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Sadowski

Sadowski

(P, II-III)

pu∏kownik, uczestnik obl´˝enia Jasnej Góry
w 1655 roku, Czech i luter, który pod Millerem s∏u˝y∏, a który dusz´ majàc szlachetnà,
stara∏ si´ odwieÊç groênego genera∏a od napaÊci na klasztor. W czasie obl´˝enia wielokrotnie wyst´powa∏ w opozycji do jenera∏a
Millera, którego nie szanowa∏, m.in. w obronie skazanych na Êmierç pos∏ów-zakonników
B∏eszyƒskiego i Ma∏achowskiego. Ponownie
pojawia si´ w tomie III „Potopu”, jako uczestnik ekspedycji króla Karola Gustawa na po∏udnie Polski. Obl´˝ony, wraz z ca∏à armià w wid∏ach Wis∏y i Sanu, wys∏any zostaje przez króla na powitanie delegacji przys∏anej po Rocha

Kowalskiego; przy tej okazji spotyka si´
z Kmicicem i informuje go o Êmierci Kuklinowskiego.
Wac∏aw Sadowski by∏ podleg∏ym Wrzesowiczowi (zob. Wrzeszczowicz) pu∏kownikiem kawalerii polskiej; pisane przez niego raporty stanowià jedno ze êróde∏ historycznych do okolicznoÊci obl´˝enia klasztoru jasnogórskiego.
Przeor Kordecki pisa∏ do niego listy, w których
apelujàc do solidarnoÊci s∏owiaƒskiej, prosi∏
o zaniechanie planów zaj´cia klasztoru, na co
otrzyma∏ odpowiedê, ˝e lepiej by by∏o nie dra˝niç Müllera i poddaç si´ Szwedom. Ciekawe, ˝e
w regimencie Sadowskiego s∏u˝y∏ bli˝ej nieznany niemiecki autor interesujàcego tekstu

Przeor Kordecki pisa∏
do niego listy, w których
apelujàc do solidarnoÊci
s∏owiaƒskiej, prosi∏
o zaniechanie planów
zaj´cia klasztoru

Ilustracja do satyry na spadek wartoÊci pieniàdza na skutek wojny
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„Prawdziwe polskie ojcze nasz”. W niemieckim
oryginale czytamy kpiny z rzekomego bogactwa
Rzeczypospolitej: W Polsce wiele jest wszy,
Êwiƒ i prosiaków, to ca∏a zdobycz, jakà znaleêliÊmy, my Szwedzi, w majàtkach szlacheckich.
Dotàd nie dostaliÊmy worka ze zbo˝em i s∏oniny do grochu, ˝aden Szwed nie zaÊpiewa amen.

Sadowski
W Polsce wiele jest wszy,
Êwiƒ i prosiaków, to ca∏a
zdobycz, jakà znaleêliÊmy,
my Szwedzi, w majàtkach
szlacheckich. Dotàd nie
dostaliÊmy worka ze zbo˝em
i s∏oniny do grochu, ˝aden
Szwed nie zaÊpiewa amen

(P, II)

brat powy˝szego, wiadomo o nim tylko tyle,
i˝ równie˝ s∏u˝y∏ w korpusie Millera w 1655
roku pod Cz´stochowà.

Sahajdaczny

(OiM, I)

Wspominany przez Zaçwilichowskiego w rozmowie ze Skrzetuskim i Zag∏obà: Ot, pami´tam jak dziÊ, pod Chocimiem, dwadzieÊcia
siedem lat temu! Gdy husaria sz∏a pod Lubomirskim do ataku na janczarów, to mo∏ojcy
w swoim okopie rzucali czapki w gór´ i krzyczeli, a˝ ziemia dr˝a∏a, do Sahajdacznego:
„Puskaj, bat’ku, z Lachami umiraty!”.
Wybitny hetman Kozaków zaporoskich Piotr
Konaszewicz-Sahajdaczny († 1622) pochodzi∏
z prawos∏awnej szlachty, bàdê — wedle innych
êróde∏ — by∏ synem mieszczanina sieradzkiego
Konosza. Hetman kozacki od 1615 (1616) roku,

Korwin

uprawiajàc rozbójnictwo
morskie na Morzu Czarnym,
zburzy∏ wiele wspania∏ych
portów handlowych Europy
i Azji i pustoszy∏ ogniem
i mieczem okolice
Konstantynopola
Pomnik Sahajdacznego w miejscu Êmierci
Karola Chodkiewicza
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zwyci´˝y∏ Tatarów pod Perekopem w grudniu
1619 roku, a uprawiajàc rozbójnictwo morskie
na Morzu Czarnym, zburzy∏ wiele wspania∏ych
portów handlowych Europy i Azji i pustoszy∏
ogniem i mieczem okolice Konstantynopola.
Odegra∏ istotnà rol´ w wyprawie moskiewskiej
W∏adys∏awa IV (1618–1620). Protektor prawos∏awia i zdecydowany przeciwnik unii brzeskiej.
Zmar∏ w Kijowie 20 IV 1622 na skutek odniesionych pod Cecorà ran.

Sakowicz

(P, I–III)

Starosta oszmiaƒski, który w Boga nie bardzo
wierzy∏, ale snów i czarów ba∏ si´. Pierwotnie
s∏uga, potem najbli˝szy przyjaciel ks. Bogus∏awa Radziwi∏∏a, bywa∏ z nim i Niewiarowskim za granicà po ró˝nych zamorskich krajach i zawsze za Êwiadków do pojedynków
s∏ugiwali. Cyniczny i bezwzgl´dny, by∏ z∏ym
duchem Bogus∏awa, doradzajàc mu zniewolenie si∏à Oleƒki Billewiczówny. Anusia Borzobohata-Krasieƒska nie odpowiedzia∏a na
jego zaloty, choç gotów by∏ si´ z nià o˝eniç,
tak dla jej uroków, jak i... maj´tnoÊci zapisanych pannie przez Longinusa Podbipi´t´.
Sienkiewicz zdecydowanie przeczerni∏ Sakowicza (Równego Sakowiczowi zbrodniarza
w Êwiecie nie masz), a najprawdopodobniej
— w miar´ pisania „Potopu” ros∏a jeszcze jego niech´ç do tej postaci, jaskrawo przeciwstawianej idealnym rycerzom, jak Skrzetuski,
Wo∏odyjowski czy przede wszystkim przemieniony Kmicic. Sakowicz nale˝a∏ do tego rodzaju ludzi, którzy za jedyne dobro i cnot´
poczytujà to, co dla nich dobre, za z∏e i win´
to, co im szkod´ przynosi.
Adam Maciej Sakowicz († 1662) pochodzi∏ ze
znanej w Oszmiaƒskiem rodziny herbu Korwin.
By∏ podkomorzym i starostà oszmiaƒskim
(1649), 22 razy pos∏owa∏ na sejmy, a kilkakrotnie do Moskwy, z czasem zosta∏ nawet wojewodà smoleƒskim (1659). Wieloletni klient Radziwi∏∏ów bir˝aƒskich (choç w przeciwieƒstwie do
nich by∏ katolikiem). W 1655 roku podda∏ si´
Szwedom, od których otrzyma∏ nadania, nie
podpisa∏ jednak uk∏adu kiejdaƒskiego, gdy˝
szybko zaczà∏ si´ sk∏aniaç w stron´ hetmana
polnego Wincentego Gosiewskiego i jego koncepcji poddania si´ carowi Aleksemu (jeêdzi∏
w tej sprawie do Moskwy z warunkami stawianymi przez szlacht´ oszmiaƒskà). Od jesieni
1656 roku porucznikuje w choragwi husarskiej
Gosiewskiego, utrzymujàc równoczeÊnie kontakty z Bogus∏awem Radziwi∏∏em. Wkrótce zostaje te˝ wojewodà smoleƒskim i administratoW∏adys∏aw Zawistowski
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Salomi
Sapiehowie

com jeno mia∏ z∏ota i srebra
wszytkiego zbyç do minnice
przysz∏o, bo bym nie mia∏ za
co sobie chleba kupiç
Ró˝ana, ruiny pa∏acu Sapiehów

rem skarbu litewskiego (1658), co spotyka si´
z nieprzychylnym przyj´ciem w wojsku, gdzie
ma wielu przeciwników. Skarb by∏ zresztà spustoszony (com jeno mia∏ z∏ota i srebra wszytkiego zbyç do minnice przysz∏o, bo bym nie mia∏
za co sobie chleba kupiç), wojsko niep∏atne,
podatki nie wybrane. Nic dziwnego, i˝ zarzucono po kilku latach Sakowiczowi, ˝e skarb kradnie. Zmar∏ na puchlin´, nie skoƒczywszy liczby
skarbowej. Pojà∏ za ˝on´ primo voto (przed
1621) wojewodziank´ miƒskà Mariann´ Tyszkiewiczówn´, a secundo voto (ok. 1660) Âwi´tos∏aw´ Dunin-Rajeckà, równie˝ wojewodziank´ miƒskà, wdow´ po Wac∏awie Wieniawa Leszczyƒskim, podkomorzym brzeÊciaƒskim.
Istnieli te˝ Sakowiczowie herbu Pomian, rodzina jeszcze starsza i znaczàca na Litwie w XV wieku, z której pochodzili Andrzej z Hruzdowa (†
1465), namiestnik po∏ocki i wojewoda trocki
oraz jego syn Bogdan († 1491), piastujàcy te same funkcje.

Salomi

(PW)

pasza ruszczucki, uczestnik tureckiego poselstwa traktatowego w czasie obl´˝enia Kamieƒca w 1672 roku.

Sa∏ma-bej

(PW)

bogaty (...) Tatarzyn, ale nieludzki i dla niewolników ci´˝ki. Pan Muszalskiego w czasie
jego niewoli na Krymie.

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?

Sapiehowie herbu Lis
Jeden z najpot´˝niejszych rodów w dziejach
Polski i Litwy, skàd si´ wywodzi∏. Wydali blisko
pi´çdziesi´ciu senatorów (w tym dwóch biskupów, pi´ciu hetmanów, szeÊciu kanclerzy, kilku
marsza∏ków wielkich i podskarbich litewskich,
wreszcie przesz∏o trzydziestu wojewodów). Tylko Radziwi∏∏owie mogà si´ poszczyciç nieco
wi´kszà liczbà dygnitarzy; nawet Potoccy sà
w tym wzgl´dzie gorsi, o rodach wielkopolskich
ju˝ nie wspominajàc. Pomimo wczeÊniejszych,
niewàtpliwie b∏´dnych wywodów, trudno znaleêç przodków Sapiehów poÊród ksià˝àt litewsko-ruskich (tytu∏em ksià˝´cym zosta∏ obdarzony dopiero Micha∏ Franciszek w 1700 r. przez
cesarza Leopolda I, ale ten tytu∏ wygas∏ ju˝ w roku nadania; kolejny tytu∏ — „ksià˝àt w Polsce”
— otrzyma∏ ca∏y ród od sejmu w 1768 r.), zatem
za ich protoplast´ uznaje si´ Siemiona Sopih´,
pana z dworu Wielkich Ksià˝àt Litewskich.
Utrzymywali swà magnackà fortun´ i pozycj´
przez wszystkie wieki trwania Rzeczypospolitej,
choç w XVIII–XIX wieku zosta∏a ona nadwàtlona. Z rodziny tej pochodzi∏o wielu wybitnych
dowódców, polityków i kap∏anów, m.in.:
Iwan († 1517) marsza∏ek hospodarski i wojewoda, uczestnik licznych wojen, twórca podwalin przysz∏ej pot´gi Sapiehów, Jan Piotr (†
1611), rotmistrz, hetman Dymitra Samozwaƒca,
Andrzej, († 1621), wojewoda smoleƒski, regimentarz, Lew († 1633), kanclerz i hetman wielki litewski, wojewoda wileƒski, w∏aÊciwy twórca

Pomian

Lis
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Sapieha

kasztelan wileƒski, mia∏
wykraÊç z kaplicy papieskiej
obraz NMP Gwadelupeƒskiej
i wywieêç go do Kodnia,
ekskomunikowany

Blisko zaprzyjaêniony
z Janem Sobieskim,
a pó˝niej tak˝e z Marià
Kazimierà (jeszcze)
Zamoyskà, jest cz´stym
mi´dzy nimi mediatorem

Buty paradne
tureckie
296

pot´gi rodu, Aleksander Daêbog († 1635),
czeÊnik litewski, wybitny dowódca, Miko∏aj
(† 1644), kasztelan wileƒski, mia∏ wykraÊç z kaplicy papieskiej obraz NMP Gwadelupeƒskiej
i wywieêç go do Kodnia, ekskomunikowany,
Andrzej Stanis∏aw († 1646), kasztelan wileƒski,
Franciszek Stefan († 1686), koniuszy litewski,
stronnik Jana III i uczestnik jego walk, Kazimierz W∏adys∏aw († 1703), wojewoda trocki,
uczestnik wojen tureckich Jana III, Benedykt
Pawe∏ († 1707), podskarbi wielki litewski, przywódca obozu sapie˝yƒskiego, Kazimierz Jan
Pawe∏ († 1720), wojewoda wileƒski i hetman
wielki litewski, Jan Kazimierz († 1730), hetman
wielki litewski, feldmarsza∏ek armii rosyjskiej,
Aleksander Micha∏ († 1793), kanclerz wielki
i hetman polny litewski, przywódca Targowicy,
Leon († 1887), dzia∏acz gospodarczy i polityk
konserwatywny, Adam († 1903), polityk,
przywódca Bia∏ych w 1863 roku, Adam Stefan
(† 1951), metropolita krakowski (1912) i kardyna∏ (1946), który w 1937 roku wywo∏a∏ g∏oÊny
incydent, zarzàdzajàc przeniesienie zw∏ok marsza∏ka Pi∏sudskiego z krypty Êw. Leonarda do
Wie˝y Srebrnych Dzwonów na Wawelu. W czasie okupacji zwiàzany z konspiracjà i rzàdem
londyƒskim. Eustachy († 1963), polityk konserwatywny.

Sapieha Jan Fryderyk

(P, III)

który naonczas (w 1656) zdradà jeszcze, ku
wielkiemu umartwieniu wojewody witebskiego, nazwisko kala∏ — uczestniczy∏ w wyprawie Karola Gustawa na po∏udnie Polski, doradza∏ królowi, jak podejÊç Zamoyskiego, a potem pos∏owa∏ do ZamoÊcia, ale Sobiepan nie
zechcia∏ go jako pos∏a przyjàç.
Jan Fryderyk Sapieha († 1664), pisarz polny
koronny (1652), nominat hetman polny litewski, pochodzi∏ z linii kodeƒskiej, a wi´c by∏ bardzo ju˝ dalekim kuzynem hetmana. Uczestniczy∏ w bitwie pod ˚ó∏tymi Wodami, gdzie po
rannym Stefanie Potockim objà∏ dowództwo
nad resztkami polskich si∏, ale wkrótce równie˝
trafi∏ do niewoli tatarskiej i sp´dzi∏ w niej 2 lata.
S∏u˝àc wczeÊniej przez d∏u˝szy czas w armii
francuskiej, nabra∏ mentalnoÊci kondotierskiej,
dlatego zmiana w∏adcy w 1655 roku nie stanowi∏a dla niego takiego problemu jak dla wi´kszoÊci polskich oficerów. Przechodzi ochoczo
do obozu Szwedów i staje si´ najgorliwszym
stronnikiem najeêdêcy, próbujàc nawet (bezskutecznie) przeciàgnàç na ich stron´ Paw∏a Sapieh´, do którego na Podlasie pos∏uje. Po przejÊciu hetmanów na stron´ Jana Kazimierza, staje

Jan Fryderyk Sapieha

si´ — obok Hieronima Radziejowskiego i Jerzego Niemirycza — czo∏owym przywódcà proszwedzkiego ugrupowania w Koronie. Walczy
pod Go∏´biem (18 II 1656), próbuje sk∏oniç do
kapitulacji Jana Zamoyskiego (epizod ten opisuje Sienkiewicz). Kiedy jednak podleg∏e mu
choràgwie zaczynajà po kolei przechodziç na
stron´ polskà, w marcu 1656 roku robi to samo.
Bierze nast´pnie udzia∏ w wielu kampaniach
przeciw Szwedom (blokada Torunia, 1658) i Rakoczemu. Blisko zaprzyjaêniony z Janem Sobieskim, a pó˝niej tak˝e z Marià Kazimierà (jeszcze) Zamoyskà, jest cz´stym mi´dzy nimi mediatorem. W 1663 roku otrzymuje bu∏aw´
mniejszà litewskà, ale najprawdopodobniej na
skutek z∏ego stanu zdrowia zrzeka si´ tej funkcji, jeszcze przed jej obj´ciem. Jan Kazimierz ceni∏ go wysoko, piszàc, ˝e w dziedzinie sztuki
wojennej po wojewodzie ruskim (Czarnieckim)
by∏ on w tej dziedzinie najwybitniejszym w naszym kraju.

Sapieha Kazimierz Lew (OiM, II)
podkanclerzy litewski, towarzyszàcy królowi
Janowi Kazimierzowi w Toporowie podczas
obl´˝enia Zbara˝a.
Kazimierz Lew Sapieha z linii czerejskiej (†
1656), pisarz wielki litewski (1631), marsza∏ek
nadworny litewski (1637), podkanclerzy litewski (1645). Wszechstronnie wykszta∏cony, dyplomata, egzekutor testamentu W∏adys∏awa IV,
W∏adys∏aw Zawistowski

nast´pnie jeden z g∏ównych sprawców elekcji
Jana Kazimierza. W 1649 roku wystawi∏ powa˝ne si∏y przeciw Kozakom (1000 ludzi), bra∏
udzia∏ w odsieczy Zbara˝a (jego oddzia∏y mocno wówczas ucierpia∏y), ugodzie zborowskiej
(którà negocjowa∏ razem z kanclerzem Jerzym
Ossoliƒskim) i bitwie pod Beresteczkiem.
W 1654 roku przegra∏ z ks. Januszem Radziwi∏∏em rywalizacj´ o bu∏aw´ wielkà litewskà, choç
upatrywano w nim g∏ównego kandydata. Jesienià 1655 roku, mimo pogarszajàcego si´ zdrowia, dzia∏a∏ na Podlasiu, organizujàc si∏y antyszwedzkie i antyradziwi∏∏owskie (przeznaczy∏ na
to ogromne w∏asne sumy, a nawet zapo˝yczy∏
si´ u ˚ydów) i wspierajàc swego krewniaka
Paw∏a, wojewod´ witebskiego. Uchodzi∏ za wybitnà osobowoÊç swoich czasów (i powagà,
i roztropnoÊcià, i majàtkiem nikt na Litwie nie
móg∏ wi´cej znaczyç od niego), jednak wspó∏czeÊni historycy odmawiajà mu wi´kszego znaczenia politycznego.

Sapieha Krzysztof

(P, III)

zniesiony przez ks. Bogus∏awa Radziwi∏∏a na
Podlasiu przed bitwà pod Prostkami.
Krzysztof Franciszek Sapieha († 1665) z linii
kodeƒskiej by∏ dalekim krewnym hetmana Paw∏a. Pu∏kownik królewski, walczy∏ z Kozakami
i Tatarami (Zborów, Beresteczko, ˚waniec),
Szwedami (bitwa warszawska), a tak˝e z Rakoczym i Rosjanami (Po∏onka). Starosta oszmiaƒski (1662), a tak˝e oboêny, podstoli, stolnik,
wreszcie krajczy litewski (1661), pose∏ i komisarz sejmowy.

Sapieha Pawe∏ Jan (OiM, I; P, I–II)
wojewoda witebski, potem hetman wielki litewski i wojewoda wileƒski. By∏ to cz∏owiek
ju˝ w wieku powa˝nym, Êredniej tuszy, o twarzy niepi´knej, ale rozumnej i dobrotliwej.
Wàsy mia∏ ju˝ siwe, równo nad górnà wargà
przystrzy˝one, i takà˝ niewielkà bródk´, co
czyni∏o go podobnym do cudzoziemca, choç
si´ po polsku ubiera∏. Jakkolwiek wielu dzie∏ami wojennymi ws∏awiony, wyglàda∏ wi´cej
na statyst´ ni˝ na wojownika (...) Ale obok
Minerwy i Marsa by∏a w tej twarzy rzadsza
w owych czasach ozdoba, to jest uczciwoÊç,
która z duszy p∏ynàc, odbija∏a si´ w oczach
jak Êwiat∏o s∏oƒca w wodzie. Najpierw na w∏asnà r´k´ przeciw Chowaƒskiemu poczyna∏,
wspomagany przez ks. krajczego Micha∏a Radziwi∏∏a (zob.), potem — jak mówiono wówczas w Rzeczypospolitej „zastawi∏ kontusz
Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?
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Sapieha

Poczàtki jego kariery by∏y
trudne — nie dokoƒczy∏
regularnej edukacji (pisa∏
po polsku z wieloma b∏´dami,
nie zna∏ dostatecznie ∏aciny),
boryka∏ si´ z trudnoÊciami
finansowymi.
Kazimierz Lew Sapieha

i sprzeda∏ ostatnià srebrnà ∏y˝k´”, nie s∏u˝y∏
wi´c dla korzyÊci ani dla honorów ojczyênie.
Ze swymi oddzia∏ami uda∏ si´ pod Bia∏ystok,
gdzie stanà∏ na czele skonfederowanych choràgwi, przejmujàc dowództwo od regimentarza Zag∏oby. Pod koniec 1655 roku przystàpi∏
do konfederacji tyszowieckiej. Odegra∏ znacznà rol´ w latach nast´pnych walczàc ze Szwedami.
Pawe∏ Jan Sapieha († 1665), z linii czerejskiej
,(dziewiàte dziecko starosty uÊwiackiego J ana
Piotra († 1611), s∏awnego wojownika czasów
„dymitriady”, sam by∏ niewàtpliwie jednà z najwybitniejszych osobowoÊci swoich czasów. Poczàtki jego kariery by∏y trudne — nie dokoƒczy∏
regularnej edukacji (pisa∏ po polsku z wieloma
b∏´dami, nie zna∏ dostatecznie ∏aciny), boryka∏
si´ z trudnoÊciami finansowymi. Dopiero
w 1638 roku (mia∏ 29 lat) zosta∏ oboênym litewskim, potem m.in. podstolim litewskim (1645),
wojewodà witebskim (1646), wreszcie hetmanem wielkim litewskim i wojewodà wileƒskim
(1656). W czasie powstania Chmielnickiego
walczy∏ pod Zborowem (1649) i Beresteczkiem
(1651), jednak prawdziwie znaczàcà rol´ odegra∏ dopiero w czasie „potopu”. Sta∏ wówczas
wiernie po stronie Jana Kazimierza, mimo licznych prób pozyskania go przez obóz szwedzki
(jednà z motywacji tej decyzji by∏a niech´ç do
udzia∏u w tym samym stronnictwie co Radziwi∏∏owie). Mianowany przez Jana Kazimierza regimentarzem wojsk litewskich, skupia∏ wokó∏ siebie rozproszone choràgwie i organizowa∏ nowe
(nie szcz´dzàc na to w∏asnych Êrodków, a nawet

dzia∏a∏ na Podlasiu,
organizujàc si∏y
antyszwedzkie
i antyradziwi∏∏owskie
(przeznaczy∏ na to ogromne
w∏asne sumy, a nawet
zapo˝yczy∏ si´ u ˚ydów
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S

Sarbiewski

nie wykonuje w 1658 roku
rozkazu królewskiego
zaatakowania Do∏gorukiego
i pozostawiajàc
Gosiewskiego bez odsieczy,
skazuje go na kl´sk´
po Werkami

