda∏a poza nim kilku innych
senatorów — a przede wszystkim Andrzeja
(† 1537), arcybiskupa gnieênieƒskiego i wybitnego poet´ nowo∏aciƒskiego. Sam Stanis∏aw
Krzycki († 1681) by∏ niezwykle popularnym
XVII-wiecznym przywódcà szlacheckim. Uczestniczy∏ w walkach ze Szwedami (1657–1659 by∏
komendantem Kalisza), wielokrotnie (22 razy)
pos∏owa∏ na sejmy. By∏ podkomorzym kaliskim
(1667), póêniej zaÊ kasztelanem poznaƒskim
(1678). Pisze o nim Uruski: cz∏owiek czynny,
w obywatelstwie zas∏u˝ony i szanowany, stronnik demokracyi szlacheckiej, w elekcyi 1669 r.
za podnietà Olszowskiego, póêniejszego prymasa, pierwszy da∏ g∏os na króla za Micha∏em
WiÊniowieckim i za nim posz∏a wszystka szlachta, za co zosta∏ marsza∏kiem sejmu koronacyjnego. RzeczywiÊcie — to Krzycki pierwszy rzuci∏ has∏o obioru Polaka wÊród nas obecnego,
majàc na myÊli Micha∏a WiÊniowieckiego.
A szlachta — wÊród której rej wodzili „arbitrowie” w rodzaju pana Zag∏oby — dokona∏a reszty. Aktywny i w nast´pnych latach, dorobi∏ si´
Krzycki niemal maganckiej fortuny, choç zaczyna∏ swà dzia∏alnoÊç publicznà w bardzo skromnej kondycji. Jego córka — Anna Linowska, by∏a prababkà ojca sceny narodowej Wojciecha
Bogus∏awskiego.
Istnieli te˝ Krzyccy herbu Kita i Lubicz, ale
o mniejszym znaczeniu.

Krzysztoporski Miko∏aj

Zadora

Bo ksi´˝y w mazi sma˝yli,
Z drugich wyciàgali ˝y∏y,
Pasy darli z katolików,
Ze szlachty

Kotwicz

Trupy z grobów dobywali,
W zgór´ nogami wieszali,
A chrzeÊcijany z ˚ydami
W studniach topili miejscami.

(P, II)

uczestnik obrony Jasnej Góry w 1655 roku,
cz∏owiek pos´pny i ma∏omówny, ale odwagi
nieustraszonej, dowódca zachodniej baszty
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Maksym Krzywonos (Kryvonis) († 1648), pu∏kownik czerkaski. Walczy∏ przeciwko Turkom
i Tatarom Krymskim. W imieniu Chmielnickiego g∏ówny organizator krwawego powstania
ch∏opskiego na Zadnieprzu i Brac∏awszczyênie,
skierowanego przeciwko szlachcie polskiej
i miejscowym ˚ydom (1648). Odegra∏ istotnà
rol´ w bitwach pod Korsuniem, Pi∏awcami
i w czasie obl´˝enia Lwowa. Przez stron´ polskà
traktowany niekiedy jako radykalny przeciwnik
sk∏onnego niby do ust´pstw Chmielnickiego.
W liÊcie do kanclerza Ossoliƒskiego (11 VIII
1648) Adam Kisiel donosi∏: mam wiadomoÊç, ˝e
Krzywonosa wzi´to do armaty, a przekowano
za szyj´ ∏aƒcuchem, szlacht´ te˝ wszystkà, cokolwiek wi´êniów by∏o przy Krzywonosie, wypuszczono. Zmar∏ w czasie zarazy, która zdziesiàtkowa∏a oddzia∏y kozackie pod murami ZamoÊcia (obl´˝enie zwini´to 24 XI 1648 roku).
Jako wróg Polaków i ˚ydów oraz przyjaciel uciÊnionych ch∏opów, sta∏ si´ bohaterem ludowym s∏awionym w licznych pieÊniach i podaniach ruskich.
Herbarze odnotowujà istnienie w XVI–XVII wieku bojarów mÊcis∏awskich tego nazwiska. Mo˝e
wi´c to z nich pochodzi∏ kozacki wata˝ka? Choç
równie dobrze móg∏ to byç zwyk∏y przydomek.

K

Krzywonos

Panna Maria tarczà pok∏adajàcych w Niej nadziej´

(razem z ojcem Mieleckim); ju˝ po zdj´ciu
obl´˝enia pos∏owa∏ od ksi´dza Kordeckiego
do króla Jana Kazimierza, którego dogoni∏
pod Lwowem (w jego podró˝y z Lubowli);
zda∏ sprawozdanie z cudów NajÊwi´tszej Panny i uradowa∏ si´ na wieÊç o tym, ˝e Babinicz
prze˝y∏.
Stara i zas∏u˝ona rodzina ma∏opolska herbu Nowina (Jan, kasztelan sieradzki, 1581). Miko∏aj
Krzysztoporski by∏ wnukiem kasztelana, a synem Jana, starosty ostrzeszowskiego (1591).
W rzeczywistoÊci nie móg∏ pos∏owaç do króla,
gdy˝ poleg∏ podczas obrony Cz´stochowy. Co
ciekawe, Jan Krzysztoporski by∏ gorliwym dysydentem, a wi´c — jak mo˝na domniemywaç —
Miko∏aj musia∏ konwertowaç.

Krzywonos Maksym

(OiM, I)

jeden z czo∏owych przywódców buntu kozackiego. To z nim stoczy∏ ks. Jeremi WiÊniowiecki zaci´tà i zwyci´skà bitw´ pod Konstantynowem, gdzie Krzywonos zawini∏ poÊpiechem,
nie czekajàc na g∏ówne si∏y Chmielnickiego,
za co ten kaza∏ go w chwili pierwszego gniewu za szyj´ do armaty na ∏aƒcuchu przykuç.
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Krzywonos syn

(OiM, I)

zdoby∏ Machnówk´ z wielkim okrucieƒstwem, potem rozgromiony ze szcz´tem
przez ks. Jeremiego WiÊniowieckiego.
Zdobycie Machnówki i starcia pomi´dzy wojskami polskimi i kozackimi pod wodzà syna
Krzywonosa (we 3000 ludu, i to barzo lada jakiego) opisywa∏ K. B. Maskiewicz: Nieprzyjaciel
te˝, przed przyjÊciem naszym dobywszy zamku,
wszystkich powycina∏ w zamku, tylko pan Lew
z kilko towarzystwa zdrowo uszed∏. I nas by si∏a
poczyni∏ szkody, gdyby im samopa∏y nie pozamaka∏y, jednak˝e i tak przyst´pu nie dali do siebie (...) Skoro rozednia∏o, ksià˝´ chcia∏ iÊç ku
nieprzyjacielowi, ale pan wojewoda kijowski barzo by∏ temu contrarius. O zniszczeniu miasta
Machnówka pisa∏ równie˝ Jan Bia∏ob∏ocki
w „Pochodni wojennej s∏awy JaÊnie OÊwieconego Ksià˝´cia JM. Jeremia Micha∏a Korybuta WiÊniowieckiego...”, Kraków 1649:
(...) a tu ju˝ Miasto otwiera Machnówk´,
ci´˝ki szturm kozackiej si∏y
Ju˝ i parkany, i bramy puÊci∏y,
A ∏upem chciwe ch∏opstwo zabawione
I mordem ksi´˝nej, gdy˝ ludzi zakonne
Osobnym szturmem, siekà bez ˝adnej
przyczyny.
W∏adys∏aw Zawistowski

