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Zabokrzycki (OiM, I)

zamordowany mieszkaniec Korsunia, w któ-

rego domu umieÊci∏ Zachar rannego Skrzetu-

skiego. Przez wybite okna widzia∏ pan Skrze-
tuski gromady pijanych ch∏opów, krwawych,
z pozawijanymi r´kawami u koszul, w∏óczà-
cych si´ od domu do domu, od sklepu do
sklepu i przeszukujàcych wszystkie kàty, stry-
chy, poddasza; od czasu do czasu wrzask
straszliwy oznajmia∏, ˝e znaleziono szlachci-
ca, ˚yda, m´˝czyzn´, kobiet´ lub dzieci´. Wy-
ciàgano ofiar´ na rynek i pastwiono si´ nad
nià w sposób najstraszliwszy. T∏uszcza bi∏a si´
ze sobà o resztki cia∏, obmazywa∏a sobie

z rozkoszà krwià twarze i piersi, okr´ca∏a szy-
je dymiàcymi jeszcze trzewiami. Ch∏opi chwy-
tali ma∏e ˚ydzi´ta za nogi i rozdzierali wÊród
szalonego Êmiechu t∏umów. Rzucano si´ i na
domy otoczone stra˝à, w których zamkni´ci
byli znakomitsi jeƒcy, zostawieni przy ˝yciu
dlatego, ˝e spodziewano si´ po nich znaczne-
go okupu. Wówczas Zaporo˝cy lub Tatarzy
stojàcy na stra˝y odpierali t∏um, grzmocàc po
∏bach napastników drzewcami od pik, ∏ukami
lub batami z byczej skóry.

Rodzina herbu U∏anicki z woj. brac∏awskiego,

gdzie pe∏nili ró˝ne ziemskie urz´dy. Istnia∏a te˝

mniej znana rodzina Zabokrzyckich herbu Suli-

ma, pochodzàca z ¸´czyckiego.
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od czasu do czasu wrzask
straszliwy oznajmia∏, ˝e
znaleziono szlachcica, ˚yda,
m´˝czyzn´, kobiet´ lub 
dzieci´. Wyciàgano ofiar´
na rynek i pastwiono si´
nad nià w sposób 
najstraszliwszy. T∏uszcza 
bi∏a si´ ze sobà o resztki
cia∏, obmazywa∏a sobie
z rozkoszà krwià twarze
i piersi, okr´ca∏a szyje 
dymiàcymi jeszcze 
trzewiami

N. Orda, Korsuƒ nad Rosià

Sulima



Zabuski (OiM, II)
przywódca kozacki (wspominany tylko prze-

lotnie), któremu po og∏oszeniu Chmielnic-

kiego buntownikiem król Jan Kazimierz od-

da∏ formalnie bu∏aw´ Zaporo˝a. 

Semen (Siemion) Zabuski, przywódca kozacki

lojalny wobec Rzeczypospolitej. Jako setnik

czerkaski przeszed∏ na polskà stron´

w przededniu bitwy pi∏awieckiej. Jan Kazimierz

mianowa∏ go hetmanem zaporoskim tu˝ przed

bitwà beresteckà, og∏aszajàc równoczeÊnie

Chmielnickiego zdrajcà. W ówczesnej sytuacji

by∏o to posuni´cie co najmniej nierozsàdne.

Zosta∏ nobilitowany na sejmie 1648 roku. 

Z uniwersa∏u do Kozaków króla Jana Kazimierza

(7 VIII 1649): (...) i˝ ten zdrajca Chmielnicki

i niegodny imienia chrzeÊcijaƒskiego nie prze-

sta∏ zwiàzku z pogaƒstwem (...) przeto sk∏ada-

my go z tego˝ hetmaƒstwa i ˝eby za zdrajc´ na-

szego i wszystkiej ojczyzny, i narodu ruskiego

nieprzyjaciela by∏ miany (...). Wam zaÊ nakazu-

jemy, abyÊcie go wi´cej za hetmana nie znali,

nie mieli ani w niczym nie s∏uchali, ale zgroma-

dzili si´ do Semena Zabuskiego, którego wam

za hetmana w∏adzà i powagà naszà królewskà

podajemy.

Zachar Fy∏yp (OiM, I)
kantarzej (urz´dnik czuwajàcy nad miarami

i wagami) wojskowy w Siczy.

Zachar (OiM, I)
esau∏ taborowy mirhorodzkiego kurzenia,

opiekujàcy si´ Skrzetuskim w jego niewoli

u Chmielnickiego, przyjecha∏ potem do Zba-

ra˝a z listem od Skrzetuskiego w czasie jego

bezskutecznych poszukiwaƒ w Kijowie, nie

chcia∏ jednak pozostaç w obozie polskim.