Sapieha by∏ nie tyle
poczciwym „Sapiem”, co
pysznym panem
i wprawnym politycznym
graczem, dbajàcym przede
wszystkim o pozycj´ w∏asnà
i swojej rodziny

po˝yczajàc pieniàdze od ˚ydów), obejmujàc
wojskowe i polityczne przywództwo obozu antyszwedzkiego na Litwie. Pod koniec 1655 roku,
naciskany przez armi´ moskiewskà Urusowa,
przyjmuje formalnie protektorat szwedzki, który wkrótce porzuca. Zwleka jednak z po∏àczeniem swych si∏ z koronnymi, chcàc uzyskaç od
króla nominacj´ na urz´dy wojewody wileƒskiego i hetmana wielkiego litewskiego (po ks.
Januszu Radziwille) i faktycznie dostaje je
w marcu 1656 roku. Podejmuje teraz dzia∏ania
militarne, pokonujàc ks. Bogus∏awa Radziwi∏∏a
pod Janowem Podlaskim, a potem spieszàc
przeciw Karolowi Gustawowi, który jednak rozbija go nad Sanem. Wypiera Szwedów z Lublina
i oblega (zresztà bezskutecznie) Warszaw´. Zra˝ony do króla (który wyraênie faworyzuje hetmana polnego Gosiewskiego), nie bierze udzia∏u w bitwie warszawskiej. W 1657 roku zdobywa
Tykocin, jednak w wyniku decyzji króla o zrównaniu w prawach obu hetmanów, przechodzi
do wyraênej opozycji wobec dworu. W wyniku
ciàg∏ych konfliktów nie wykonuje w 1658 roku
rozkazu królewskiego zaatakowania Do∏gorukiego i pozostawiajàc Gosiewskiego bez odsieczy, skazuje go na kl´sk´ po Werkami, gdzie
hetman polny trafia do moskiewskiej niewoli.
Nast´pne lata sà widownià bezustannej walki
Sapiehy — nie tyle jednak z zewn´trznym przeciwnikiem, co wewn´trznej: o w∏adz´ nad wojskiem litewskim i dominacj´ w Wielkim Ksi´stwie. Nic dziwnego, ˝e b∏yskawiczna ofensywa

Chowaƒskiego na prze∏omie lat 1659/1660 zastaje kraj nie przygotowany do obrony. Tymczasem Sapieha wykorzystuje wojsko... do w∏asnej
rozgrywki politycznej z Janem Kazimierzem.
W 1660 roku nie op∏acone choràgwie litewskie
zawiàzujà konfederacj´ pod laskà Samuela Kmicica, który dzia∏a z inspiracji hetmana. Co prawda w tym samym roku zwyci´˝a Sapieha (wspólnie z Czarnieckim) Chowaƒskiego i Zmiejewa
pod Po∏onkà (plan bitwy by∏ zresztà autorstwa
Czarnieckiego), ale to bodaj ostatni sukces militarny hetmana litewskiego. Wkrótce pog∏´bia
si´ jego konflikt ze zwolnionym z niewoli Gosiewskim, co tak rozzuchwala konfederatów ze
Zwiàzku Braterskiego, ˝e posuwajà si´ oni do
zamordowania hetmana polnego i marsza∏ka
zwiàzku Kazimierza ˚eromskiego (zob.). Za
moralnego winowajc´ tego mordu (surowo
zresztà ukaranego) szlachecka opinia publiczna
uwa˝a Sapieh´. Wcià˝ niech´tny królowi, w nast´pnych latach (zw∏aszcza po przyznaniu bu∏awy mniejszej Micha∏owi Kazimierzowi Pacowi)
zaprzestaje dzia∏aƒ antydworskich. Dominacja
Paców na Litwie staje si´ coraz wyraêniejsza,
a Sapieha w ostatnich latach ˝ycia koncentruje
si´ na zapewnieniu jak najwy˝szej pozycji swoim synom. Wszyscy ˝yjàcy obecnie Sapiehowie
z linii czerejskiej sà potomkami hetmana
(w dziesiàtym i jedenastym pokoleniu). Mimo
niewàtpliwych zas∏ug w czasie „potopu” (choç
bardziej politycznych ni˝ militarnych), obraz
wojewody zosta∏ przez Sienkiewicza mocno wyidealizowany. Sapieha by∏ nie tyle poczciwym
„Sapiem”, co pysznym panem i wprawnym politycznym graczem, dbajàcym przede wszystkim
o pozycj´ w∏asnà i swojej rodziny, którà te˝ skutecznie wysunà∏ na pierwsze w Litwie miejsce,
zwyci´˝ajàc w tej rywalizacji Radziwi∏∏ów.

Sarbiewski

(PW)

miecznik ciechanowiecki, uczestnik uczty
u hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego w czasie sejmu konwokacyjnego 1668
roku, gdzie rozprawiano o nieszcz´Êciu Wo∏odyjowskiego.
Rodzina mazowiecka herbu Prawdzic, która
w XVII wieku wyda∏a m.in. Stanis∏awa, wojewod´ mazowieckiego i Rafa∏a, kasztelana brzeskiego. Najwi´kszà s∏aw´ zyska∏ jednak Maciej Kazimierz († 1640), brat wojewody, jezuita, znakomity teoretyk literatury i poeta ∏aciƒski, uwieƒczony laurem poetyckim przez papie˝a Urbana
VIII w 1623 roku, znany i popularny w ca∏ej Europie, zwany „Horacym chrzeÊcijaƒskim”.
Pawe∏ Jan Sapieha
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W∏adys∏aw Zawistowski

Rodzina herbu w∏asnego (piszàca si´ tak˝e
Schiling), pochodzenia niemieckiego, osiad∏a
w Polsce w XVI wieku, otrzymawszy w 1543 roku indygenat od Zygmunta I Starego.

Schylling Kachna

(P, I)

S

Sasko
Selim

jeêdzi∏ do niej Wo∏odyjowski po rekuzie
Oleƒki Billewiczówny, chcàc „klin klinem wybiç”, ale panna Kachna myÊla∏a, ˝e to nie pan
Wo∏odyjowski, tylko pacho∏ek pana Wo∏odyjowskiego przyjecha∏; pan Micha∏ bardzo sobie ten afront wzià∏ do serca.

Seferowicz

(PW)

pretor kamieniecki, bogaty Ormianin, którego brat j´cza∏ w tatarskich ∏ykach. Zimà 1672
roku przyby∏ do Chreptiowa wraz z Zachariaszem Piotrowiczem, Nawiraghiem, dwoma
Anardratami i dwiema niewiastami — Neresowiczowà i Kieromowiczowà, którym równie˝ chodzi∏o o wykup bliskich.
Maciej Kazimierz Sarbiewski

Sasko

(OiM, I)

wymieniony przez Skrzetuskiego w rozmowie z Chmielnickim jako jeden z przywódców
buntów kozackich w latach 30., wspó∏odpowiedzialny za ograniczenie przywilejów kozackich.

Sawicki

(OiM, II)

Seferowicz, brat pretora

(PW)

mo˝ny kupiec ormiaƒski, który zosta∏ z∏upiony i trafi∏ w jasyr. Z wykupem zaƒ uda∏ si´ na
Krym Piotrowicz.

Sejdewitz hrabia

(P, III)

Âlepowron

pe∏nomocnik elektorski, uczestnik narady
wojennej w Taurogach przed wyprawà ks. Bogus∏awa Radziwi∏∏a na Podlasie.
panna Kachna myÊla∏a, ˝e to
nie pan Wo∏odyjowski, tylko
pacho∏ek pana
Wo∏odyjowskiego przyjecha∏

uczestnik obrony Zbara˝a, zabity przez Bur∏aja.
Sawiccy — ró˝nych rodów — piecz´towali si´
Cholewà (rodzina senatorska), Lubiczem (podobnie), Nowinà i Âlepowronem.

Schedding Karol

Cholewa

(P, I)

Niemiec, dowódca brygady westgotlandzkiej
w armii gen. Wittenberga atakujàcej UjÊcie
w 1655 roku.
Sienkiewicz móg∏ znaleêç to nazwisko w opisie
armii szwedzkiej pióra Kazimierza Jarochowskiego w pracy „Wielkopolska w czasie pierwszej wojny szwedzkiej”. Zob. Drankenborg.

Schyllingowie

(P, I)

jeden z nielicznych w okolicy Laudy wi´kszych domów szlacheckich, sàsiedzi Billewiczów.

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?

Siod∏o paradne tureckie
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S

Sekretarz
Siciƒscy

który dla korupcji od panów
wzi´tej Ojczyzn´ zgubi∏,
wkrótce mu ojca, matk´
i siostr´ piorun zabi∏ i ˝ywo
patrza∏ na to nieszcz´Êcie

Sekretarz Habareskula

(PW)

perku∏aba chocimskiego i pobratymca Wo∏odyjowskiego. W 1672 roku, w czasie inwazji
tureckiej na Rzeczpospolità, przyby∏ do Kamieƒca, radzàc Wo∏odyjowskiemu, by natychmiast opuÊci∏ zagro˝onà twierdz´.
Wed∏ug „Relacyi o upadku Kamieƒca...” Stanis∏awa Makowieckiego: Przyby∏ do Kamieƒca
Wo∏oszyn Janicz, sekretarz Habereskula, starszego Perku∏aba chocimskiego ostrzegajàc, jako si´ mamy mieç na bacznoÊci i Êpiesznie do
króla s∏aç, gdy˝ Cesarz turecki ju˝ w niedziel´
w Chocimie spodziewan i wnet z wielkim wojskiem do Podola wkroczy.

(od ∏acinskiego sept — „siedem”; siedem
gwiazd wiszàcych nad biegunem pó∏nocnym),
a w tym przypadku po prostu Rosjan. Sienkiewicz u˝ywa∏ tego poj´cia wymiennie z Hiperborejami, by uniknàç interwencji carskiej cenzury.

Shitte Benedykt,
baron von Duderhoff

(P, I)

pose∏ szwedzki do ks. Janusza Radziwi∏∏a,
uczestnik uczty, w czasie której ksià˝´ og∏osi∏
przyj´cie protektoratu szwedzkiego.
Bengt (Benedykt) Skytte, polityk szwedzki, dyplomata, legat namiestnika litewskiego Magnusa de la Gardie. Negocjowa∏ z dostojnikami litewskimi warunki poddania si´ Gustawowi
Adolfowi. Wed∏ug ówczesnej relacji ˝mudzkiej:

Przyje˝d˝a i Skitt, legat jak z ramienia
Szwedzkiego króla dla pakt poprawienia.

Siciƒscy

(P, I)

jeden z nielicznych w okolicy Laudy wi´kszych domów szlacheckich, sàsiedzi Billewiczów; ich to z∏oÊç i invidia wydrzeç fortun´
chcia∏y Herakliuszowi Billewiczowi.

J. M. Szancer, Ca∏a turecka potencja
rzekome szczàtki Siciƒskiego
w poczàtkach XIX wieku
wydobyto z grobu przy
koÊciele upickim, w∏óczono
po cmentarzach
i poniewierano nimi
po drogach, po ˝ydowskich
karczmach, rzucano na
progi z∏ych ludzi

Selim, syn Gazy-agi

(P, III)

chorà˝y Kmicicowej watahy tatarsko-wolentarskiej w czasie bitwy pod Prostkami
(8 X 1656), omal nie przyszpili∏ do ziemi grotem od choràgwi ranionego przez Kmicica ks.
Bogus∏awa Radziwi∏∏a.

Septentrioni

(P, I–III)

nieco tajemniczo nazwani wrogowie Rzeczypospolitej, zagra˝ajàcy jej — pod wodzà Chowaƒskiego, Szeremeta, Buturlina i innych dowódców — od wschodu i pó∏nocy. Walczy
z nimi ks. Janusz Radziwi∏∏ (m.in. pod Szk∏owem), Wincenty Gosiewski, w latach 60. tak˝e Czarniecki.
Chodzi tu oczywiÊcie o mieszkaƒców pó∏nocy
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Rodzina herbu Prawdzic (pisali si´ te˝ Syciƒscy)
z Przemyskiego, której ga∏àê osiedli∏a si´ w XVI
wieku na Litwie. Pochodzi∏ z niej nies∏awnej pami´ci W∏adys∏aw Siciƒski († 1672), stolnik,
a potem pods´dek upicki, który pos∏ujàc na
sejm w 1652, dzia∏ajàc — jak si´ powszechnie
uwa˝a — z polecenia ówczesnego hetmana polnego litewskiego Janusza Radziwi∏∏a (czemu
ten zawsze gwa∏townie przeczy∏), zerwa∏ obrady, zak∏adajàc liberum veto przeciw ich prolongacie. By∏ to niezwykle groêny precedens,
umo˝liwiajàcy zrywanie sejmów przez pojedynczego pos∏a. W 1655 roku Siciƒski podpisa∏
ugod´ kiejdaƒskà ze Szwedami. By∏ w∏aÊcicielem znanych z „Potopu” Wodoktów, które zakupi∏. Od drugiej po∏owy XVIII wieku postaç Siciƒskiego staje si´ symbolem warcholstwa szlacheckiego. Stanis∏aw Konarski w swoim dziele
„O skutecznym rad sposobie” cytuje informacj´, ˝e Siciƒskiemu, który dla korupcji od panów wzi´tej Ojczyzn´ zgubi∏, wkrótce mu ojca,
matk´ i siostr´ piorun zabi∏ i ˝ywo patrza∏ na to
nieszcz´Êcie. Jego ojciec Jan († 1621), marsza∏ek upicki, rotmistrz wojska litewskiego, pose∏
na sejmy, klient Radziwi∏∏ów bir˝aƒskich, rzeczywiÊcie zginà∏ od pioruna, jednak wiadomoÊç
o tym, ˝e ten sam los spotka∏ jego ˝on´ i dzieci,

W∏adys∏aw Zawistowski

nie jest prawdziwa. W∏adys∏aw przeszed∏ równie˝ do legendy ludowej, gdzie funkcjonowa∏
jako „Upiór z Upity”. Ludwik Kubala pisa∏, i˝
rzekome szczàtki Siciƒskiego w poczàtkach XIX
wieku wydobyto z grobu przy koÊciele upickim,
w∏óczono po cmentarzach i poniewierano nimi
po drogach, po ˝ydowskich karczmach, rzucano na progi z∏ych ludzi. Z tej samej rodziny (ale
z jej ga∏´zi ruskiej) pochodzi∏ Stanis∏aw z Sitna
(† 1681), s´dzia ziemski przemyski, pose∏ na
sejmy, który w m∏odoÊci s∏u˝y∏ w wojskach ks.
Jeremiego WiÊniowieckiego, m.in. w Zbara˝u
i pod Beresteczkiem.
Mia∏y te˝ istnieç rodziny Siciƒskich herbów Doliwa i Pomian.

Sielawska El˝bieta

(P, I)

godna panna, lat oko∏o czterdziestu, uczestniczy∏a w uczcie na zamku w Kiejdanach, kiedy ks. Janusz Radziwi∏∏ og∏osi∏ poddanie si´
szwedzkiemu protektoratowi.
Nazwisko to nie pojawia si´ w ˝adnych êród∏ach
z epoki, a nawet herbarzach.

Sieliccy dwaj

(OiM, II)

Êwiadkowie pana Char∏ampa podczas niedosz∏ego pojedynku z panem Wo∏odyjowskim.
Rodzina wo∏yƒska, a potem litewska (z woj. po∏ockiego) herbu Korczak (pisali si´ tak˝e S i e ll i c k i); J ó z e f († 1791) by∏ w 1788 roku kaszte-

lanem po∏ockim.

Sieniawscy herbu Leliwa
Rodzina ruska pochodzàca z Korony, zas∏u˝ona
dla obrony kresów. Do szczególnej pot´gi przyszli Sieniawscy w pierwszej po∏owie XVII wieku,
po odziedziczeniu wielkich dóbr Chodkiewiczów. Odtàd te˝ pisali si´ „hrabiami na Szk∏owie
i Myszy”. WygaÊli w pierwszej po∏owie XVIII
wieku. Z rodziny tej pochodzili m.in.: Miko∏aj
(† 1569), hetman wielki koronny (1561), wojewoda ruski (1553), Miko∏aj († 1587), hetman
polny koronny (1569), kasztelan kamieniecki
(1576), Miko∏aj Hieronim († 1683), marsza∏ek
nadworny (1676) i hetman polny koronny
(1682), Adam Miko∏aj († 1726), hetman wielki
koronny (1706) i kasztelan krakowski (1710).

Sieniawski
Adam Hieronim

S

Sielawska
Sieniawski

(OiM, I)

po∏àczy∏ si´ z hetmanami przed Korsuniem
(25–26 VI 1648), by dzieliç z nimi kl´sk´.
Adam Hieronim Sieniawski († 1650), pisarz
polny koronny i starosta lwowski, dziedzic
ogromnej fortuny, wczeÊnie osierocony przez
ojca, w 1648 roku wyruszy∏ na swojà pierwszà
kampani´ na czele w∏asnych si∏ nadwornych.
Niestety, jego Kozacy przeszli na stron´ Chmielnickiego, przyczyniajàc si´ do kl´ski pod ˚ó∏tymi Wodami. Sam Sieniawski m´˝nie stawa∏ pod
Korsuniem, gdzie, ranny w nog´, dosta∏ si´ razem z hetmanami do niewoli tatarskiej, z której

Leliwa

Sam Sieniawski m´˝nie
stawa∏ pod Korsuniem, gdzie,
ranny w nog´, dosta∏
si´ razem z hetmanami do
niewoli tatarskiej, z której
wkrótce zresztà wyszed∏

Wodokty nad Niewia˝à, dwór, niegdyÊ w∏asmoÊç Billewiczów

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?
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S

Sieniutowie
Sieniutówna

wkrótce zresztà wyszed∏ (choç obiecany okup
wyp∏acono dopiero chanowi Islamowi Girejowi
po obl´˝eniu zbaraskim). By∏ pod Pi∏awcami
i we Lwowie, a do Zbara˝a w 1649 roku przyprowadzi∏ spore si∏y (w sumie 430 konnych) wystawione w∏asnym sumptem. W czasie obrony nale˝a∏ do Êcis∏ej rady wojennej i bra∏ udzia∏ w licznych wycieczkach, a jego oddzia∏y ponios∏y powa˝ne straty. Zaraz po obl´˝eniu otrzyma∏ od
króla (po zmar∏ym z ran Andrzeju Sierakowskim) pisarstwo polne koronne. Opuszcza∏ Zbara˝ ci´˝ko chory i nie wydobrzawszy, zmar∏
w nast´pnym roku w wieku zaledwie 26 lat. By∏
ojcem Miko∏aja Hieronima, a dziadem Adama
Miko∏aja.

Sieniutowie

(OiM, I)

szlachta, przyszli w sukurs ks. WiÊniowieckiemu pod Rajgrodem, wÊród nich — bracia Andrzej i Rafa∏, zabici pod Machnówkà przez
Burdabuta.

Do∏´ga

Stara rodzina ruska herbu w∏asnego, z czasem
szeroko rozrodzona po ca∏ej Koronie i Litwie.
W XVII wieku Abraham, Krzysztof i Piotr (ten
ostatni b´dàcy w∏aÊcicielem ogromnych majàtków) nale˝eli do protektorów kalwinizmu
i arianizmu na Wo∏yniu; w drugiej po∏owie tego
stulecia rotmistrzem królewskim by∏ Roman.
Istnia∏a te˝ rodzina Sieniutów herbu Kotwica.

Siod∏o i cz´Êç rz´du „po hetmanie Sieniawskim”

Sieniutówna

(OiM, II)

panna z fraucymeru ks. Gryzeldy Wisniowieckiej; wysz∏a za mà˝ w 1648 roku.

Sieniutówna

(PW)

kniaziówna, matka pradziada pana Nowowiejskiego — co, zdaniem pani stolnikowej
Makowieckiej — mia∏o Êwiadczyç o znakomitym pochodzeniu m∏odego rycerza.
Owo kniaziowskie pochodzenie jest czystà
uzurpacjà, o tyle zaskakujàcà, ˝e w innych wywodach genealogicznych pani Makowiecka by∏a
nad wyraz Êcis∏a.

Owo kniaziowskie
pochodzenie jest czystà
uzurpacjà, o tyle
zaskakujàcà, ˝e w innych
wywodach genealogicznych
pani Makowiecka by∏a nad
wyraz Êcis∏a

Brze˝any, zamek
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Sierakowski
Andrzej Samuel

(OiM, II)

S

Sierakowski
Silnicki

rotmistrz królewski, pisarz polny koronny
(1649), uczestnik obrony Zbara˝a w 1649 roku, w czasie której poleg∏.
Pochodzi∏ z Êrednio zamo˝nej rodziny herbu
Do∏´ga z woj. be∏skiego, wyst´puje równie˝ wy∏àcznie jako Samuel. Karier´ wojskowà zaczà∏
ju˝ w czasie kampanii chocimskiej 1621 roku.
Nast´pnie przebywa w s∏u˝bie cesarskiej (do
1632), a po powrocie do Polski walczy z Moskwà (ranny pod Smoleƒskiem), Szwedami i Tatarami (bitwa pod Ochmatowem w 1644 r.).
Znacznà rol´ odegra∏ w czasie powstania
Chmielnickiego. By∏ pod Pi∏awcami w szeregach pospolitego ruszenia be∏skiego. Nast´pnie
uczestniczy∏ w sejmie elekcyjnym, a na prze∏omie 1648–1649 roku dosta∏ listy przepowiednie
od nowego króla Jana Kazimierza, zaÊ wiosnà
1649 roku urzàd pisarza polnego koronnego.
Bra∏ ze swoimi choràgwiami udzia∏ w obronie
Zbara˝a (w dywizji kasztelana be∏skiego Andrzeja Firleja), gdzie 9 lipca kierowa∏ nieszcz´Êliwym, bo okupionym wielkimi stratami, podjazdem. Postrzelony na wa∏ach 23 lipca, zmar∏ w 3
dni póêniej.
Z tej samej rodziny pochodzili m.in.: Jan Andrzej († ok. 1698), syn Andrzeja, kasztelan be∏ski, Micha∏ Roman († 1802), biskup latyczowski i kamieniecki, targowiczanin, Józef
(† 1831), dyplomata, historyk, kolekcjoner, potomek w prostej linii Andrzeja, pisarza polnego;
u˝ywa∏ tytu∏u hrabiowskiego, który jednak nie
przys∏ugiwa∏ Sierakowskim-Do∏´gom, a jedynie
Ogoƒczykom, Zygmunt († 1863), wybitny dowódca w powstaniu styczniowym na Litwie, powieszony w Wilnie mimo ci´˝kich ran.
Istnia∏a równie˝ inna, bardzo zas∏u˝ona rodzina
tego nazwiska, herbu Ogoƒczyk, piszàca si´
„z Bogos∏awic”, obdarzona w 1775 roku przez
cesarzowà Mari´ Teres´ dziedzicznym tytu∏em
„hrabiów w Galicji”. Pochodzili z niej m.in.: Jan
(† 1589), wojewoda ∏´czycki, mówca sejmowy,
Antoni Maciej († 1781), biskup inflancki, Wac∏aw Hieronim († 1780), arcybiskup lwowski,
pierwszy hrabia, Maksymilian Bruno († 1790),
kasztelan p∏ocki, marsza∏ek Trybuna∏u Koronnego, Sebastian Alojzy († 1824), kanonik katedry wawelskiej, architekt, senator Wolnego Miasta Krakowa, Stanis∏aw, ziemianin, polski dzia∏acz polityczny w Prusach Wschodnich, zabity
przez Niemców wraz z ˝onà Helenà w 1939 roku. Pozwol´ sobie w tym momencie na prywatnà dygresj´: pisz´ o tej rodzinie nie bez pewne-
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J. Kossak, Uzbrojenie XVII w.

go wzruszenia, gdy˝ okno mojego sopockiego
mieszkania wychodzi na uroczy dworek hrabiego Kajetana Onufrego († 1841), pos∏a na Sejm
Czteroletni.
Byli wreszcie Sierakowscy herbu Prawdzic —
Jan, w zakonie Fabian († 1681), dominikanin,
kaznodzieja, Karol Józef († 1820), genera∏ WP,
a tak˝e herbu Gryf i Lubicz.