Kniaê Jarema podejmuje decyzj´ o odsieczy ju˝
po zniszczeniu miasta. Samuel Twardowski
w „Wojnie domowej”:
Gdy miasto rabowane, klasztor wysieczony
I zamek sam przepad∏ wko∏o opalony,
Wielkim gwa∏tem wparuje jeszcze
grasujàcych
Po domach i koÊcio∏ach, a uciekajàcych
Gromi siecze, pora˝a na kszta∏t burzy
jakiej.
I raz jeszcze Jan Bia∏ob∏ocki w „Pochodni wojennej s∏awy...”:
B∏yszczà si´ szable z pól
WiÊniowieckiego.
Pocz´li zdrajcy bezpieczeƒstwo traciç,
Gdy widzà, ˝e tu przyjdzie krwià przyp∏aciç
Niewinnych ludzi zabicia i Êmierci,
Ju˝ i Krzywonos z taborem si´ wierci.
Niebo jak w przyÊciu radoÊç okaza∏o (...)
M´˝nej odsieczy, tak wnet zap∏aka∏o.
I przeto zemst´ pr´dkà Bóg sam sprawi∏,
Niejeden Kozak w swej si´ psi krwi sp∏awi∏
WiÊniowieckiego m´stwem lub skoczyli
Do bramy i grobli, ˝eby wstr´t czynili,
Ale deszcz zdrajcom gasi∏ ogieƒ w strzelbie,
A szable polskie si∏à wiàz∏y we ∏bie.
Potem uciekaç j´li niecnotowie.
˚yzne tam by∏o kozackie pog∏owie,

Bo wsz´dy trupem jako psów le˝a∏o.
Wszystko, co wzi´li, tam˝e si´ zosta∏o.
Ju˝ by to w mieÊcie zbyli zdrajcy radzi,
Ale ich w pole sroga rzeê prowadzi.
Ju˝ i od koni z strachu odbiegajà,
Ni byd∏o oÊlep w b∏ota uciekajà:
Drudzy w so∏omu, ten si´ w Êmierç
przytrzàsa,
Niejednemu tam przykrawano wàsa.
Sta∏ swym taborem te˝ Krzywonos w polu,
A patrzàc na to, ledwie nie zdech∏ z bolu,
Który w nim srogi strach nagle sprawowa∏,
Jakoby umknàç miejsca upatrowa∏. (...)

K

Krzywonos

Do tej kolekcji cytatów mo˝na dodaç za Zag∏obà, ˝e mniejsza o to czy to Krzywonos czy Prostonos, albowiem dowódcà nad Kozakami by∏
w rzeczywistoÊci niejaki Hirko, pu∏kownik bia∏ocerkiewski. Nie by∏a to zresztà jedyna nieÊcis∏oÊç, jakiej w tym wypadku dopuÊci∏ si´ Sienkiewicz. Historycy ju˝ dawno zwrócili uwag´, i˝
ten epizod wojenny (b∏ahy, mimo licznie wokó∏
niego powsta∏ej literatury) w wersji powieÊciowej nie ma wiele wspólnego z zachowanymi
opisami. Dopiero Marceli Kosman (za Alozym
Sajkowskim) zwróci∏ uwag´ na „Pami´tniki
o wojnach kozackich przez nieznanego autora”
(Wroc∏aw 1840), na których opar∏ si´ Sienkiewicz, Êwiadomie ignorujàc inne êród∏a.

Potem uciekaç j´li
niecnotowie.
˚yzne tam by∏o
kozackie pog∏owie

Krzywonos (Maciej Koz∏owski) w ,,Ogniem i mieczem”
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K

Ksenia
Ksià˝´

Ksenia

(OiM, II)

bondarówna, panna m∏oda na kozackim weselu, którego goÊciem by∏ pan Zag∏oba, co
przyp∏aci∏ niewolà u Bohuna.

pijaƒstwo, gdy Zag∏oba przybieg∏ do króla
z wiadomoÊcià, ˝e us∏ysza∏ w koÊciele Êw. Jana w Warszawie g∏os od sklepienia: Zag∏oba,
b´dzie wojna z takim synem, królem szwedzkim, i calamitates wielkie nastàpià!
Prymasem by∏ wówczas Andrzej Leszczyƒski
(zob.).

Ksiàdz z Bielska

(P, I)

raz na rok zje˝d˝a∏ do Bia∏owie˝y (gdzie
Skrzetuski zawióz∏ rodzin´ w obawie przed
szwedzkim najazdem), co zdaniem ∏owczego
Stabrowskiego powodowa∏o, ˝e mieszkaƒcy
˝yli po bosku.

Ksiàdz z Upity

(P, III)

przyje˝d˝a∏ z wiatykiem do Lubicza do ci´˝ko
rannego pod Magierowem Kmicica. On to równie˝ w miesiàc póêniej odczyta∏ w koÊciele
w Upicie list królewski przywieziony przez choràgiew laudaƒskà, w którym zostajà ujawnione
zas∏ugi Kmicica jako Babinicza.

Ksià˝´ biponcki

(P, III)

komend´ nad wojskiem majàcy, uczestnik
wyprawy Karola Gustawa w g∏àb Polski
w 1656 roku; w bitwie pod Go∏´biem, po
starciu z panem Malawskim, obalon z koniem, nog´ z∏ama∏.
Chodzi tutaj o ksi´cia palatyna Zweibrücken
Adolfa Jana (zob.).

Dziewczyna wiejska z Ukrainy

Ksiàdz
egzorcyzma odprawowa∏,
˝eby sproÊne duchy w niego
nie wstàpi∏y, które mog∏y na
bluênierstwo si´ zwabiç

(PW)

wedle Êwiadectwa Char∏ampa — po Êmierci
Anusi Borzobohatej-Krasieƒskiej nad Wo∏odyjowskim egzorcyzma odprawowa∏, ˝eby
sproÊne duchy w niego nie wstàpi∏y, które
mog∏y na bluênierstwo si´ zwabiç.

Ksiàdz
archidiakon krakowski

(P, II)

bra∏ udzia∏ w uczcie w Lubowli, wydanej
przez marsza∏ka wielkiego koronnego Jerzego Lubomirskiego w grudniu 1655 roku,
z okazji powrotu do Rzeczypospolitej króla
Jana Kazimierza.

