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M
Machnicki 

ichmç p. Czarniecki 
i p. Machnowski, którzy 
napad∏szy miast niema∏o
znieÊli i ludzi niewinnych
pozabijali

Machnicki (OiM, I)

Oberszter piechoty ks. Jeremiego WiÊnio-

wieckiego. Adorowa∏ pann´ Zawiejskà z frau-

cymeru ks. Gryzeldy.

Chodzi tu prawdopodobnie o Sebastiana Ma-

chowskiego herbu Abdank († ok. 1672), póê-

niejszego regimentarza. Pochodzi∏ ze szlachty

sandomierskiej. Przed powstaniem Chmielnic-

kiego zwiàzany by∏ z ks. Jeremim WiÊniowiec-

kim, m.in. jako zarzàdca ¸ubniów. Zaj´cie sta-

nowiska ugodowego wobec Kozaków oddala

go jednak od ksi´cia. Uczestniczy w rokowa-

niach i pertraktacjach z powstaƒcami. Zauwa˝o-

ny pod Beresteczkiem przez Stefana Czarniec-

kiego, zaczyna robiç wojskowà karier´. Zostaje

rotmistrzem choràgwi kozackiej, a potem pu∏-

kownikiem. Na poczynania wojenne Machow-

skiego skar˝y si´ Chmielnicki piszàc w suplice

do Jana Kazimierza (1653): ichmç p. Czarniecki

i p. Machnowski, którzy napad∏szy miast niema-

∏o znieÊli i ludzi niewinnych pozabijali. W czasie

szwedzkiego „potopu” nale˝y do organizato-

rów ruchu powstaƒczego. Jego nazwisko znaj-

duje si´ wÊród podpisów konfederacji tyszo-

wieckiej i ∏aƒcuckiej. Wraz z Czarnieckim

uczestniczy w wyprawie w Sandomierskie, w bi-

twie pod Go∏´biem i Warkà. W 1664 roku zosta-

Scena z „Ogniem i mieczem”

Abdank
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M
Magnus
Makowiecka

By∏a ma∏ego wzrostu,
a okràgluchna jak k∏´bek
nici; mówi∏a zaÊ wybitnym
rusiƒskim akcentem

je wyznaczony na stanowisko g∏ównego komi-

sarza do spraw rozruchów na Brac∏awszczyênie

i w Czehryƒskiem. Dzi´ki zabiegom dyploma-

tycznym oraz talentowi dowódcy zwyci´˝a pod

Bia∏à Cerkwià (1664), co przesàdza o upadku

powstania. W czasie rokoszu Lubomirskiego

uchodzi za gorliwego zwolennika dworu. Wy-

znaczony w 1666 roku do komisji hibernowej,

zostaje znienacka zaatakowany przez Doro-

szenk´ i Tatarów pod Brani∏owem, gdzie pono-

si sromotnà kl´sk´ i dostaje si´ do niewoli (na

1,5 roku). Nie˝yczliwi podawali jego pijaƒstwo

jako jednà z przyczyn kl´ski. Uczestniczy jesz-

cze w bezowocnych pertraktacjach z Rosjà

o wydanie Kijowa (1669). W roku kl´ski kamie-

nieckiej ju˝ najprawdopodobniej nie ˝y∏. Uruski

nazywa go dobrym ˝o∏nierzem, lecz z∏ym wo-

dzem.

Gdyby jednak chodzi∏o o jakiegoÊ Machnickie-

go, to warto wspomnieç, i˝ herbarze odnoto-

wujà dwie rodziny tego nazwiska — kaszubskà

herbu Pó∏kozic odmienny i wyst´pujàcà na Rusi

Czerwonej herbu Starykoƒ.

Magnus graf (P, I)
szwedzki dostojnik na Litwie, pozostajàcy

w konflikcie z ks. Januszem Radziwi∏∏em.

Zob. Magnus Gabriel De la Gardie

Maj (PW)
uczestniczy∏ w bitwie pod Chocimiem (9 XI

1673) — zabity podczas wst´pnych harców.

Tylko jedna rodzina nosi∏a to nazwisko, a pie-

cz´towa∏a si´ herbem Starykoƒ. Pochodzili

z Ma∏opolski; Stanis∏aw by∏ kasztelanem wiÊlic-

kim (1703).

Makowiecka Anna, (PW)

stolnikowa latyczowska 
siostra pana Micha∏a Wo∏odyjowskiego, wy-

chowujàca dwie prawie doros∏e niewiasty:

Krzysi´ Drohojowskà i Barbar´ Jeziorkowskà.

By∏a ma∏ego wzrostu, a okràgluchna jak k∏´-
bek nici; mówi∏a zaÊ wybitnym rusiƒskim ak-
centem. Przyby∏a do Warszawy przed sejmem

konwokacyjnym 1668 roku i przyj´∏a goÊcin´

w dworku nieobecnego Ketlinga, gdzie rezy-

dowali Wo∏odyjowski i Zag∏oba. Dworek Ke-

tlinga sta∏ 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, nie-

zr´cznych intryg Zag∏oby, wreszcie spotkania

Krzysi i Ketlinga oraz mi∏osnych oÊwiadczyn

Basi i Wo∏odyjowskiego, a w konsekwencji —

Basia, Krzysia, pani Makowiecka i Wo∏odyjowski (Magdalena Zawadzka , Barbara Brylska, Hanka Bielicka  i Tadeusz
¸omnicki) w „Panu Wo∏odyjowskim”

Starykoƒ
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M
Makowiecki
Maksymilian 

Pierwowzorem 
powieÊciowego stolnika by∏
autentyczny szwagier pana
Micha∏a Wo∏odyjowskiego 
— Stanis∏aw z ¸ukoszyna 
Wielkiego Makowiecki 

Krzysi i Ketlinga. W 1672 roku przetrwa∏a

(wraz z Basià Wo∏odyjowskà i innymi szla-

chetnymi paniami) obl´˝enie Kamieƒca

w klasztorze panien dominikanek (podobnie

jak autentyczna pani Makowiecka, która na

dodatek opiekowa∏a si´ wiekowym Wo∏ody-

jowskim-seniorem). Wywód — zob. ni˝ej.

Makowiecki Stanis∏aw, 
stolnik latyczowski (PW)
szwagier Micha∏a Wo∏odyjowskiego, opiekun

sierot — Basi Jeziorkowskiej i Krzysi Droho-

jowskiej (które nazywa∏y go wujko), przyje-

cha∏ na elekcj´ Micha∏a Korybuta razem z pa-

nem Micha∏em i zatrzyma∏ si´ — jak jego ˝o-

na i szwagier — w dworku Ketlinga. W 1672

roku przetrwa∏ (wraz z Basià Wo∏odyjowskà

i innymi szlachetnymi paniami) obl´˝enie Ka-

mieƒca w klasztorze panien dominikanek.

Nie pozosta∏ jednak bierny — by∏ cz∏onkiem

rady wojennej obrony Kamieƒca w 1672 roku.

Trzy rodziny tego nazwiska piecz´towa∏y si´

Do∏´gà, Lubiczem i Pomianem. Z Podolem

zwiàzani jednak byli przede wszystkim ci ostat-

ni, pierwotnie osiadli na Kujawach. Pierwowzo-

rem powieÊciowego stolnika by∏ autentyczny

szwagier pana Micha∏a Wo∏odyjowskiego —

Stanis∏aw z ¸ukoszyna Wielkiego Makowiecki

(† po 1699) herbu Pomian, stolnik latyczowski

(choç dopiero od 1673), elektor (1674 i 1697),

podstarosta i s´dzia grodzki kamieniecki

(1699). By∏ te˝ autorem „Relacyi Kamieƒca

wzi´tego przez Turków w roku 1672, opisanej

wierszem polskim...”, b´dàcej dla Sienkiewicza

podstawowym êród∏em do opisu obrony miasta

i twierdzy (z „Relacyi” pochodzi zdecydowana

wi´kszoÊç nazwisk obroƒców i szczegó∏ów

anegdotycznych). Ta mo˝na w swoim czasie ro-

dzina wyda∏a kilku senatorów, wÊród nich Rafa-

∏a († 1689), rotmistrza, kasztelana sanockiego

(1676) i kamienieckiego (1678), uczestnika wo-

jen na Ukrainie i ze Szwedami w czasie „poto-

pu”, który nie bra∏ jednak udzia∏u w obronie

Kamieƒca, chocia˝ czynny by∏ wówczas na Po-

dolu, a w 1673 roku uczestniczy∏ w wyprawie

chocimskiej.

Maksym (OiM, I)
s∏uga Kurcewiczów w Roz∏ogach.

Maksymilian (P, III)
wyst´puje w porównaniu Sobiepana: Euqus
Polonus sum, nic wi´cej, co ? Alem u siebie.
Ja Zamoyski, a on król szwedzki... A Maksymi-
lian by∏ austriacki, co?

Latyczów

Pomian

Chodzi tu oczywiÊcie o króla Austrii Maksymiliana

III Habsburga, panujàcego w latach 1602–1618.
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M
Malawski 
Maƒkowscy

Malawski (P, III)
˝o∏nierz Czarnieckiego, poleg∏ w bitwie pod

Go∏´biem (8 II 1656), gdzie dzielnie zwar∏ si´

z ks. biponckim, czyli palatynem Zweibrücken

Adolfem Janem, brat króla Karola Gustawa. 

Postaç wspomniana przez Wespazjana Kochow-

skiego: 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, Ma-

lawski, Rudawski i inni.

Jedyna szlachecka rodzina Malawskich nosi

herb Pomian, a wywodzi si´ z P∏ockiego, choç

póêniej szeroko rozrodzi∏a si´ po kraju. èród∏a

notujà Malawskiego nieznanego imienia, po-

rucznika wojsk litewskich, który tak˝e poleg∏

w walce ze Szwedami, ale w 1705 roku.

Ma∏achowski Zachariasz (P, II)
zakonnik, uczestnik obrony Jasnej Góry

w 1655 roku, postawiony nad stra˝ami (ra-

zem z o. Dobroszem), pos∏owa∏ równie˝ (z o.

B∏eszyƒskim, lektorem filozofii) do jenera∏a

Millera, który kaza∏ ich obu uwi´ziç, a potem

w gniewie skaza∏ na Êmierç, by jednak w koƒ-

cu uwolniç.