Silnicki Gabriel

Ogoƒczyk

(PW)

któremu wiek ˝ycia zszed∏ na wojnach, a staroÊç ubieli∏a ju˝ g∏ow´. Komendant na Ukrainie w s∏u˝bie hetmana wielkiego koronnego
Jana Sobieskiego. Uczestniczy∏ w bitwie pod
Chocimiem w 1673 roku.

Stolnik podolski, porucznik
choràgwi husarskiej,
wielkiego serca kawaler,
dzielnie stawa∏ pod
Korsuniem

Gabriel Silnicki († 1681) pochodzi∏ z rodziny
herbu Jelita, wywodzàcej si´ z krakowskiego,
a osiad∏ej równie˝ na Podolu i Rusi. Nale˝a∏ do
najbardziej znanych wojowników swego czasu,
s∏u˝àc w kompucie koronnym ju˝ od 1640 roku. Stolnik podolski, porucznik choràgwi husarskiej, wielkiego serca kawaler, dzielnie stawa∏ pod Korsuniem (gdzie trafi∏ do niewoli tatarskiej), bra∏ udzia∏ w obronie Zbara˝a, walczy∏
m´˝nie pod Beresteczkiem. W czasie „potopu”
wchodzi∏ ze swojà choràgwià pancernà w sk∏ad
zgrupowania Czarnieckiego, walczàc pod Go∏´biem i Warkà, a tak˝e w batalii warszawskiej. Widzimy go i w kampaniach lat nast´pnych, jak
choçby pod Cudnowem i S∏obodyszczami
(1660), gdzie wed∏ug anonimowego diariusza
dosyç gloriose stawa∏ i a˝ w tabor nieprzyjaciel-

Jelita
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Silnicki
Sirka

Su∏tan Mehmud IV i król Jan Kazimierz w okresie poprawnych stosunków polsko – tureckich (ok. 1655 r.)

Tarnawa

Czynny na polu bitewnym
i w latach nast´pnych,
rozwija równoczeÊnie
aktywniejszà dzia∏alnoÊç
sejmowà, broniàc interesów
„egzulantów podolskich”.

ski wpad∏ by∏ i tam konia pod nim zabito. W czasie rokoszu Lubomirskiego walczy po stronie
króla. W 1672 roku dowodzi pu∏kami ukraiƒskimi, negocjuje te˝ z chanem Selimem Girejem
oraz su∏tanem Mehmedem IV i podpisuje haniebny traktat buczacki, oddajàcy Turkom Kamieniec Podolski. W nast´pnym roku bierze
udzia∏ w bitwie chocimskiej na czele pu∏ku hetmana polnego koronnego, odpierajàc atak jazdy Sulejmana paszy. Czynny na polu bitewnym
i w latach nast´pnych, rozwija równoczeÊnie aktywniejszà dzia∏alnoÊç sejmowà, broniàc interesów „egzulantów podolskich”. Od 1679 roku,
ze wzgl´du na wiek i k∏opoty zdrowotne, rezygnuje z dowództwa choràgwi pancernej. Nagrodzony licznymi nadaniami ziemskimi, a tak˝e
urz´dami kasztelana czernihowskiego (1670),
a potem kamienieckiego (1676).
Istnia∏y te˝ rodziny Silnickich herbów Korczak
i Doliwa — z niej m.in. Marcin († ok. 1555), pose∏ sejmowy i fa∏szerz pieni´dzy!

Silnicki

(OiM I)

pacholik szlachecki, w bitwie pod Machnówkà w 1648 roku uratowa∏ ˝ycie wojewodzie
kijowskiemu Tyszkiewiczowi.

Sini

(PW)

dwaj bracia, dowódcy kozaccy, których rozgromi∏ pan Wo∏odyjowski z panem Motowi-
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d∏à wiosnà 1672, s∏u˝àc przejÊciowo pod komendà kasztelana podlaskiego ¸u˝eckiego.

Sinicki

(PW)

w czasie obl´˝enia Kamieƒca w 1672 roku
w∏aÊciciel dworu, który by∏ obj´ty stra˝ami
Kazimierza Humieckiego.
Rodzina herbu Tarnawa z Lubelskiego.

Siostrzeniec

(P, II)

— nieznany nam z nazwiska — jenera∏a Millera, którego jenera∏ kocha∏ jak w∏asnego syna i zamierza∏ mu wszystko przekazaç poczàwszy od nazwiska i s∏awy wojennej, skoƒczywszy na fortunie; uczestnik obl´˝enia Jasnej Góry w 1655 roku, zabi∏ go na miejscu
szwedzki puszkarz.

Sirka

(PW) 566

dowódca kozacki, pod komendà którego s∏u˝y∏ dla zemsty Dydiuk (zob.). Razem na Krymie znacznà czynili dywersj´.
Iwan Dymitrowicz Sirko (tak˝e Sierko, Sierik), ataman koszowy, pu∏kownik zaporoski
(† 1680), w latach 60. stara∏ si´ prowadziç samodzielnà polityk´ na Zaporo˝u, lawirujàc mi´dzy Jerzym Chmielnickim i Moskwà, a póêniej
i Polskà — zawsze w interesie niezale˝noÊci ZaW∏adys∏aw Zawistowski

poro˝a. Wybitny zagoƒczyk, s∏ynà∏ z cz´stych
wypadów przeciw Tatarom; ˝aden inny dowódca nie mia∏ w tej mierze tylu sukcesów, co on.
W 1664 roku wtargnà∏ na prawobrze˝nà Ukrain´, powodujàc bunt, co przyspieszy∏o wydanie
i wykonanie wyroku na Bohunie i Wyhowskim.
Wielokrotnie zmienia∏ opcje polityczne; poczàtkowo zwolennik Doroszenki i porozumienia
z carem Aleksym, potem wspiera∏ dzia∏ania Sobieskiego przeciwko Turcji, prowadzàc dywersj´ na terenie Chanatu Krymskiego. S∏awny obraz Ilji Riepina „Zaporo˝cy piszà list do su∏tana
tureckiego” nawiàzuje do obel˝ywej apokryficznej odpowiedzi Sirki, skierowanej do su∏tana
w 1675 roku. Wespazjan Kochowski opisywa∏ go
nast´pujàco: Sirko by∏ s∏uszny m´˝czyznà, fantazyi ˝o∏nierskiej, ni s∏oty, mrozu, upa∏ów s∏onecznych nie zwa˝a∏, czu∏y, ostro˝ny i g∏ód cierpliwie znoszàcy (...) a co najwi´kszy u Kozaków
rarytas, zawsze trzeêwy, (...) pró˝nowaç nie lubi∏, ani z niewiastami lubie˝noÊç prowadziç,
ustawnie z Tatarami walczy∏, przeciwko którym
naturalnà i nieub∏agalnà mia∏ nienawiÊç. Wedle
niektórych tradycyjnych przekazów, jeszcze
przez 5 lat po Êmierci Sirki Zaporo˝cy wozili ze
sobà na wyprawy trumn´ z jego zw∏okami; inny
przekaz utrzymuje, ˝e a˝ do likwidacji Siczy wozili ze sobà jego prawà r´k´.

Siwiƒscy z Browarek

(OiM, I)

sàsiedzi Kurcewiczów, dwakroç przez nich
naje˝d˝ani.
Nazwisko nieznane polskim herbarzom.

Skalski Zenobiusz

(OiM, I)

˝o∏nierz korpusu ks. Jeremiego WiÊniowieckiego, zabity przez Burdabuta w bitwie pod
Machnówkà w 1648 roku.

S

Siwiƒscy
Skarszewski

Rodzina herbu Suchekomnaty z Krakowskiego,
z czasem osiad∏a równie˝ w Prusach Królewskich. Wedle niektórych herbarzy mia∏y te˝ istnieç rodziny tego nazwiska herbów Mora, Poraj
i Rogala.

Skarszewski Zygmunt

(OiM, I)

który przysi´ga, ˝e za sobà samym b´dzie g∏osowa∏ (w czasie elekcji Jana Kazimierza), jeÊli
si´ tylko w koÊci nie zagra — wspominany
przez pana Zag∏ob´ jako przyk∏ad równoÊci
stanu szlacheckiego.
Chodzi tu o Zygmunta ze Skarszowa Skarszowskiego dworzanina króla W∏adys∏awa IV.
By∏ pos∏em na sejm w 1646 roku. Jako Skarszewski wymieniany by∏ przez Wespazjana Kochowskiego: ˝o∏nierz dawny i Króla W∏adys∏awa
dworzanin, ˝artownik wielki, lecz w wykierowaniu rzeczy sobie poleconych, nie ospa∏y. Ten
gdy w drodze Króla Kazimierza przywita∏, zapytany od Króla, co tam s∏ychaç? i kto królem mianowany w okopach? odpowiedzia∏: ˝e w Polsce
nie porzàdkiem rzeczy stojà, bo mnie nale˝a∏
ten honor, tylkom opóêni∏ si´ z konkurencyà
odezwaç si´, zagrawszy si´ w kostki; doznaliby
Polacy za panowania mego czego za ˝adnego
Króla nie mogà doznaç, jakieby zamieszanie by-

Mora

Sirko by∏ s∏uszny m´˝czyznà,
fantazyi ˝o∏nierskiej,
ni s∏oty, mrozu, upa∏ów
s∏onecznych nie zwa˝a∏,
czu∏y, ostro˝ny i g∏ód
cierpliwie znoszàcy (...)
a co najwi´kszy u Kozaków
rarytas, zawsze trzeêwy, (...)
pró˝nowaç nie lubi∏, ani
z niewiastami lubie˝noÊç
prowadziç, ustawnie
z Tatarami walczy∏

I. Riepin, Zaporo˝cy piszà list do su∏tana tureckiego
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Skarzyƒski
Skórzewski

∏o w ojczyênie. Ja albowiem zagrawszy si´
w kostki, nale˝ytà sobie sukcessyà, nie pilnujàc
prawa, straci∏em. Ucieszy∏ si´ Kazimierz Król
z tego ˝artu, którym przymawia∏ Polakom, i˝
k∏ócili si´ d∏ugo na elekcyi, a nieprzyjaciel grassowa∏ po ojczyênie spokojnie.

Skarzyƒski Jerzy

(PW)

w czasie obl´˝enia Kamieƒca w 1672 roku objà∏ (razem z panem Jackowskim) komend´
nad basztà Spi˝owà.

Boƒcza

Stara rodzina mazowiecka (cz´Êciej piszàca si´:
Skar˝yƒski) herbu Boƒcza, z czasem rozrodzona po ca∏ej Rzeczypospolitej (m.in. na Litwie
i Ukrainie). Do wi´kszego znaczenia doszli pod
koniec XVIII wieku za sprawà Jerzego († 1818),
targowiczanina, prezesa sàdu apelacyjnego
w Ksi´stwie Warszawskim i senatora kasztelana
Królestwa Polskiego (1817). Jego syn Kazimierz
(† 1856 na emigracji) by∏ genera∏em dywizji
wojsk polskich w 1831 roku. W 1884 roku Bronis∏aw i jego dwaj synowie otrzymali od papie˝a Leona XIII tytu∏y hrabiowskie (ju˝ wygas∏e),
a w 1814 roku Ambro˝y Miko∏aj (równie˝ genera∏ z 1831 roku) otrzyma∏ od Napoleona I tytu∏
barona (wcià˝ trwajàcy).

Skoraszewski Piotr

(P, I)

rotmistrz ∏anowców kcyƒskich w obozie pod
UjÊciem w 1655 roku.
Ucieszy∏ si´ Kazimierz Król
z tego ˝artu, którym
przymawia∏ Polakom, i˝
k∏ócili si´ d∏ugo na elekcyi,
a nieprzyjaciel grassowa∏
po ojczyênie spokojnie

Znana wielkopolska rodzina (piszàca si´ tak˝e:
Skoroszewski) herbu Abdank, liczàca w swych
szeregach kilku senatorów.

Skoraszewski
W∏adys∏aw Micha∏

himiu, obsadzi∏ te˝ miasto Czaplinek. Bez skutku próbowa∏ przeciwdzia∏aç kapitulacji pod UjÊciem, a po jej podpisaniu pociàgnà∏ do Czarnieckiego, z którym dzieli∏ szlak bojowy przez
nast´pne lata (by∏ m.in. w Danii). Pu∏kownikiem królewskim (1673) i chorà˝ym poznaƒskim zosta∏ nie tylko dzi´ki zas∏ugom wojennym, ale równie˝ z powodu popularnoÊci, jakà
cieszy∏ si´ wÊród szlachty (wielokrotnie pos∏owa∏ na sejmy) i protekcji mo˝nych Leszczyƒskich, z którymi zwiàza∏ si´ przez o˝enek z Annà, wnuczkà kanclerza Wac∏awa. Odznaczy∏ si´
wielkà odwagà pod Chocimiem w 1673 roku,
gdzie mi´dzy pierwszymi na wa∏ach nieprzyjacielskich stanà∏. Jego syn Miko∏aj († 1729)
otrzyma∏ kasztelani´ przem´ckà.

Skoropacka

(OiM, I)

kiedy indziej: Skoropadzka; panna respektowa ks. Gryzeldy WiÊniowieckiej, adorowana
przez pana Wierszu∏∏a.
Nazwisko nieobecne w herbarzach.

Skórzewski

(P, II)

uczestnik obrony Jasnej Góry w 1655 roku,
dowódca zachodnio-po∏udniowej baszty (razem z ojcem Danielem Rychtalskim).
Rodzina herbu Drogos∏aw (lub Ogoƒczyk) z Poznaƒskiego; w XVIII wieku. si´gn´li po kasztelani´ elblàskà (Stanis∏aw, 1754); otrzymali
w 1787 i 1840 pruskie tytu∏y hrabiowskie, wygas∏e oko∏o roku 1964, wraz ze Êmiercià Stanis∏awa Adama Wojciecha.

(P, I)

Nikt (...) w doÊwiadczeniu wojennym nie
móg∏ (mu) wyrównywaç w obozie pod UjÊciem w 1655 roku.
Zapewne najbardziej g∏oÊny ze wszystkich Skoraszewskich, choç nigdy nie si´gnà∏ po godnoÊci senatorskie. Chorà˝y poznaƒski (1663), starosta bydgoski, marsza∏ek izby poselskiej
w 1677 roku, g∏oÊny — przez 40 lat! — uczestnik kolejnych wojen ze Szwedami, Tatarami,
Kozakami, Moskwà (Po∏onka, 1660), Turkami.
Karier´ wojskowà rozpoczyna∏ ju˝ w 1648 roku
na Ukrainie, walczy∏ tam równie˝ w 1652 roku.
W obliczu najazdu szwedzkiego zosta∏ wyznaczony na rotmistrza piechoty ∏anowej pow.
gnieênieƒskiego i objà∏ komend´ zamku w Dra-
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E. Dahlbergh, Zamek w Âwieciu

W∏adys∏aw Zawistowski

S

Skrzetuscy
Skrzetuski Jan

Jastrz´biec
J. Kossak, Krzysztof Gniewosz ginàcy w obronie choràgwi pod Chocimiem

Skrzetuscy herbu Jastrz´biec
Rodzina wielkopolska ze Skrzetusza (w pow.
obornickim, parafia Ryczywó∏), z czasem rozrodzona po ca∏ej Polsce i Litwie. Nie odgrywali nigdy wi´kszej roli, ale brali udzia∏ w licznych wojnach, pos∏owali na sejmy, a nawet piastowali
Êredniego szczebla urz´dy. Pochodzili z niej
m.in.: Jan, kanonik i oficja∏ generalny poznaƒski (1547), Marcin (druga po∏. XVI w.), sekretarz króla, pose∏ do papie˝a i Rzeszy, Marcin (†
przed 1579), burmistrz Poznania w latach
1564–1573 (pod koniec XVI wieku osiedlenie
si´ w mieÊcie, a nawet paranie si´ rzemios∏em
nie uw∏acza∏o jeszcze szlachcie; póêniej mia∏o
si´ to zmieniç), Jan, husarz w wojsku litewskim,
potem gubernator mohylowski, o˝eni∏ si´ na
˚mudzi w 1601 roku z Annà Burbiankà i zostawi∏ dwóch synów — Jana i Jerzego (który —
podobnie jak sienkiewiczowski bohater —
sp∏odzi∏ ze Stanutównà herbu Strza∏a szeÊciu synów), Józef (XVIII w.), podczaszy przemyski,
wielokrotny pose∏ sejmowy, deputat na trybuna∏ koronny (1738), Florian († 1872), pu∏kownik wojsk napoleoƒskich i polskich, uczestnik
powstania listopadowego. Krasicki w przypisach do herbarza Niesieckiego wymienia Skrzetuskiego podczaszego koronnego, ale nie znajduj´ go w ˝adnych spisach urz´dników. Wed∏ug
niektórych êróde∏ mieli te˝ istnieç Skrzetuscy
herbów Âlepowron, T´pa Podkowa, Topór
(m.in. Bart∏omiej Wincenty, † 1791, pijar, hiKto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?

storyk i prawnik oraz Kajetan Józef, † 1806, równie˝ pijar, propagator idei OÊwiecenia ), a tak˝e
Wieniawa, ale by∏y to rodziny mniej znane.

Skrzetuski Jan
(OiM, I–II; P, I–III; PW)

G∏ówny bohater „Ogniem i mieczem”, namiestnik (a potem porucznik) choràgwi pancernej J. O. ks. Jeremiego WiÊniowieckiego
(...) by∏ to m∏ody jeszcze bardzo cz∏owiek, suchy, czarniawy, wielce przystojny, ze szczup∏à
twarzà i wydatnym orlim nosem. W oczach jego malowa∏a si´ okrutna fantazja i zadzier˝ystoÊç, ale w obliczu mia∏ wyraz uczciwy. Wàs
doÊç obfity i nie golona widocznie od dawna
broda dodawa∏y mu nad wiek powagi.
W grudniu 1647 roku, powracajàc z poselstwa na Krym, Skrzetuski uratowa∏ nad Omelniczkiem uciekajàcego na Sicz Bohdana
Chmielnickiego, na którego zasadzi∏ si´ niejaki Chwedko, zdrajca s∏u˝àcy podstaroÊciemu
Czapliƒskiemu. Nast´pnie namiestnik przyby∏ do Czehryna i stanà∏ w mieÊcie w domu
ksi´cia Jeremiego, gdzie te˝ mia∏ k´s czasu zabawiç, aby ludziom i koniom daç wytchnienie
po d∏ugiej z Krymu podró˝y. Tam te˝ spotka∏
si´ z panem Zaçwilichowskim i razem poszli
do zajazdu Dopu∏a, gdzie mia∏ miejsce incydent z Czapliƒskim, po którym poznaje
Skrzetuski Zag∏ob´ i Podbipi´t´. Odnaleziony
w zajeêdzie przez Barabasza udaje si´ z Za-

Topór

by∏ to m∏ody jeszcze bardzo
cz∏owiek, suchy, czarniawy,
wielce przystojny,
ze szczup∏à twarzà
i wydatnym orlim nosem.
W oczach jego malowa∏a
si´ okrutna fantazja
i zadzier˝ystoÊç, ale w
obliczu mia∏ wyraz uczciwy
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S

Skrzetuski

pan Skrzetuski wyglàda∏ jak
cieƒ. Rany i ostatnie
wypadki zwali∏y z nóg tego
olbrzymiego m∏odziana,
który takie mia∏ teraz
pozory, jakby nie obiecywa∏
jutra do˝yç. Twarz mu
po˝ó∏k∏a, a czarna broda,
nie strzy˝ona od dawna,
podnosi∏a jeszcze mizeri´
oblicza

çwilichowskim do jego domu na narad´.
W kilka dni póêniej wyrusza wraz z Podbipi´tà do ¸ubniów idàc na ˚uki, Semi-Mogi∏y
i Chorol. Do jego oddzia∏ku przy∏àczy∏ si´
równie˝ pose∏ hospodara wo∏oskiego do ks.
Jeremiego — pan Rozwan Ursu ze swojà
eskortà. W czasie drogi spotykajà kolask´ ze
z∏amanà osià i dwie zdesperowane niewiasty
— starà kniahini´ Kurcewiczowà i Helen´. Zanim jeszcze dochodzi do prezentacji, raróg
Rozwana Ursu, który przysiad∏ na d∏oni Heleny, ∏àczy symbolicznie r´ce dwojga m∏odych.
Rozwan Ursu ust´puje paniom swej kolasy,
wszyscy przyjmujà zaproszenie do Roz∏ogów-Siromachów, rodowego gniazda Kurcewiczów. Skrzetuski zakochuje si´ w Helenie od
pierwszego wejrzenia i szybko zdobywa jej
wzajemnoÊç, mimo i˝ dziewczyna zosta∏a ju˝
wczeÊniej obiecana kozackiemu wata˝ce –
Bohunowi. Wys∏any wkrótce potem (w zast´pstwie pana Bychowca) z poselstwem na
Sicz, spotyka si´ ponownie z Helenà. Wówczas to zazula (czyli kuku∏ka) wywró˝y∏a im,
˝e ˝yç b´dà razem ponad pi´çdziesiàt lat i doczekajà si´ dwunastu synów (wró˝ba ta si´
sprawdzi∏a). Kontynuujàc swojà misj´ zostaje
Skrzetuski ranny i trafia do niewoli kozackiej.
˚ycie ratuje mu Chmielnicki wdzi´czny za
wczeÊniejszà pomoc Skrzetuskiego nad
Omelniczkiem, a bardziej nawet — za poni˝ajàce potraktowanie swego Êmiertelnego wro-

Rysy jego, rzek∏byÊ:
boleÊç z kamienia
wykowa∏a, taki bi∏ od nich
ch∏ód i spokój. (...) Dziwno
by∏o patrzeç na t´ twarz
m∏odà, a tak surowà
i powa˝nà, jakby na niej
uÊmiech nigdy nie posta∏,
i zgad∏eÊ ∏atwo, ˝e gdy jà
Êmierç zetnie, wiele ju˝
w niej nie zmieni