Ksiàdz prymas

(P, III)

by∏ bohaterem anegdoty pana Zag∏oby, w której zdzieli∏ go pastora∏em w kark, wyrzucajàc
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Ksià˝´ kurlandzki

(P, I)

korespondowa∏ z ks. Januszem Radziwi∏∏em w przededniu szwedzkiego najazdu na
Polsk´.
Ksi´ciem Kurlandii by∏ w latach 1642–1682 Jakub Kettler († 1681), starajàcy si´ o rozluênienie lennej zale˝noÊci paƒstwa od Rzeczypospolitej, m.in. przez konsekwentnà neutralnoÊç
w czasie wojen po∏owy XVII wieku. Polityka ta
okaza∏a si´ skutecznà wobec Polski, ale odrzucenie oferty poddania si´ w lenno Szwecji doprowadzi∏o do zaj´cia i zniszczenia kraju przez
wojska szwedzkie w 1656 roku (ksià˝´ Jakub
zosta∏ wówczas uwi´ziony). Kurlandi´ wyzwoli∏y dopiero w 1660 roku wojska polskie. Kettler
zas∏u˝y∏ si´ ogromnie dla rozwoju gospodarki,
floty i handlu swojego paƒstwa, eksportujàc na
Zachód p∏ody rolne i statki wojenne budowane

W∏adys∏aw Zawistowski

kà by∏a Anna Dorota Gottarp-Holstein, siostra
królowej szwedzkiej Jadwigi Eleonory.

Kuczuk-Olbrotowscy

(P, III)

z Gawny w pobli˝u Taurogów, rodzina szlachecka, do której — pozornie — wybiera∏a
si´ z wizytà Oleƒka z miecznikiem rosieƒskim. W rzeczywistoÊci zamierzali zbiec.

K

Ksi´˝niczka
Kuklinowski

Istnia∏a zarówno litewska rodzina Kuczuków
herbu Siestrzeniec, bardzo stara i niegdyÊ mo˝na, jak i Olbrotowscy herbu Kotwicz.

Kuklinowski Andrzej

˚o∏nierze niemieccy gwardii przybocznej Wielkiego Ksi´cia
Elektora

w swoich stoczniach. Próbowa∏ równie˝ rozwijaç ekspansj´ kolonialnà Kurlandii (Wyspa Âw.
Andrzeja u wybrze˝y Afryki, Gambia, wyspa Tobago), jednak ulec musia∏ silniejszym rywalom.
Ekspansywna polityka gospodarcza i morska
Kettlera musi budzi prawdziwy podziw, zw∏aszcza w zestawieniu z ca∏kowità biernoÊcià Rzeczypospolitej w tych dziedzinach (notabene:
ksià˝´ Jakub proponowa∏ W∏adys∏awowi IV
wspólne wyprawy kolonizacyjne, ale nie dosz∏y
one do skutku).

Ksi´˝niczka biponcka

(P, III)

siostra króla Karola Gustawa, który chcia∏ jà
wydaç za ks. Bogus∏awa Radziwi∏∏a (przynajmniej wedle jego w∏asnych s∏ów).
RzeczywiÊcie, w 1656 roku próbowano ksi´cia
swataç z siostrà Karola X Gustawa i Adolfa Jana,
generalissimusa wojsk szwedzkich w Polsce,
Eleonorà Katarzynà, ksi´˝niczkà palatynatu
Zweibrücken († 1692), wdowà po Fryderyku,
landgrafie heskim na Eschwegen, który zosta∏
zabity w Wielkopolsce (24 IX 1655). Posiada∏a
ona wielkie dobra na Pomorzu. Innà kandydat-

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?

(P, II)

pu∏kownik choràgwi wolentarskiej, w∏óczàcej
si´ ze Szwedami — pod komendà jenera∏a Millera oblegajàcego Jasnà Gór´ w 1655 roku.
Wiek przyprószy∏ siwiznà jego w∏osy, twarz
mia∏ zwi´d∏à, zuchwa∏à i bezczelnà. Oczy, nadzwyczaj wypuk∏e i drapie˝ne, zwiastowa∏y
gwa∏townoÊç charakteru. By∏ to jeden z tych
˝o∏nierzy, w których wskutek hulaszczego ˝ycia, ciàg∏ych wojen, sumienie wypali∏o si´ do
dna. Warcho∏ i okrutnik, mia∏ wielkie mniemanie o sobie i swej wojennej s∏awie. Znany
z nieznoÊnego zwyczaju zdrabniania s∏ów, co
w jego ustach brzmia∏o szyderczo i okrutnie.
Po wymianie ognia pierwszego dnia obl´˝enia
pos∏owa∏ bezskutecznie do klasztoru. Ponownie wys∏any przez Millera po zerwanym zawieszeniu broni i uwolnieniu skazanych na Êmierç
oo. B∏eszyƒskiego i Ma∏achowskiego. Namawia∏ Kmicica do zdrady (wygadujàc si´ przy
okazji o coraz trudniejszej sytuacji Szwedów
w ca∏ym kraju i kl´sce Janusza Radziwi∏∏a na
Podlasiu), za co Kmicic, zwolniony parolem
z szacunku nale˝nego pos∏owi, wypowiadajàc
s∏awne s∏owa: Prywatnemu, nie pos∏owi!... —
da∏ mu po twarzy i zrzuci∏ z klasztornego zbocza. Kuklinowski poprzysiàg∏ Kmicicowi zemst´, i gdy pana Andrzeja uj´to po wysadzeniu
kolubryny — wyb∏aga∏ go u Millera do dowolnego rozporzàdzenia, co spotka∏o si´ z pogardà i wyzwaniem na pojedynek ze strony pu∏kownika Zbro˝ka. Zawióz∏ nast´pnie swego
jeƒca do opuszczonej stodó∏ki w Lgocie, gdzie
stacjonowa∏ jego pu∏k, kaza∏ rozebraç do naga
i zwiàzanego podciàgnàç na belk´. Zaczà∏ ju˝
Kmicica „przypiekaç”, gdy — dzi´ki podst´powi wiernych Kiemliczów (s∏u˝àcych w choràgwi Kuklinowskiego) — zosta∏ fa∏szywie odwo∏any do jenera∏a Millera. Po powrocie Kuklinowskiego, uwolniony ju˝ z wi´zów Kmicic
kaza∏ pu∏kownika rozebraç i powiesiç w tej samej pozycji. Potem przypiek∏ go i razem

Kotwicz II

ksià˝´ Jakub proponowa∏
W∏adys∏awowi IV wspólne
wyprawy kolonizacyjne,
ale nie dosz∏y one do skutku
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tyszwedzkiej w Wielkopolsce w 1655 roku.
Wspominany równie˝ w tomie III „Potopu”,
obok pana podlaskiego (chodzi tu o kasztelana podlaskiego Karola ¸u˝eckiego, zob.)
i ˚egockiego, jako jeden z tych partyzantów,
którzy uwijali si´ na kszta∏t p∏omieni po kraju.

K

Kulczyƒski
Kulesza

Kuklinowski (Arkadiusz Bazak) w ,,Potopie’’

z Kiemliczami uciek∏ na Âlàsk. Kuklinowski
mia∏ teoretycznie szans´ prze˝yç, ale noc by∏a
mroêna i do rana ostyg∏.