Epizod z udzia∏em o. Macieja B∏eszyƒskiego,

lektora filozofii i Zachariasza Ma∏achowskiego

powtarza Sienkiewicz wiernie za „Nowà Gigan-

tomachià” o. Augustyna Kordeckiego. Cztery

rodziny szlacheckie tego nazwiska piecz´towa-

∏y si´ herbami Gryf, Grzyma∏a, Na∏´cz i Prus II.

Ma∏achowscy herbu Na∏´cz otrzymali w latach

1800 i 1894 dziedziczne tytu∏u hrabiowskie

w Galicji, a w latach 1844 i 1852 w Rosji. 

Ma∏yszko (PW)
dowódca kozacki. Wiosnà 1672 roku rozgro-

mi∏ go pan Wo∏odyjowski, s∏u˝àc z panem

Motowid∏à pod rozkazami pana podlaskiego. 

Jak wielu innych dowódców kozackich, móg∏

wywodziç si´ z rodziny szlacheckiej — herbu

Abdank lub Godziemba. Obie notowano na

kresach, obie nie odegra∏y wi´kszej roli i na

pewno nie nale˝a∏y do znaczàcych. To samo na-

zwisko nosi∏ Tomasz († 1790), kanonik przemy-

ski, doktor filozofii, historyk i poeta. 

Maƒkowscy  dwaj (OiM, II) 
uczestnicy obrony Zbara˝a, zgin´li w czasie

potyczki podjazdu pisarza koronnego Siera-

kowskiego pod Czo∏haƒskim Kamieniem.

J. Suchodolski, Obrona Cz´stochowy

Prus II

Grzyma∏a
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M
Maria Ludwika
Matczyƒski

Wed∏ug êród∏a z epoki: W pi´ci milach od obo-

zu naszego pod Czo∏chaƒskim Kamieniem,

podjazd nasz wsparto, mianowicie Choràgiew

JM. Pana Jarosza Pig∏owieckiego. Towarzystwa

29 i czeladzi nie ma∏o, jednych pobi∏a, drugich

˝ywcem pobra∏a Orda. Mi´dzy którem Pan Ole-

xicz m∏ody zginà∏. Panów Maƒkowskich dwóch

zabito, trzeciego postrzelono. Die 9 Julii (1649)

Maƒkowscy z trzech ró˝nych rodzin piecz´to-

wali si´ Jastrz´bcem, Prawdzicem i Zarembà.

Najbardziej znani byli ci ostatni (tytu∏ hrabiów

papieskich — 1887), ale z Rusià zwiàzani raczej

pierwsi.

Maria Ludwika (P, I-III)
królowa Polski, ˝ona W∏adys∏awa IV i Jana Ka-

zimierza, zwana przez Sienkiewicza konse-

kwentnie Marià Ludwikà, choç w istocie u˝y-

wa∏a tych imion w odwrotnej kolejnoÊci. Zob.

Ludwika Maria Gonzaga..

Markos-Szeluta (PW)
jeden z harcowników pierwszego dnia obl´-

˝enia Kamieƒca Podolskiego w 1672 roku. 

Trudno dociec, o przedstawiciela jakiej rodziny

tu chodzi. Istnia∏a rodzina o nazwisku Szeluta

Werofkin herbu Kalwaryja, wywodzàca si´ od

bojara smoleƒskiego, który za W∏adys∏awa IV

przeniós∏ si´ na Litw´ i odniós∏ znaczne zas∏ugi.

Spotykamy te˝ Markusów herbu Ogoƒczyk. Byç

mo˝e chodzi tu o jakiegoÊ Szelut´ o przydom-

ku „Markos”?

Maszkiewicz Bogus∏aw (OiM, I) 
dworzanin i kronikarz ks. Jeremiego WiÊnio-

wieckiego: (...) ˝o∏nierz dobry, choç m∏ody,
a zarazem cz∏owiek uczony, który t´ wypraw´
równie˝ jak i inne pochody ksià˝´ce opisa∏.

Bogus∏aw Kazimierz Maskiewicz († 1683), her-

bu Odrowà˝, pose∏ sejmowy, pami´tnikarz. Od

wczesnej m∏odoÊci pokojowiec i dworzanin —

kolejno ks. Bogus∏awa Radziwi∏∏a, Franciszka

Zebrzydowskiego i ks. Jeremiego WiÊniowiec-

kiego, z którym odby∏ jesienià 1647 roku po-

dró˝ na Zaporo˝e, opisanà dok∏adnie w pami´t-

niku. Wraz z ksi´ciem prze˝ywa jego ukraiƒskà

epopej´ roku 1648, walczàc pod Niemirowem,

Machnówkà i Konstantynowem. Opuszcza Wi-

Êniowieckiego w Zbara˝u (gdzie mimo obietni-

cy nie powraca) i zaciàga si´ w trzy konie do

choràgwi husarskiej Bogus∏awa Radziwi∏∏a, wal-

czy (pod wodzà ks. Janusza Radziwi∏∏a) w 1649

roku pod Mozyrzem, Bobrujskiem i ¸ojowem.

W czasie „potopu” najpewniej trzyma∏ si´ nadal

ks. Bogus∏awa. W nast´pnych latach pos∏owa∏

na sejmy (np. 1669, kiedy to s∏u˝y∏ Pacom), by∏

wojskim nowogródzkim (1673), ale zrzek∏ si´

tej godnoÊci w zwiàzku ze staraniami o pisar-

stwo ziemskie nowogródzkie, którego w koƒcu

nie otrzyma∏. Na prze∏omie lat 70. i 80. wycofa∏

si´ z ˝ycia publicznego, s∏ynà∏ natomiast jako

orator na wszelkich uroczystoÊciach rodzin-

nych. W ciàgu ca∏ego ˝ycia prowadzi∏ Maskie-

wicz notatki, na podstawie których zredagowa∏

pod koniec ˝ycia dwa obszerne pami´tniki do-

tyczàce lat 1643–1649 i 1660 roku. Sà one cen-

nym êród∏em historycznym, aczkolwiek trudno

uwa˝aç Maskiewicza, podobnie jak Paska, za

„cz∏owieka uczonego”, jakim przedstawi∏ go

Sienkiewicz.

Byli i inni Maskiewiczowie, w tym Samuel

(† ok. 1640), porucznik husarski, podwojewo-

dzi nowogródzki, równie˝ pami´tnikarz.

Matczyƒski (PW)
razem z panem ˚ukiem sprawowa∏ rzàd na

armatà  przy bramie ¸uckiej pod komendà

pana Grodeckiego w czasie obl´˝enia Ka-

mieƒca w 1672 roku.

Nazwisko to pojawia si´ w „Trylogii” co prawda

zdawkowo, lecz zapewne nieprzypadkowo.

Choç nic nie wiemy o udziale Marka Matczyƒ-

skiego († 1697) w obronie Kamieƒca, to jednak

by∏a to postaç dla epoki Jana III znaczàca. Po-

chodzi∏ z rodziny ma∏opolskiej herbu Jastrz´-

biec, która z koƒcem XVI w. osiad∏a na Rusi

Czerwonej. Dopiero jednak Marek, trwale zwià-

zawszy si´ z Sobieskimi zrobi∏ wielkà (jak na

Êredniego szlachcica) karier´, osiàgajàc godno-

Êci podskarbiego wielkiego koronnego

(1689–1693) i wojewody ruskiego (1693; wcze-

Êniej by∏ i be∏skim). Przez wiele lat czynny ˝o∏-

nierz (zaczyna∏ ju˝ pod Zborowem przeciw Ko-

zakom w 1649 roku), nie by∏ nigdy wybitnym

dowódcà, potrafi∏ jednak umiej´tnie s∏u˝yç

swym protektorom z Janem III na czele (urato-

wa∏ królowi ˝ycie w pierwszym dniu tragicznej

bitwy pod Parkanami; 7 X 1683). Nale˝a∏ do

grupy „nowych ludzi” Sobieskiego — wiernych

regalistów pozbawionych jednak wp∏ywów

wÊród szlachty. Mimo i˝ zgromadzi∏ ogromny

majàtek, uchodzi∏ za cz∏owieka wyjàtkowo bez-

interesownego (pozosta∏ bez˝enny), co wydajà

si´ potwierdzaç jego zapisy testamentowe, nie-

zwykle hojne dla armii koronnej. Ciekawa, do

dzisiaj nie doÊç znana postaç. Z tej samej rodzi-

ny pochodzi∏ Konstanty († 1898), powstaniec

Godziemba

Na prze∏omie lat 70. i 80. 
wycofa∏ si´ z ˝ycia 
publicznego, s∏ynà∏ 
natomiast jako orator na
wszelkich 
uroczystoÊciach rodzinnych.
W ciàgu ca∏ego ˝ycia 
prowadzi∏ Maskiewicz 
notatki, na podstawie 
których zredagowa∏ pod 
koniec ˝ycia dwa obszerne
pami´tniki



i spiskowiec, mimo swej zamo˝noÊci wcià˝ ak-

tywny w kolejnych spiskach, zrywach i ruchach

niepodleg∏oÊciowych. 

Mazarin (P, II)
wedle s∏ów samego ks. Bogus∏awa Radziwi∏-

∏a, mia∏ o nim powiedzieç, ˝e w intrydze
i przebieg∏oÊci nie ma równego na ca∏ym
dworze francuskim.

Giulio (Julius) Mazarin (Mazzarini) († 1659),

z pochodzenia W∏och; ksià˝´ Nevers (1659)

kardyna∏, od 1640 roku w s∏u˝bie francuskiej.

Poczàtkowo wspó∏pracownik kardyna∏a A. Ri-

chelieu, a po jego Êmierci (1642) opiekun ma-

∏oletniego Ludwika XIV. Doprowadzi∏ do dalsze-

go wzmocnienia mi´dzynarodowej pot´gi Fran-

cji (pokoje — westfalski 1648 i pirenejski 1659).

Bezwzgl´dny polityk i dyplomata, wspó∏twórca

podstawy pod absolutystyczne rzàdy Ludwika XIV.

Mazowieccy (P, II)
drobna zaÊciankowa szlachta podlaska, która

na ochotnika stawi∏a si´ w obozie konfedera-

tów pod Bia∏ymstokiem.