J. Kossak, Srzetuski w stawie
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P. Stachiewicz, Skrzetuski w he∏mie

ga — Czapliƒskiego. W tym samym czasie Bohun, po przej´ciu listu Skrzetuskiego do Heleny naje˝d˝a i pali Roz∏ogi, a Helena ucieka
z Zag∏obà, który umieszcza jà w Barze. Odzyskawszy wolnoÊç Skrzetuski wraca do s∏u˝by
u ks. WiÊniowieckiego, a po bitwie pod Konstantynowem planuje Êlub z Helenà, po czym
ma zamiar odwieêç ˝on´ do Skrzetuszewa.
Plany te niweczy koƒczàca tom I „Ogniem
i mieczem” wiadomoÊç o zaj´ciu Baru przez
Kozaków.
Wszystkie te prze˝ycia zmieniajà bardzo
Skrzetuskiego. Wo∏odyjowski w rozmowie
z Kmicicem powie po latach: Ca∏e wojsko p∏aka∏o, widzàc Skrzetuskiego desperacj´, bo
mu broda w dwudziestym którymÊ roku ˝ycia
zbiela∏a (...). I rzeczywiÊcie: (...) pan Skrzetuski wyglàda∏ jak cieƒ. Rany i ostatnie wypadki
zwali∏y z nóg tego olbrzymiego m∏odziana,
który takie mia∏ teraz pozory, jakby nie obiecywa∏ jutra do˝yç. Twarz mu po˝ó∏k∏a, a czarna broda, nie strzy˝ona od dawna, podnosi∏a
jeszcze mizeri´ oblicza. Zim´ 1648–1649 roku sp´dza Skrzetuski na bezskutecznych poszukiwaniach Heleny (uwi´zionej przez Bohuna w jarze nad Wa∏adynkà), dociera ponownie do obozu Chmielnickiego i uzyskuje
od niego permisj´ pozwalajàcà na ich bezpieczne kontynuowanie. Niestety — otrzymuje od Joachima Jerlicza mylnà informacj´
o Êmierci Heleny w Kijowie, w monasterze
Dobrego Miko∏y, gdzie czerƒ dwanaÊcie panien dymem wydusi∏a. Te przejÊcia zwalajà
Skrzetuskiego z nóg, a ci´˝ko chorym ryceW∏adys∏aw Zawistowski

rzem opiekuje si´ w Korcu ksià˝´ Korecki. Rysy jego, rzek∏byÊ: boleÊç z kamienia wykowa∏a, taki bi∏ od nich ch∏ód i spokój. (...) Dziwno by∏o patrzeç na t´ twarz m∏odà, a tak surowà i powa˝nà, jakby na niej uÊmiech nigdy
nie posta∏, i zgad∏eÊ ∏atwo, ˝e gdy jà Êmierç
zetnie, wiele ju˝ w niej nie zmieni. (...) Zgryzoty prze˝ar∏y mu dusz´, ale cia∏a zgryêç nie
mog∏y. Wychud∏ tylko bardzo i po˝ó∏k∏ tak, ˝e
czo∏o policzki i nos mia∏ jakby z wosku koÊcielnego uczynione. Dawna kamienna surowoÊç zosta∏a mu w twarzy i by∏ w niej taki
skrzep∏y spokój, jak w twarzach umar∏ych.
Powróciwszy do zdrowia, stawia si´ ponownie Skrzetuski w szeregach WiÊniowieckiego
i ofiarnie walczy w obronie obl´˝onego Zbara˝a, nie wiedzàc o tym, i˝ Helena zosta∏a ju˝
uwolniona z niewoli przez Zag∏ob´, Wo∏odyjowskiego i Rz´dziana. Mimo Êmierci pana
Longinusa Podbipi´ty, decyduje si´ Skrzetuski przedrzeç przez szeregi kozackie z listem
do Jana Kazimierza i misj´ t´ z poÊwi´ceniem
wype∏nia. Takim ujrza∏ go w Toporowie król:
przed nim sta∏ jakiÊ straszny cz∏owiek, a raczej
widmo: ∏achmany podarte na strz´pki zaledwie
okrywa∏y jego wychud∏e cia∏o; twarz mia∏ sinà,
umazanà b∏otem i krwià; oczy p∏onàce goràczkowym Êwiat∏em, czarna, rozczochrana broda
spada∏a mu na piersi, zapach trupi rozchodzi∏
si´ od niego naoko∏o, a nogi tak dr˝a∏y pod
nim, ˝e musia∏ si´ o stó∏ wesprzeç.
Wkrótce spotyka Skrzetuskiego nagroda, o ja-

kiej nie Êmia∏ nawet marzyç — ∏àczy si´ z Helenà, którà od dawna mia∏ za zmar∏à. Na ich
Êlubie by∏ obecny król Jan Kazimierz. Po kampanii kozackiej i Êlubie osiad∏ Skrzetuski
w rodzinnej wsi Burzec, po∏o˝onej w ziemi
∏ukowskiej, na pograniczu województwa
podlaskiego (by∏a to wieÊ dobrze znana samemu Sienkiewiczowi) i wkrótce doczekali si´
trzech synów chocia˝ on s∏u˝yç nie przesta∏.
Skrzetuski wyst´puje równie˝ w „Potopie”,
choç tu jego rola jest epizodyczna. Latem
1655 roku od miesiàca wróciwszy od hetmanów z Ukrainy bawi∏ w domu, leczàc si´ z febry upartej. Wraz ze swym stryjecznym bratem Stanis∏awem (który przyjecha∏ do Burca
z wiadomoÊcià o zdradzie pod UjÊciem) i panem Zag∏obà uda∏ si´ do Kiejdan, by wstàpiç
na s∏u˝b´ u ks. Janusza Radziwi∏∏a. Odtàd
dzieli losy choràgwi laudaƒskiej, w której jest
wolontariuszem, Wiosnà 1656 roku obejmuje
dowództwo nad pospolitym ruszeniem podlaskim, bo chocia˝ w województwie lubelskim mieszka∏, ale ˝e blisko granicy Podlasia,
wi´c znany by∏ wszystkiej szlachcie i wielce
przez nià ceniony, jako jeden z najznamienitszych w Rzeczypospolitej rycerzy. Jako˝
wpr´dce potrafi∏ on zmieniç bitnà z natury
tamtejszà szlacht´ na choràgwie, w niczym
komputowemu wojsku nie ust´pujàce. Na
czele swoich oddzia∏ów bra∏ nast´pnie udzia∏
w obl´˝eniu i oswobodzeniu Warszawy. Pojawia si´ równie˝ marginalnie na poczàtku „Pa-
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J. Kossak
Skrzetuski i Podbipi´ta

chocia˝ w województwie
lubelskim mieszka∏,
ale ˝e blisko granicy
Podlasia, wi´c znany by∏
wszystkiej szlachcie i wielce
przez nià ceniony, jako
jeden z najznamienitszych
w Rzeczypospolitej rycerzy

Skrzetuski (Micha∏ ˚ebrowski) w „Ogniem i mieczem”

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?
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J. Kossak, Na drodze do ¸ubniów
Kozacy oczy wy∏upili, r´ce
poobcinali i wiele ran
inszych, lubo schizmatyk
jest, okrutnie pozadawali
i do Lwowa na despekt
odes∏ali. Przyczyna
takowego okrucieƒstwa
by∏a, ˝e kilka razy pewne
listy Ksià˝´ciu WiÊniowieckiemu odnosi∏ i wiernie
s∏u˝y∏

na Wo∏odyjowskiego”. Do niego to poÊpieszy∏
Char∏amp z wiadomoÊcià o Êmierci Anusi Borzobohatej-Krasieƒskiej i rozpaczy Wo∏odyjowskiego. Niestety tu Bóg nie pofortuni∏, bo
oboje z panem Zag∏obà wyjechali w Kaliskie,
do pana Stanis∏awa, rotmistrza. Wi´cej szcz´Êcia mia∏ jadàcy w Êlady Char∏ampa Kmicic,
który zasta∏ ju˝ Skrzetuskich w domu, pod
¸ukowem. Jan nie móg∏ jednak wyruszyç do
Wo∏odyjowskiego, gdy˝ wedle s∏ów Zag∏oby:
Nie mo˝e jechaç, bo do kapturu obran, spraw
zaÊ b´dzie si∏a, jako ˝e po tylu wojnach pe∏no
jest duchów niespokojnych. Jan chcia∏ nawet
zrzec si´ funkcji deputata, ale Zag∏oba mu to
wyperswadowa∏, powo∏ujàc si´ na s∏u˝b´ publicznà. Uczestniczy∏ w bitwie pod Chcimiem
(9 XI 1673): S´dzielizna pokrywa∏a mu ju˝
g∏ow´, lecz za to otacza∏o go szeÊciu synów si∏à do szeÊciu dzików podobnych. W sumie
mia∏ doczekaç si´ dwunastu synów i bli˝ej
nieokreÊlonej liczby córek.

W 1643 roku po wspólnej
biesiadzie z rotmistrzem
królewskim Pobiatyƒskim,
wda∏ si´ z nim w awantur´,
poràba∏ go i porzuci∏ na
drodze

Historyczny Skrzetuski mia∏ na imi´ Miko∏aj
(ok. 1610–1673). Pochodzi∏ z rodziny herbu Jastrz´biec, bardzo skromnej (nawet rodziny
Skrzetusz znajdowa∏ si´ ju˝ wówczas w r´kach
mo˝nych Czarnkowskich) i nie mia∏ co liczyç na
jakàkolwiek karier´ w Wielkopolsce. Wyruszy∏
wi´c — Êladem wielu koroniarzy — na Ukrain´.
W Wielkopolsce zosta∏a jego matka, która wysz∏a ponownie za mà˝ za Miko∏aja K∏odziƒskiego, oraz siostra Marianna wydana za Jana Po-
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niatowskiego. Miko∏aj utrzymuje z nimi do
koƒca ˝ycia serdeczne stosunki, podobnie jak
z bratem stryjecznym Stanis∏awem. Zauwa˝my,
i˝ wszystkie te nazwiska pojawiajà si´ w „Trylogii”. Nie wiemy dok∏adnie, co porabia∏ poczàtkowo na Ukrainie Skrzetuski, poza tym, i˝ przebywa∏ w Chwastowie, siedzibie biskupów kijowskich. W 1643 roku po wspólnej biesiadzie
z rotmistrzem królewskim Pobiatyƒskim, wda∏
si´ z nim w awantur´, poràba∏ go i porzuci∏ na
drodze. Pobiatyƒski cudem wydobrza∏ i z∏o˝y∏
na pana Miko∏aja skarg´ w grodzie. Prawdopodobnie ju˝ w tym czasie, lub wkrótce potem
wst´puje Skrzetuski do wojska, w ka˝dym razie
w 1649 roku jest prawà r´kà znanego rotmistrza
królewskiego Marka Gdeszyƒskiego (zob.). Zapewne odbywali razem trudne boje 1648 roku
(rotmistrz dosta∏ si´ w maju od niewoli, z której
szybko zbieg∏), jednak w obl´˝onym Zbara˝u
choràgiew znalaz∏a si´ bez swego dowódcy, pozostajàcego wówczas przy boku królewskim.
Dowódcy obrony Zbara˝a od poczàtku zdawali
sobie spraw´ z nierównoÊci si∏, starali si´ wi´c
zawiadomiç króla o swym po∏o˝eniu. Przed
Skrzetuskim ze Zbara˝a wysz∏o a˝ 8 wys∏anników z listami pisanymi po francusku (co mia∏o
byç rodzajem szyfru) i zaszytymi w ubraniach.
˚aden z nich nie dotar∏ do celu, a pewnemu
mnichowi prawos∏awnemu (cytuj´ za Marcelim
Kosmanem) — Kozacy oczy wy∏upili, r´ce poobcinali i wiele ran inszych, lubo schizmatyk
jest, okrutnie pozadawali i do Lwowa na de-

W∏adys∏aw Zawistowski

spekt odes∏ali. Przyczyna takowego okrucieƒstwa by∏a, ˝e kilka razy pewne listy Ksià˝´ciu
WiÊniowieckiemu odnosi∏ i wiernie s∏u˝y∏. W tej
sytuacji produkowano fa∏szywe listy od króla
dla pokrzepienia ducha w ˝o∏nierzach (celowa∏
w tym zw∏aszcza ks. Jeremi). A jednak Skrzetuski — Êwiadom ryzyka — zg∏osi∏ si´ na ochotnika do tej karko∏omnej misji. Zapewne zna∏ doskonale mow´ ruskà i tamtejsze obyczaje,
a przebrany w strój ch∏opski, móg∏ pozostaç
nierozpoznany. Nie ryzykowa∏ jednak — przep∏ynàwszy staw, czo∏ga∏ si´ po trawie a˝ do Za∏oziec. Jego kompetentne informacje mia∏y decydujàcy wp∏yw na kontynuacj´ marszu wojsk
królewskich. Dopiero od Skrzetuskiego dowiedzia∏ si´ Jan Kazimierz, ˝e wÊród oblegajàcych
Zbara˝ sà Tatarzy, co by∏o dla króla sporym zaskoczeniem (choç t´ wiadomoÊç powinny by∏y
przynieÊç wczeÊniej podjazdy). Mimo swych
niewàtpliwych zas∏ug bohater ze Zbara˝a nie
otrzyma∏ odpowiedniej „kontentacji”, na którà
byç mo˝e liczy∏. Musia∏ zadowoliç si´ 100 dukatami od króla i obietnicà jednego z najbli˝szych
wakansów (starostw?), jednak nigdy tej satysfakcji nie otrzyma∏, a byç mo˝e nie zabiega∏
o to, by przypomnieç si´ królowi. Kanclerz wielki dorzuci∏ si´ z parà szat swoich i koniem,
czapkà i dobrà kontentacjà. Wkrótce potem
umiera z ran rotmistrz Gdeszyƒski, nie nacieszywszy si´ Êwie˝à nominacjà na stolnika lwow-

skiego. Jego choràgiew rozpada si´, a Skrzetuski dostaje jakàÊ bli˝ej nie sprecyzowanà „komend´ nad Wo∏oszà”. Na pewno jest ju˝ oficerem; byç mo˝e zresztà by∏ nim ju˝ wczeÊniej.
Bez wàtpienia jest tak˝e dobrym zagoƒczykiem,
skoro przed bitwà beresteckà, wys∏any z Sokala
na zwiady z Wo∏oszà województwa kijowskiego,
tego j´zyka z wielkà odwagà w po∏udnie samo
wpad∏szy dosta∏. Walczy pod Beresteczkiem,
a potem w dziesiàtkach kampanii nast´pnych
lat, s∏u˝àc w sumie w wojskach czterech monarchów — od Zygmunta III po Micha∏a Korybuta.
Szczegó∏ów wi´kszoÊci z tych walk nie znamy.
By∏ z Czarnieckim w Danii (skàd wróci∏ w 1660
roku), jako porucznik choràgwi lekkiej Adama
Uriela Czarnkowskiego, starosty mi´dzyrzeckiego i osieckiego. Nast´pnie — wcià˝ pod Czarnieckim — walczy w obronie Wielkiego Ksi´stwa przed Rosjanami. Tam zdarzy∏a mu si´
przygoda, dzi´ki której po raz drugi trafi∏ do
raptularzy i diariuszy (m.in. Jana Chryzostoma
Paska i Jakuba ¸osia). Z trudnego podjazdu wys∏anego pod Skrzetuskim, powróci∏ tylko jeden
cz∏owiek, donoszàc o wyci´ciu w pieƒ swych towarzyszy z dowódcà w∏àcznie. Op∏akiwano ju˝
solennie pu∏kownika, gdy ten powróci∏ triumfalnie, z rozwini´tym sztandarem nieprzyjació∏
i ca∏ym oddzia∏em jeƒców. „ Jedyny ocala∏y”
okaza∏ si´ tchórzliwym dezerterem i zosta∏
przep´dzony z obozu. Podobnà sytuacj´ opisu-
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„Jedyny ocala∏y” okaza∏ si´
tchórzliwym dezerterem
i zosta∏ przep´dzony z obozu

wys∏any z Sokala na zwiady
z Wo∏oszà województwa
kijowskiego, tego j´zyka
z wielkà odwagà w po∏udnie
samo wpad∏szy dosta∏

Skrzetuski, Zag∏oba, Podbipi´ta i Wo∏odyjowski (Micha∏ ˚ebrowski, Krzysztof Kowalewski, Wiktor Zborowski i Zbigniew
Zamachwski) w „Ogniem i mieczem”

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?
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jak na rasowego
zagoƒczyka owych czasów
przysta∏o, rejestr sàdowy
osiàgnà∏ ca∏kiem niez∏y
Skrzetuski i Helena (Micha∏ ˚ebrowski i Izabela Scorupco) w „Ogniem i mieczem”

je Sienkiewicz w „Panu Wo∏odyjowskim” — dotyczy ona Muszalskiego — zob.). Zwyci´ska
potyczka Skrzetuskiego przyspieszy∏a kampani´ zakoƒczonà zwyci´stwem nad Chowaƒskim
pod Po∏onkà (25 V 1660). W czasie konfederacji
wojskowych lat nast´pnych, Skrzetuski — choç
Czyn zbaraski Skrzetuskiego
cieszy∏ si´ w swoim czasie
zas∏u˝onym rozg∏osem, choç
— jak powiedzieliÊmy
— nie pomóg∏ mu jakoÊ
szczególnie w karierze

J. Kossak, Srzetuski z Helenà w ogrodzie w Roz∏ogach
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stoi na czele dziesi´ciu choràgwi zwiàzkowych
— pozostaje zwiàzany z Czarnieckim i królem
i dzia∏a na rzecz zgody. Na prze∏omie lat 60. i 70.
walczy pod Sobieskim na Ukrainie (byç mo˝e
spotyka wówczas stolnika przemyskiego Jerzego Wo∏odyjowskiego?), odznacza si´ pod Barem (16 VIII 1671), a wkrótce potem podejmuje samodzielnà wypraw´ (w pe∏ni udanà) dla
spotkania si´ z Haneƒkà i Sirkà i sk∏onienia ich
do wspólnego zdobycia Kalnika zaj´tego przez
Doroszeƒk´. Te przewagi wojenne przeplatajà
si´, niestety, z typowymi dla wojskowych pokroju Skrzetuskiego burdami, awanturami i gwa∏tami. W 1661 próbuje porwaç w celu matrymonialnym Zofi´ Brzezickà, primo voto Zawadzkà, narzeczonà Jana Wilczkowskiego, stolnika
kijowskiego. Koƒczy si´ to procesem i infamià.
Nast´pne wyroki (g∏ównie przed Trybuna∏em
Lubelskim) powtarzajà si´ regularnie w latach:
1663, 1666, 1667 (kolejne „zaloty”). Nie dorówna∏ nigdy pan Miko∏aj s∏awnemu Samuelowi
¸aszczowi (zob.), bo te˝ nie mia∏ jego pozycji,
ale jak na rasowego zagoƒczyka owych czasów
przysta∏o, rejestr sàdowy osiàgnà∏ ca∏kiem niez∏y. W 1671 roku, latem, przygotowujàc si´ do
kolejnej wyprawy, rozlicza si´ z rodzinà i spisuje w Poznaniu testament, w którym przeznacza
wi´kszoÊç swego majàtku na tamtejszych karmelitów bosych, w których koÊciele chce byç
pochowany. Nast´puje to w blisko trzy lata póêniej, w paêdzierniku 1673 roku (dok∏adnej daty
Êmierci nie znamy), a wi´c dwa tygodnie przed
W∏adys∏aw Zawistowski
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J. Kossak, Skrzetuski przed królem w Toporowie

bitwà chocimskà, w której si∏à rzeczy nie mo˝e
ju˝ wziàç udzia∏u. Jest tam jednak jego choràgiew, sformowana krótko przedtem w Wielkopolsce; równie˝ i przy tej okazji nie oby∏o si´
bez awantur i zajazdu na dom Schlichtyngów
(i to nazwisko wyst´puje w „Potopie”). Zw∏oki
zbara˝czyka przetrwa∏y u karmelitów do kasaty
zakonu, a w 1831 roku zosta∏y przeniesione do
innych, nieznanych podziemi koÊcielnych w Poznaniu.

Czyn zbaraski Skrzetuskiego cieszy∏ si´ w swoim czasie zas∏u˝onym rozg∏osem, choç — jak
powiedzieliÊmy — nie pomóg∏ mu jakoÊ szczególnie w karierze. Pisali o Skrzetuskim poeci
(m.in. Jan Bia∏ob∏ocki i Samuel Twardowski), pisali tak˝e pami´tnikarze — wszyscy jednak bez
imienia, za wyjàtkiem Rudawskiego (zob.), który mylnie nazwa∏ Miko∏aja — Janem. B∏àd ten
powtarza równie˝ Ludwik Kubala, a po nich
obu — sam Sienkiewicz. Nieprawdziwe jest

Poglàdy Górki obali∏ wkrótce
znakomitymi rozprawami
Zygmunt hrabia Lasocki,
jako pierwszy ∏àczàc
mitycznego Jana ze znanym
z innych êróde∏
(m.in. sàdowych)
pu∏kownikiem i s∏awnym
warcho∏em Miko∏ajem

J. Kossak, Spotkanie Skrzetuskiego z Chmielnickim na Dzikich Polachh

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?

313

S

Skrzetuski

Scena z filmu „Ogniem i mieczem”

Godziemba

równie˝ zwiàzanie dalszych losów Skrzetuskiego z Burcem w ∏ukowskiem. Sienkiewicz opisa∏
tu maj´tnoÊç, którà dobrze zna∏ z dzieciƒstwa,
natomiast sam Skrzetuski nigdy nie osiad∏ na
roli, do koƒca ˝ycia prowadzàc ˝ywot w´drowny, a dom znajdujàc u rodziny w Wielkopolsce.
W sumie wiemy ju˝ dziÊ o historycznym Skrzetuskim niema∏o, jednak jeszcze w latach 30. Olgierd Górka próbowa∏ zakwestionowaç autentycznoÊç tej postaci, przekonujàc i˝ z listem ze
Zbara˝a dotar∏ do króla tylko Stapkowski
(zob.)... na dodatek — Rusin-schizmatyk. Poglàdy Górki obali∏ wkrótce znakomitymi rozprawami Zygmunt hrabia Lasocki, jako pierwszy ∏àczàc mitycznego Jana ze znanym z innych êróde∏ (m.in. sàdowych) pu∏kownikiem i s∏awnym
warcho∏em Miko∏ajem. Sam Sienkiewicz — paradoksalnie — o tej drugiej twarzy najszlachetniejszego ze swoich bohaterów nie wiedzia∏.
Wspomnijmy na koniec, i˝ Skrzetuski, jako je-

dyny z g∏ównych bohaterów „Trylogii” doczeka∏
si´ nie tylko ˝arliwej polemiki historycznej na
swój temat, ale równie˝ osobnej ksià˝eczki
prof. Marcelego Kosmana („Skrzetuski w historii i legendzie”, Poznaƒ 1989), którà wielokrotnie powy˝ej cytowa∏em.

Skrzetuski Jarema

(P, I, PW)

najstarszy syn Jana i Heleny. W roku 1672 s∏u˝y∏ ju˝ wraz z ojcem w komputowej choràgwi. Uczestniczy∏ — u boku ojca i braci —
w bitwie pod Chocimiem (9 XI 1673).

Skrzetuski JaÊko

(PW)

jeden ze „Êrednich” synów Jana i Halszki.
W czasie wojny z Turcjà w 1672 roku razem
z bratem Micha∏kiem z ¸ukowa ze szkó∏ do
wojska uciek∏. Uczestniczy∏ — u boku ojca
i braci — w bitwie pod Chocimiem (9 XI
1673).

Skrzetuski Longinus

(P, I, PW)

drugi syn Jana i Heleny. W roku 1672 s∏u˝y∏
ju˝ wraz z ojcem w komputowej choràgwi.
Uczestniczy∏ — u boku ojca i braci — w bitwie pod Chocimiem (9 XI 1673).

Skrzetuski Micha∏ko
J. Kossak, W drodze ze Zbara˝a
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(PW)

jeden ze „Êrednich” synów Jana i Halszki.
W czasie wojny z Turcjà w 1672 roku razem
W∏adys∏aw Zawistowski

z bratem JaÊkiem z ¸ukowa ze szkó∏ do wojska uciek∏. Uczestniczy∏ — u boku ojca i braci — w bitwie pod Chocimiem (9 XI 1673).

Skrzetuski, najm∏odszy

(PW)

uczestniczy∏ w bitwie pod Chocimiem (9 XI
1673), podczas której jednym ci´ciem ca∏kiem prawie owemu (olbrzymiemu spahii)
g∏ow´ odcià∏, czym na pochwa∏y roztropnego
ojca i na s∏aw´ znacznà zarobi∏.

Skrzetuski Stanis∏aw

(P, I)

ze Skrzetuszewa, brat stryjeczny Jana, rotmistrz ∏anowców kaliskich w obozie pod UjÊciem w 1655 roku.
Miko∏aj Skrzetuski mia∏ rzeczywiÊcie brata stryjecznego o imieniu Stanis∏aw, równie˝ oficera
(by∏ on egzekutorem testamentu Miko∏aja), ale
jak twierdzi Marceli Kosman — rotmistrz kaliski,
opisywany przez Jarochowskiego (skàd czerpa∏
swà wiedz´ Sienkiewicz) by∏ innà osobà.