Sulima

w „Nowej Gigantomachii”
o. Kordeckiego znajdujemy
wiadomoÊç, i˝ Andrzej
Kuklinowski zmar∏, a mo˝e
zginà∏ wkrótce po zdj´ciu
obl´˝enia Jasnej Góry

Wespazjan Kochowski wspomina: (...) u Szwedów s∏u˝y∏o (...) ponad tysiàc naszych, pod Kalinowskim i Kuklinowskim (...). Z kolei w „Nowej Gigantomachii” o. Kordeckiego znajdujemy
wiadomoÊç, i˝ Andrzej Kuklinowski zmar∏,
a mo˝e zginà∏ wkrótce po zdj´ciu obl´˝enia Jasnej Góry. Trudno jest ustaliç, o jakà postaç faktycznie mo˝e tu chodziç. Nie by∏ w stanie dokonaç tego doÊç skruplulatny o. L. FràÊ („Obrona
Jasnej Góry w r. 1655”, Jasna Góra 1935). Interesujàce, ˝e mandat Müllera (z 22 X 1655) powo∏ujàcy si´ na instrukcj´ królewskà (nakazujàcà zaj´cie Boles∏awca, Wielunia, Krzepic i Cz´stochowy), a wr´czony paulinom przez Kuklinowskiego, zachowa∏ si´ w archiwach!
Rodzina Kuklinowskich pochodzi∏a z Kuklinowa w Pyzdrskiem i piecz´towa∏a si´ Prawdzicem
bàdê Sulimà.

Kulczyƒski

Stanis∏aw Kulesza, herbu Âlepowron, wojski
ostrzeszowski, wraz z Krzysztofem ˚egockim
znieÊli szwedzki garnizon w Wieluniu (7
I 1656). Rzeê Szwedów, a nast´pnie „plundrowanie” i gwa∏ty wobec mieszczaƒstwa niemieckiego, ˝ydowskiego i innowierczego (oskar˝anych o sprzyjanie Karolowi Gustawowi) trwa∏y
przez kilka dni. Szwedzi po powtórnym wzi´ciu
miasta wyr˝n´li reszt´ pozosta∏ych przy ˝yciu
mieszkaƒców. Kulesza i ˚egocki organizowali
— spóênionà ju˝ — odsiecz dla klasztoru cz´stochowskiego, o czym wspomina o. Kordecki.
Wówczas to razem z Piotrem Czarnieckim
(zob.) do szcz´tu znieÊli Wrzeszczowicza przy
jego ponownej próbie zaj´cia klasztoru jasnogórskiego, ju˝ po odstàpieniu g∏ównych si∏
szwedzkich.
Jednà z g∏ównych przyczyn oporu szlacheckiego przeciwko Szwedom by∏y nieprawne kontrybucje oraz ∏upiestwa. Kazimierz Jarochowski,
w pracy „Wielkopolska w czasie pierwszej wojny

(OiM, II)

skarbnik kijowski, cz∏onek komisji traktatowej Rzeczypospolitej wys∏anej do Chmielnickiego, wczeÊniej s∏u˝y∏ pod Machnówkà
i Konstantynowem.

Rogala

Kulczyƒski — cz∏onek poselstwa do Chmielnickiego, wed∏ug Wojciecha Miaskowskiego by∏
przy tym jak Chmielnicki krzycza∏: I ty Kisielu,
koÊç z koÊci naszych, odszczepi∏eÊ si´, a przystajesz z Lachy. Wzià∏ go hamowaç hetman, ale
on wytrzàsajàc bu∏awà, chcia∏ wi´cei mówiç, pijany gorza∏kà, choç rano by∏o.
Jedyna rodzina tego nazwiska u˝ywa∏a herbu
Rogala.

Kulesza Stanis∏aw

(P, II–III)

jeden z przywódców — obok Krzysztofa ˚egockiego (zob.) — pierwszej partyzantki an-
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Zemsta ch∏opów
W∏adys∏aw Zawistowski

szwedzkiej” (1864) cytuje interesujàcy protest
(protestacj´) na gwa∏ty szwedzkiego dowódcy,
którà z∏o˝y∏ Jan Tràmpczyƒski, szlachcic i w∏aÊciciel wsi åmachowo:
(...) nie majàc respektu na stan jego szlachecki
y znajomoÊci (...) jak z∏oczyƒca jakiego postronkiem zwiàza∏ i zwiàzanego tak d∏ugo kaƒczugiem nielitoÊnie siek∏ y za brod´ targa∏, a˝ mu
o pieniàdzach t.j. o 3000 z∏otych w talerach,
w workach, y w monecie b´dàcych (...) powiedzieç musia∏, który on zaraz przy protestancie
wykopa∏ y do siebie wzià∏, lecz si´ jeszcze nie
kontentujàc (...) zwiàzanego na konia wsadziç
rozkaza∏, y tak zwiàzanego, do lasu do d´biny,
która tam niedaleko wsi jest, zawióz∏; tam plackiem na ziemi rozpostar∏szy, z jednym one pieniàdze liczy∏, a drudzy go brali, palce mu w kurki od rusznic wkr´cali y obwiesiç na d´bie, je˝liby im o pieniàdzach we z∏ocie nie powiedzia∏
przegra˝ali (...).

Ku∏ak

Kulwiec
herbu Hipocentaurus

Kupcewicz

(P, I)

wzrostem Kokosiƒskiemu równy, si∏à jeszcze
go przewy˝szajàcy, kompan Kmicica, zabity
przez szlacht´ laudaƒskà podczas burdy
w karczmie Do∏y.
Stara litewska rodzina wspólnego — wedle w∏asnej tradycji — pochodzenia z ksià˝´tami Giedroicami. Cz´Êç rodziny u˝ywa∏a herbu ¸ab´dê
bàdê Ginwi∏∏ (by∏ to równie˝ jej przydomek).
Jednak w∏aÊciwym klejnotem tego domu — jak
wszystkich pochodzàcych z plemienia Dowsprungów — jest Hipocentaurus. Istnia∏a te˝
inna litewska rodzina Kulwieców u˝ywajàca
herbu Brodzica.

Kulwiecówna
Franciszka

(P, I i III)

stara panna, rezydentka w Wodoktach, krewna
i opiekunka Oleƒki (zwana „ciotuchnà” —
w rzeczywistoÊci cioteczna siostra matki Oleƒki de domo Wojni∏∏owiczówny). Ponownie pojawia si´ w tomie III „Potopu”, Êciàgni´ta przez
Bogus∏awa Radziwi∏∏a do Taurogów, gdzie —
wraz z miecznikiem rosieƒskim Tomaszem Billewiczem — popychali jeszcze Oleƒk´ po owej
pochy∏oÊci, Êpiewajàc od rana do wieczora
hymny pochwalne na czeÊç Bogus∏awa. W
finale „Potopu” chorà ciotuchnà opiekuje si´
Anusia Borzobohata-Krasieƒska.

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?

(OiM, II)

kozacki pu∏kownik karwowski, uczestnik obl´˝enia Zbara˝a w 1649 roku.
Byç mo˝e chodzi tutaj o Maksyma Gulaka, kozackiego oboênego, jednego z pomniejszych
przywódców rebelii kozackich w latach 40. XVII
wieku.

Ku∏ak-murza

(PW)

Tatar, wspominany jako pobratymiec m∏odego Nowowiejskiego.

Kuna

(OiM, II)

setnik kozacki nale˝àcy do komendy Bur∏aja,
a stacjonujàcy w Szarogrodzie. Rz´dzian, Wo∏odyjowski i Zag∏oba uciekajàc z Helenà spod
Raszkowa, spotkali go tam i uzyskali cenne
informacje.