Dawna rodzina mazowiecka z ziemi dobrzyƒ-

skiej, herbu Do∏´ga. Micha∏ (XVII w.) by∏ s´dzià

i pos∏em ziemi dobrzyƒskiej, a W∏adys∏aw († po

1813) marsza∏kiem dobrzyƒskim konfederacji

barskiej. Wed∏ug J´drzeja Kitowicza by∏ chudym

pacho∏kiem ale odwa˝nym i determinowanym

na wszystko. W pierwszej Rzeczypospolitej Ma-

zowieccy niczym szczególnym si´ nie wyró˝nia-

li, ale zapewne to z tej rodziny pochodzi Tade-

usz Mazowiecki, pierwszy premier III Rzeczy-

pospolitej.

Medyk (P, III)
wedle relacji kapitana von Rössela — wezwa-

ny z powody febry do ks. Bogus∏awa Radzi-

wi∏∏a — chcia∏ mu z poczàtku dawaç ró˝ne
prezerwatywy, ale w∏aÊnie po pierwszej zda-
rzy∏ si´ zaraz paroksyzm (...) Ksià˝´ Bogus∏aw
kaza∏ te˝ rzucaç medykiem w przeÊcierad∏ach
i to mu pomog∏o, bo medyk sam febry ze stra-
chu dosta∏.

Mellechowicz Azja (PW)
Nie jest to — jak mo˝na by przypuszczaç — ca∏-

kowicie fikcyjne nazwisko. Herbarze notujà

w XVIII wieku na Podlasiu rodzin´ Melechowi-

czów herbu Korczak. Nic bli˝szego o nich nie

wiadomo. Zob. Tuhaj-bejowicz Azja.

Miaskowscy 
herbów Leliwa i Boƒcza
Wedle niektórych êróde∏ wszyscy Miaskowscy

stanowili jednà kaszubskà rodzin´ o nazwisku

Miastkowski, herbu Leliwa. Z czasem jedna ich

ga∏àê zmieni∏a herb na Boƒcz´ i przenios∏a si´

do Wielkopolski, gdzie si´gn´∏a po kilka godno-

Êci senatorskich. Równie˝ Leliwici rozrodzili si´

z czasem po ca∏ej Koronie. Z tych ostatnich po-

chodzili m.in.: Kasper († 1622), wybitny poeta,

Zygmunt († 1647), dominikanin, biskup cher-

soƒski, ¸ukasz Kazimierz († ok. 1654), s´dzia

ziemski podolski, pose∏ sejmowy, autor relacji

wojennych, Andrzej († 1668), opat przem´cki

i trzemeszeƒski, sekretarz wielki koronny, pose∏

do Turcji. 

Miaskowskich herbu Boƒcza reprezentowali

godnie: Adrian († 1683), pose∏ sejmowy, kaszte-

lan Êremski, Adrian († 1737), prowincja∏ jezu-

itów, Augustyn Jan († po 1781), konfederat bar-

ski, sybirak, Józef († 1804), pierwszy i zarazem

ostatni biskup warszawski. 

Z tych rodzin w „Trylogii” wyst´pujà:

Miaskowski Maksymilian (P, I)
kasztelan krzywiƒski, jeden z dygnitarzy od-

powiedzialnych za haniebnà kapitulacj´ pod

UjÊciem w 1655 roku.

Maksymilian z Poƒca († 1670), pozostawi∏ pi´-

ciu synów z Urszuli Potulickiej, m.in. Wojciecha

Maksymiliana († 1763), wojewod´ kaliskiego,

sam jednak niczym szczególnym si´ nie wyró˝-

ni∏, a kasztelanem krzywiƒskim zosta∏ (wbrew

datowaniu Sienkiewicza) dopiero w 1661 roku.
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Mias(t)kowski Wojciech (OiM, II)
podkomorzy lwowski, cz∏onek komisji trakta-

towej Rzeczypospolitej wys∏anej do Chmiel-

nickiego. 

Pochodzi∏ z rodziny herbu Leliwa († ok. 1654).

Zaufany dworzanin Zygmunta III, podkomorzy

lwowski (1637), ceniony pose∏ sejmowy i dyplo-

mata, pose∏ do cesarza (1638) i su∏tana (1640),

który w lutym 1649 roku by∏ jednym z czterech

komisarzy, wraz z wojewodà Adamem Kisielem

pos∏ujàcych do Chmielnickiego — uzyskali oni

jedynie rozejm do Zielonych Âwiàtek (co szcze-

gó∏owo opisuje Sienkiewicz). Walczy∏ pod Zbo-

rowem jako pu∏kownik pospolitego ruszenia

ziemi lwowskiej — zosta∏ tam ranny i straci∏

wielu ˝o∏nierzy. Autor „Dyjaryjusza legacyjej do

Turek W. M-ego (...) w którym si´ opisuje (...)

drog´ od wyjazdu z Kamieƒca a˝ do powrotu”

oraz „Dyjaryjusza podró˝y do Perejes∏awia

i traktowania tamtejszego z Chmielnickim pa-

nów komisarzów polskich”, wydanych dopiero

w XIX wieku. 

Miazga herbu Prus (PW)
jeden z harcowników pierwszego dnia obl´-

˝enia Kamieƒca Podolskiego w 1672 roku.

Który w ca∏ym p´dzie konia umia∏ w∏ócznià
pierÊcieƒ przenizaç.

W herbarzach mo˝na — choç z trudem — zna-

leêç to doÊç niezwyk∏e nazwisko, jednak bez

podania herbu, który — co z kolei jest w „Trylo-

gii” rzadkoÊcià — podaje sam Sienkiewicz.

Micha∏ Korybut WiÊniowiecki,
król Polski (P, II; PW)
syn ks. Jeremiego WiÊniowieckiego i Gryzeldy

z Zamoyskich (siostry Jana), po Êmierci swego

s∏awnego ojca zosta∏ otoczony opiekà najpierw

przez królewicza Karola Ferdynanda, a potem

samà par´ królewskà. Otrzyma∏ staranne wy-

kszta∏cenie, zna∏ osiem j´zyków (polski, ruski,

francuski, niemiecki, w∏oski, turecki, tatarski

i ∏acin´), ale jak powiedzia∏ profesor W∏adys∏aw

Konopczyƒski — w ˝adnym z nich nie mia∏ nic

ciekawego do powiedzenia. By∏ ˝ar∏oczny, szyb-

ko wy∏ysia∏, mia∏ liczne defekty fizyczne i niena-

dzwyczajnà urod´ (Marysieƒka nazywa∏a go

wr´cz „ma∏pà”). W czasie „potopu” towarzyszy∏

królewskiej parze na Âlàsku (a wi´c nie by∏o go

wówczas w ZamoÊciu, jak to opisuje Sienkie-

wicz), potem kontynuowa∏ edukacj´ zagranicà.

W 1669 roku, nie majàc jeszcze 30 lat, a tak˝e

˝adnych zas∏ug, urz´dów, doÊwiadczeƒ wojsko-

wych, bogactw, a nawet ˝ony (podejrzewano go

o impotencj´ bàdê homoseksualizm!) i szcze-

gólnych ambicji osobistych, zostaje nieoczeki-

wanie dla wszystkich, a zapewne i dla siebie sa-

mego, królem Polski. Na tron wynoszà go nie
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tyle walory osobiste, co szczególna sytuacja kra-

ju i poparcie mas szlacheckich, zmobilizowa-

nych przez zr´cznà akcj´ podkanclerzego ko-

ronnego Andrzeja Olszowskiego (zob.), opisa-

nà przez Sienkiewicza. Przysz∏o mu rzàdziç

w wyjàtkowo trudnym okresie dla Polski i zma-

gaç si´ z bezustannà opozycjà magnackiego

skrzyd∏a „malkontentów” (nale˝a∏ do nich m.in.

Jan Sobieski, wówczas hetman wielki koronny),

konsekwentnie dà˝àcych do z∏o˝enia go z tro-

nu. Pozbawiony energii i szczególnych talen-

tów, polityk´ zagranicznà odda∏ w r´ce Olszow-

skiego, sam walczàc z opozycjà wewn´trznà,

która zdominowa∏a krótki okres jego rzàdów,

wielokrotnie ˝àdajàc wprost jego abdykacji.

W obliczu groêby wojny tureckiej w 1672 roku,

gdy prymas Pra˝mowski zuchwale ponowi∏ to

˝àdanie, Micha∏ Korybut potrafi∏ jednak zdobyç

si´ na m´skà odpowiedê: Wiem, ˝eÊ waszmoÊç

mnie jeden koronowa∏, ale nie jeden wybiera∏.

Je˝eli wszyscy na to pozwolà i zgodzà si´, barzo

rad do tych˝e r´ku oddam, z których wzià∏em

koron´, przez co przynajmniej ujd´ tantam se-

rvitutem od was, którzy mnie nie tylo ani jako

pana, ale nawet ani jako ksi´cia staro˝ytnej fa-

milii, ani jako równego sobie traktujecie. Efek-

tem tej wewn´trznej walki by∏o powo∏anie

wkrótce potem konfederacji go∏´bskiej w obro-

nie króla, a szczebrzeszyƒskiej — wymierzonej

przeciw niemu. Zagro˝enie zewn´trzne (ju˝

wiosnà 1672 roku pad∏ Kamieniec Podolski) do-

prowadzi∏o do chwilowego zawieszenia broni,

a Micha∏ Korybut próbowa∏ skoncentrowaç si´

na akcji wojskowej przeciw Turcji, wyruszajàc

jesienià 1673 roku do Lwowa, by stanàç na cze-

le wojska. Zbyt chory, by iÊç dalej (wyprawa ta

zakoƒczy∏a si´ Êwietnym zwyci´stwem pod

Chocimiem), zda∏ dowództwo Sobieskiemu

i wkróce potem zmar∏. Przez historyków oce-

niany by∏ negatywnie. Przypadkowo wyniesiony

na tron, nie mia∏ ani odpowiednich zdolnoÊci,

ani wystarczajàcego zaplecza politycznego, by

podo∏aç swej nie∏atwej roli, którà komplikowa-

∏a jeszcze trudna sytuacja zewn´trzna Rzeczy-

pospolitej. JeÊli przez wybór Micha∏a szlachta

chcia∏a sp∏aciç d∏ug, który Rzeczpospolita zacià-

gn´∏a wobec Jeremiego, to rzàdy syna by∏y wy-

mownym dowodem na to, i˝ historia nie zna

poj´cia sprawiedliwoÊci, czasu nie chce zatrzy-

maç, a b∏´dów naprawiç.