S∏awoszewska

(OiM, I)

szlachcianka opiekujàca si´ Helenà Kurcewiczównà w Barze.
Rodzina herbu Godziemba z Kujaw (osiad∏a
równie˝ na Grodzieƒszczyênie).

S∏awoszewski Hilary

Skrzetuski
S∏uszka

(P, II)

zakonnik, uczestnik obrony Jasnej Góry
w 1655 roku, dowódca wschodnio-pó∏nocnej
baszty (razem z panem Zygmuntem Mosiƒskim).

S∏upecki Andrzej

S

(P, I)

jeden z dygnitarzy koronnych odpowiedzialnych za haniebnà kapitulacj´ UjÊcia w 1655
roku.

gdy w Rzymie wó∏ wielki
rozjuszony z impetem na
niego zap´dzi∏ si´, tak, ˝e si´
przed nim uchroniç nie
móg∏, wszystkà si∏à
porwawszy go za rogi, tak go
utrzyma∏, ˝e dalej postàpiç
nie móg∏: co wszystkiemu
Rzymowi do podziwienia
by∏o

Stara rodzina herbu Rawicz, osiad∏a w woj. rawskim i lubelskim; w XVI wieku (i wczeÊniej) posiada∏a pozycj´ magnackà (wyda∏a kilku senatorów), potem podupad∏a. W czasach „potopu”
czynny by∏ Jerzy († 1563), podkomorzy, a potem kasztelan lubelski. By∏ kalwinem, studiowa∏
w gimnazjum kalwiƒskim w Be∏˝ycach oraz na
uniwersytetach w Tybindze, Genewie i Lejdzie.
Istnia∏a te˝ pomorska rodzina tego nazwiska
herbu Trzaska.

S∏uszka

(P, II)

brat pani podkanclerzyny, zabawia∏ niegdyÊ
króla Jana Kazimierza (co ów wdzi´cznie
wspomina∏) podrzucaniem w gór´ obuszka
— ale i on nie miota∏ przez pó∏ tak wysoko
jak pan Kmicic. W innym miejscu wymieniany
jako starosta rzeczycki.

J. de Gheyn, Pikinier w marszu

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?

Mo˝na rodzina litewska herbu Ostoja, do wi´kszego znaczenia przysz∏a w XVII wieku, kiedy to
m.in. Aleksander († 1647) — ojciec El˝biety
i Bogus∏awa — by∏ wojewodà trockim, Józef
Bogus∏aw († 1701) hetmanem polnym litewskim i kasztelanem wileƒskim, a Dominik Micha∏ († 1713) wojewodà po∏ockim. Na nim to
jednak S∏uszkowie wygaÊli, gdy˝ ˝adnego nie
mia∏ domu swego i imienia sukcessora. Niesiecki pisze o jednym ze S∏uszków ˝e gdy w Rzymie
wó∏ wielki rozjuszony z impetem na niego zap´dzi∏ si´, tak, ˝e si´ przed nim uchroniç nie
móg∏, wszystkà si∏à porwawszy go za rogi, tak
go utrzyma∏, ˝e dalej postàpiç nie móg∏: co
wszystkiemu Rzymowi do podziwienia by∏o.
Bratem pani podkanclerzyny czyli El˝biety ze

Trzaska
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S

S∏u˝ewski
Sobiescy

S∏uszków Radziejowskiej, primo voto Kazanowskiej, by∏ Bogus∏aw Jerzy († po 1658), starosta rzeczycki (1639), stolnik (1643) i podskarbi nadworny litewski (1645), mà˝ na dobro ojczyzny szczodry, kiedy choragiew na potrzeb´
jej wystawiwszy, swoim jà kosztem póki ˝y∏,
utrzymywa∏ (Niesiecki).

S∏u˝ewski

(P, II)

jeden z dwóch (obok pana Domaszewskiego
z Domaszewnicy) pos∏ów od konfederacji tyszowieckiej, którzy królowi Janowi Kazimierzowi w jego podró˝y z Lubowli do Lwowa
w 1656 roku przywieêli zapewnienia s∏u˝b
i wiernoÊci od konfederatów, i akt zwiàzku
do roborowania.

Miesiàc zatajony

gdy na nich (w Litwie to
by∏o), straszny niedêwiedê
wypad∏, on nieustraszony
z dwiema swojemi
pokojowemi, ˝adnym
inszym or´˝em, krom szabli,
nie uzbrojonymi skoczy∏,
i w oczach królewskich
dobi∏ go

S∏u˝ewscy herbu Sulima, niegdyÊ znakomity senatorski ród kujawski (wydali kilku senatorów
w XVI w.), z czasem, jeszcze w XVI wieku podupad∏szy majàtkowo, stracili na znaczeniu. Wespazjan Kochowski wymienia S∏u˝ewskiego
wÊród sygnatariuszy konfederacji tyszowieckiej:
(...) Wiekopomny ten akt podpisali (...) starosta
horodelski Stanis∏aw S∏u˝ewski, s´dzia ziemski
¸ukowski, Stanis∏aw Domaszewski i inni.

Smiotanko El˝bieta

z domu Potocka, ˝ona Jana Smiotanko, chorà˝ego podolskiego, prababka Basi Jeziorkowskiej.
Pisali si´ tak˝e Smiotanka i Âmiotanka, ale niewàtpliwie chodzi o t´ samà rodzin´ herbu Korczak z woj. ruskiego. Jak to trafnie wywodzi pani stolnikowa Makowiecka — wchodzili w niebagatelne parantele, m.in. z Buczackimi, Potockimi Pilawitami, Kalinowskimi i Strusiami. Co
jeszcze ciekawsze, Niesiecki wspomina o nast´pujàcym zwiàzku: Miko∏aj (...) z ¸aszczówny Tuczapskiej, sp∏odzi∏ Stanis∏awa i Alexandra, ci
w okazyi z Wo∏ochami zagin´li, i córk´ Ma∏gorzat´ Potrykowskà, Jadwig´ Chocimirskà i Ann´
Jeziorkowskà miecznikow´ Podolskà. Mamy
wi´c tu i: ¸aszczów i Chocimirskich, i Jeziorkowskich. Widaç Sienkiewicz te˝ czyta∏ herbarz
Niesieckiego.

Smiotanko Jan
Janina

(PW)

(PW)

chorà˝y podolski, pradziad Basi Jeziorkowskiej.

Smiotanko Miko∏aj

(PW)

chorà˝y podolski, syn Jana, ˝onaty (po raz drugi) z ¸aszczównà, dziad Basi Jeziorkowskiej.

316

Smiotanko

(PW)

z domu ¸aszczówna, bezimienna ˝ona Miko∏aja, chorà˝ego podolskiego, babka Basi Jeziorkowskiej.

Smolarz

(P, II)

s∏uga Kiemliczów w puszczaƒskiej smolarni,
gdzie schroni∏ si´ Soroka z rannym Kmicicem
po starciu z ks. Bogus∏awem, pojecha∏ nast´pnie do Kiejdan z listem Kmicica wypowiadajàcym s∏u˝b´ ks. Januszowi Radziwi∏∏owi.

Snitko
herbu Miesiàc zatajony

(PW)

dowódca stu Linkhauzowych dragonów, pozostajàcych pod komendà Wo∏odyjowskiego
w Chreptiowie w 1671 roku. (...) by∏ to ˝o∏nierz dobroduszny, wesó∏, a s∏u˝bista wielki,
bo mu wiek ˝ycia w szeregach up∏ynà∏. Dla
Wo∏odyjowskiego czeÊç mia∏ wielkà, a wobec
s∏awy pana Zag∏oby czu∏ si´ ma∏ym. Wiosnà
1672 roku odkomenderowany do Batoha, by
razem z panem ¸u˝eckim i Haneƒkà dawaç
baczenie na Doroszeƒkowe obroty. Bra∏
udzia∏ w pogrzebie Wo∏odyjowskiego w Stanis∏awowie. Uczestniczy∏ równie˝ w bitwie pod
Chocimiem (9 XI 1673).
Herb Miesiàc zatajony, choç rzadki, jest autentyczny. Niesiecki co prawda go nie wymienia,
ale znajdujemy go u Leszczyca. Nazywa si´ on
tam Zatajony Miesiàc, a piecz´tujà si´ nim Dolibowscy i Domaradzccy. Na Êlad rodziny Snitków nigdzie natomiast nie natrafi∏em.

Sobiescy herbu Janina
Wybitna rodzina szlachecka, a potem magnacka, z Lubelskiego. Choç wspó∏czeÊni panegiryÊci wywodzili Sobieskich od ksi´cia Leszka III,
w istocie twórcà jej pot´gi by∏ pierwszy senator
w rodzie Marek († 1605), dworzanin królewski,
chorà˝y wielki koronny (1581), wojewoda lubelski (1597), uczestnik wojen z Moskwà,
w 1587 roku obroƒca Krakowa przed arcyksi´ciem Maksymilianem. Król Stefan Batory mia∏
o nim (wed∏ug Niesieckiego) powiedzieç: Gdyby ca∏ego królestwa fortuna, od jednego harcu
czy pojedynku zawis∏a, nikomu bym bezpieczniej w tym razie nie dufa∏, nad Marka Sobieskiego. (Na marginesie warto mo˝e wspomnieç, ˝e
z podobnym konceptem wyst´puje w pewnym
momencie pan Zag∏oba, nominujàc do roli niezawodnego harcownika pana Wo∏odyjowskie-

W∏adys∏aw Zawistowski

S

Sobieski

Zgo∏a by∏ inny od tych
wszystkich ˝o∏nierzy,
niezmiernie wi´kszy, i sta∏
wobec niech, jakoby król ptaków, orze∏, stanà∏ wobec jastrz´bi, rarogów, kobuzów
Olesko nad Styrem, zamek Sobieskich

go). Musia∏ byç pan wojewoda rzeczywiÊcie
ci´˝kiej r´ki „graczem”, skoro Niesiecki wspomina i taki incydent: na ∏owy z królem Stefanem
wyjechawszy, gdy na nich (w Litwie to by∏o),
straszny niedêwiedê wypad∏, on nieustraszony
z dwiema swojemi pokojowemi, ˝adnym in-

szym or´˝em, krom szabli, nie uzbrojonymi
skoczy∏, i w oczach królewskich dobi∏ go. Synem wojewody Marka by∏ Jakub († 1646), który zrobi∏ iÊcie imponujàcà karier´, piastujàc
wiele wysokich urz´dów, a w koƒcu si´gajàc
(1646) po najwy˝szà Êwieckà godnoÊç w paƒstwie — kasztelani´ krakowskà. By∏ równie˝ autorem cennego diariusza „Commentariorum
chotinensis belli...” Wielkà o sobie wàtpliwoÊç
zostawi∏, czy màdrà swojà radà i g∏adkà wymowà, czy te˝ szablà i odwagà, wi´cej tej ojczyênie
pomóg∏. Jego z kolei synem by∏ póêniejszy król
— Jan III (zob.). Sobiescy wygaÊli w pog∏owiu
m´skim na synach króla — Aleksandrze Benedykcie († 1714), Konstantym W∏adys∏awie
(† 1726) i Jakubie Ludwiku († 1737). Ten ostatni mia∏ co prawda pi´cioro dzieci, ale pisano
o nim: w m´˝czyznach si´ kocha, a˝ strach
o tym myÊleç. Jego córka — Maria Klementyna
(† 1735), wysz∏a za mà˝ za Jakuba III Stuarta,
pretendenta do tronu angielskiego. Z rodziny
tej wyst´pujà w „Trylogii”:

Sobieski Jan (OiM, II; P, III, PW)

Jan III Sobieski

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?

starosta jaworowski, póêniejszy król Jan III,
bra∏ udzia∏ w kampanii 1650 roku, w czasie
„potopu” podda∏ si´ Szwedom, o czym Sienkiewicz wspomina bardzo zdawkowo, nie
u˝ywajàc nazwiska, a jedynie piszàc o „staroÊcie jaworowskim”. Ju˝ w czasie bitwy pod
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szy, i sta∏ wobec niech, jakoby król ptaków,
orze∏, stanà∏ wobec jastrz´bi, rarogów, kobuzów... RzeczywiÊcie — Sobieski cieszy si´
ogromnym autorytetem, a nawet uwielbieniem wÊród swoich ˝o∏nierzy, o czym wielokrotnie jest mowa. Pojawia si´ równie˝ jako
uczestnik pogrzebu Wo∏odyjowskiego oraz
dowódca wojsk polskich w bitwie pod Chocimiem (9 XI 1673), gdzie spahisa, któren z pistoletu do niego strzeli∏, w oczach ca∏ego
wojska Êciàç raczy∏. Zob. Jan III Sobieski

S

Sobkowie
Sokolski

Sobieski Marek

J. Kossak, Jan III Sobieski na Kahlenbergu b∏ogos∏awi
szar˝´ na Turków
Kozacy z Ordà nastàpiwszy
znieÊli wojsko, hetman
zginà∏ i si∏a pogin´∏o paniàt.
Szcz´Êliwy bardzo, co uszed∏;
tych, co ˝ywcem pobrano do
wi´zienia, nazajutrz zaraz
poÊcinano wszystkich

Warkà (7 IV 1656) dwie jego choràgwie s∏u˝à
pod wodzà Czarnieckiego. Jako hetman wielki koronny jest jednym z istotnych bohaterów
„Pana Wo∏odyjowskiego”, tak wówczas charakteryzowany: By∏ to mà˝ ogromny, wspania∏ej tuszy i postawy, twarz mia∏ rzymskiego
cezara, a w niej pot´g´, a zarazem iÊcie monarszà dobroÊç i ∏askawoÊç. Zgo∏a by∏ inny od
tych wszystkich ˝o∏nierzy, niezmiernie wi´k-

(OiM, II)

lew nad lwy, starosta krasnostawski, uczestnik obrony Zbara˝a w 1648 roku, By∏ to wcielony Mars: zla∏y si´ na niego wszystkie dary
bo˝e i obfitoÊci, gdy˝ nadzwyczajnà pi´knoÊcià nawet m∏odszego brata Jana, póêniejszego króla, przewy˝sza∏, fortunà i imieniem najpierwszym wyrownywa∏, a jego zdolnoÊci wojenne sam wielki Jeremi pod niebiosa wynosi∏. Nadzwyczajna te˝ by∏aby to gwiazda na
niebie Rzeczypospolitej, lecz ze zrzàdzenia
bo˝ego blask jej wzià∏ w siebie m∏odszy Jan,
a ona zgas∏a przedwczeÊnie w dniu kl´ski.
Marek Sobieski († 1652), starosta krasnostawski i jaworowski, by∏ pierworodnym synem Jakuba i bratem Jana, póêniejszego króla Polski.
Ucz´szcza∏ do krakowskiego Kolegium W∏adys∏awowsko-Nowodworskiego, a ponadto pobiera∏ lekcje j´zyków obcych i wiedzy politycznej.

Pomorzany, zamek Sobieskich
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W∏adys∏aw Zawistowski

Sobkowie
Mo˝na rodzina herbu Brochwicz z Sandomierskiego. Stanis∏aw († 1569) by∏ podskarbim wielkim koronnym (1564) i kasztelanem
sandomierskim (1566). Spokrewnieni z wielkimi domami, wymarli w XVII wieku. Zob:
Radziwi∏∏owa Katarzyna Anna.

Sokolnik

S

Sobkowie
Sokolski

(OiM, I/51)

pos∏a wo∏oskiego Rozwana Ursu (zob.). On
to w czasie podró˝y z Czehryna do ¸ubniów
wypuÊci∏ raroga, który symbolicznie po∏àczy∏
d∏onie Skrzetuskiego i Heleny.

Sokolski

(OiM, I)

towarzysz pancerny choràgwi ks. Jeremiego
WiÊniowieckiego, zabity przez Burdabuta
pod Machnówkà.
Marek Sobieski

Po studiach na Akademii Krakowskiej, w 1646
roku wyje˝d˝a wraz z bratem w podró˝ po Europie. Trasa itinerarium wiedzie przez Niemcy,
Niderlandy, Francj´, gdzie m∏odzi Sobiescy zatrzymujà si´ na d∏u˝ej w Pary˝u, oraz Angli´. Na
wieÊç o powstaniu Chmielnickiego wracajà do
kraju i Marek bierze udzia∏ obronie Zbara˝a
(1649). Walczy te˝ pod Beresteczkiem. Jest jednym z zak∏adników wydanych Kozakom w celu
przypiecz´towania ugody w Bia∏ej Cerkwi. Ginie
po bitwie pod Batohem, kiedy to wzi´ty do niewoli przez Tatarów, wraz z wieloma innymi zostaje wykupiony przez Chmielnickiego i Êci´ty.
Kl´ska i masakra pod Batohem wed∏ug zapisek
Stanis∏awa Druszkiewicza, który dosta∏ si´ do
niewoli tatarskiej pod ˚ó∏tymi Wodami i powtórnie pod Batohem: Kozacy z Ordà nastàpiwszy
znieÊli wojsko, hetman zginà∏ i si∏a pogin´∏o paniàt. Szcz´Êliwy bardzo, co uszed∏; tych, co ˝ywcem pobrano do wi´zienia, nazajutrz zaraz poÊcinano wszystkich. (...) I mnie natenczas ˝ywcem
by∏o wzi´to, obuchem z konia zbito srogiem
w ∏eb razem, przez misiurk´. Pó∏ roku krew ciek∏a uszyma, a rok ca∏y jak dzwonek dzwoni∏o
w g∏owie. Mila od Batoha uchodzàcego pod W∏ady˝ynem mnie wzi´to, a tak tulit casus, ˝e ci˝ Tatarowie znów z tej˝e wsi z Krymu, com si´ by∏
i na ˚ó∏tych dosta∏ Wodach. Ale strojniejszego
wzi´li pod Batohem ni˝ na ˚ó∏tych Wodach. Na
tureckim siedzia∏em koniu, w pancerzu oprawionym i pieniàdze przy mnie znaleêli, dwieÊcie
czerwonych z∏otych; i to mi da∏o ˝ywot, ˝e si´
znowu znajomym dosta∏em Tatarom.

Rodzina nieznanego herbu, wed∏ug Niesieckiego kniaziowska (Metryka Wo∏yƒska, 1528),
wchodzili w parantele z ks. Woronieckimi i Borzobohatymi-Krasieƒskimi. W roku 1724 Stanis∏aw Sokolski (Sokulski?), jezuita, zarzàdza∏
Akademià Wileƒskà, ale musia∏ pochodziç z innej rodziny. Józef Wolff („Kniaziowie litewsko-ruscy”) rzeczywiÊcie wymienia kniaziów Sokolskich (jednego domu z Czetwertyƒskimi),

Brochwicz

J. P. Norblin, Kozak na koniu grajàcy na tràbce

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?
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S

Sokó∏
Soroka

nie by∏a to jednak ani rodzina mo˝na, ani znaczàca politycznie. Jak si´ wydaje, ostatnim kniaziem Sokolskim by∏ Stefan, który w 1614 roku
obra∏ stan zakonny w monasterze Êw. Trójcy
w Wilnie, zapisujàc mu po∏ow´ swoich majàtków. Kniaziów Sokolskich myli si´ cz´sto z Sokoliƒskimi, a by∏a to zupe∏nie inna rodzina.

Sokó∏

(OiM, II)

setnik kozacki, pos∏aniec od Chmielnickiego
do ks. WiÊniowieckiego w pierwszym dniu
obl´˝enia Zbara˝a.
Istnia∏a rodzina szlachecka tego nazwiska herbu
Kornic.

So∏∏ohubowie

(P, I)

jeden z nielicznych w okolicy Laudy wi´kszych domów szlacheckich, sàsiedzi Billewiczów.

Kornic

Rodzina litewska herbu Prawdzic o przydomku
Dowojna; Jan († 1748) by∏ podskarbim wielkim
litewskim (1731) i wojewodà brzeskim litewskim (1746), a jego syn Józef († 1780) wojewodà witebskim. Antoni († 1759), pu∏kownik JKM,
zosta∏ w 1746 roku genera∏em artylerii.

So∏∏ohub

(P, I)

pu∏kownik komputu litewskiego pod komendà ks. Janusza Radziwi∏∏a.

So∏∏ohub

(P, I)

szlachcic z okolic Upity, któremu byd∏o zrabowali jacyÊ ludzie, mówià, ˝e pana Kmicica. Jeden z przyk∏adów warcholstwa Kmicica, podany Oleƒce przez Józw´ Butryma.

So∏∏ohubowie Mali

(P, I)

jeden ze s∏awnych i ludnych zaÊciankowych
rodów laudaƒskich, s∏u˝àcych pod komendà
Herakliusza Billewicza; byli bogaci w konie
i byd∏o wyborne, na leÊnych pastwiskach hodowane.

Soroka

(P, I–III)

pochodzi∏ z zaÊcianku z drobnej szlachty,
wierny wachmistrz Kmicica (nieznanego
imienia) od samego poczàtku — od czasów
„choràgiewki orszaƒskich wolentarzy”. Musia∏ jednak ju˝ wczeÊniej byç w wojsku, gdy˝
skazany przez ks. Bogus∏awa Radziwi∏∏a na
wbicie na pal, ˝ali si´: Ot, ˝o∏nierski los, za
trzydzieÊcia lat s∏u˝by. W ogóle biografi´ musia∏ mieç bogatà, skoro ju˝ w I tomie „Poto-

dawny s∏uga Kmiciców,
˝o∏nierz stary i sprawny
bardzo, chocia˝ liczne
wyroki, za liczniejsze jeszcze
swawole, nad nim cià˝y∏y

Soroka (Ryszard Filipski) w „Potopie”
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pu” mówi si´ o nim: dawny s∏uga Kmiciców,
˝o∏nierz stary i sprawny bardzo, chocia˝ liczne
wyroki, za liczniejsze jeszcze swawole, nad
nim cià˝y∏y. W czasie kuligu na Laudzie zawiadomi∏ Kmicica o konflikcie z mieszczanami
w Upicie. Nie wiemy, jakim sposobem ocala∏
z pogromu ludzi Kmicica po napaÊci na Wo∏montowicze, jednak pojawia si´ ponownie
w czasie poselstwa Kmicica do ks. Bogus∏awa
Radziwi∏∏a, bioràc udzia∏ w jego porwaniu. Towarzyszy Kmiciowi w jego podró˝y do Cz´stochowy i uczestniczy w obronie Jasnej Góry,
gdzie wielkà uzyska∏ wÊród (obroƒców) powag´, bo wiele ˝ycia strawiwszy na wojnach,
tak by∏ oboj´tny na jej ha∏asy, jak stary szynkarz na krzyki pijàcych. Obroƒcom Jasnej Góry opowiada Soroka anegdot´ o ˝o∏nierzu,
który podczas obl´˝enia Zbara˝a zaczà∏ Êmierç
gnatami o kamienie waliç, przez co uzyska∏
obietnic´ d∏u˝szego ˝ycia. Po odejÊciu Szwedów spod Jasnej Góry uda∏ si´ w Êlad Kmicica
(s∏ysza∏ bowiem, ˝e jako Babinicz króla przez
góry przeprowadzi∏) do Lwowa, gdzie te˝ go
spotka∏ w przeddzieƒ wyruszenia pana Andrzeja w pole z czambulikiem tatarskim. Soroka przywióz∏ swemu pana dwa trzosy i manierk´ od wódki pe∏nà kamuszków Êwiecàcych (za które zdaniem ksi´dza Kordeckiego
— mo˝na by (...) dwie t´gie wsie kupiç) — zostawione przez Kmicica w klasztorze. Mimo i˝
obarczony takim skarbem, po drodze do Lwowa g∏odowa∏ wierny Soroka i zbiednia∏ bardzo. Kmicic nagrodzi∏ go dwiema garÊciami
czerwoƒców i nowà misjà — wys∏a∏ go do Taurogów pod kurlandzkà granic´ (cztery mile od
Tyl˝y), by wywiedzia∏ si´ wszystkiego o Oleƒce Billewiczównie (zob.), a w razie mo˝noÊci
(Jej w oczy nie leê...) powiedzia∏ o czynach
Kmicica jako Babinicza. Wpad∏ w r´ce Bogus∏awa i skazany zosta∏ na pal. Od niechybnej
Êmierci uwolni∏ Sorok´ Kmicic, buntujàc choràgiew G∏owbicza. Wierny wachmistrz pozosta∏ ju˝ przy swoim pu∏kowniku, a z czasem
do godnoÊci oficerskiej, a nawet kapitaƒskiej
podniesion, dowodzi∏ dragonià z mozo∏em
wielkim z ochotników wszelkiego rodzaju
utworzonà, zbrojnà w rapiery i muszkiety,
którà stworzy∏ Kmicic, operujàc w Prusach
Ksià˝´cych i na ˚mudzi w 1656 roku. W ostatnich scenach „Potopu” opiekuje si´ Kmicicem, który pod Magierowem od W´grzynów
postrzelon, z trudem powraca∏ w Lubiczu do
zdrowia. Soroka jest jedynà w „Trylogii” —
obok Rz´dziana — postacià wiernego s∏ugi,
w wydaniu ˝o∏nierza-podkomendnego Êlepo
zapatrzonego w swego dowódc´.