K

Kulwiec
Kurcewiczowa

a˝ mu o pieniàdzach t.j.
o 3000 z∏otych w talerach,
w workach, y w monecie
b´dàcych (...) powiedzieç
musia∏, który on zaraz przy
protestancie wykopa∏ y do
siebie wzià∏

(OiM, I)

witebszczanin, który w 1634 roku w czasie
wyprawy smoleƒskiej napisa∏ list do Szehina
i przypiecz´towa∏ go znalezionym sygnetem
— co wyzna∏ dopiero na ∏o˝u Êmierci. W konsekwencji kniazia Wasyla Kurcewicza, ojca
Heleny, oskar˝ono o zdrad´ i udaç on si´ musia∏ na wygnanie. Zob. Szehin.

Kurcewiczowie
(OiM,I)
herbu Kurcz, kniaziowie
Stara wo∏yƒska rodzina, wywodzàca si´ (wed∏ug
Wolffa) od Narymuntowiczów oraz ksià˝àt piƒskich i stanowiàca jednà ga∏àê z ks. Buremlskimi. Cz´Êç z nich u˝ywa∏a przydomku Bu∏yha.
Szybko rozrodzeni, nie odegrali nigdy wi´kszej
roli historycznej, a jeszcze w XVIII w. zarzucili
u˝ywanie tytu∏u ksià˝´cego. Podobno przetrwali do 1939 roku. Z tej rodziny:

Hipocentaurus

Kurcewiczowa kniahini (OiM, I)
wdowa po Konstantynie, starszym bracie Wasyla, wychowujàca Helen´. Kobieta prostych
obyczajów, ale silnego charakteru: z rodziny
wàtpliwego pochodzenia, by∏a to kobieta surowa, pop´dliwa a energiczna, którà mà˝ jeden utrzymaç w ryzach umia∏. Bezprawnie
w∏adajàc Roz∏ogami (które w istocie nale˝a∏y
si´ Helenie), trzyma∏a si´ z dala od ¸ubniów
i ks. WiÊniowieckiego, wychowujàc swych
pi´ciu synów pó∏dziko i trzymajàc si´ blisko
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Kurcewicz Andrzej
(OiM, I)
w innym miejscu zwany Fedorem

K

Kurcewicz

brat stryjeczny Heleny, by∏ w Zo∏otonoszy
w czasie napadu Bohuna na Roz∏ogi i to go
ocali∏o.

Kurcewicz Jur

(OiM, I)

brat stryjeczny Heleny, by∏ w Zo∏otonoszy razem z Andrzejem. Potem obaj wstàpili do
wojska litewskiego, a póênà zimà 1648 roku
Jur przyjecha∏ do Zbara˝a wraz z bratem Andrzejem (Fedorem?), przywo˝àc fa∏szywà wiadomoÊç o Êmierci Heleny w monasterze Dobrego Miko∏y w Kijowie.

Kurcz

Kniahini Kurcewiczowa (Ewa WiÊniewska) w „Ogniem
i mieczem”

Kurcewicz Konstantyn

starszyzny kozackiej, w tym Bohuna, któremu
obieca∏a r´k´ Heleny. Poczàtkowo niech´tna
Skrzetuskiemu, da∏a si´ przekupiç obietnicà
rezygnacji z pretensji do ojcowizny Heleny
(wielkodusznoÊç tak wielka, i˝ trudna
w owych czasach do wyobra˝enia). Zwodzi∏a
Bohuna i ponios∏a tego konsekwencje w postaci najazdu wata˝ki po przej´ciu listu Skrzetuskiego i „rozszczepieniu” nieszcz´Êliwego
pos∏aƒca — Rz´dziana. Ginie wówczas — zaduszona przez ˝o∏nierzy Bohuna — i ona sama, i jej trzej synowie, a Roz∏ogi padajà pastwà ognia. Helen´ ratuje Zag∏oba, porywajàc
jà i uciekajàc przed Bohunem w dziadowskim
przebraniu.

nie˝yjàcy stryj Heleny, starszy brat jej ojca Wasyla (zob.); kniahini jest wdowà w∏aÊnie po
nim. Znalaz∏ si´ w Roz∏ogach Êciàgni´ty przez
Wasyla, a po jego ucieczce samodzielnie tam
gospodarowa∏.

Kurcewicz Miko∏aj

(OiM, I)

(OiM, I)

stryjeczny brat Heleny, zginà∏ w Roz∏ogach
w walce z Bohunem i jego ˝o∏nierzami.

Kurcewicz Symeon

(OiM, I)

stryjeczny brat Heleny, zginà∏ w Roz∏ogach
w walce z Bohunem i jego ˝o∏nierzami.

Kurcewicz Wasyl

(OiM, I)

najstarszy stryjeczny brat Heleny, oÊlepiony
w Bia∏ogrodzie przez pogan, od czego mu te˝
i rozum si´ nadwer´˝y∏. ˚y∏ w Roz∏ogach, wyczekujàc przybycia aposto∏ów, za których bra∏
wszystkich przybyszów. Zabity w czasie pogromu dokonanego przez Bohuna.

Kurcewicz Wasyl

P. Stachiewicz, Kniahini Kurcewiczowa
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(OiM, I)

ojciec Heleny, by∏y marsza∏ek WiÊniowieckich, potem nies∏usznie oskar˝ony o zdrad´,
zbieg∏, by nigdy nie powróciç. Biogram tej
postaci — wr´cz wzorcowy — znajdujemy
w I tomie „Ogniem i mieczem”. Przytaczam
go za Sienkiewiczem prawie bez skrótów:
Kurcewiczowie Bu∏yhowie by∏ to stary ksià˝´cy ród, który si´ Kurczem piecz´towa∏, od Koriata wywodzi∏, a podobno istotnie szed∏ od
Ruryka. Z dwóch g∏ównych linii jedna siedzia∏a na Litwie, druga na Wo∏yniu, a na Zadnieprze przeniós∏ si´ dopiero kniaê Wasyl, jeden
W∏adys∏aw Zawistowski

J. M. Szancer, W Roz∏ogach u Kurcewiczów

z licznych potomków linii wo∏yƒskiej, który
ubogim b´dàc, nie chcia∏ wÊród mo˝nych
krewnych zostawaç i wszed∏ na s∏u˝b´ ksi´cia
Micha∏a WiÊniowieckiego, ojca przes∏awnego
„Jaremy”.
Okrywszy si´ s∏awà w tej s∏u˝bie i znaczne pos∏ugi rycerskie ksi´ciu oddawszy, otrzyma∏ od
tego˝ w dziedzictwo Krasne Roz∏ogi (...) i stale w nich osiad∏. W roku 1629 przeszed∏szy
na obrzàdek ∏aciƒski, o˝eni∏ si´ z Rahoziankà,