Król Micha∏ by∏ ˝onaty (1670) z arcyksi´˝niczkà

austriackà Eleonorà Marià Józefà († 1697), ale

dzieci nie mia∏. Królowa cieszy∏a si´ jednak

w Polsce jak najlepszà opinià, by∏a lojalna, roz-

sàdna i ˝yczliwa. Po Êmierci Micha∏a Korybuta

wysz∏a ponownie za mà˝ za ksi´cia Lotaryngii

Karola V, któremu powi∏a szeÊcioro dzieci. Jej

wnukiem by∏ cesarz austriacki Franciszek I,

uczestnik pierwszego rozbioru Polski.

Anonimowy wierszopis tak podsumowa∏ krót-

kie rzàdy króla Micha∏a:

Obranie cudem, Królestwo k∏opotem,

Szkodà z∏e rady, a szelàgi z∏otem,

Sejmy niezgodà, ˚ona uràganiem,

Dwór nieporzàdkiem, s∏udzy oszukaniem,
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Senat niedbalstwem, Warszawa wi´zieniem,

Wiedeƒ pedantem, obóz uprzykrzeniem,

Prymas skaraniem, Kamieniec nies∏awà,

Izba pociechà, strojenie zabawà,

Turczyn nieszcz´Êciem, Go∏àb g∏upstwa 

Êwiadkiem,

Lwów Êmiercià, a Êmierç nieszcz´Êcia ostatkiem.

To by∏ mój ˝ywot, wi´cej nic nie zna∏em,

Nie wiem, czym królem, wiem, ˝em by∏ 

Micha∏em.

Micha∏ko (P, III)
paƒszczyêniany ksi´˝y pacho∏, który w 1656

roku, w czasie kampanii Czarnieckiego prze-

ciw Karolowi Gustawowi, da∏ znaç polskiej

przedniej stra˝y o obecnoÊci króla szwedzkie-

go w Rudniku. Skory do walki deklarowa∏:

Nie chc´ nijakiej nagrody, jeno ˝eby mi wiel-
mo˝ny pan oficer „siabl´” daç kaza∏. Szanda-

rowski odniós∏ druzgocàce zwyci´stwo,

a podczas bitwy Micha∏ko stawa∏ jak równy

z równymi i zdoby∏ szwedzki królewski sztan-

dar, za co pan Czarniecki obieca∏ mu po woj-

nie szlachectwo (By∏eÊ ksi´˝y, ale b´dziesz
swój w∏asny!). Micha∏ko bra∏ równie˝ udzia∏

w zwyci´skiej bitwie pod Warkà w kwietniu

1656 roku. Jest w „Trylogii” jedynym przyk∏a-

dem nagrodzonego ch∏opskiego patriotyzmu. 

Micha∏ko (a tak˝e: Michalski, Micha∏ek), (ur.

ok. 1635), syn ch∏opa spod Tucholi, z zawodu

m∏ynarz, dowódca oddzia∏u partyzanckiego na

Pomorzu, walczàcego przeciw Szwedom w la-

tach 1657–1660. W 1656 roku wcielony si∏à do

regimentu rajtarskiego gen. Stenbocka, dos∏u-

˝y∏ si´ w nim stopnia kaprala. Latem nast´pne-

go roku wpad∏ w pobli˝u Rawy w r´ce jednego

z polskich podjazdów i odtàd podjà∏ na Pomo-

rzu walk´ partyzanckà, uczestniczàc m.in. w po-

wa˝nych obl´˝eniach. Niezwykle odwa˝ny,

a przy tym zami∏owany w ryzyku i opatrzony ta-

lentami organizatorskimi oraz taktycznymi,

dzia∏a∏ w rejonie doskonale sobie znanych Bo-

rów Tucholskich, a zw∏aszcza Cz∏uchowa, który

zdoby∏ i obra∏ sobie na g∏ównà siedzib´. Zimà

1657–1658 dzia∏a∏ na ziemi che∏miƒskiej, gdzie

broniàc Starogrodu, podda∏ si´ Szwedom, któ-

rzy niezgodnie z warunkami kapitulacji zatrzy-

mali Micha∏k´ jako jeƒca i postawili przed sà-

dem wojennym za dezercj´. Uratowany dzi´ki

osobistej interwencji Jana Kazimierza (król za-
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grozi∏ represjami na szwedzkich jeƒcach), który

zatwierdzi∏ samozwaƒczy tytu∏ Micha∏ki jako

„rotmistrza ochotników” i (podobno) podniós∏

do stanu szlacheckiego na sejmie 1658 roku. Po

zwolnieniu z niewoli Micha∏ko dzia∏a∏ nadal na

Pomorzu, m.in. pod komendà pisarza polnego

Jana Sapiehy i chorà˝ego koronnego Jana So-

bieskiego, przyczyniajàc si´ znacznie do zdoby-

cia Grudziàdza (1659) i blokady Malborka

(1660). Dalsze jego losy nie sà znane. Sienkie-

wicz wykorzysta∏ nieliczne wiadomoÊci o Mi-

cha∏ce (zaczerpni´te prawdopodobnie ze zbio-

ru praw „Volumina Legum”, gdzie jest mowa

o nobilitacji), ale przeniós∏ jego dzia∏alnoÊç

w inne miejsce — z Pomorza do Ma∏opolski.

Mielecki (P, II)
zakonnik, uczestnik obrony Jasnej Góry

w 1655 roku, jeden ze starszych w zgroma-
dzeniu, a przy tym dawny ˝o∏nierz. Na pierw-

szej naradzie, po nadejÊciu wojsk szwedz-

kich, przestrzega∏ przed dwulicowoÊcià prze-

ciwników, potem ustanowiony dowódcà

baszty zachodniej (razem z panem Miko∏ajem

Krzysztoporskim).

Stara, senatorska rodzina herbu Gryf, stanowià-

ca pierwotnie jeden dom z Branickimi tego˝

herbu, nazwisko wzi´li od miejscowoÊci Mielec

(obecnie miasto) w woj. sandomierskim. W XVI

wieku nale˝eli do najwi´kszych rodzin magnac-

kich, ale po wygaÊni´ciu najbogatszych linii, po-

zostali spadli do skromnej pozycji. Do najbar-

dziej znanych Mieleckich nale˝eli: Jan († 1561),

wojewoda podolski i marsza∏ek wielki koronny,

rotmistrz obrony potocznej, Sebastian

(† 1574), kasztelan krakowski, Miko∏aj

(† 1585), hetman wielki koronny i wojewoda

podolski.

Istnia∏a równie˝ inna znana rodzina togo nazwi-

ska (czasem pisanego Miel´cki) herbu Cio∏ek,

wywodzàca si´ ze Âlàska, w cz´Êci konsekwent-

nie kalwiƒska.

Mieleszko (P, I)
pu∏kownik komputu litewskiego pod komen-

dà ks. Janusza Radziwi∏∏a — na uczcie w Kiej-

danach, po og∏oszeniu przyj´cia szwedzkiego

protektoratu, stanà∏ po jego stronie. Pomimo

dotrzymanej Radziwi∏∏om wiernoÊci, nazwi-

sko Mieleszki pada raz jeszcze i to w niezbyt

przychylnym kontekÊcie, gdy w rozmowie

z Kmicicem w Pilwiszkach ks. Bogus∏aw Ra-

dziwi∏∏ krytykuje ustrój polityczny Rzeczypo-

spolitej: (...) kto nas upewni, ˝e po Wazach
nie przyjdzie szlachcie fantazja do g∏owy po-
sadziç na stolcu królewskim i wielkoksià˝´-
cym choçby pana Harasimowicza albo jakiego
pana Mieleszk´, albo jakiego pana Pieg∏asie-
wicza z Psiej Wólki. Tfu!
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Stara i rozrodzona wo∏yƒsko-litewska rodzina

herbu Korczak, piszàca si´ tak˝e Meleszko i Me-

leszkowicz. Wyda∏a kilku rotmistrzów królew-

skich i urz´dników ziemskich, a tak˝e jednego

senatora — Jana Eliasza († 1622), kasztelana

brzeskiego litewskiego (1610), a nast´pnie

smoleƒskiego (1615).

Mierzejewski Aleksander (P, I)
dworzanin króla Kazimierza, czasowo bawià-
cy w Kiejdanach, uczestnik narady poprze-

dzajàcej og∏oszenie przyj´cia przez ks. Janu-

sza Radziwi∏∏a protektoratu szwedzkiego.

Mierzejewscy herbu Szeliga (czasem te˝: Mie-

rzeƒscy) — licznie rozrodzeni w ziemi ∏om˝yƒ-

skiej, od XVII wieku pojawiajà si´ równie˝ na Li-

twie i Podolu, gdzie z czasem uroÊli w pot´g´,

osiàgajàc nawet w XVIII wieku godnoÊci sena-

torskie. Aleksander Mierzejewski to postaç au-

tentyczna — dworzanin królewski, u˝ywany od

niego (Jana Kazmierza) do ró˝nych spraw pu-

blicznych — jak pisze Uruski. RzeczywiÊcie bra∏

udzia∏ w naradzie kiejdaƒskiej i podpisa∏ akt

poddania Litwy Szwedom. 

Istnieli te˝ Mierzejewscy herbów Leszczyc i Lu-

bicz, ale nie odegrali wi´kszej roli historycznej.

Migurski (OiM, I)
towarzysz spod choràgwi ks. Jeremiego Wi-

Êniowieckiego.

Uruski odnotowuje to nazwisko na prze∏omie

XVIII/XIX wieku, ale nie podaje herbu. W XIX

wieku g∏oÊny jest Wincenty Maciej († 1862),

uczestnik powstania listopadowego, emigrant,

emisariusz i zes∏aniec na Syberi´, skàd próbo-

wa∏ uciekaç w 1840 roku — jego g∏oÊna historia

zosta∏a opisana przez Lwa To∏stoja w utworze

„Za co?”. Autor „Pami´tników z Syberii” (1863).