Zaçwilichowski (OiM, I)
chorà˝y, starzec, by∏y komisarz Rzplitej, ˝o∏-
nierz dobry, któren nie s∏u˝àc u ksi´cia, by∏
jednak jego zaufanym i przyjacielem. (...) Ru-
sin i gorliwy wschodniego obrzàdku stron-
nik. Sam o sobie mówi∏: mam lat siedemdzie-
siàt, jestem Rusin b∏ahoczestywy, by∏em ko-
misarzem kozackim i sam Chmielnicki mnie
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Z
Zabuski
Zaçwilichowski 

J. H. Muntz, Czehryn 

J. H. Muntz, Wzgórza Stachiówki, step pod Kudakiem

i˝ ten zdrajca Chmielnicki
i niegodny imienia 
chrzeÊcijaƒskiego 
nie przesta∏ zwiàzku 
z pogaƒstwem (...) przeto
sk∏adamy go z tego˝
hetmaƒstwa i ˝eby za
zdrajc´ naszego 
i wszystkiej ojczyzny, 
i narodu ruskiego 
nieprzyjaciela by∏ miany 



ojcem nazywa∏. W roku 1648, przed wybu-

chem rebelii Chmielnickiego, rezydowa∏

w Czehrynie; do niego to uda∏ si´ Skrzetuski

zaraz po przybyciu tam z poselstwa do chana.

Potem walczy∏ pod komendà ksi´cia. Zimà

1648 roku opiekowa∏ si´ w Korcu (wraz z pa-

nem Suchodolskim) chorym Skrzetuskim,

z którym razem uda∏ si´ do Zbara˝a. 

Miko∏aj Zaçwilichowski (bàdê: åwilichowski)

nieznanego herbu, wojski winnicki, pochodzi∏

z woj. brac∏awskiego. Trudno przypuszczaç, by

rzeczywiÊcie w 1648 roku by∏ ju˝ „starcem”

(a jeÊli, to bardzo dziarskim), skoro jako rot-

mistrz regimentu pieszego walczy∏ pod ˚ó∏tymi

Wodami, gdzie mimo kl´ski dzielnie stawia∏

czo∏a przeciwnikom. Bra∏ te˝ udzia∏ w bitwie be-

resteckiej, dowodzàc choràgwià kozaków.

W 1652 roku otrzyma∏ za zas∏ugi wojenne nada-

nie wiecznym prawem wsi królewskiej Januszo-

wice w pow. opoczyƒskim. By∏ trzecim m´˝em

Krystyny Jeziorkowskiej (zob. Wo∏odyjowska

Basia). ˚y∏ jeszcze w 1658 roku. Koresponden-

cj´ urz´dowà JMPana Miko∏aja Zaçwilichow-

skiego, komisarza wojska JKM zaporoskiego

oraz informacj´ o jego dzia∏alnoÊci w latach

1643–1651, przytacza Stanis∏aw OÊwi´cim

w „Diariuszu”. Bez wàtpienia Zaçwilichowski

musia∏ byç ju˝ w podesz∏ym wieku, albowiem

w instrukcji na sejm 1652 roku, wydanej dla po-

s∏ów woj. sandomierskiego, czytamy mi´dzy in-

nymi, ˝e: Dozna∏a ojczyzna od kilkudziesiàt lat

m∏odoÊci do lat zgrzybia∏ych, m´˝nego serca

i odwag JMP. Miko∏aja Zaçwilichowskiego. 

Zag∏oba Jan Onufry 
(OiM, I–II; P, I–III; PW)

czyli vir incomparabilis („mà˝ niezrównany”).

S∏awny nie tylko ze swych przewag wojen-

nych, lecz równie˝ wyjàtkowej wymownoÊci

(w walce na j´zyki nie znalaz∏ równego sobie
mi´dzy kozactwem), wyjàtkowego apetytu

i pragnienia (sam jeden gotów by∏ ca∏y regi-
ment przepiç i przegadaç), wreszcie sprytu

i doÊwiadczenia ˝yciowego: (...) bo to jeden
bywa m´˝ny, drugi mowny, trzeci frant,
a w panu Zag∏obie wszystko w kupie siedzi.
Niezwykle pochlebne zdanie o Zag∏obie wy-

g∏asza pan Wo∏odyjowski: nie masz takowych
terminów, z których by ten cz∏owiek nie po-
trafi∏ si´ salwowaç. Gdzie m´stwem i si∏à nie
poradzi, tam si´ fortelem wykr´ci. Inni tracà
fantazj´, gdy im Êmierç nad szyjà zawiÊnie, al-
bo polecajà si´ Bogu czekajàc, co si´ stanie;
a on zaraz zaczyna g∏owà pracowaç i zawsze
coÊ wymyÊli. M´˝ny on w potrzebie bywa ja-
ko Achilles, ale woli Ulissesa iÊç Êladem.