pannà z zacnego domu szlacheckiego, który
si´ z Wo∏oszczyzny wywodzi∏. Z ma∏˝eƒstwa
tego w rok póêniej przysz∏a na Êwiat córka
Helena; matka umar∏a przy jej urodzeniu,
ksià˝´ Wasyl zaÊ, nie myÊlàc ju˝ o powtórnym
o˝enku, odda∏ si´ ca∏kiem gospodarstwu
i wychowaniu jedynaczki. By∏ to cz∏owiek
wielkiego charakteru i niepospolitej cnoty.
Dorobiwszy si´ doÊç szybko Êredniej fortuny,
pomyÊla∏ zaraz o starszym bracie Konstantynie, który na Wo∏yniu w biedzie zosta∏ i odepchni´ty od mo˝nej rodziny, zmuszony by∏
chodziç po dzier˝awach. Tego wraz z ˝onà
i pi´cioma synami do Roz∏ogów sprowadzi∏
i ka˝dym kawa∏kiem chleba z nim si´ dzieli∏.
W ten sposób obaj Kurcewicze ˝yli w spokoju a˝ do koƒca 1634 roku, w którym Wasyl
z królem W∏adys∏awem pod Smoleƒsk ruszy∏.
Tam to zaszed∏ ów nieszcz´sny wypadek, który zgub´ jego spowodowa∏. W obozie królewskim przej´to list pisany do Szehina, podpisany nazwiskiem kniazia i przypiecz´towany
Kurczem. Tak jawny dowód zdrady ze strony
rycerza, który a˝ dotàd nieskazitelnej s∏awy
u˝ywa∏, zdumia∏ i przerazi∏ wszystkich. Na
pró˝no Wasyl Êwiadczy∏ si´ Bogiem, ˝e ni r´ka, ni podpis na liÊcie nie sà jego — herb
Kurcz na piecz´ci usuwa∏ wszelkie wàtpliwoÊci, w zgubienie zaÊ sygnetu, czym si´ kniaê
t∏umaczy∏, nikt wierzyç nie chcia∏ — ostatecznie nieszcz´Êliwy kniaê, pro-crimine perduelionis skazany na utrat´ czci i gard∏a, musia∏
si´ ucieczkà salwowaç. Przybywszy nocà do
Roz∏ogów zaklà∏ brata Konstantyna na wszystkie Êwi´toÊci, by jak ojciec opiekowa∏ si´ jego

K

Kurcewicz

W obozie królewskim przej´to
list pisany do Szehina,
podpisany nazwiskiem
kniazia i przypiecz´towany
Kurczem. Tak jawny dowód
zdrady ze strony rycerza,
który a˝ dotàd nieskazitelnej
s∏awy u˝ywa∏, zdumia∏
i przerazi∏ wszystkich

J. Kossak, Napad Bohuna na Kurcewiczów w Roz∏ogach
Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?
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córkà — i odjecha∏ na zawsze. Mówiono, ˝e
raz jeszcze z Baru pisa∏ list do Jeremiego
z proÊbà, by nie odejmowa∏ kawa∏ka chleba
Helenie i spokojnie jà w Roz∏ogach na opiece
Konstantyna zostawi∏; potem g∏os o nim zaginà∏. By∏y wieÊci, ˝e zmar∏ zaraz, to ˝e przysta∏
do cesarskich i zginà∏ na wojnie w Niemczech
— ale któ˝ móg∏ co wiedzieç na pewno? Musia∏ zginàç, skoro si´ wi´cej o córk´ nie pyta∏.
Wkrótce przestano o nim mówiç, ale przypomniano go sobie dopiero, gdy wysz∏a na jaw
jego niewinnoÊç. Niejaki Kupcewicz, witebszczanin, umierajàc zezna∏, jako on napisa∏ list
od Szehina i znalezionym w obozie sygnetem
go przypiecz´towa∏. Wobec takiego Êwiadectwa ˝a∏oÊç i konsternacja ogarn´∏a wszystkie
serca. Zob. Szehin.

Kurcewiczówna-Bu∏yha Helena
(Halszka), kniaziówna, po m´˝u
Skrzetuska
(OiM, I-II, P I, PW)
wyglàda∏a jak owe obrazy
Êwi´tych dziewic
w mrocznych koÊcielnych
kaplicach. A jednoczeÊnie
bi∏o od niej takie ciep∏o
i ˝ycie, tyle
rozkosznych niewieÊcich
pon´t i uroków malowa∏o
si´ w twarzy i ca∏ej postaci,
˝e mo˝na by∏o g∏ow´ straciç,
rozkochaç si´ na Êmierç,
a kochaç na wiecznoÊç
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z Roz∏ogów Siromachów, córka kniazia Wasyla (zob.) i nieznanej nam z imienia Rahozianki, panny z zacnego domu szlacheckiego, który si´ z Wo∏oszczyzny wywodzi∏. Matka Heleny Kurcewiczówny umar∏a przy porodzie
w roku 1630, a wi´c w momencie rozpocz´cia akcji „Ogniem i mieczem” Helena mia∏a
17-18 lat. Klasyczna ukrainna pi´knoÊç, potem wzór szlacheckiej ˝ony i matki. Sienkiewicz opisuje jà cz´sto i ch´tnie: (...) m∏oda
panna wzrostu wynios∏ego, rysów paƒskich
i bardzo foremnych. (...) oczy (...) czarne, aksamitne, a ∏zawe, a mieniàce si´, a ogniste
(...). Nad tymi oczami jedwabne ciemne brwi
rysowa∏y si´ dwoma delikatnymi ∏ukami, zarumienione policzki kwitn´∏y jak kwiat najpi´kniejszy, przez malinowe wargi, troch´
otwarte, widnia∏y zàbki jak per∏y, spod kapturka sp∏ywa∏y bujne czarne warkocze. Takà
zobaczy∏ jà — i pokocha∏ od pierwszego wejrzenia — pan Skrzetuski, czemu trudno si´
dziwiç, skoro (...) wyglàda∏a jak owe obrazy
Êwi´tych dziewic w mrocznych koÊcielnych
kaplicach. A jednoczeÊnie bi∏o od niej takie
ciep∏o i ˝ycie, tyle rozkosznych niewieÊcich
pon´t i uroków malowa∏o si´ w twarzy i ca∏ej
postaci, ˝e mo˝na by∏o g∏ow´ straciç, rozkochaç si´ na Êmierç, a kochaç na wiecznoÊç.
Jak wiemy, nie tylko Skrzetuski uleg∏ ∏atwo
urokom Heleny. Ju˝ wczeÊniej zakocha∏ si´
w „doni” Bohun, póêniej bliski tego by∏ Wo∏odyjowski... A przecie˝ trudno raczej posàdzaç Helen´ o p∏ochà kokieteri´, w∏aÊciwà raczej Anusi Borzobohatej. Zapewne wszystkie-

P. Stachiewicz, Helena

mu winne by∏y tak ch´tnie opisywane przez
Sienkiewicza jedwabne fr´dzle oczu; (...)
oczy aksamitne, s∏odkie, a mdlejàce, (...) te
jedwabne ich zas∏ony, których cieƒ pada∏ a˝
na jagody, (...) ten w∏os rozsypany, jakby
kwiat hiacyntowy, po ramionach i plecach,
(...) strzelistoÊç postaci, (...) pierÊ wypuk∏a
i tchnieniem lekko ko∏ysana, od której bi∏o
ciep∏o lube, (...) bia∏oÊci liliowe a maliny ust
(...) Cyganka jaka, najcudniejsza woro˝ycha
albo cygaƒska królewna.
Wychowana przez krewnych, w warunkach
trudnych i dalekich od jej wysokiego urodzenia, ró˝ni si´ jednak znacznie subtelnoÊcià