Miller Burchard (P, II–III)
jenera∏ szwedzki, dowódca obl´˝enia Jasnej

Góry, s∏awny z tego, i˝ w czasie wojny zdoby∏

wiele miast i twierdz, co zyska∏o mu przydo-

mek Poliocertesa. Wiód∏ on ze sobà dziewi´ç
tysi´cy wojska, przewa˝nie piechoty, i dzie-
wi´tnaÊcie dzia∏. Mia∏ tak˝e dwie choràgwie
jazdy polskiej, ale na nià rachowaç nie móg∏.
Mimo licznych wysi∏ków militarnych, a tak˝e

pertraktacji i podst´pów, nie uda∏o mu si´

zdobyç klasztoru, wywo∏a∏ za to fal´ oburze-

nia i oporu w ca∏ym kraju. Bra∏ równie˝

udzia∏ w wyprawie króla Karola Gustawa na

po∏udnie Polski w 1656 roku, ale postrzega-

no go ju˝ wówczas jako wodza, który u stóp
Jasnej Góry s∏aw´ swà bojowà zostawi∏. 

Burchard Miller (Müller) von der Lühne

(1604–1670), syn mistrza solnego, genera∏

szwedzki, z pochodzenia Niemiec z okolic

Lüneburga. Od 19 roku ˝ycia w s∏u˝bie szwedz-

kiej. Weteran wojny trzydziestoletniej (m.in.

walczy∏ pod Lützen). Pod wodzà Jacoba De la

Garde (zob.), bra∏ udzia∏ w wojnie przeciwko

Polsce o panowanie nad ujÊciem Wis∏y. Od 1647

roku genera∏ major, uszlachcony w 1650 roku

(na pamiàtk´ pochodzenia jako Müller von der

Lühne). Na rozkaz Karola 18 XI 1656 roku, na

czele oko∏o 3 tysi´cy ˝o∏nierzy szwedzkich i ich

polskich sojuszników, stanà∏ pod klasztorem ja-

snogórskim, nolens volens wspó∏tworzàc jednà

z najwi´kszych legend historycznych Polaków

— „obron´ Czestochowy”. Wespazjan Kochow-

ski odnotowa∏: Müller, wyprawiwszy si´ do Ja-

snej Góry cz´stochowskiej, mia∏ trudniejsze za-

danie do spe∏nienia, porwa∏ si´ bowiem na Pa-

na Boga. Zosta∏ odwo∏any spod Cz´stochowy

na rozkaz Wittenberga zagro˝onego buntem
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Tu le˝y ten, który swojà 
s∏aw´, nabytà w Niemczech
podczas d∏ugotrwa∏ych 
wojen, zbruka∏ teraz 
niezatartà haƒbà:
jemu, zwyci´skiemu 
wodzowi, triumfatorowi 
niezliczonych bitew, 
sromotnie dali opór mnisi

wojsk kwarcianych, którym nie by∏o czym p∏a-

ciç obiecanego ˝o∏du, oraz ruchawkà ch∏opskà

na Pogórzu. Osiad∏ na Pomorzu Szwedzkim, po-

chowany zosta∏ w Greifswaldzie. W miejsco-

wym koÊciele Êw. Miko∏aja (Meklembur-

gia–Przedpomorze), do dziÊ mo˝emy podzi-

wiaç monumentalny nagrobek poÊwi´cony nie-

s∏awnemu pu∏kownikowi. 

Gdyby Kochowskiemu przysz∏o napisaç tekst

epitafium — przeczytalibyÊmy tam zapewne: 

Tu le˝y ten, który swojà s∏aw´, nabytà w Niem-

czech podczas d∏ugotrwa∏ych wojen, zbruka∏

teraz niezatartà haƒbà: jemu, zwyci´skiemu wo-

dzowi, triumfatorowi niezliczonych bitew, sro-

motnie dali opór mnisi (...).

Minister kalwiƒski (OiM, II)
uczestnik obrony Zbara˝a. Ministrami nazywa

Sienkiewicz kap∏anów (pastorów) prote-

stanckich. Wezwano go do pochówku kapita-

na Szenberka (w rzeczywistoÊci — Adersa),

co wywo∏a∏o oburzenie cz´Êci wojska, a na-

wet duchownych. Dosz∏o wr´cz do ekscesów,

a nieszcz´sny „minister” zosta∏ obity przez

ksi´dza Petrykowskiego. Sienkiewicz wyko-

rzysta∏ ten epizod, wk∏adajàc w usta Zag∏oby

opowieÊç o utarczce ksi´dza ˚abkowskiego

z duchownym kalwiƒskim.

Mirski (P, I)
pu∏kownik, który w pancernej hetmaƒskiej
choràgwi porucznikowa∏ pod komendà ks.

Janusza Radziwi∏∏a, uwa˝any za najwy˝szego
godnoÊcià jego oficera, na uczcie w Kiejda-

nach, po og∏oszeniu przyj´cia szwedzkiego

protektoratu, cisnà∏ ksi´ciu pod nogi (jako

drugi) pu∏kownikowskà bu∏aw´; uwolniony

wraz z innym przez pana Zag∏ob´, zmar∏

w drodze na Podlasie do zbuntowanych cho-

ràgwi konfederackich (wedle s∏ów Józwy Bu-

tryma szlag go trafi∏, a wi´c — jak mo˝emy

domniemywaç — dosta∏ apopleksji).

Grzegorz Mirski († 1661), pu∏kownik wojsk li-

tewskich w s∏u˝bie Radziwi∏∏ów bir˝aƒskich,

uczestnik wojen z Rosjà, stra˝nik polny (1634)

i wielki litewski (1636), gorliwy kalwin. S∏u˝b´

wojskowà podjà∏ ju˝ oko∏o 1600 roku i pozosta-

wa∏ w niej a˝ do czasów „potopu”, a wi´c przez

ponad pó∏ wieku, wielokrotnie dowodzàc sa-

modzielnymi oddzia∏ami. W m∏odoÊci dwukrot-

nie trafi∏ do niewoli pogaƒskiej. Odznaczy∏ si´

w 1633 roku na froncie moskiewskim, rozbija-

jàc oddzia∏ ks. Meszczerskiego i bioràc go do

niewoli. W roku 1648, po wybuchu powstania

Chmielnickiego, wyruszy∏ na czele nielicznych

gotowych do walki oddzia∏ów w kierunku Rze-

czycy, a po∏àczywszy si∏y z pisarzem polnym li-

tewskim W∏adys∏awem Wo∏∏owiczem, mimo po-

czàtkowych pora˝ek, zajà∏ Chomsk i Piƒsk, do-

konujàc rzezi mieszkaƒców, w której zginà∏

równie˝ dowódca kozacki Anton Nebaba. W na-

st´pnym roku przyczyni∏ si´ wydatnie do zwy-

ci´stwa hetmana Janusza Radziwi∏∏a pod ¸ojo-

wem, gdzie osobiÊcie wzià∏ do niewoli rannego

Krzyczewskiego. Ponownie pobi∏ Kozaków pod

¸ojowem w 1651 roku, tym razem pokonujàc

Martyna Nebab´, który poleg∏ w tym starciu.

Walczy∏ i pod Szk∏owem (1654), gdzie zginà∏ je-

go jedyny syn Hieronim. Nale˝àc od dawna do

bliskich adherentów Janusza Radziwi∏∏a, podpi-

sa∏ akt kiejdaƒski (20 X 1655), a w nast´pnych

latach nale˝a∏ do wiernych stronników szwedz-

kich (przebywa∏ nawet u boku Karola Gusta-

wa). Amnesti´ otrzyma∏ od króla Jana Kazimie-

rza dopiero w 1658 roku. Zmar∏ w ¸ucku, na je-

go pogrzebie obecny by∏ Bogus∏aw Radziwi∏∏.

Obraz Mirskiego, jaki znamy z „Potopu” (po-

dobnie jak okolicznoÊci Êmierci), jest zdaniem

Tadeusza Wasilewskiego z gruntu mylnie uj´ty,

zgadza si´ natomiast fakt, i˝ z racji powa˝nego

wieku i niewàtpliwych zas∏ug uwa˝any by∏ za

najwy˝szego godnoÊcià oficera.
Choç pan pu∏kownik nie jest wcale postacià

pierwszoplanowà, warto poÊwi´ciç wi´cej uwa-

gi jego rodzinie. Mirscy-Âwiatopo∏kowie herbu

Bia∏ynia odmienna pochodzà — wedle w∏a-

snych wywodów — od Izas∏awa Jaros∏awowi-

cza, wnuka Êw. W∏odzimierza, wielkiego ksi´cia

kijowskiego i sà z jednego pnia z Czartoryskimi.

Wzi´li nazwisko od dóbr Mir w Miƒskiem, g∏ów-

nà ich siedzibà by∏ powiat bras∏awski, podobnie

jak wiele innych rodzin litewsko-ruskich tytu∏u

ksià˝´cego zacz´li u˝ywaç dopiero w XVIII wie-

ku. PrawomocnoÊç tego tytu∏u (a raczej jego

wywodu) jest mocno wàtpliwa. Nie ma naƒ po-

twierdzenia w êród∏ach, a sami Mirscy a˝ po

wiek XVIII nie u˝ywali ani tytu∏u, ani przydom-

ka Âwiatope∏k. Wybitny znawca zagadnienia Je-

rzy Wolff umieszcza Mirskich mi´dzy pseudo-

-kniaziami, co nie zmienia faktu, i˝ ich tytu∏ zo-

sta∏ zatwierdzony przez senat Królestwa Pol-

skiego w 1821 roku oraz w Rosji w 1861 roku.

Trwa on do dzisiaj. Ciekawe, ˝e Sienkiewicz,

który tytu∏uje kniaziami panów Owsianego czy

Woronicza, w tym przypadku nie przydaje pu∏-

kownikowi tytu∏u, co mo˝e byç odbiciem fak-

tycznego stanu XVII-wiecznego, kiedy to o knia-

ziostwie Mirskich nikt (w∏àcznie z nimi samymi)

jeszcze nie s∏ysza∏.

Gwoli Êcis∏oÊci dodaç trzeba, ˝e byli te˝ i inni

Mirscy, herbów Jelita (w Wielkopolsce) i Odrowà˝.