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?

Wed∏ug Niesieckiego rzeczywiÊcie kwitli niegdyÊ na Litwie Sorokowie nieznanego herbu.
Rafa∏ zas∏u˝y∏ si´ w poczàtkach XVII wieku
przeciw Szwedom w Inflantach, za co otrzyma∏
nadania ziemskie. Inni Sorokowie piastowali
w XVII–XVIII wieku urz´dy powiatowe
w Oszmiaƒskiem, Miƒskiem, Wi∏komierskiem.
Adam i Hieronim podpisali elekcj´ Jana Kazimierza. Jerzy, wówczas ju˝ 84-letni, mia∏ w listopadzie 1830 roku stanàç w Oszmianie na czele
rzàdu tymczasowego — schwytany, zmar∏ w carskim wi´zieniu. Wed∏ug Leszczyca, Soroka to nie
nazwisko, ale przydomek jednej z linii Drohomireckich herbu Sas, ale rodzina ta zwiàzana by∏a
z Rusià Czerwonà, Podolem i Ukrainà, a wi´c zapewne chodzi o zupe∏nie innych Soroków.

Srebrny

S

Srebrny
Stachowicz

(P, II)

Jeden z dowódców (obok Chowaƒskiego) wojsk
rosyjskich zagra˝ajàcych Litwie w 1655 roku.

Stabkowski

(P, II)

oficer (najprawdopodobniej) Jerzego Lubomirskiego, bra∏ udzia∏ w uczcie w Lubowli
z okazji przybycia króla Jana Kazimierza.
Nazwisko nie wyst´pujàce w ˝adnych herbarzach czy spisach szlachty, podobnie zresztà jak
Stapkowski (zob.). Mo˝na zatem przypuszczaç,
i˝ na skutek chwiejnej pisowni w dawnych wiekach lub b∏´du samego Sienkiewicza dosz∏o do
jakiegoÊ przek∏amania i w rzeczywistoÊci chodzi
tu o innà rodzin´. W gr´ wchodzà Stabrowscy
bàdê — i ta hipoteza wydaje si´ bardziej prawdopodobna — St´pkowscy (zob.).

Stabrowski

(P, I)

∏owczy królewski w Puszczy Bia∏owieskiej,
stary samotnik i kawaler, siedzàcy ustawicznie jak ˝ubr w puszczy, krewny Jana Skrzetuskiego, u którego ulokowa∏ on Helen´
z dzieçmi w czasie „potopu”.
Stara rodzina litewska herbu Lubicz; Wojciech
(† 1596) by∏ zas∏u˝onym wojownikiem przeciw
Moskwie i pisarzem polnym litewskim (1573),
jego syn Piotr († 1619) — kasztelanem parnawskim (1600).

Stachowicz

Sas

Jerzy, wówczas ju˝ 84-letni,
mia∏ w listopadzie 1830
roku stanàç w Oszmianie
na czele rzàdu
tymczasowego — schwytany,
zmar∏ w carskim wi´zieniu

(OiM, I)

pose∏ wojewody Kisiela do ks. WiÊniowieckiego, który dotar∏ do niego wkrótce po zwyci´skiej bitwie pod Machnówkà.

321

S

Stachowicz
Stankiewicz

J. Brandt, Bitwa pod Klewanami

Nie ma tego nazwiskach ani w êród∏ach, ani
w herbarzach.

Stachowicz
Mogi∏a

dworzanin JKM, pisarz
wielki litewski (1653),
marsza∏ek izby poselskiej
w 1646 roku, m´stwem
i wymowà s∏awny
(Niesiecki), zas∏u˝ony
w wojnach z Moskwà
i Turkami

(P, I)

porucznik komputu litewskiego w s∏u˝bie ks.
Janusza Radziwi∏∏a, podkomendny i przyjaciel pu∏kownika Oskierki. Po uczcie kiejdaƒskiej usi∏owa∏ odbiç uwi´zionego pu∏kownika; rozstrzelany z rozkazu ksi´cia wraz z dwoma innymi oficerami, z którymi uda∏ si´ w deputacji.

Stakjanowie

(P, I)

jeden ze s∏awnych i ludnych zaÊciankowych
rodów laudaƒskich, s∏u˝àcych pod komendà
Herakliusza Billewicza; mieszkali w Morezach; których owego czasu Batory osadzi∏ za
m´stwo okazane pod Pskowem.

Staniszewski

(PW)

w czasie obl´˝enia Kamieƒca w 1672 roku objà∏ komend´ nad jednym z odcinków obrony.

Stankiewicz Micha∏

(P, I)

najstarszy wiekiem pu∏kownik komputu litewskiego, zaciàga∏ razem z Wo∏odyjowskim
i Kmicicem po kl´sce szk∏owskiej, na uczcie
w Kiejdanach, po og∏oszeniu przyj´cia
szwedzkiego protektoratu, cisnà∏ ksi´ciu pod
nogi (jako pierwszy) pu∏kownikowskà bu∏aw´.
Stara rodzina ˝mudzka herbu Mogi∏a, jednego
domu z Billewiczami (zob.). Piastowali ró˝ne
urz´dy ziemskie, w tym wielokrotnie podkomorzego ˝mudzkiego. Pierwowzorem Micha∏a
Stankiewicza by∏ zapewne Jan Miko∏aj Stan-

I to nazwisko — chocia˝ na pewno oryginalne
— nie wyst´puje w wykazach szlachty.

Staniszewski

(OiM, I)

wiadomo o nim tylko tyle, ˝e poÊlubi∏ pann´
Leƒskà z fraucymeru ks. Gryzeldy.
Rodzina herbu Pobóg, zamieszkujàca niegdyÊ
w Koronie (Czerskie), a tak˝e na Wo∏yniu i Rusi. Jan († 1742) by∏ kasztelanem wyszogrodzkim
(1737); inny Jan, jezuita, zosta∏ w 1655 roku zamordowany przez Kozaków w NieÊwie˝u.
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kiewicz († 1657), dworzanin JKM, pisarz wielki litewski (1653), marsza∏ek izby poselskiej
w 1646 roku, m´stwem i wymowà s∏awny (Niesiecki), zas∏u˝ony w wojnach z Moskwà i Turkami. W czasie „potopu” wybrany regimentarzem wojska ˝mudzkiego, zbuntowanego
przeciw hetmanowi Januszowi Radziwi∏∏owi.
Istnia∏a te˝ inna litewska rodzina Stankiewiczów herbu Wadwicz (woj. mÊcis∏awskie i miƒskie); pochodzàcy z niej Adam by∏ w 1788 roku starostà ˝mudzkim.

Stapkowski

(P, III)

(mo˝e to˝samy z powy˝szym), zwany s∏awnym, dowódca jednej z choràgwi starosty jaworowskiego Jana Sobieskiego (póêniejszego króla Jana III) w bitwie pod Warkà (7 IV
1656), pod komendà Czarnieckiego.
Sprawa jest tu dalece pogmatwana, gdy˝ — jak
si´ wydaje — Sienkiewicz myli dwie ró˝ne osoby o zbli˝onych (a nawet zamiennie stosowanych) nazwiskach. Istnia∏ zatem historyczny
Stefan St´pkowski, porucznik pancernych
margrabiego Myszkowskiego. Zginà∏ 7 IV 1656
roku pod Kozienicami w starciu ze szwedzkà
stra˝à tylnà w liczbie 240 rajtarów i dragonów,
dowodzonych przez oberszta Törnskiölda.
Szwedów ca∏kowicie zniesiono, a Czarniecki
straci∏ tylko trzydziestu towarzyszy. Potyczka
poprzedza∏a zasadniczà bitw´ pod Warkà. Wespazjan Kochowski wspomina ten epizod, pisze
jednak o Êmierci niejakiego Stefana Stapkowskiego.
Ciekawszà dla nas postacià jest Krzysztof St´pkowski vel Stapkowski wyst´pujàcy wÊród

obroƒców Zbara˝a. By∏ wówczas rotmistrzem
choràgwi tatarskiej w s∏u˝bie WiÊniowieckiego,
i wobec braku wieÊci o losach misji Miko∏aja
Skrzetuskiego, wyszed∏, jako kolejny pos∏aniec,
z listami z twierdzy. St´pkowski dotar∏ do króla, ale ju˝ po Skrzetuskim. Mimo to on równie˝
uzyska∏ pewien rozg∏os. Wedle niektórych êróde∏ mia∏ byç i trzeci szcz´Êliwy pos∏aniec — porucznik Wolicki, jednak Marceli Kosman uwa˝a,
˝e chodzi tu o „porucznika Wo∏oskiego”, a zatem jednà i t´ samà osob´. Ów St´pkowski vel
Stapkowski by∏ na tyle ciekawà postacià, ˝e
warto mu poÊwi´ciç nieco wi´cej miejsca. Odwa˝ny i bojowy, musia∏ cechowaç si´ równie˝
znacznà dozà sprytu, gdy˝ w przeciwieƒstwie
do Skrzetuskiego uzyska∏ od króla za swe poÊwi´cenie nadania ziemskie. Powi´ksza∏ swój
majàtek konsekwentnie, a s∏u˝y∏y temu równie˝ zwiàzki ma∏˝eƒskie. Pierwszy zawar∏ w latach 40. z w∏aÊcicielkà dwóch wsi Marynà Szandarowskà primo voto Posto∏owskà, a po jej zagini´ciu w zawierusze wojennej 1648 roku o˝eni∏ si´ z Zofià Pa∏uskà primo voto Gluzickà,
która trzyma∏a królewszczyzn´ w do˝ywociu.
Zas∏u˝y∏ si´ w czasie wojen szwedzkich (podobnie jak jego domniemany imiennik — Stefan, który jednak zginà∏), co pociàgn´∏o kolejne nadania ziemskie. Nast´pne lata up∏ywajà
mu na wojaczce z wrogiem zewn´trznym oraz
— by tak rzec — wewn´trznym, gdy˝ pe∏en
temperamentu rotmistrz (podobnie jak Miko∏aj Skrzetuski) —dokonuje licznych najazdów
— m.in. na w∏asnego teÊcia, a tak˝e wojuje z innym znanym rotmistrzem Samuelem Grujà,
który wczeÊniej porwa∏ jego pasierbic´ i wzià∏
z nià Êlub. Âciàga to na Stapkowskiego kon-

S

Stapkowski

Suchekomnaty

prawdziwe k∏opoty
zaczynajà si´ w roku 1663,
kiedy to z niewoli tatarskiej
powraca zaginiona bez
wieÊci przed 15 laty Maryna!

pan rotmistrz broni si´
w jedyny dost´pny mu
sposób — a mianowicie
zaprzecza to˝samoÊci swej
pierwszej po∏owicy

J. Che∏moƒski, Noc na Ukrainie zimà

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?
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Stawicki Sebastian

S

(P, II)

uczony ksiàdz, uczestnik obrony Jasnej Góry
w 1655 roku, pos∏owa∏ od zakonu do jenera∏a Millera.

Stara panna
Stefan Batory

Nazwisko to pojawia si´ w „Nowej Gigantomachii” o. Augustyna Kordeckiego.

Stajenny

(P, I)

z Lubicza, niewinnie rozszczepiony przez
kompani´ Kmicica.

Starosta rzeczycki

(OIM ,II)

towarzyszy∏ królowi Janowi Kazimierzowi
na dworze w Toporowie podczas wyprawy
zborowskiej.
Starostà rzeczyckim by∏ wówczas Bogus∏aw Jerzy S∏uszka (zob.).

Sztych obrazu Matki Boskiej Cz´stochowskiej
jako „król nie malowany”,
stanowi∏ potencjalne
zagro˝enie dla ich swobód,
i to mimo licznych ust´pstw
w polityce wewn´trznej
(powo∏anie Trybuna∏u
Koronnego), jakich na rzecz
szlachty dokona∏

demnaty, infamie i banicje, z których zresztà
niewiele sobie robi, ale prawdziwe k∏opoty zaczynajà si´ w roku 1663, kiedy to z niewoli tatarskiej powraca zaginiona bez wieÊci przed 15 laty Maryna! Pierwsza ˝ona oskar˝a Stapkowskiego o cudzo∏óstwo i ˝àda zwrotu ca∏ego majàtku,
oszacowanego na niebagatelnà sum´ 40 tysi´cy
z∏otych. W odpowiedzi pan rotmistrz broni si´
w jedyny dost´pny mu sposób — a mianowicie
zaprzecza to˝samoÊci swej pierwszej po∏owicy.
Post´powanie z ca∏à pewnoÊcià paskudne, aczkolwiek na jego usprawiedliwienie powiedzieç
mo˝na, i˝ w owych wojennych czasach podszywanie si´ pod osoby zaginione nie nale˝a∏o do
rzadkoÊci, a pani Maryna zapewne przez 15 lat
sp´dzonych u Tatarów nie wypi´knia∏a, a przynajmniej — zmieni∏a si´ znacznie. D∏ugotrwa∏y
proces przerwa∏a Êmierç rotmistrza Stapkowskiego podczas walk z Tatarami w 1667 roku.
St´pkowscy to znana rodzina z woj. brac∏awskiego herbu Suchekomnaty (notabene spokrewniona z Marcinem Boguszem, podkomorzym podolskim — zob.). W XVII–XVIII wieku
wydali kilku senatorów (m.in. Józef, wojewoda
kijowski, 1784), a w Zbara˝u by∏ równie˝ Jerzy,
kasztelan brac∏awski.

Stara panna

Stefan Batory
324

(P, I)

rezydentka Skrzetuskich w Burcu na Podlasiu, towarzyszy∏a im w drodze do Bia∏owie˝y,
do ∏owczego Stabrowskiego, gdzie pan Jan
postanowi∏ odwieêç rodzin´ dla bezpieczeƒstwa przez Szwedami.

Starosta stobnicki

(OiM, II)

cz∏onek rady wojennej ks. WiÊniowieckiego
w obozie pod Zbara˝em po bitwie pod Konstantynowem (26–27 VII 1648). Pojawia si´
równie˝ przed kl´skà pi∏awieckà i w zagro˝onym obl´˝eniem Lwowie — zawsze w asyÊcie
ks. Jeremiego.
Starostà stobnickim by∏ w owym czasie Jan Klemens Branicki (zob.).

Stefan Batory

(PW)

król Polski, wspominany z sentymentem
w „Panu Wo∏odyjowskim” przez hetmana Jana Sobieskiego jako wojenny pan.
Urodzony w 1533 roku, syn woj. siedmiogrodzkiego Stefana, sam — ksià˝´ siedmiogrodzki
od 1571 roku, król polski od 1576 roku.
Wszechstronnie wykszta∏cony (choç nigdy nie
nauczy∏ si´ mówiç po polsku), ju˝ jako w∏adca
Siedmiogrodu, zale˝ny zarówno od Turcji, jak
i Habsburgów, szuka∏ oparcia w Polsce. Królem
zosta∏ równie˝ dzi´ki poÊlubieniu 54-letniej
królewny Anny Jagiellonki, odgrywajàcej znacznà rol´ politycznà. W ciàgu zaledwie 10 lat swego panowania rozszerzy∏ znacznie granice Rzeczypospolitej na pó∏nocy (Inflanty) i wschodzie
kosztem Rosji, którà pokona∏ w trzech zwyci´skich kampaniach lat 1579–1581. Niestety Êmia∏e plany wojny z Turcjà przerwa∏a przedwczesna
Êmierç króla w 1586 roku. Nale˝a∏ do najwybitniejszych polskich w∏adców, kierujàc si´ w swej

W∏adys∏aw Zawistowski

w paƒstwie i zrujnowany na skutek tzw. redukcji majàtków magnackich.

St´palski

(P, II)

gubernator bia∏ostocki, który przekaza∏ panu
Zag∏obie jako regimentarzowi wojsk skonfederowanych pod Bia∏ymstokiem cztery oktawy (armaty) zakupione z czynszów, przeznaczonych na utrzymanie zamku tykociƒskiego,
zgodnie z zapisem pana Wiesio∏owskiego;
oprócz oktaw znalaz∏o si´ i trzysta muszkietów niemieckich bardzo porzàdnych, dwieÊcie berdyszów moskiewskich dla piechoty,
do obrony murów i wa∏ów, i szeÊç tysi´cy z∏otych gotowizny. Muszkiety i berdysze przeznaczy∏ pan Zag∏oba na sformowanie nowej
choràgwi piechoty przez pu∏kownika Oskierk´, a pieniàdze postanowi∏ mi´dzy wojsko
rozdzieliç.

S

Stenbok
Straszewicz

Królem zosta∏ równie˝ dzi´ki
poÊlubieniu 54-letniej
królewny Anny Jagiellonki,
odgrywajàcej znacznà rol´
politycznà

Nazwisko pojawia si´ w êród∏ach, ale nie pojawia si´ w herbarzach.

St´pka
Stefan Batory

polityce — mimo w´gierskiego pochodzenia —
wzgl´dami polskiej racji stanu. Wszed∏ te˝ do
panteonu narodowych bohaterów, choç za ˝ycia zmagaç si´ musia∏ z silnà wewn´trznà opozycjà i nigdy nie by∏ ulubieƒcem mas szlacheckich. Bo te˝ jako „król nie malowany”, stanowi∏
potencjalne zagro˝enie dla ich swobód, i to mimo licznych ust´pstw w polityce wewn´trznej
(powo∏anie Trybuna∏u Koronnego), jakich na
rzecz szlachty dokona∏, dà˝àc przede wszystkim
do realizacji dalekosi´˝nych celów zewn´trznych.

Stenbok

(P, II)

jenera∏ szwedzki, wyda∏ na Podlasiu manifest
gwarantujàcy bezpieczeƒstwo pos∏usznym
nowej w∏adzy, nie przestrzegany jednak przez
pomniejszych komendantów.
Gustaf Otto Gustafsson hrabia Stenbock
(† 1685), admira∏, radca paƒstwa, weteran wojny trzydziestoletniej (Erfurt, Torgau, obl´˝nie
Lipska 1637); w czasie „potopu” walczy∏ z wojskami polskimi na Mazowszu; pod Tykocinem
z Gosiewskim. W 1657 roku posi∏kowa∏ z 4 tysiàcami ˝o∏nierzy armi´ ks. siedmiogrodzkiego
Jerzego Rakoczego. Nast´pnie odkomenderowany do Danii. Pod koniec ˝ycia ca∏kowicie odsuni´ty od sprawowania wa˝niejszych urz´dów
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(OiM, II)

kozacki pu∏kownik humaƒski, uczestnik obl´˝enia Zbara˝a w 1648 roku.

St´powski

(OiM, II)

uczestnik obrony Zbara˝a w 1648 roku, gdzie
wielkà s∏awà okry∏ si´ w harcach i pojedynkach, by∏ porucznikiem w choràgwi Marka
Sobieskiego, starosty krasnostawskiego.
Byç mo˝e Sienkiewiczowi chodzi∏o o Jerzego
St´pkowskiego, kasztelana brac∏awskiego.
Zob. Stapkowski.

Sto∏àgiewicz

(P, III)

oficer korpusu czeÊnika koronnego Jana Zamoyskiego; w roku 1656 w ZamoÊciu kocha∏
si´ w Anusi Borzobohatej-Krasieƒskiej, pozostajàcej we fraucymerze ks. Gryzeldy WiÊniowieckiej, siostry ordynata Jana Zamoyskiego,
a wdowy po ks. Jeremim WiÊniowieckim.
Nazwisko to nie wyst´puje w znanych mi êród∏ach i herbarzach.

Straszewicz

(P, III)

ksiàdz, jezuita, dowódca partii, która stoczy∏a
bitw´ z oddzia∏em kpt. Rossy podczas akcji
Loewenhaupta na ˚mudzi, wymierzonej
przeciw partyzantom. W czasie bitwy spalono

Zaporo˝ec
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S

Strza∏kowski
Stypulski

na piersiach mia∏ okropny
naszyjnik z∏o˝ony z g∏ów
ponaw∏óczonych na powróz.
By∏y to g∏owy jego szeÊciorga
dziatek i ˝ony
Z. Szczepanek, ZamoÊç

Nie uda∏o mi si´ ustaliç, czy jest to postaç autentyczna.

znana piecz´towa∏a si´ Gozdawà i pochodzi∏a
z Sanockiego. Niektóre jej ga∏´zie u˝ywa∏y przydomku Âliwa. Niejaki Strzy˝ewski lub Strzy˝owski wymieniony zosta∏ w czasie popisu
wojsk polskich w czerwcu 1651 roku jako dowodzàcy choràgwià kozackà.

Strza∏kowski

Styngan

doszcz´tnie rodowà siedzib´ miecznika rosieƒskiego — Billewicze, tak i˝ nie by∏o ju˝
ich na Êwiecie.

Gozdawa

(P, III)

dowódca pot´˝nej partii z∏o˝onej z bitnej
szlachty górskiej, która przemknàwszy do
Próchnika wysiek∏a grasujàce ˝o∏nierstwo
szwedzkie w 1656 roku, w czasie zamykania
si´ kr´gu wojsk wokó∏ armii Karola Gustawa.
Istnia∏y przynajmniej cztery rodziny Strza∏kowskich (herbów: Lubicz, Poraj, Pó∏kozic, Prawdzic), wszystkie w Koronie, g∏ównie na Mazowszu. Remigian Jan herbu Prawdzic, ∏owczy
lwowski, pu∏kownik królewski za Jana III, zas∏u˝y∏ si´ pod Chocimiem (9 XI 1673).

Strzy˝owski

(OiM, I)

w∏aÊciciel Strzy˝awki, spalonej przez Krzywonosa, on sam zosta∏ powieszony, a na piersiach mia∏ okropny naszyjnik z∏o˝ony z g∏ów
ponaw∏óczonych na powróz. By∏y to g∏owy
jego szeÊciorga dziatek i ˝ony.
SpoÊród kilku rodzin tego nazwiska najbardziej
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(PW)

rotmistrz z Wo∏oszy, dodany w pomoc wojskom tatarskim w czasie wojny 1672 roku
z rozkazu perku∏aba.
Stanis∏aw Makowiecki w swojej „Relacyi o upadku Kamieƒca...” wspomina rotmistrza Styngacza, który na polecenie perku∏aba (a z rozkazu
samego hospodara) przeszed∏ w 1672 roku
Dniestr na czele swoich ludzi i oddzia∏ów lipkowskich w zaczepno-zwiadowczej akcji przed
nadejÊciem g∏ównych si∏ tureckich.

Stypulski Adamus

(P, II)

zakonnik, który dawniej w husarskiej choràgwi s∏u˝y∏, uczestnik obrony Jasnej Góry
w 1655 roku, dowódca wschodnio-po∏udniowej baszty (razem z panem Piotrem Czarnieckim i Kmicicem).
Nazwisko znane z „Nowej Gigantomachii”
o. Augustyna Kordeckiego.