Helena (Izabella Scorupco)

W∏adys∏aw Zawistowski
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Kniahini Kurcewiczowa i Helena (Ewa WiÊniewska i Izabella Scorupco) w „Ogniem i mieczem”

i wra˝liwoÊcià od nieokrzesanej kniahini
(Sienkiewicz wyraênie przeciwstawia sobie te
dwie kobiety), nie dbajàcej ani o edukacj´
(za∏atwionà przy pomocy prawos∏awnego
czerƒca, choç Helena by∏a katoliczkà), ani
o dobre zamà˝pójÊcie wychowanicy. W istocie
kry∏o si´ w takim dzia∏aniu wyrachowanie.
Poniewa˝ Roz∏ogi prawnie by∏y w∏asnoÊcià
Heleny, kniahini szuka∏a dla niej takiego kandydata na m´˝a, który szczególnie nie upomina∏by si´ o posag i zostawi∏ maj´tnoÊç przy
rodzinie Konstantyna. Takim kandydatem
okaza∏ si´ druh jej synów — Bohun, a nast´pnie Skrzetuski. Te intrygi Kurcewiczowej wyda∏y straszne owoce: Bohun pali Roz∏ogi, zabija kniahini´ i trzech jej synów. Helena ucieka dzi´ki pomocy Zag∏oby i wraz z nim przedziera si´ przez zam´t ch∏opskiego buntu.
Kniaziówna upada∏a ze znu˝enia i bólu, bo
ch∏opskie buty poczyni∏y jej rany na nogach.
Ba∏a si´, czy nie zachoruje ob∏o˝nie. Twarz jej
sczernia∏a i zblad∏a, cudne oczy przygas∏y, co
chwila dobija∏a jà obawa, ˝e mo˝e byç poznana pod przebraniem albo ˝e niespodzianie
nadejdzie pogoƒ Bohunowa. Tej˝e nocy nakarmiono jej oczy strasznym widokiem. Ch∏opi sprowadzili od ujÊcia Rosi kilku szlachty
chcàcych przed nawa∏à tatarskà schroniç si´
do paƒstwa WiÊniowieckiego i pomordowali
ich nad brzegiem okrutnie. Wiercono im Êwidrami oczy, a g∏owy gnieciono mi´dzy kamieniami. Ulokowana zosta∏a przez Zag∏ob´

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?

w Barze pod opiekà pani S∏awoszewskiej
i mniszek, jednak i ta twierdza okaza∏a si´ iluzorycznym schronieniem. Kiedy my Bar brali
— opowiada∏ Bohun — ja pierwszy wpad∏ do
klasztoru, by jej przed pijanicami broniç i ∏eb
strzaskaç ka˝demu, kto by si´ jej dotknà∏,
a ona si´ no˝em pchn´∏a i teraz o bo˝ym
Êwiecie nie wie. Dotkn´ jej r´kà, to si´ znów

Ba∏a si´, czy nie zachoruje
ob∏o˝nie. Twarz jej
sczernia∏a i zblad∏a, cudne
oczy przygas∏y, co chwila
dobija∏a jà obawa, ˝e mo˝e
byç poznana pod przebraniem albo ˝e niespodzianie
nadejdzie pogoƒ Bohunowa

J. Kossak, Bohun z porwanà Helenà
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Helena Kurcewiczówna (Izabella Scorupco) w ,,Ogniem i mieczem”

pchnie albo do rzeki skoczy, nie upilnujesz,
nieszcz´sny! Sienkiewicz nie wyjaÊnia nigdzie, skàd Bohun wiedzia∏, i˝ Helena ukry∏a
si´ w∏aÊnie w Barze. Rannà pi´knoÊç ukry∏
wata˝ka pod opiekà Horpyny w jej chutorze
w jarze nad Wa∏adynkà za Jampolem, w miejscu odleg∏ym i trudno dost´pnym, gdzie spokojnie przetrwa∏a a˝ do wiosny 1649 roku,
kiedy to z odsieczà nadeszli Zag∏oba, Wo∏odyjowski i Rz´dzian. Uciekinierzy zostali pod
Zbara˝em rozdzieleni przez atak podjazdu tatarskiego. W ten sposób Sienkiewicz uzyska∏
efekt zawieszenia rozwiàzania: towarzyszàc
wiÊniowiecczykom w obronie Zbara˝a, nie
wiemy nic o losach Heleny. Tymczasem — mimo napotkania podjazdu Doƒca — Rz´dzianowi uda∏o si´ dotrzeç do wojsk polskich. Co
prawda trafi∏ na oddzia∏ pu∏kownika Pe∏ki,
bardzo na cnot´ niewieÊcià zaci´tego, ale
wszystko zakoƒczy∏o si´ dobrze i Helena znalaz∏a si´ pod opiekà ksi´dza Cieciszowskiego,
kapelana królewskiego, a potem kasztelanowej Witowskiej. Ze Skrzetuskim spotka∏a si´
wkrótce po zawarciu ugody zborowskiej.
Wtedy te˝ nastàpi∏ ich Êlub.
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W kolejnych tomach „Trylogii” Helena wymieniana jest tylko marginalnie, choç w 1655 roku jej cnota znów zosta∏a powa˝nie zagro˝ona ze strony... ks. Bogus∏awa Radziwi∏∏a, który opowiada∏ o swoim projekcie Kmicicowi:
Dosz∏y mnie pos∏uchy, ˝e ko∏o ¸ukowa jakiÊ
szlachcic Skrzetuski ma ˝on´ cudnej urody.
Daleko to!... Ale jednak pos∏a∏em ludzi, ˝eby
mi jà porwali i przywieêli... Tymczasem, czy
uwierzysz, panie Kmicic, nie znaleziono jej
w domu! W tym czasie Helena by∏a ju˝ powa˝nà matronà (wysoka, t´ga, czarnow∏osa,
z ciemnymi rumieƒcami na twarzy i oczyma
jak aksamit) i wraz z dzieçmi schroni∏a si´
przed szwedzkà nawa∏à w Bia∏owie˝y u krewnego Skrzetuskich ∏owczego Stabrowskiego.
Doczeka∏a si´ dwunastu synów (wykukanych
przez „zazul´” jeszcze w czasie narzeczeƒstwa), z których trzech najstarszych w czasie
wojny z Turcjà w 1672 roku s∏u˝y∏o ju˝ wraz
z ojcem w kompucie. A teraz pocz´∏a si´ p∏eç
nadobna — opowiada∏ w Chreptiowie wiosnà 1672 roku Ketling. P∏odnoÊç Halszki by∏a
przedmiotem powszechnego podziwu i zazdroÊci. Zag∏oba mówi∏: Imainujcie sobie: do