Bia∏ynia
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Mirskich mi´dzy 
pseudo-kniaziami, co nie
zmienia faktu, i˝ ich tytu∏
zosta∏ zatwierdzony przez
senat Królestwa Polskiego
w 1821 roku



Mistrz-kredencerz (P, II)
„marsza∏ek w∏asny” marsza∏ka wielkiego ko-

ronnego Jerzego Lubomirskiego; on to w cza-

sie uczty w Lubowli w grudniu 1655 roku

przyniós∏ tymczasem dwa puchary z wenec-
kiego kryszta∏u, roboty tak cudnej, ˝e za ósmy
cud Êwiata mog∏y uchodziç... Marsza∏ek jed-

nym z nich spe∏ni∏ toast za zdrowie króla Ja-

na Kazimierza, w goszczeniu którego sam si´

przeÊciga∏ (z drugiego pi∏ król), po czym roz-

bi∏ go o w∏asne ciemi´, krwawiàc je, ku zdu-

mieniu wszystkich zebranych. Potem rozbi∏

i drugi, podany przez kredencarza, co pocià-

gn´∏o za sobà ogólne bicie szk∏a i s∏uszne

zgorszenie nuncjusza papieskiego Widona. 

Mniszeczek m∏ody (P, II)
siedemnastoletnie pachol´, które ledwie do
nowicjatu wstàpi∏o. Uczestnik obrony Jasnej

Góry, podawa∏ (...) kule do nabijania i nie
ust´powa∏ (...) Kmicic zaimponowa∏ mu sza-

lenie, choç i przestraszy∏, t∏umaczàc „arkana”

budowy artyleryjskiego pocisku, a na koniec

demonstrujàc praktycznie jego rozbrojenie.

M∏ody mniszek z∏o˝y∏ r´ce i poglàda∏ z nie-
mym uwielbieniem na Kmicica.

Mniszek m∏ody (PW)
furtian w klasztorze kamedu∏ów pod Warsza-

wà, gdzie schroni∏ si´ pan Wo∏odyjowski

w 1668 roku; zawstydzony przez Zag∏ob´ od-

dali∏ si´, nim przysz∏o do decydujàcej rozmo-

wy mi´dzy rubasznym przybyszem a bratem

Jerzym (jak nazywano w zakonie pana Micha-

∏a). 

Mohylanka (OiM, I i III)
hospodarówna wo∏oska, ˝ona ks. Micha∏a Wi-

Êniowieckiego (zob.), matka Jeremiego. 

Znakomita rodzina wo∏oska (czyli mo∏dawska)

piszàca si´ Mohi∏a vel Mohy∏a herbu w∏asnego

(choç Jeremi wraz z indygenatem otrzyma∏ od

kanclerza Zamoyskiego herb Jelita), zawsze po-

zostajàca w Êcis∏ych zwiàzkach z Polskà — wie-

lu jej przedstawicieli mia∏o indygenat i czasowo

lub stale mieszka∏o w Rzeczypospolitej. Jeremi,

dwukrotny hospodar wo∏oski (1592–1599

i 1600–1608), otacza∏ si´ ch´tnie Polakami i za

nich te˝ wydawa∏ swoje córki, zasilajàc w ten

sposób krwià ksià˝´cà rody: Potockich, Firle-

jów, ks. Koreckich, Przer´bskich, Czarnkow-

skich i Myszkowskich. Regina Mohylanka
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(o którà tu chodzi) zosta∏a wydana za ks. Micha-

∏a WiÊniowieckiego, starost´ owruckiego. Jere-

mi otrzyma∏ zatem imi´ na cz´Êç swego dziad-

ka-hospodara, a jego wierni ˝o∏nierze — po-

wód by upominaç si´ (prawda, ˝e jedynie wer-

balnie) o koron´ hospodarskà dla swego pana.

Mokrski (OiM, I)
pu∏kownik pod komendà ks. Jeremiego Wi-

Êniowieckiego w czasie wyprawy na Mach-

nówk´, zginà∏ od ran w bitwie pod Konstan-

tynowem (26–27 VII 1648).

Mokrscy herbu Jelita, to jedna z najdawniej-

szych senatorskich rodzin (zwanych niegdyÊ

Nagodzicami) z woj. ∏´czyckiego i Kujaw o przy-

domku Saryusz. W poczàtkach XVI wieku

znacznie si´ rozrodzili i podupadli. Pochodzili

z niej m.in.: Tomis∏aw († 1330/1) wojewoda

krakowski, potem sandomierski, Tomis∏aw

(† 1359), podkanclerzy dworu, Klemens

(† 1378), kasztelan radomski, Florian († 1380),

biskup krakowski, Klemens († 1419), kasztelan

radomski, Jan zwany Bejzat († 1465), kasztelan

wiÊlicki. Niesiecki i Stupnicki wymieniajà Miko-

∏aja, porucznika pancernego, który zginà∏ na

wojnie z Kozakami. Byli te˝ Mokrscy herbów Ju-

nosza i Poraj.

Mokrski Huncel (OiM, II)
ksiàdz, przez którego Chmielnicki s∏a∏ wier-

nopoddaƒcze listy do Jana Kazimierza, wkrót-

ce po jego elekcji. 

Andrzej Mokrski († 1649), z drobnoszlachec-

kiej rodziny pochodzenia Êlàskiego u˝ywajàcej

przydomka Hanczel (Hàczel, Henczel), mylnie

identyfikowanej z Mokrskimi herbu Jelita. Jezu-

ita, wyk∏ada∏ m.in. we Lwowie i ¸ucku w latach

20., stàd wzi´∏o si´ przypuszczenie, ˝e by∏ na-

uczycielem Chmielnickiego, z którym niewàt-

pliwie mia∏ jakieÊ wczeÊniejsze kontakty. By∏

póêniej m.in. profesorem Akademii Wileƒskiej

i kaznodziejà W∏adys∏awa IV. Jesienià 1648 roku

znalaz∏ si´ w obl´˝onym Lwowie (byç mo˝e ja-

ko wys∏annik Jana Kazimierza) i dwukrotnie po-

s∏owa∏ z ramienia miasta do Chmielnickiego,

nawiàzujàc z nim bli˝sze (ponownie?) stosunki

i nak∏aniajàc do podj´cia rokowaƒ. Z kolei zgo-

dzi∏ si´ pos∏owaç od hetmana kozackiego do

Warszawy i misj´ t´ wype∏ni∏ pod koniec 1648

roku. Wkrótce potem zmar∏.

Mokszycki (PW)
dowódca Kijanów, poleg∏ w czasie obl´˝enia

Kamieƒca w 1672 roku. 

Rotmistrz Mokrzycki, dowodzi∏ w Kamieƒcu

oddzia∏em 80 Kijanów. Poleg∏ wraz z Wojcie-

chem Humieckim i porucznikiem Janem Ka∏u-

szowskim. Znane sà dwie rodziny Mokrzyckich

— herbów Junosza i Mohy∏a.

Montwi∏∏owie (P, I)
jeden z nielicznych w okolicy Laudy wi´k-

szych domów szlacheckich, sàsiedzi Billewi-

czów.

Jedna z najstarszych rodzin litewskich herbu

Trzy Kolumny, wedle w∏asnej tradycji wywodzà-

ca si´ od pierwotnej dynastii litewskiej, która

zaczyna∏a si´ od Palemona, a zgas∏a na Mendo-

gu. Jej za∏o˝ycielem by∏ ponoç Monstwi∏ vel

Montwi∏, syn Gimbuta, w∏adcy ˚mudzi. Herb

Montwi∏∏ów mia∏ byç równoczeÊnie pierwot-

nym herbem Litwy. Przetrwali — jak si´ wydaje

— do czasów wspó∏czesnych, nigdy nie odgry-

wali jednak wi´kszej roli.

Niewiele wiadomo o Montwi∏∏ach herbu Korab.
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Morawski (PW)
jeden z pu∏kowników wojsk tatarskich (zwa-

nych Lipkami albo Czeremisami), którzy po-

czàtkowo s∏u˝àc Rzeczypospolitej (i przez nià

uszlachceni), przeszli na stron´ Krymu.

W 1671 roku Azja Tuhaj-bejowicz (jeszcze ja-

ko Mellechowicz) prowadzi∏ z nimi (z polece-

nia 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. 

SpoÊród wielu rodzin o tym nazwisku herbów:

Dàbrowa, Korab, Na∏´cz o przydomku Dzier˝y-

kraj (senatorska) i KoÊciesza, najprawdopodob-

niej ˝adna nie by∏a pochodzenia tatarskiego.

Mosiƒski Zygmunt (P, II)
jeden z uczestników obrony Jasnej Góry

w 1655 roku, pilnujàcy pó∏nocno-wschodniej

baszty, któremu oddano pod komend´ ochot-

ników z mieszczan i ch∏opów; wedle s∏ów

przeora Kordeckiego: (...) kula ognista wpa-
d∏a pod kolebk´ waszmoÊcinego dzieciàtka
i zgas∏a, szkody mu nijakiej nie uczyniwszy. 

Epizod opisany w „Nowej Gigantomachii”. Her-

barze odnotowujà dwie rodziny Mosiƒskich —

herbów Cio∏ek i Rawicz.

Mostowska                       (P, II)
fundowa∏a klasztor bernardynek w Przasny-

szu, gdzie nocowa∏ pan Kmicic w drodze do

Warszawy.

Bardziej znany jest klasztor bernardynów

w Przasnyszu fundowany przez Paw∏a Kostk´

w 1585 roku. Mostowscy to rodzina herbu Do-

∏´ga z województwa p∏ockiego. W XVIII wieku

doszli do godnoÊci senatorskich, a w XIX otrzy-

mali tytu∏ hrabiowski (ju˝ wygas∏y). 

Motowid∏o (PW)
dowódca semenów komputowych pod ko-

mendà Wo∏odyjowskiego w Chreptiowie

w roku 1671, który szczególniej ojcowskim
afektem Basi´ kocha∏, a który w chwilach
wielkiego wzruszenia zawsze mówi∏ po ru-
siƒsku. Cieszy∏ si´ opinià zawo∏anego zagoƒ-

czyka, jednego z najlepszych obok Wo∏ody-

jowskiego, Ruszczyca, Piwy i m∏odego Nowo-

wiejskiego. (...) rodem Rusin, mà˝ chudy jak
szczypka, a d∏ugi jak kopia, niem∏ody ju˝, od

dwudziestu przesz∏o lat z pola nie schodzàcy.
Wiosnà 1672 roku odkomenderowany do Ba-

toha, by razem z panem ¸u˝eckim i Haneƒkà

dawaç baczenie na Doroszeƒkowe obroty.
Bra∏ udzia∏ w pogrzebie Wo∏odyjowskiego

w Stanis∏awowie. Uczestniczy∏ te˝ w bitwie

pod Chocimiem w 1673 roku, Êwie˝o z nie-
woli tatarskiej si´ wyrwawszy (najprawdopo-

dobniej dosta∏ si´ do niej za sprawà Lipka

Kryczyƒskiego ju˝ po obl´˝eniu Kamieƒca).