W∏adys∏aw Zawistowski

Subagazi

(OiM, II)

dowódca bia∏ogrodzkich Tatarów w czasie
obl´˝enia Zbara˝a w 1648 roku.

Subaghazi-bej

(P, II)

(byç mo˝e to˝samy z powy˝szym), przywódca
poselstwa chanowego do króla Jana Kazimierza we Lwowie w 1656 roku, ofiarujàcy
w imieniu chanowym sto tysi´cy ordy na pomoc Rzeczypospolitej, z której czterdzieÊci tysi´cy mog∏o zaraz spod Kamieƒca w pole wyruszyç. Po wyb∏aganiu u króla dowództwa
nad czambulikiem Akbah-U∏ana, Kmicic odwiedzi∏ w∏aÊnie jego i — zanurzajàc dwakroç
r´k´ w kalecie — uzyska∏ potrzebne mu dla
ujarzmienia Tatara: ko∏pak Subaghaziego,
piernacz z zielonych piór i kilka ∏okci równie˝
zielonego jedwabnego sznura.
Jak si´ wydaje, Akbah-U∏an jest postacià fikcyjnà, a dowódcà czambu∏u tatarskiego, posi∏kujàcego oddzia∏y polskie w ataku dywersyjnym
przeciwko elektorowi brandenburskiemu by∏
w 1656 roku sam Subchan Gazi aga († po
1663), który tytu∏owa∏ si´ wówczas wojewodà
ord budziackich. Bogus∏aw Radziwi∏∏, który pod
Prostkami zosta∏ wzi´ty przez jego Tatarów do
niewoli, wykupi∏ si´ za 15 tysi´cy talarów. Na
cz´Êç sumy wystawi∏ weksel (17 X1656), wykupiony dopiero w 1662 roku. Bogus∏aw pisa∏
o tym wydarzeniu w swojej „Autobiografii”: Anno 1656. By∏a potrzeba pod Prostkami, gdziem

by∏ wzi´ty wi´êniem przez chorà˝´go Supan Kaziego, i barzo raniony, potem przez pana (Wojni∏∏ówicza) od Ordy odbity i do pana Gosiewskiego zawiedziony. (...) Pod Filipowem by∏em
jako wi´zieƒ w potrzebie, tam˝e od Szwedów
odbity. W „Potopie” czytamy, i˝ dowódcà Tatarów w bitwie pod Prostkami by∏ Hassun-bej, ale
jest to — jak si´ zdaje — postaç fikcyjna. Ciekawe wiadomoÊci o tatarskich zwyczajach wojennych znajdujemy równie˝ w liÊcie Pierre’a Des
Noyers (Lublin 10 IX 1656): Zniesiono dwa tysiàce jazdy szwedzkiej, z których ani jeden nie
uszed∏. Przedajà ich tutaj codziennie na targu,
a kiedy Tatarowi nie dosyç dajà za którego, ucina mu g∏ow´. Królowa wykupi∏a dzisiaj doÊç
pi´knà panienk´ szwedzkà za 12 tysi´cy franków, gdy˝ pohaƒcy grozili, ˝e jà zgwa∏cà, je˝eli
wkrótce wykupiona nie b´dzie. Kobiet ju˝ tylko
bardzo ma∏o majà, panie bowiem nasze polskie
za przyk∏adem królowej wykupujà je i dajà im
wolnoÊç.

Suhak

(OiM, I)

rymarz, który w Winnicy szpiegowa∏ dla Zaporo˝a; przez niego to odes∏a∏ pan Zag∏oba
Chmielnickiemu nawo∏ujàce do buntu manifesty, dopisujàc takie sentencje, ˝e chyba go
Chmielnicki ka˝e ze skóry obedrzeç, gdy je
przeczyta.

S

Subagazi
Suhak

By∏a potrzeba pod
Prostkami, gdziem by∏
wzi´ty wi´êniem przez
chorà˝´go Supan Kaziego,
i barzo raniony, potem
przez pana (Wojni∏∏ówicza)
od Ordy odbity i do pana
Gosiewskiego zawiedziony.
(...) Pod Filipowem by∏em
jako wi´zieƒ w potrzebie,
tam˝e od Szwedów odbity

Zarówno obecnoÊç na terenach polskich szpiegów Chmielnickiego, jak i wysy∏anie przez niego specjalnych emisariuszy z manifestami pod-

J. H. Muntz, Zaporo˝e — ziemianka Kozaków
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S

Suchaniec
Suchodolski

burzajàcymi do buntu (jednym z nich mia∏ byç
Zag∏oba we wcieleniu dziada) nie jest wcale pomys∏em literackim Sienkiewicza. Liczne êród∏a
potwierdzajà wielkà aktywnoÊç (a tak˝e skutecznoÊç!) wywiadowczà i „propagandowà”
Chmielnickiego.

Suchaniec

(P, I)

szlachcic, przyjecha∏ do Kiejdan z listem od
ks. Bogus∏awa do ks. Janusza Radziwi∏∏a.
Mo˝e by∏ to Miko∏aj Suchnicki rotmistrz pow.
wileƒskiego w 1655 roku?

Sucharuka

Abdank

Wyparli ich (Kozaków)
z miasta i ubili z pó∏tora sto.
Takie to ich w polu wojsko
bez taboru

ataman kozacki, stojàcy na czele poselstwa
Chmielnickiego do ks. Jeremiego WiÊniowieckiego wkrótce po wybuchu rebelii, wbity
na pal, a potem z litoÊci zastrzelony przez
ksià˝´cego pacholika ˚eleƒskiego.
Wedle ko∏owrotu krwawy widok uderzy∏ ˝o∏nierskie oczy. Na p∏ocie w chrustach widaç
by∏o pi´ç odci´tych g∏ów kozaczych, które patrzy∏y na przechodzàce wojska martwymi
bia∏kami otwartych oczu, a opodal, ju˝ za ko∏owrotem, na zielonym pagórku, rzuca∏ si´
jeszcze i drga∏, zasadzony na pal, ataman Sucharuka. Ostrze przesz∏o ju˝ pó∏ cia∏a, ale
d∏ugie godziny konania znaczy∏y si´ jeszcze
nieszcz´snemu atamanowi, bo i do wieczora
móg∏ tak drgaç, zanimby Êmierç go uspokoi∏a. Teraz zaÊ nie tylko ˝yw by∏, ale oczy
straszne zawraca∏ za choràgwiami, w miar´
jak która przechodzi∏a; oczy, które mówi∏y:
„Bogdaj was Bóg pokara∏, was i dzieci; i wnu-

A choç to prosty by∏ Kozak,
choç kona∏ nie w purpurze
ani w z∏otog∏owiu, ale
w sinym ˝upaniku,
i nie w komnacie zamkowej,
ale pod go∏ym niebem, na
palu, przecie owa m´ka jego,
owa Êmierç krà˝àca mu nad
g∏owà takà okry∏y go
powagà, takà si∏´ w∏o˝y∏y
w jego spojrzenie, takie
morze nienawiÊci w jego
oczy, i˝ wszyscy dobrze
zrozumieli, co chcia∏ mówiç

Suchodolski z Bodenek (OiM, I)
dawny dworzanin r´kodajny ks. Jeremiego
WiÊniowieckiego, który pierwszy przyniós∏
mu wieÊç o Êmierci króla W∏adys∏awa IV.
Istnia∏o kilka rodzin tego nazwiska. Abdankowie wywodzili si´ z Sandomierskiego, osiedli
z czasem pow. wo∏kowyskim i lidzkim. Suchodolscy herbu Junosza pochodzili z ziemi dobrzyƒskiej (Wojciech by∏ znanym rotmistrzem
za króla Stefana). Suchodolscy herbów Pobóg
i Âlepowron osiadli w Podlaskiem i na Litwie,
gdzie piastowali powa˝ne urz´dy ziemskie. Najbardziej znana by∏a rodzina herbu Janina z Lubelskiego, która w XVIII wieku obj´∏a kilka
kasztelanii, a Albert († 1826), kasztelan radomski, otrzyma∏ tytu∏ hrabiego w Galicji od cesarza
Franciszka II (1800). Linia utytu∏owana ju˝ wygas∏a. Najmniej wiadomo o rodzinach herbów
Krzywda i Rawicz.

Suchodolski

(OiM, II)

pu∏kownik ks. Dominika, ale wielki przyjaciel
Skrzetuskiego, opiekowa∏ si´ nim podczas
choroby w Korcu zimà 1648 roku.

Taniec Êmierci, lata osiemdziesiàte XVII w.
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(OiM, I)

ki wasze do dziesiàtego pokolenia, za krew,
za rany, za m´ki! bogdajeÊcie sczeêli, wy i wasze plemi´! bogdaj wszystkie nieszcz´Êcia
w was bi∏y! bogdajeÊcie konali ciàgle i ni
umrzeç, ni ˝yç nie mogli!” A choç to prosty
by∏ Kozak, choç kona∏ nie w purpurze ani
w z∏otog∏owiu, ale w sinym ˝upaniku, i nie
w komnacie zamkowej, ale pod go∏ym niebem, na palu, przecie owa m´ka jego, owa
Êmierç krà˝àca mu nad g∏owà takà okry∏y go
powagà, takà si∏´ w∏o˝y∏y w jego spojrzenie,
takie morze nienawiÊci w jego oczy, i˝ wszyscy dobrze zrozumieli, co chcia∏ mówiç —
i choràgwie przeje˝d˝a∏y w milczeniu ko∏o
niego, a on w z∏otych blaskach po∏udnia górowa∏ nad nimi i Êwieci∏ na Êwie˝o ostruganym palu jako pochodnia.

Suchodolski, starosta horodelski, pobi∏ Kozaków w Ostrorogu (5 III 1649). Wed∏ug wspó∏czesnej relacji: Wyparli ich (Kozaków) z miasta
i ubili z pó∏tora sto. Takie to ich w polu wojsko
bez taboru.
Albrycht Stanis∏aw Radziwi∏∏ wspomina Aleksandra, starost´ lityƒskiego, byç mo˝e to˝samego z pos∏em na sejm w 1653 roku: (1 VI 1649)
Kasztelan wys∏a∏ Suchodolskiego z 500 ludêmi;
ten napotka∏ 100 Kozaków i gdy ich Êciga∏,
wpad∏ na (oddzia∏ 20 000).

W∏adys∏aw Zawistowski

Sufankaz-aga

(PW)

S

jeden z dowódców obl´˝enia Kamieƒca
w 1672 roku. Próbowa∏ — bezskutecznie —
pertraktowaç z panem MyÊliszewskim na temat poddania twierdzy.
Sufankagazi (lub, wedle innej pisowni: S efer
Gazi aga), wielki wezyr krymski w latach
1644–1646 i 1647–1664. Nie pochodzi∏ z rodu
Girejów, ale faktycznie kierowa∏ politykà zagranicznà Krymu w imieniu chana Islama Gireja III.
Przyczyni∏ si´ do wzrostu znaczenia mi´dzynarodowego Chanatu. Zosta∏ zamordowany na
skutek konfliktu z chanem Mehmedem Girejem IV. „Relacya o upadku Kamieƒca...” Stanis∏awa Makowieckiego odnotowuje starania Sufkan-agi, który próbowa∏ narzuciç obroƒcom
twierdzy poÊrednictwo chana krymskiego w negocjacjach z su∏tanem tureckim. Autor „Relacyi...” Stanis∏aw Makowiecki, napisa∏: Jakà na to
z Kamieƒca replik´ dano, powiedzieç nie potrzebuj´. Przy innej jednak okazji, gdy uk∏ada∏
si´ ze stronà polskà, otrzyma∏ w podarku od
polskich pos∏ów 1000 z∏p.

Suffczyƒski z Sieƒczy

(OiM, I)

dawny dworzanin ks. Jeremiego i porucznik
jego choràgwi husarskiej, po którym porucznikostwo otrzyma∏ Skrzetuski, wymieniany
wielokrotnie, nigdy nie pojawia si´ na kartach powieÊci osobiÊcie; prawdopodobnie
zmar∏ przed zatargiem z ¸aszczem, wtedy to
bowiem Skrzetuski otrzyma∏ nominacj´.
Rodzina z Lubelskiego herbu Szeliga (piszàca
si´ tak˝e: Sufczyƒski), wyda∏a w XVIII wieku kilku senatorów na Mazowszu i w Lubelskiem.

Musa
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Sufankaz-aga
Su∏tan

Su∏tan Mehmed IV

Sukyman

(PW)

Tatar, wspominany jako pobratymiec m∏odego Nowowiejskiego.

Su∏tan

(OiM, III, PW)

wymieniany wielokrotnie — przede wszystkim w „Panu Wo∏odyjowskim”, gdzie w 1672
roku oblega Kamieniec Podolski na czele ca∏ej tureckiej potencji.
W czasach „od Cecory do Wiednia” w Turcji panowali:
Osman II (1618–1622), m∏ody su∏tan, zosta∏ zamordowany przez jaczarów obawiajàcych si´,
˝e zamierzone reformy mogà os∏abiç ich pozycj´. Mustafa I (1622–1623), by∏ ˝a∏osnym pomyleƒcem i marionetkà w r´kach janczarów. Murad IV (1623–1640) — za jego panowania dochodzi do reform wojskowych i krwawej rozprawy z opozycjà dygnitarzy dworskich. Istotnà
rol´ na dworze odgrywa∏a matka su∏tana
Kösem. Âmierç Murada IV przerywa wewn´trzne reformy. Ibrahim I (1640–1648) by∏ w∏adcà
zupe∏nie niedo∏´˝nym. Za jego rzàdów w∏adza
przechodzi ca∏kowicie w r´ce wielkiego wezyra
i pa∏acowej kamaryli. Zosta∏ uduszony. Mehmed IV zwany Awd˝y (MyÊliwy) (1648–1687).
Faktycznie rzàdzi∏a jego bardzo wp∏ywowa
i bezwzgl´dna matka Turhan. Jednak rzeczywistà w∏adz´ politycznà sprawowali (w imieniu
su∏tanów) wielcy wezyrowie wywodzàcy si´ z albaƒskiego rodu Körprülü, a korzystajàcy z poparcia janczarów:
Mehmed Körprülü (1583–1661), wielki wezyr
od 1658 roku; Ahmed Körprülü (1635–1675),

Szeliga

Murat II
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S

Suwalska
Syruç

reformowa∏ armi´ i flot´ w imieniu su∏tana Murada IV, Mustafa (Kara Mustafa pasza)
Körprülü (1620/1634–1683), Husejn Körprülü
(koniec XVII w.) ostatni z rodu wielkich wezyrów. Rzàdy dynastii Körprülü odznacza∏y si´
próbami wprowadzenia pewnych ograniczonych reform w zarzàdzaniu paƒstwem i w wojsku. Jednak g∏ówny wysi∏ek zosta∏ skoncentrowany na eliminowaniu przeciwników politycznych. Ekspansja terytorialna mia∏a za zadanie
spacyfikowanie janczarów i ustabilizowanie
paƒstwa. Wzrost ekspansywnej polityki tureckiej, skierowanej przeciwko Austrii, Polsce i Rosji, dobieg∏ kresu z koƒcem XVII wieku (kl´ska
pod Wiedniem).

Suwalska

(P, II)

panna, stara s∏uga Anusi Borzobohatej-Krasieƒskiej, towarzyszàca jej w drodze z ZamoÊcia na Litw´, do wojewody witebskiego Sapiehy, kiedy to konwojowane by∏y przez Kmicica.
Nazwisko to nie wyst´puje w herbarzach.

Doliwa

Sweno(n)

(P, III)

major szwedzki, zast´pca dowódcy pot´˝nego podjazdu w sile tysiàca jazdy z Jaros∏awia

ku Wielkim Oczom, a wyci´tego do ostatniego ˝o∏nierza przez choràgiew laudaƒskà i inne w komendzie Czarnieckiego, na oczach ca∏ej szwedzkiej armii. Samego Swena Êcià∏
w bitwie pan Zag∏oba.

Syruç

(P, I)

„czeladnik” pana Wo∏odyjowskiego, towarzyszy∏ mu w drodze do Oleƒki, kiedy jego pan
wybra∏ si´ z oÊwiadczynami. A tak˝e w drodze
powrotnej. O tyle to ciekawe, ˝e do Wodoktów jecha∏ pan Micha∏ z dwoma pacho∏kami,
a wróci∏ z jednym — w∏aÊnie tylko z Syruciem. To przyk∏ad jednego z drobnych b∏´dów Sienkiewicza, piszàcego „Trylogi´” z odcinka na odcinek, a w póêniejszym okresie —
b´dàcego w ciàg∏ych rozjazdach uzdrowiskowych z chorà ˝onà.
Nie mo˝na wykluczyç, i˝ ów s∏uga Wo∏odyjowskiego by∏ z pochodzenia ubogim szlachcicem,
raczej jednak nie herbu Doliwa, gdy˝ ta stara
˝mudzka rodzina (piszàca si´ tak˝e Siruç)
w XVII wieku nale˝a∏a do wielkich posesjonatów; najbardziej znanym jej przedstawicielem
by∏ Szymon († 1774), sekretarz Stanis∏awa Leszczyƒskiego, wp∏ywowy kasztelan witebski
(1750). Syruciowie wygaÊli po mieczu w 1876

To przyk∏ad jednego
z drobnych b∏´dów
Sienkiewicza, piszàcego
„Trylogi´” z odcinka
na odcinek

Mapa imperium osmaƒskiego z koƒca XVII w.
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W∏adys∏aw Zawistowski

roku. Z tej samej rodziny pochodzi∏a babka
Czes∏awa Mi∏osza; ona to wnios∏a w posagu nale˝àcy wczeÊniej do Syruciów majàtek Szetejnie, gdzie urodzi∏ si´ przysz∏y poeta i noblista.
Musia∏y te˝ istnieç inne rodziny Syruciów.

Szandarowski

(P, III)

porucznik korpusu Czarnieckiego (dowódca
choràgwi ks. Dymitra WiÊniowieckiego) podczas kampanii 1656 roku, dowódca przedniej
stra˝y, która w Rudniku dopad∏a tylne stra˝e
wojsk szwedzkich pod wodzà samego Karola
Gustawa; odniós∏ absolutne zwyci´stwo,
a podczas bitwy Roch Kowalski omal nie powali∏ Karola Gustawa. Potem bra∏ m.in. udzia∏
w bitwie pod Warkà (7 IV 1656).
Teodor Szandrowski (Szandorowski) herbu
Sas, skarbnik brac∏awski, znany z walecznoÊci
namiestnik choràgwi Dymitra WiÊniowieckiego. Wespazjan Kochowski: Zaledwie (król
szwedzki — przyp. aut.) zdà˝y∏ wstaç od sto∏u,
gdy Szandrowski, namiestnik Dymitra WiÊniowieckiego, nagle przypad∏szy na czele choràgwi, uderzy∏ na tych, którzy skupili si´ wokó∏
plebanii, przy czym, nie wiedzia∏, ˝e król znajduje si´ w Êrodku. Wspomina go równie˝ Pasek
pod rokiem 1671.

Szczaniecki z Dalnowa

(P, I)

szlachcic, uczestnik uczty w Kiejdanach, ju˝
po og∏oszeniu przyj´cia protektoratu, cz∏o-

wiek Êmia∏y i ostry zarówno w j´zyku, jak
w szabli, pozwoli∏ sobie na bardzo daleko
idàce ˝arty z ksi´cia.
Rodzina wielkopolska herbu Ossorya (piszàca
si´ cz´Êciej: Sczaniecki), w XVIII wieku osiàgn´li sporà pozycj´ (m.in. Prokop, kasztelan kamiƒski — 1778, Józef, podkomorzy koronny).

Szczebrzycki

S

Szandarowski
Szczyt

(P, II)

s∏yszàc, i˝ hultajstwo obleg∏o starost´ ¸uszczewskiego w Strugach, poÊpieszy∏ z pomocà
— spóênionà, gdy˝ wczeÊniej uratowa∏ starost´ Kmicic.
Nazwisko nie utrwalone w herbarzach.

Szczyt

(P, I)

szlachcic przebywajàcy w Kiejdanach czasu
uczty, gdy og∏oszone zosta∏o przez ks. Janusza Radziwi∏∏a przyj´cie szwedzkiego protektoratu.
Dwie rodziny Szczytów (piszàce si´ tak˝e:
Sczytt) zaznaczy∏y si´ w naszych dziejach. Piecz´tujàca si´ Radwanem (przydomku Zabielski) znana ruska rodzina szlachecka wygas∏a
w 1749 roku. Do dziÊ natomiast (jak si´ zdaje)
przetrwa∏a rodzina u˝ywajàca herbu Jastrz´biec, a przydomku Niemirowicz, która wyda∏a
w XVIII wieku kilku kasztelanów i dygnitarzy litewskich.

Ossoryja
Szczanieckich

Sas

Zaledwie (król szwedzki
— przyp. aut.) zdà˝y∏ wstaç
od sto∏u, gdy Szandrowski,
namiestnik Dymitra
WiÊniowieckiego, nagle
przypad∏szy na czele
choràgwi, uderzy∏ na tych,
którzy skupili si´ wokó∏
plebanii, przy czym,
nie wiedzia∏, ˝e król
znajduje si´ w Êrodku
N. Orda, Kiejdany nad Niewie˝à
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Szczyt

S

Szczyt
Szenberk

(P, I)

byç mo˝e to˝samy z powy˝szym, przyby∏ pod
buƒczukiem do Upity z rozkazem (od ksi´cia)
dla laudaƒskich, by do Kiejdan szli (...) Pan
Zag∏oba kaza∏ go zaraz aresztowaç, a buƒczuk
nad sobà nosiç.

Szehin

(OiM, I)

Dowódca wojsk rosyjskich w czasie walk
o Smoleƒsk w 1634 roku. List do niego pisany rzekomo przez kniazia Wasyla Kurcewicza
(zob.) sta∏ si´ powodem do posàdzenia go
o zdrad´ i spowodowa∏ banicj´ ojca Heleny.

Radwan

Sprawa jest tutaj doÊç niejasna, albowiem
o zdrad´ oskar˝ony zosta∏ przez Rosjan sam dowódca ich armii Micha∏ Szein (którego mo˝emy identyfikowaç z Szehinem), stajàc si´ koz∏em ofiarnym carskiej kl´ski. Micha∏ Borysewicz Szein, bojarzyn, przez 2 lata broni∏ Smoleƒska przed wojskami Zygmunta III
(1609–1611), a nast´pnie przez kilka lat przebywa∏ w polskiej niewoli (do 1619). Po Êmierci
Zygmunta III wznowiono wojn´ o Smoleƒsk.
Miasto zosta∏o otoczone przez 30-tysi´cznà armi´ Szeina. Po nadejÊciu posi∏ków, z królem
W∏adys∏awem IV na czele, Polacy otoczyli oddzia∏y rosyjskie szczelnym pierÊcieniem (wrze-

sieƒ-paêdziernik 1633). Po zaciek∏ej obronie
Szein podpisa∏ kapitulacj´ (25 II 1634). Pod
doÊç urojonym zarzutami zosta∏ skazany na
Êmierç: ciosem t´pego topora wraz z synem
zosta∏ wys∏any w krain´ cieni (Albrycht Stanis∏aw Radziwi∏∏). Nawiasem mówiàc, w czasie
wojny o Smoleƒsk w 1634 roku swój chrzest bojowy przechodzi ks. Jeremi WiÊniowiecki, wyruszajàc z Zadnieprza pod wodzà kasztelana kamienieckiego Aleksandra Piaseczyƒskiego na
dywersyjnà wypraw´ pod Putywl.