Nasz Ulisses poczàtkowo ma na imi´ Jan, po-

tem, jako dziad, wyst´puje pod imieniem

Onufrego i ju˝ przy nim pozostaje. Jako Onu-
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Zag∏oba (Kazimierz Wichniarz) w „Potopie”

Zag∏oba

Wczele

nie masz takowych 
terminów, z których by ten
cz∏owiek nie potrafi∏ si´
salwowaç. Gdzie m´stwem
i si∏à nie poradzi, tam si´
fortelem wykr´ci



frego witajà go osobnym transparentem ˝o∏-

nierze ze stanicy w Chreptiowie:

Niech nam ˝yje wielmo˝ny Onufry Zag∏oba,
Wszystkiego kawalerstwa najwi´ksza 

ozdoba!
Jest rok 1672, a pan Zag∏oba wielce si´ zmie-

ni∏ od czasów wojen kozackich (1648 rok),

kiedy go poznajemy. Wówczas by∏ jeszcze nie-
stary (tak okreÊlajà go Kozacy), a jego ˝yciowa

aktywnoÊç sprowadza∏a si´ przede wszystkim

do picia na cudzy koszt  równie˝, jeÊli nie by-

∏o lepszego towarzystwa, z pu∏kownikami ko-

zackimi, a wÊród nich Bohunem. (Warto tu

przypomnieç kapitalne zdanie z „Ogniem

i mieczem”: Pan Skrzetuski poszed∏ do ko-
Êcio∏a, pan Zaçwilichowski do cerkwi, a pan
Zag∏oba do Dopu∏a w Dzwoniecki Kàt). W bli-

sko çwierç wieku póêniej pan Zag∏oba, choç

nadal nie stroni od uciech podniebienia, jest

jednak powszechnie szanowanym nestorem

wÊród polskiego rycerstwa, a jego g∏os liczy

si´ w ka˝dej sprawie (by przypomnieç elekcj´

króla Micha∏a). Zresztà ju˝ od dawna Imi´ je-
go g∏oÊne by∏o w ca∏ej Rzeczypospolitej —
sam król kocha∏ si´ w jego opowiadaniach
i dowcipie. 

Mimo wszystko a˝ do koƒca nie wiemy o po-

chodzeniu i biografii pana Zag∏oby nic pew-

nego. W „Potopie” wspomina si´: Bóg jeden
wiedzia∏, skàd by∏ rodem, gdy˝ sam rozmaicie
o tym powiada∏. Sienkiewicz wyjaÊnia∏

w 1908 roku: Nie majàc skrystalizowanego

ca∏ego planu powieÊci, umieÊci∏em od razu
Bohuna z poczàtku w nieco za wysokim reje-
strze moralnym, a Zag∏ob´ o wiele za niskim.
(...) Nieraz ˝a∏owa∏em, ˝e rzecz ta w ten spo-
sób utrwali∏a si´ w druku. Jak si´ wydaje, pi-

sarz móg∏ nawet zak∏adaç „niepewne” pocho-

dzenie swego bohatera (na kresach pe∏no by-

∏o takich samozwaƒców), o czym mog∏oby

Êwiadczyç ju˝ samo nazwisko pana Onufrego,

nie wyst´pujàce w ˝adnych êród∏ach czy her-

barzach (choç istnieje herb Zag∏oba, podob-

nie jak klejnot Wczele). Zauwa˝my bowiem,

i˝ prawie wszyscy z pozosta∏ych g∏ównych bo-

haterów „Trylogii” majà bàdê swoje historycz-

ne pierwowzory (Skrzetuski, Bohun, Wo∏ody-

jowski, Kmicic, Ketling), bàdê przynajmniej

noszà historyczne nazwiska (Podbipi´ta). Je-

dynym  obok Zag∏oby  ca∏kowicie fikcyjnym

bohaterem jest Azja Tuhaj-bejowicz, uwa˝any

w Chreptiowie za cz∏eka „niepewnego po-

chodzenia”. JeÊli nawet tak by∏o,  z czasem

Zag∏oba roÊnie Sienkiewiczowi pod piórem,

a zwa˝ywszy niema∏à wiedz´ i og∏ad´ pana

Onufrego (choçby znajomoÊç ∏aciny), mo˝e-

my zak∏adaç, i˝ otrzyma∏ on jednak standar-

dowe wykszta∏cenie szlacheckie owych czasów. 