W czasie bitwy objà∏ dowództwo nad czela-

dzià obozowà, która wykaza∏a si´ nadspo-

dziewanym m´stwem. Zginà∏ pod koniec tej

bitwy. Naoczni Êwiadkowie mówili, i˝ poleg∏
z ràk tych braci Kozaków, którzy pod wodzà
Hohola przy Husseinie do ostatka przeciw
matce i chrzeÊcijaƒstwu walczyli. Pochowany

zosta∏ wraz z Nowowiejskim i Muszalskim na
tym s∏awnym chocimskim polu, pod ska∏à, na
której na wiecznà rzeczy pami´ç kazano wy-
ryç trzy ich nazwiska pod krzy˝em. 

Rodzina litewska herbu Prus I, która w XVII wie-

ku przenios∏a si´ na RuÊ Czerwonà (ziemia sa-

nocka). Pierwowzorem sienkiewiczowskiego

bohatera by∏ Jan Motowid∏o († 1673), pu∏kow-

nik wojsk Rzeczypospolitej i hetman nakaêny

Micha∏a Hanenki. Wzi´ty przez Tatarów do nie-

woli pod Korsuniem (1648) i sprzedany Tur-
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kom, przez 18 lat wi´ziony by∏ na galerach.

Oko∏o roku 1666, gdy flota turecka zosta∏a roz-

gromiona przez kawalerów maltaƒskich, za∏oga

galery podnios∏a bunt pod wodzà Motowid∏y,

zabijajàc (podobno) 300 przeciwników i odzy-

skujàc wolnoÊç. Po powrocie do kraju by∏

w 1671 roku dowódcà pu∏ku Kozaków, który

stacjonowa∏ w Chreptiowie pod dowództwem

Micha∏a Wo∏odyjowskiego. Z poczàtkiem 1672

roku, jako hetman nakaêny Micha∏a Hanenki,

zosta∏ rozbity przez Tatarów pod Horyniem.

W obl´˝eniu Kamieƒca nale˝a∏ ze swoimi seme-

nami do za∏ogi Starego Zamku (ponownie pod

komendà Wo∏odyjowskiego). Przed bitwà cho-

cimskà kierowa∏ przygotowaniami do budowy

mostu na Dniestrze pod ¸ukà, a w czasie samej

bitwy walczy∏ na prawym skrzydle pod komen-

dà stra˝nika wielkiego koronnego Stefana Bi-

dziƒskiego, dowodzàc (poza w∏asnà choràgwià)

oddzia∏em uformowanym z ciurów obozowych.

Wespó∏ z gen. Dennemarkiem zaatakowali nad

ordynans (a wi´c przypuszczalnie za wczeÊnie)

i choç uda∏o im si´ wedrzeç na wa∏y, nie wspar-

ci przez polskie posi∏ki, zostali odrzuceni. Mo-

towid∏o zginà∏, wystrzelawszy wszystkie strza∏y

z sajdaka, powszechnie ˝a∏owany przez ca∏e

wojsko. Wspominany by∏ przez Zbigniewa

Morsztyna i Wac∏awa Potockiego w ich poema-

tach o bitwie chocimskiej, natomiast Sienkie-

wicz przygody tureckie Motowid∏y przypisuje

w „Panu Wo∏odyjowskim” Muszalskiemu.

Mrozowicki (OiM, II)
kozacki pu∏kownik korsuƒski, uczestnik obl´-

˝enia Zbara˝a w 1649 roku.

Zginà∏ 28 VII 1649 roku w momencie, gdy chcia∏

powstrzymaç pu∏k bia∏ocerkiewski od strzelania

w czasie zawieszenia broni. „Dyaryusz obl´˝e-

nia Zbara˝a”: (...) Mrozowicki (i to szlachcic,

choç zdrajca) hamujàc, od naszych zabity. ˚a∏o-

wa∏ go bardzo plebs. RzeczywiÊcie, lud Êpiewa∏

nawet na jego temat piosenk´:

Oj Moroze, Morozeƒku! Ty s∏awnyj kozacze!

Za toboju, Morozeƒku! wsia Ukraina p∏acze.

Ne tak taja Ukraina, jak ta stara maty,

Zap∏aka∏a Morozycka iduczy i˝ z chaty.

Muchowiecki (OiM, I)
ksiàdz z ¸ubniów, najwymowniejszy z wy-
mownych: ksiàdz jezuita Muchowiecki, któ-
ren mówi∏ tak górnie i ozdobnie, ˝e sam ksià-
˝´ zap∏aka∏. Uczestnik obrony Zbara˝a

w 1649 roku. Spowiednik ks. Jeremiego Wi-

Êniowieckiego, w Zbara˝u odprawia∏ uroczy-

ste nabo˝eƒstwa i dodawa∏ ducha obroƒcom;

on równie˝ spowiada∏ pana Longinusa Podbi-

pi´t´ przed jego wyprawà, a tak˝e odprawi∏

nabo˝eƒstwo ˝a∏obne po jego Êmierci.

Rodzina herbu Pobóg, piszàca si´ z Muchowca.

Wedle êróde∏ Muchowiecki, szlachcic z Ukra-

iny, ju˝ w niem∏odym wieku zosta∏ braciszkiem

zakonnym u jezuitów w Perejes∏awiu (wczeÊniej

mia∏ zapewne jakieÊ doÊwiadczenia wojskowe).

Omal nie straci∏ ˝ycia w ataku Kozaków na kole-

gium perejes∏awskie (22 VI 1648). Jak pisze

Marceli Kosman, uratowa∏ go za cen´ dwóch ta-

larów jeden z mieszczan ruskich. RzeczywiÊcie

przebywa∏ Muchowiecki w Zbara˝u w czasie ob-

l´˝enia w 1649 roku. O jego wyczynach czytamy

w „Ksi´dze pami´tniczej” Jakuba Micha∏owskie-

go: we Czwartek (5 sierpnia)... Z tej baszty (d´-

bowej) strzela∏ najwi´cej Jezuita Xdz Mucho-

wiecki, nasz Ukrainiec z Kolegium Pereyas∏aw-

skiego, który i dobrym strzelcem jest, i mia∏ Wi-

leƒskà guldynk´ prawie dobrà: tak, ˝e ich 215

przez to obl´˝enie, jako si´ wszyscy zgadzali,

ubi∏ ten Xiàdz z swojej rusznice. Po zdj´ciu ob-

l´˝enia Muchowiecki wystàpi∏ z zakonu, uznaw-

szy widaç, ˝e czas wojenny nie sprzyja klasztor-

nemu ˝yciu. Nietrudno zauwa˝yç, i˝ Sienkie-

wicz (znajàcy historyczne relacje ze Zbara˝a)

Êwiadomie przypisa∏ wyczyny jezuity Mucho-

wieckiego — ksi´dzu Jaskólskiemu i bernardy-

nowi ˚abkowskiemu (zob.), idealizujàc i wy-

wy˝szajàc tego pierwszego. Bo te˝ w sienkiewi-

czowskiej wizji XVII-wiecznej Polski nie mieÊci∏

si´ jezuita strzelajàcy z „rusznice”. Musimy pa-

mi´taç, i˝ w owym czasie wp∏ywy tego zakonu

(szczególnie w dziedzinie edukacji) sà ogrom-
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tak, ˝e ich 215 przez to 
obl´˝enie, jako si´ wszyscy
zgadzali, ubi∏ ten Xiàdz
z swojej rusznice

Turcy i Polacy, miniatura z 1644 r.

Pobóg

Oko∏o roku 1666, gdy flota
turecka zosta∏a rozgromiona
przez kawalerów 
maltaƒskich, za∏oga galery 
podnios∏a bunt pod wodzà
Motowid∏y, zabijajàc 
(podobno) 300 przeciwników
i odzyskujàc wolnoÊç



ne i praktycznie wszyscy szlacheccy (a innych

prawie nie ma) bohaterowie „Trylogii” sà wy-

chowankami Societatis Jesu (nie liczàc oczywi-

Êcie dysydentów). 

A wracajàc do Muchowieckich — nie wszyscy

przedstawiciele rodziny zapisali si´ w chlubny

sposób w pami´ci potomków: Krzysztof, pod-

starosta siewierski i poborca czernihowski

(1640), wraz z synami Krzysztofem i Konstan-

tym oraz oddzia∏em zbrojnych uprawia∏ rozbój

na drogach publicznych, za co ukarani zostali

infamià w 1655 roku, a uwolnieni od niej

w 1658 roku za zas∏ugi wojenne (jak si´ mo˝e-

my domyÊlaç, oddane w czasie „potopu”). Mu-

chowieccy piastowali wiele godnoÊci i urz´dów

ziemskich, czasem doÊç wàtpliwej „jakoÊci”

(Karol, przys∏owiowy „stolnik parnawski”,

1740). 

Muchtar-bej (PW)
uczestnik tureckiego poselstwa traktatowego

w czasie obl´˝enia Kamieƒca w 1672 roku.

Mu∏∏a (OiM, II)
uczestnik obl´˝enia Zbara˝a, jemu to chan

odda∏ nie dojedzone, wyplute daktyle, a ten

przyjà∏ je z oznakami czci nadzwyczajnej i za-
raz spo˝ywaç poczà∏. 

Murad (PW)
jeden z tureckich dowódców obl´˝enia Ka-

mieƒca w 1672 roku. 

Byç mo˝e chodzi tutaj o Murada Gireja, chana

krymskiego (1677/78–1683), ale nie mo˝na wy-

kluczyç, ˝e Sienkiewicz mia∏ na myÊli Selima

Gireja, chana krymskiego w latach 1671–1677.