W∏adys∏aw Zawistowski

Zag∏oba i Helena Kurcewiczówna (Krzysztof Kowalewski
i Izabella Scorupco) w „Ogniem i mieczem”

tego dosz∏o, ˝e jak która podwika w okolicy
nie mog∏a si´ konsolacji doczekaç, to szat od
Halszki po˝ycza∏a —- i pomaga∏o, jak mi Bóg
mi∏y!... I pomyÊleç, ˝e w roku 1673, na którym koƒczy si´ akcja „Trylogii”, ta wspania∏a

ukrainna pi´knoÊç mia∏a ju˝ 43 lata i zapewne krzy˝ paƒski z szeÊcioma doros∏ymi synami, którzy wraz z ojcem stawali pod Chocimiem.
Choç ród kniaziów Kurcewiczów jest jak najbardziej autentyczny, to jednak ta konkretna rodzina z Roz∏ogów-Siromachów wydaje si´ byç fikcjà. Chocia˝, kiedy dobrze poszukaç... Wolff
w „Kniaziach litewsko-ruskich” wspomina
Halszk´ ze Stu˝yna, secundo voto ksi´˝n´ Kurcewiczowà (˝on´ ksi´cia Dymitra Bu∏yhy), primo voto — ksi´˝n´ Miko∏ajowà Ró˝yƒskà, a tertio voto — panià Miko∏ajowà Charleskà, (a z domu Odrowà˝ówn´), która jednak — sàdzàc po
iloÊci prowadzonych procesów (m.in. z Filonem Kmità Czernobylskim) i zatargów majàtkowych, przypomina∏a raczej starà kniahini´ ni˝
„ukrainnà pi´knoÊç”. Wszystko to dzia∏o si´
pod sam koniec XVI w., a Kurcewiczowie ju˝
dawno spadli do rz´du kilkuwioskowej szlachty.
To co pisze Sienkiewicz o s∏u˝bie Kurcewicza
u ks. Jeremiego WiÊniowieckiego, równie˝ nie
jest wymys∏em. Jeszcze w latach 30. XVI wieku
Kurcewiczowie sà dworzanami królewskimi,
a ju˝ w latach 90. znany nam skàdinàd ksià˝´
Dymitr jest podstaroÊcim bia∏ocerkiewskim
z nadania ksi´cia Janusza Ostrogskiego,
a w 1775 roku ksià˝´ Jan dworzaninem... Miàczyƒskiego, kasztelana podlaskiego.

Kurd∏uk
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w roku 1673, na którym
koƒczy si´ akcja „Trylogii”,
ta wspania∏a ukrainna
pi´knoÊç mia∏a ju˝ 43 lata
i zapewne krzy˝ paƒski
z szeÊcioma doros∏ymi
synami

(OiM, II)

Tatar, dowódca astrachaƒców w czasie obl´˝enia Zbara˝a w 1649 roku.

J. Kossak, Helena z Zag∏obà, Wo∏odyjowskim i Rz´dzianem
Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?
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Kurnatowscy Edmund i Jacek (P, I)

K

Kurnatowscy
Kyritz

kalwini, uczestnicy niedosz∏ej obrony i haniebnej kapitulacji obozu pod UjÊciem
w 1655 roku.
Wielkopolska rodzina herbu ¸odzia (pochodzi∏
z niej m.in. Zygmunt, genera∏ dywizji w 1831
roku). W XIX wieku w Miƒszczyênie istnieli te˝
Kurnatowscy herbu ¸ada.

Kuroszlachcic

(OiM, I)

dzielny oficer w s∏u˝bie ks. WiÊniowieckiego,
zginà∏ pod Konstantynowem, zabity przez
Pu∏jana w harcach.
Herbarze nie notujà takiego nazwiska.

Kuszel

Drogos∏aw

Cholewa

(OiM, I–II)

porucznik dragonów ks. Jeremiego WiÊniowieckiego, który na krótkà met´ tylko widzia∏, druh Skrzetuskiego, Wo∏odyjowskiego
i Zag∏oby. W podjeêdzie spotka∏ Antona, esau∏a Bohunowego, tropiàcego Zag∏ob´ i Helen´, jednak zmylony, pozwoli∏ spokojnie odjechaç jego oddzia∏owi. Pod Machnówkà rani∏
m∏odego Krzywonosa. Postrzelony, lubo nieszkodliwie, w bitwie pod Konstantynowem.
To on przywióz∏ z podjazdu z∏e wieÊci (Bar...
wzi´ty!) koƒczàce tom I „Ogniem i mieczem”.
Póêniej bra∏ udzia∏ — jako Êwiadek i ewentualny kolejny przeciwnik — w pojedynku Wo∏odyjowskiego z Bohunem pod Warszawà.
Zapewne pierwowzorem sienkiewiczowskiego
bohatera by∏ Konstanty Kuszell herbu Drogos∏aw, czeÊnik podlaski, który przebywa∏ w niewoli tureckiej. Pochodzi∏ z najbardziej znanej
rodziny Kuszlów, u˝ywajàcej przydomka Hulidowski. Zrobili niejakà karier´ na Podlasiu, ale
dopiero w XVIII wieku. Antoni († 1854), by∏
pu∏kownikiem w powstaniu 1831 roku. Istnia∏y
te˝ rodziny tego nazwiska herbów Odrowà˝
i Ogoƒczyk.

Kwasibrocki

(PW)

major, dowódca piechoty ksi´cia biskupa krakowskiego w Kamieƒcu w 1672 roku. By∏
równie˝ cz∏onkiem rady wojennej obrony Kamieƒca i os∏ania∏ ze swoim oddzia∏em stron´
od Zinkowic.
„Relacya o upadku Kamieƒca...” Stanis∏awa Makowieckiego odnotowuje majora Kwasiborskiego, który dowodzi∏ 500-osobowym oddzia∏em
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Konstanty Kuszell

piechoty wystawionym przez biskupa krakowskiego. Kwasiborski zosta∏ obrany na naczelnego wojsk cudzoziemskiego autoramentu w Kamieƒcu. W czasie obl´˝enia twierdzy dowodzi∏
odcinkiem obrony murów zamkowych.
Istnia∏a rodzina Kwasibrockich vel Kwasibrodzkich herbu Janina, ale brak o niej bli˝szych
szczegó∏ów. Istnieli te˝ Kwasiborscy herbu Cholewa. Prawdopodobnie Sienkiewicz, korzystajàcy g´sto z „Relacyi...” Makowieckiego, po prostu przekr´ci∏ nazwisko autentycznego obroƒcy
Kamieƒca.

Kwilecki

(P, I)

rotmistrz ∏anowców nakielskich w obozie
pod UjÊciem w 1655 roku.
Poznaƒska rodzina herbu Byliny (mylnie identyfikowanego ze Âreniawà), do znaczenia przysz∏a
w XVIII wieku (kilku senatorów), a w 1816
Kwileccy otrzymali dziedziczne tytu∏y hrabiów
w Prusach od króla Fryderyka Wilhelma III (tytu∏ przetrwa∏ do dzisiaj).

Kyritz

(P, II–III)

pu∏kownik rajtarski w s∏u˝bie Bogus∏awa Radziwi∏∏a. W czasie kampanii na Podlasiu przyciàgnà∏ ze Êwie˝ymi posi∏kami w sile 800 ˝o∏nierzy, co jednak nie uratowa∏o ksi´cia przez
kl´skà.

W∏adys∏aw Zawistowski
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