Szeluta

(PW)

jeden z harcowników pierwszego dnia obl´˝enia Kamieƒca Podolskiego w 1672 roku, zabity bàdê zraniony (nie jest to jasno rozstrzygni´te) przez Hamdi-beja.
Rodzina herbu Kalwarya, przydomku Werofkin,
przenios∏a si´ na Smoleƒszczyzn´ (a potem na
Litw´) z Ksi´stwa Moskiewskiego za Zygmunta
III. Niektórzy u˝ywajà przydomku Ma∏yniccy.

Szenberk

(OiM, II)

kapitan, kalwin, uczestnik obrony Zbara˝a,
podczas której zginà∏. Po jego Êmierci dosz∏o
do ekscesów na tle religijnych, z udzia∏em
ksi´dza ˚abkowskiego i duchownego protestanckiego.

Pod doÊç urojonym
zarzutami zosta∏ skazany na
Êmierç: ciosem t´pego
topora wraz z synem zosta∏
wys∏any w krain´ cieni
W. Hondiusz, Wojsko polskie pod Smoleƒskiem, 1634 r.
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S

Szeremet
Szlachcianka

Zbara˝, pa∏ac

Epizod ten jest prawdziwy, dotyczy∏ jednak kpt.
Adersa (zob.).

Szeremet

(P, II)

Dowódca rosyjski, atakujàcy Rzeczpospolità
w 1655 roku w sojuszu z Chmielnickim.
Wasyl Borysowicz Szeremet (Szeremietiew)
kniaê, († 1682), stolnik carski (1653), wojewoda
smoleƒski (1656), wojewoda kijowski (1658),
dowodzàcy armià carskà na Ukrainie. W trakcie
kampanii przeciwko Rzeczypospolitej w styczniu 1655 roku jego wojska, wraz z kozakami
Bohdana Chmielnickiego, zosta∏y otoczone
przez si∏y polskie dowodzone przez hetmana
Stanis∏awa Rewer´ Potockiego. Po trzydniowej
bitwie, dzi´ki pomocy Iwana Bohuna, Szeremietiew i Chmielnicki zdo∏ali si´ wydostaç
z opresji. Jako wojewoda kijowski prowadzi∏
uporczywe walki z hetmanem Wyhowskim, pacyfikujàc kozactwo. W grudniu 1659 roku rozbi∏
wojska oboênego koronnego Andrzeja Potockiego, jednak w roku nast´pnym obl´˝ony
w obozie pod Lubarowem musia∏ si´ poddaç
sprzymierzonym wojskom polsko-tatarskim.
Marsza∏ek koronny Jerzy Lubomirski w dziele
„Bellum Polono-Moschicum ad Czudnów”
wspomina∏ or∏a, który (...) by∏ niejako zwiastunem g∏odowego obl´˝enia, które póêniej nastàpi∏o i poddania si´ Szeremeta w tatarskà niewol´ (...). Taki by∏ koniec owego Szeremieta, który w swej szalonej ambicji wyobra˝a∏ sobie, ˝e
Polsk´ ujarzmi; te same r´ce, które wyciàga∏ po
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jej ber∏o, musia∏ daç w wi´zy tatarskie. Kniaê
przebywa∏ w niewoli na Krymie blisko 20 lat.
Car nie chcia∏ s∏yszeç o wykupieniu pobitego
s∏ugi lub wymianie go na jeƒców tatarskich.
Ostatecznie wykupiony w listopadzie 1681 roku, za∏amany fizycznie i duchowo, umiera rok
póêniej.

Szki∏∏àdê

Taki by∏ koniec owego
Szeremieta, który w swej
szalonej ambicji wyobra˝a∏
sobie, ˝e Polsk´ ujarzmi; te
same r´ce, które wyciàga∏ po
jej ber∏o, musia∏ daç
w wi´zy tatarskie

(P, I)

dworzanin ks. Janusza Radziwi∏∏a w Kiejdanach.
Nazwisko nieobecne w êród∏ach i herbarzach.

Szklarz

(PW)

Mia∏ go w swojej komendzie, mi´dzy draganami, pan Bia∏og∏owski (zob). Zimà 1671-1672 roku pan Wo∏odyjowski bardzo troszczàc si´ o urzàdzenie fortalicji w Chreptiowie
prosi∏ Basi´ o przywiezienie szk∏a, które mo˝e w Kamieƒcu u Ormian dostaç, dodajàc jeno, na Boga, ostro˝nie wieêç, ˝eby si´ nie pot∏uk∏o. Reszta... w r´ku szklarza. Jak ca∏a akcja
si´ skoƒczy∏a, niestety nie wiemy.

Szlachcianka

wariaty chodzà teraz po
lesie i krzyczà, ci, co im si´
od okropnoÊci w g∏owie
pomiesza∏o

(OiM, I)

spotkana przez borowego, który tak opowiada∏ o tym Skrzetuskiemu: To, panie, wariaty
chodzà teraz po lesie i krzyczà, ci, co im si´
od okropnoÊci w g∏owie pomiesza∏o. My
wczoraj spotkali jednà szlachciank´, co chodzi, panie, chodzi, po sosnach patrzy i wo∏a:
„Dzieci! dzieci!” Widno, jej ch∏opi dzieci po-
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S

Szlachcianka
Szlipenbach

r˝n´li. Na nas te˝ oczy wytrzeszczy∏a i pocz´∏a piszczeç, ˝e a˝ nogi pod nami zadr˝a∏y. Mówià, ˝e po wszystkich lasach takich jest du˝o.

Szlachcianka pruska

(P, III)

wedle relacji kpt. von Rössela — jedna
z dwóch g∏adkich panien towarzyszàcych ks.
Bogus∏awowi Radziwi∏∏owi w wyprawach wojennych, o których mówili dworzanie, ˝e do
prasowania kryz s∏u˝à... Ale Boga tam! Zdaniem kapitana jej obecnoÊç w obozie jest dowodem na to, ˝e ksià˝´ nie doÊç zap´dy krwi
hamuje i dlatego nie do˝yje póênego wieku.
Co — notabene — by∏o Êwi´tà prawdà.

Szlachcic

(P, II)

z którym Kmicic wda∏ si´ w rozmow´ w pobli˝u Pu∏tuska, w czasie podró˝y do Cz´stochowy. Dowiedzia∏ si´ od niego wiele o terrorze
sianym przez Szwedów, gwa∏tach i rabunkach
(zabójstwo ksi´dza Braneckiego), a tak˝e niecnej roli heretyków, jako szwedzkich sprzymierzeƒców.

Szlachcic laudaƒski

(P, III)

przyjecha∏ do Kmicica do Dospudy z listem
od Wo∏odyjowskiego, wzywajàcym do wspólnego ruszenia na grafa Waldeka i Bogus∏awa
Radziwi∏∏a.

Szlachcic litewski
b∏àdzàc lasami dotarli
nocà do Czerska; tam
posiedziawszy w ruinach
zamku trzy dni o ch∏odzie
i g∏odzie, pow´drowali
nocà do Warszawy

(P, II)

g´bacz i weredyk, znany na ca∏à okolic´, zadrwi∏ w Kiejdanach z ks. Janusza Radziwi∏∏a,
za co ten do wie˝y go wtràciç rozkaza∏, ale na
drugi dzieƒ wypuÊci∏ i guzem z∏otym obdarzy∏, bo o szlachcicu mówiono, ˝e ma gotowizn´, a ksià˝´ pieni´dzy od niego chcia∏ na
skrypt po˝yczyç. Szlachcic guz przyjà∏, ale
pieni´dzy nie da∏.

Szlachcic z Wi∏komierza

(P, I)

przyjecha∏ do Kiejdan z wiadomoÊcià, ˝e
wojewoda witebski Pawe∏ Sapieha ciàgnie
z wojskami na ks. Janusza Radziwi∏∏a.

Szlichtyng

(P, I)

s´dzia wschowski, kalwin, uczestnik haniebnej kapitulacji pod UjÊciem w 1655 roku.
Rodzina wielkopolska herbu w∏asnego (pisali
si´ te˝ Schlichtyng). Jan († 1673) s´dzia ziemski wschowski, erygowa∏ miasto Szlichtyngowo
(obecnie Szlichtyngowa w woj. leszczyƒskim).
Wed∏ug niektórych êróde∏ Samuel zosta∏
w XVIII wieku baronem Âwi´tego Cesarstwa
Rzymskiego; wchodzili w pograniczne zwiàzki
ma∏˝eƒskie i z czasem ulegli zniemczeniu.

Szlipenbach graf

(P, III)

oficer posi∏kowych wojsk szwedzkich pod
dowództwem Fryderyka margrabiego badeƒskiego, idàcych w sukurs uwi´zionemu w wid∏ach Wis∏y i Sanu królowi Karolowi Gustawowi. Zaskoczony gwa∏townym pochodem
Czarnieckiego korpus zosta∏ doszcz´tnie rozbity w bitwie pod Warkà (7 IV 1656). Armia
margrabiego przesta∏a istnieç, a graf Szlipenbach wraz ze swym dowódcà i Ehrensheinem, b∏àdzàc lasami dotarli nocà do Czerska;
tam posiedziawszy w ruinach zamku trzy dni
o ch∏odzie i g∏odzie, pow´drowali nocà do
Warszawy. Nie uchroni∏o ich to póêniej przed
niewolà, na ten raz jednak ocaleli.
Christian Karl hrabia von Schlippenbach,
szwedzki dyplomata; wed∏ug Wespazjana Kochowskiego to prawdopodobnie on mia∏ si´
przedzieraç do Czerska. W êród∏ach pojawia si´
tak˝e Wolmar von Schlippenbach, dworzanin
króla Karola Gustawa.

E. Dahlbergh, Poselstwo polskie przed Karolem Gustawem
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Szmit

(PW)

kapitan obrony Kamieƒca w 1672 roku. Zginà∏ — tak jak porucznik D´biƒski (zob.) —
na skutek zbyt wczesnego wybuchu granatu,
który zamierza∏ cisnàç w stron´ nieprzyjaciela.

Szm∏ud-P∏ocki

(PW)

jeden z harcowników pierwszego dnia obl´˝enia Kamieƒca Podolskiego w 1672 roku.
Istnia∏a co prawda rodzina P∏ockich herbu
Prawdzic (jednego domu ze Szczawiƒskimi),
jednak w tym przypadku mo˝emy mieç do czynienia z mieszczaninem ˝ydowskim.

Szteinbok

(P, III)

dowódca szwedzki, w 1656 roku, razem z ks.
Bogus∏awem Radziwi∏∏em pod Malborgiem
(...) przeciw fortecy czyni∏. Zob. Stenbock..

Szujscy carowie

(P, III)

wspomniani najzupe∏niej epizodycznie
w opisie walki o Warszaw´: WÊród krwawej
bitwy wzi´to kaplic´ carów Szujskich i wspania∏y pa∏ac Koniecpolskich.

Chodzi tu o cara rosyjskiego Wasyla Szujskiego, który (wraz z braçmi Dymitrem i Iwanem),
zosta∏ wzi´ty przez hetmana Stanis∏awa ˚ó∏kiewskiego do polskiej niewoli i pozostawa∏
w niej w latach 1611-12. Zarówno car Wasyl, jak
i jego brat Dymitr dokonali ˝ycia w niewoli
(w doÊç zagadkowych okolicznoÊciach) i pochowani zostali w tzw. Kaplicy Moskiewskiej na Krakowskim PrzedmieÊciu (w miejscu gdzie mieÊci
si´ obecnie Pa∏ac Staszica, siedziba PAN). Wraz
z carami w polskiej niewoli przez 9 lat przetrzymywano wojewodów Szeina (zob.) i Golicyna
i patriarch´ rostowskiego Filareta Romanowa,
ojca przysz∏ego cara Micha∏a Fiodorowicza.

Szumejko

S

Szmit
Szumejko

(OiM, I)

kozacki pu∏kownik ni˝yƒski w czasie rebelii
Chmielnickiego.

Jako Prokopa Szumejko odnotowuje go Wespazjan Kochowski. Diariusz Stanis∏awa OÊwi´cimia podaje w∏aÊciwe nazwisko pu∏kownika ni˝yƒskiego: Prokop Szumelenko. W 1650 roku
sta∏ on na czele oddzia∏u liczàcego 991 kozaków, zorganizowanych w 9 sotni.
Zarówno car Wasyl, jak
i jego brat Dymitr dokonali
˝ycia w niewoli (w doÊç
zagadkowych
okolicznoÊciach)
i pochowani zostali w tzw.
Kaplicy Moskiewskiej na
Krakowskim PrzedmieÊciu

T. Makowski, Ksià˝´ta Szujscy przed królem Zygmuntem III na sejmie warszawskim
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S

Szurski
Szynkler

E. Dahlbergh, Bitwa o Sandomierz w marcu 1656 r.

Szurski Baldwin

(P, II)

lekkiego znaku imienia Lubomirskich przywódca, 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.
Niesiecki wymienia Szurskich w woj. brzeÊciaƒskim w drugiej po∏owie XVII wieku, ale nie podaje herbu.

Szurski

(P, II)

porucznik nadwornej pancernej choràgwi ordynackiej Jana Zamoyskiego, w roku 1656
w ZamoÊciu kocha∏ si´ w Anusi Borzobohatej-Krasieƒskiej, pozostajàcej we fraucymerze
ks. Gryzeldy WiÊniowieckiej, siostry ordynata
Jana Zamoyskiego, a wdowy po ks. Jeremim
WiÊniowieckim.

Szwedka
Powa˝ne machiny
pirotechniczne
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(P, III)

która przedtem u ˝ony jenera∏a Izraela s∏u˝y∏a. Wedle relacji kpt. von Rössela — mia∏a na-

le˝eç do swoistego „fraucymeru” g∏adkich panien towarzyszàcych ks. Bogus∏awowi Radziwi∏∏owi w wyprawach wojennych. Zob.
Szlachcianka pruska..

Szynkler

(P, III)

pu∏kownik szwedzki; w czasie kampanii przeciw Karolowi Gustawowi w 1656 roku komendant Sandomierza, z którego drogà wodnà wys∏a∏ uwi´zionemu w wid∏ach Wis∏y i Sanu królowi znaczne zapasy ˝ywnoÊci. Czarniecki, g∏ównie si∏ami ch∏opskimi, zdoby∏
Sandomierz, jednak Szynkler, przed opuszczeniem zamku pod∏o˝y∏ min´, wysadzajàc
przesz∏o pi´çset cia∏ tych, którzy si´ cofnàç
nie zdo∏ali.
David Sinclair, pu∏kownik (oberszt), dowodzi∏
regimentem rajtarii w czasie obl´˝enia Krakowa
w 1655 roku. Dowódca oddzia∏u rajtarów wys∏anego z Warszawy na pomoc królowi Karolowi
Gustawowi w czasie odwrotu w dó∏ Sanu i Wis∏y. Spotka∏ si´ z oddzia∏ami króla pod Le˝ajskiem (24 III 1656).

W∏adys∏aw Zawistowski

Â

Âladkowski
Âlizieƒ

Âladkowski (P, II)
podstoli rawski, którego podjazdy szwedzkie
ogarn´∏y, gdy z Prus wraca∏. W czasie obl´˝enia Jasnej Góry w 1655 roku pos∏owa∏ od Millera do klasztoru, ale — wedle jego s∏ów —
sam kreowa∏ si´ Millerowi na pos∏a, by obl´˝onym dobrych nowin udzieliç i do oporu zach´ciç.
Âladkowski (tak˝e S∏adkowski) Piotr († 1679)
herbu Jastrz´biec, rotmistrz kozacki (1658), podstoli rawski. Uczestniczy∏ w bitwach pod Zborowem i ˚waƒcem. Do klasztoru mia∏ przybyç 7
grudnia, gdzie (cytujemy za Wespazjanem Kochowskim) Âladkowski, cz∏owiek prawy, poczuwa∏ si´ do wi´kszej powinnoÊci wobec Boga ni˝
wobec ludzi i raczej zach´ca∏ ojców, ˝eby jeszcze
pilniej przyk∏adali si´ do obrony. Z listów Pierre’a Des Noyers, sekretarza królowej, wynika
jednak doÊç kontrowersyjna rola Âladkowskiego.
Po pobycie na Jasnej Górze, gdzie mia∏ namawiaç
zakonników do przetrwania, przyby∏ na dwór
królewski w G∏ogówku. Podczas rewizji znaleziono przy nim listy, które Êwiadczy∏y, ˝e mia∏ misj´
nak∏aniania szlachty i magnatów do przejÊcia na
stron´ króla szwedzkiego. Aresztowany na rozkaz króla, zosta∏ oczyszczony z zarzutów. Kochowski wymienia udzia∏ Âladkowskiego w wojskach marsza∏ka koronnego Jerzego Lubomirskiego, oblegajàcych Kraków broniony przez
Würtza. By∏ potem chorà˝ym rawskim (1665),
a umar∏ drà˝kowym kasztelanem sochaczewskim (1679). ˚onaty by∏ z podkomorzankà Krystynà Branickà herbu Gryf, córkà Jana Klemensa. Wspomina go równie˝ Pasek.
Istnia∏a tak˝e rodzina Âladkowskich herbu Nowina, z której pochodzili m.in. Rafa∏ († 1582),
kasztelan konarski ∏´czycki (1566) i Jan Abra-

ham († 1643), dominikanin, kaznodzieja, biskup sufragan che∏mski (1622).

Âleszyƒscy dwaj

(OiM, I)

towarzysze spod choràgwi ks. Jeremiego WiÊniowieckiego.
Zapewne chodzi tu o przedstawicieli rodziny
herbu Doliwa z woj. be∏zkiego. Istnieli te˝ Âleszyƒscy herbu Wieniawa w ziemi dobrzyƒskiej
(Stanis∏aw by∏ kasztelanem inow∏odzkim,
1737).

Âlizieƒ

Nowina

(P, II)

namiestnik powa˝nej choràgwi w∏asnej ks. Janusza Radziwi∏∏a w korpusie zmierzajàcym
pod Bia∏ystok dla rozprawy z konfederatami.
Podczas rewizji znaleziono
przy nim listy, które
Êwiadczy∏y, ˝e mia∏ misj´
nak∏aniania szlachty
i magnatów do przejÊcia
na stron´ króla szwedzkiego

Taniec Âmierci

Kto jest kim w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza?
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Â

Âmiarowski
Âwirski

Rodzina litewska herbu w∏asnego, podobno wywodzàca si´ z Siedmiogrodu. W drugiej po∏owie XVII wieku znani byli Micha∏ Bruno, rotmistrz królewski (by∏ te˝ stra˝nikiem polnym,
1698) i jego przyrodni brat Stefan, referendarz
litewski i marsza∏ek trybuna∏u litewskiego
(1705).

Âmiarowski Jakub

(OiM, II)

pose∏ Jana Kazimierza do Chmielnickiego po
elekcji, potem cz∏onek komisji traktatowej
Rzeczypospolitej wys∏anej do Chmielnickiego.

Lubicz

Sza∏awa

Jakub Âmiarowski nieznanego herbu, sekretarz Jana Kazimierza pos∏ujàcy do Bohdana
Chmielnickiego zimà 1648/1649 roku, z poufnym i praktycznie niewykonalnym zadaniem
wynegocjowania kompromisu politycznego pomi´dzy zbuntowanymi Kozakami a Rzeczpospolità. W czasie kolejnej misji wiosnà 1649 roku Âmiarowski podjà∏ si´ próby przeciàgni´cia
na stron´ polskà cz´Êci co bardziej ugodowej
starszyzny kozackiej. Wed∏ug Êwiadków wydarzeƒ: pos∏a∏ go król Jmç do Chmielnickiego
w poselstwie, ale wprawdzie na bunty, dawszy,
mu ze 40 albo 50 przywilejów z okienkami dla
tych Kozaków, co by chcieli odstaç od Chmielnickiego. Dobrze poinformowany G. Pinocci,
sekretarz królewski, opisa∏, jak to kozacki hetman przejrza∏ podwójnà gr´ pos∏a: Tedy obróciwszy si´ do Âmiarowskiego wyrzuci∏ mu zdrad´ i bunty. Co kiedy on zaczà∏ negere, pos∏a∏
gwa∏tem po jego szkatu∏´. Otworzono jà i najdziono z 50 przywilejów z okienkami, które
Chmielnicki porzuci∏ na stole. Dopiero starszyzna porwawszy do szabel z[a]ràbali go, a jeszcze na pó∏ ˝ywego grzebali. OkolicznoÊci, w jakich zabito Âmiarowskiego, ostatecznie wyczerpa∏y szans´ dyplomatycznego zakoƒczenie konfliktu. Pozosta∏ ju˝ tylko ogieƒ i miecz.

Tedy obróciwszy si´ do
Âmiarowskiego wyrzuci∏ mu
zdrad´ i bunty. Co kiedy on
zaczà∏ negere, pos∏a∏
gwa∏tem po jego szkatu∏´.
Otworzono ja i najdziono
z 50 przywilejów
z okienkami, które
Chmielnicki porzuci∏ na
stole. Dopiero starszyzna
porwawszy do szabel
zaràbali go, a jeszcze na pó∏
˝ywego grzebali
G∏owa husarza w szyszaku
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Âwiderscy

(P, II)

drobna zaÊciankowa szlachta podlaska, która
na ochotnika stawi∏a si´ w obozie konfederatów pod Bia∏ymstokiem
Herbarze wspominajà Âwiderskich herbu Lubicz (z ziemi ∏ukowskiej) i Âlepowron (z ziemi
wizkiej), obie zalicza∏y si´ jednak raczej do posesjonatów ni˝ do szlachty zaÊciankowej. Hieronim herbu Lubicz wspominany jest przez
Niesieckiego jako towarzysz Paw∏a Sapiehy hetmana.

Âwiderski

(PW)

(† po 1665), wspomina o nim Char∏amp w rozmowie z Kmicicem w zwiàzku z antykrólewskimi konfederacjami wojskowymi: Âwiderski by∏
wielki ˝o∏nierz... Niech go tam Bóg sàdzi!...
Jan Samuel Âwiderski († po 1665) by∏ przywódcà (marsza∏kiem) konfederacji wojsk koronnych zwanej Zwiàzkiem Âwi´conym (Nexus Sacer), zawiàzanej w lipcu 1661 pod Lubarem, w Êlad za którà posz∏y konfederacje litewskie, zakoƒczone jawnym buntem i zabójstwem hetmana polnego litewskiego Wincentego Gosiewskiego, a nast´pnie straceniem
przywódców i wykonawców tego mordu.
Wspomina go Pasek.

Âwirski

(PW)

posesjonat z latyczowskiego, który puszcza∏
si´ w zaloty do Basi Jeziorkowskiej, ale na
wojnie da∏ gard∏a wraz z dwoma swoimi konkurentami — Kondrackim i åwilichowskim,
przez co Basi´ zwano wdowà.
Znana rodzina herbu Sza∏awa z woj. ruskiego,
wielcy „posesjonaci i familianci”, zaprawieni
w wielu bojach i sprawujàcy istotne urz´dy
ziemskie (m.in. w Latyczowskiem), a nawet incydentalnie senatorskie (Krzysztof, kasztelan
halicki, ok. 1550–1580); wchodzili w zwiàzki
ma∏˝eƒskie równie˝ z Jeziorkowskimi. JakiÊ
Âwirski bra∏ udzia∏ w obronie Kamieƒca Podolskiego w 1672 roku i w czasie jednej z pierwszych wycieczek po j´zyka by∏ srodze od kul
janczarskich postrzelony.
Istnia∏a te˝ kniaziowska rodzina Âwirskich vel
Âwierskich herbu Lis. Jej licznie rozrodzeni
i zubo˝ali jeszcze w XVII wieku potomkowie zarzucili u˝ywanie tytu∏u ksià˝´cego, aczkolwiek
jako drobna szlachta istnieli jeszcze pod koniec
XIX wieku w pow. Êwi´ciaƒskim niedaleko Âwira.

W∏adys∏aw Zawistowski