Po kl´sce Rzeczypospolitej w 1672 roku, gdy

zwi´kszy∏y si´ wp∏ywy Porty na Ukrainie i ogól-

nie w ca∏ej Europie, stara∏ si´ prowadziç polity-

k´ wzgl´dnej niezale˝noÊci od imperium

osmaƒskiego. Selim Girej nie wywiàza∏ si´ ze

swych powinnoÊci lenniczych i nie dostarczy∏

wojsk na kampani´ 1673 roku. Tatarzy pod

Chocimiem nie walczyli.

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza? 
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Krzysztof, podstarosta 
siewierski wraz z synami
Krzysztofem i Konstantym
oraz oddzia∏em zbrojnych
uprawia∏ rozbój na drogach
publicznych, za co ukarani
zostali infamià w 1655 roku

Muchtar-bej
Murad

Obl´˝enie Zbara˝a

Ni˝szy oficer janczarów



Murza-bej (PW)
Wielce bogaty to Tatarzyn, ale dziwnie prze-
ciw narodowi naszemu zawzi´ty, bo czterech
jego braci na wyprawach przeciw nam pole-
g∏o. On to ukry∏ pana Boskiego, udaremnia-

jàc jego wykupienie bàdê wymian´. 

Muszalski (PW)
oficer (a byç mo˝e towarzysz choràgwi lekkiej

pana Miko∏aja Potockiego) w chreptiowskiej

stanicy pod komendà Wo∏odyjowskiego

w 1761 roku. Ród jego od pewnego wodza
Samnitów wyprowadzamy, zwanego Musca,
co po naszemu „mucha” znaczy. Wódz ów

mia∏ przybyç na dwór Ziemowita, syna Piasto-

wego. Muszalski, cz∏ek niegdyÊ mo˝ny (odzie-

dziczy∏ na Ukrainie, ko∏o Taraszczy, substan-

cj´ znacznà; mia∏ te˝ dwie wioski po matce

wedle Jas∏a), ale któren w rannych latach
w jasyr wzi´ty, na galerach tureckich wios∏o-
wa∏, a wyrwawszy si´ z niewoli, maj´tnoÊci
poniecha∏ i z szablà w r´ku krzywd swych
mÊci∏ si´ na mahometowym plemieniu. By∏ to
∏ucznik niezrównany, który czapl´ w wyso-
kim locie na ˝àdanie strza∏à przeszywa∏.
(Przygody pana Motowid∏y na galerze turec-

kiej sà inspirowane autentycznymi historiami

Jana Motowid∏y i Marka Jakimowskiego). 

Obdarza∏ wyjàtkowà atencjà Basi´ Wo∏ody-

jowskà i by∏ ulubionym obiektem przedrwi-

wek Zag∏oby, któremu nie móg∏ w szermierce

na j´zyki sprostaç (pe∏ni∏ wi´c rol´ podobnà

panu Podbipi´cie w „Ogniem i mieczem”).

Wedle jego w∏asnych s∏ów — w niewoli spo-

tka∏ swego Êmiertelnego wroga, uszlachcone-

go atamana kurzeniowego, Kozaka Dydiuka.

Pojednali si´ na galerze i wspólnie wyrwali

z ràk tureckich; a ju˝ w Polsce Muszalski po-

dzieli∏ si´ z Dydiukiem podjasielskà substan-

cjà. A poniewa˝ po wyprawie na Krym, Dy-

diuk syt zemsty, od strza∏y poleg∏, pan Mu-

szalski zwyk∏ naciàgaç ∏uk na jego intencj´.

Wiosnà 1672 roku odkomenderowany do Ba-

toha, by razem z panem ¸u˝eckim i Haneƒkà

dawaç baczenie na Doroszeƒkowe obroty.
W harcach pod Kamieƒcem obalony z konia

i zraniony przez Hamdi-beja, szcz´Êliwie szyb-

ko wydobrza∏. Zdà˝y∏ wziàç udzia∏ w wyciecz-

ce pana Wo∏odyjowskiego i nie wróci∏ z niej,

ale wieÊç o jego Êmierci okaza∏a si´ przed-

wczesna: Muszalski zagwoêdzi∏ dwa wielkie

dzia∏a, po czym wróci∏ w przebraniu janczara,

przynoszàc cenne wieÊci z obozu wroga. Nie-

jasne zdanie z Epilogu „Pana Wo∏odyjowskie-

go” mówi o nim: Ów z Kamieƒca zdrowà g∏o-
w´ wyniós∏ dlatego, i˝ go ma∏y rycerz do ˝o-
ny z wieÊcià wys∏a∏. Zdanie owo czyni si´ ja-

snym, jeÊli pod Kamieniec postawimy: zamek
kamieniecki, gdy˝ rzeczywiÊcie Wo∏odyjowski

pos∏a∏ Muszalskiego do Basi ze s∏awnym po-
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s∏aniem: Nic to! Bra∏ udzia∏ w pogrzebie Wo-

∏odyjowskiego w Stanis∏awowie. Uczestniczy∏

równie˝ w bitwie pod Chocimiem w 1673 ro-

ku, gdzie Êcià∏ jednego z dowódców turec-

kich — Janisz-basz´. Muszalski zginà∏ w tej bi-

twie od strza∏y, którà jakowyÊ Turczyn
w ucieczce naƒ wypuÊci∏. (...) Jego si´ dusza
musia∏a z duszà Dydiuka po∏àczyç, aby zawar-
tà na galerze tureckiej przyjaêƒ w´z∏ami
wiecznoÊci utrwaliç. Pochowany zosta∏ wraz

z Nowowiejskim i Motowid∏à na tym s∏awnym
chocimskim polu, pod ska∏à, na której na
wiecznà rzeczy pami´ç kazano wyryç trzy ich
nazwiska pod krzy˝em. 

To nazwisko spotyka si´ zdawkowo w herba-

rzach, ale bez podania herbu i z bardzo póêny-

mi, bo XIX-wiecznymi adnotacjami, mo˝na wi´c

domniemywaç, i˝ dopiero wówczas Muszalscy

potwierdzili bàdê dostali szlachectwo. Zwa˝yw-

szy przypisanie przygód Motowid∏y Muszalskie-

mu, mo˝na przypuszczaç, i˝ w którymÊ mo-

mencie pisania „Pana Wo∏odyjowskiego” Sien-

kiewicz pomyli∏ dwie stworzone przez siebie

postaci (jak to zdarza∏o si´ ju˝ wczeÊniej). Móg∏-

by o tym równie˝ Êwiadczyç fakt, i˝ w powieÊci

Muszalski jest ∏ucznikiem niezrównanym, pod-

czas gdy w rzeczywistoÊci by∏ nim, jak si´ zdaje,

autentyczny Motowid∏o, o którym czytamy: nie

poparty od swoich, wystrzelawszy wszystkie

strza∏y z sajdaka, poleg∏. Nie trzeba dodawaç, i˝

∏uk by∏ ju˝ w owym czasie bronià w wojsku pol-

skim niezwykle rzadko u˝ywanà.

Warto przy okazji wspomnieç bardziej szczegó-

∏owo o przygodach Marka Jakimowskiego,

szlachcica z okolic Baru na Podolu nieznanego

herbu, który trafiwszy pod Cecorà w 1620 roku

do niewoli tureckiej zosta∏ galernikiem guber-

natora Kassem beja. Na wyspie Lesbos wznieci∏

bunt, zdoby∏ galer´ i — mimo poÊcigu — zbieg∏

do Palermo. Przyj´ty przez papie˝a, zdoby∏ roz-

g∏os w ca∏ej ówczesnej Europie (opisywano je-

go wyczyn w licznych drukach ulotnych), a jego

Êlub z tureckà brankà, Polkà Katarzynà, uwiecz-

ni∏ znany malarz Tomasz Dolabella. Powróci∏ do

Krakowa, a dalszy jego los jest nieznany.

Przygody Jakimowskiego inspirowa∏y wielu

artystów, w tym i Sienkiewicza.

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza? 
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Muszalskiemu, mo˝na
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„Pana Wo∏odyjowskiego”
Sienkiewicz pomyli∏ dwie
stworzone przez siebie 
postaci

Muszalski

Plan Kamieƒca Podolskiego z 1672 r.
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MyÊliszewski Jan Micha∏ (PW)
przedstawiciel hetmana Sobieskiego w 1671

roku w kontaktach z imperium ottomaƒskim

i ordà krymskà. W 1672 roku dowodzi∏ obro-

nà prawej strony zamku kamienieckiego. Za-

pewne to on wymieniany jest jako „stolnik

czernihowski”, jeden z trzech nieszcz´snych
wys∏anników, którzy podpisali poddanie Ka-

mieƒca Turcji w 1672 roku. Uczestniczy∏ w bi-

twie pod Chocimiem w 1673 roku, chcàc si´

zemÊciç za krzywd´ jakiej w Kamieƒcu do-
zna∏, gdy wbrew uk∏adom i godnoÊci szla-
checkiej kijami przez janczarów by∏ zbity. 

By∏a tylko jedna rodzina tego nazwiska, herbu Ja-

strz´biec, stara i wywodzàca si´ z krakowskiego.

PowieÊciowym agentem hetmana by∏ Jan Micha∏

MyÊliszewski, rotmistrz (1653), chorà˝y czerni-

howski i pose∏ podolski, który odznaczy∏ si´

w wojnach z Kozakami (1651) i Moskwà (1664),

a w 1669 roku wyznaczony zosta∏ przez sejm do

obrony Kamieƒca Podolskiego. Ciekawe, i˝ po

upadku Kamieƒca by∏ MyÊliszewski wÊród tych

nielicznych przedstawicieli szlachty, którzy zde-

cydowali si´ zostaç w okupowanym mieÊcie, co

dla wi´kszoÊci z nich skoƒczy∏o si´ bardzo êle —

o ile pierwsi uchodêcy w zasadzie bez przeszkód

dotarli do wolnych dzielnic Polski (g∏ównie dzi´-

ki silnej eskorcie tureckiej!), o tyle póêniejsi

w wi´kszoÊci zgin´li bàdê z ràk tatarskich, bàdê

z zimna i niedostatków. W 1674 roku pos∏owa∏

MyÊliszewski od Sobieskiego do chana z pertrak-

tacjami pokojowymi. Podpisa∏ elekcje w latach

1669, 1674 i 1697 z woj. podolskim. Z ˝ony Wik-

torii Zagórskiej mia∏ syna Gabriela.Jastrz´biec

Janczar
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