Nie wiemy równie˝, ile dok∏adnie mia∏ lat,

choç tu mo˝emy si´ puÊciç na pewne speku-

lacje. Na poczàtku „Pana Wo∏odyjowskiego”

sam mówi o swoim wieku: gdy mi oÊmdzie-
siàty minà∏, taki duch we mnie wstàpi∏, ˝e
jeszcze mi ˝eniaczka po g∏owie chodzi∏a —
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Nie majàc skrystalizowanego
ca∏ego planu powieÊci, 
umieÊci∏em od razu Bohuna
z poczàtku w nieco 
za wysokim rejestrze 
moralnym, a Zag∏ob´ o wiele 
za niskim

J. Kossak, Zag∏oba na strychu 

J. Kossak, Zag∏oba i Bohun

S. Kobyliƒski, 
Zag∏oba jako ¸ykaj-Bej 



znaczy∏oby to, ˝e Zag∏oba urodzi∏ si´ w roku

1588. Wkrótce jednak, w rozmowie z ks. Bogu-

s∏awem Radziwi∏∏em Zag∏oba stwierdza: bo mi
pod dziewi´çdziesiàt lat. Przesuwa∏oby to da-

towanie urodzin Zag∏oby na okolice roku

1578! Znajàc sk∏onnoÊç naszego bohatera do

koloryzowania, mo˝emy przyjàç, ˝e prawda,

jak zwykle, le˝y poÊrodku, a pan Onufry uro-

dzi∏ si´ oko∏o roku 1583. Móg∏ wi´c rzeczywi-

Êcie,  jak nieraz wspomina∏,  walczyç pod Kir-

cholmem w 1605 roku czy pod Cecorà w 1621

roku. Móg∏, ale czy walczy∏ rzeczywiÊcie?

Raczej nie. Wiele wskazuje na to, ˝e pierwsze

autentyczne doÊwiadczenia wojskowe (nie li-

czàc jakichÊ szlacheckich „siekanin” po karcz-

mach) zbiera Zag∏oba dopiero w czasie wojen

kozackich, a z czasem  przywyk∏szy do t∏oku

i oswoiwszy z zam´tem bitew,  potrafi ca∏-

kiem dzielnie stawaç (jak choçby w czasie

zdobywania Warszawy w 1656 roku, gdy mu-

si zmazaç haƒb´ potyczki z... ma∏pami. Tak

czy inaczej  pan Onufry, niestrudzony facecjo-

nista i konfabulator, jest gotów przyznaç si´

do ka˝dej mo˝liwej przygody i udzia∏u w do-

wolnej (byle odleg∏ej w czasie) bitwie. Przy-

znaç jednak trzeba, ˝e jego przygody –

w przeciwieƒstwie do Münchausena —

mieszczà si´ zawsze w granicach prawdopo-

dobieƒstwa. 

A oto ca∏y katalog opowiastek pana Zag∏oby

o jego w∏asnych losach i przypadkach:

Jestem (...) herbu Wczele, co ka˝dy snadno
poznaç mo˝e choçby po onej dziurze, którà
w czele kula rozbójnicka mi zrobi∏a, gdym si´
do Ziemi Âwi´tej za grzechy m∏odoÊci ofiaro-
wa∏. Twierdzi∏, ˝e siedm lat w niewoli siedzia∏
u starego chana krymskiego. Kiedy indziej

opowiada∏: Za m∏odych lat by∏ ze mnie g∏a-
dysz nie lada. ˚ebym tylko waÊci opowie-
dzia∏, za co palm´ w Galacie otrzyma∏em! Wi-
dzisz t´ dziur´ na moim czele? DoÊç, gdy ci
powiem, ˝e mi jà rzezaƒcy w seraju tamecz-
nego baszy wybili.
— A mówi∏eÊ, ˝e to kula rozbójnicka?
— Mówi∏em? Tom dobrze mówi∏! Ka˝dy Tur-
czyn rozbójnik — tak mi Panie Bo˝e dopo-
mó˝! 
Owa dziura w czele by∏a,  obok bielma na

oku,  cz´stym tematem konfabulacji. Zaçwili-

chowski wyrzuca∏ Zag∏obie: powiada∏eÊ kiedy
indziej, ˝e ci jà kuflem w Radomiu wybito!
Choç mocno w latach posuni´ty, lubi∏ rów-

nie˝ Zag∏oba podkreÊlaç swoje niegdysiejsze

„m´skie przewagi”: G∏adkoÊç nigdy na z∏e nie
wychodzi, a ja tego pierwszym przyk∏adem,
bo gdy mnie Turcy w Galacie oko wypalili,
chcieli wypaliç i drugie, gdy mnie ˝ona ta-
mecznego baszy uratowa∏a, a to dla nadzwy-
czajnej mojej urody, której ostatki mo˝esz
jeszcze waçpanna oglàdaç. 
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Zag∏oba i Wo∏odyjowski (Mieczys∏aw Pawlikowski i Tadeusz ¸omnicki) w „Panu Wo∏odyjowskim” 

Przyznaç jednak trzeba, ˝e jego
przygody – w przeciwieƒstwie 
do Münchausena — mieszczà si´
zawsze w granicach 
prawdopodobieƒstwa

J. M. Szancer
Zag∏oba 

i Wo∏odyjowski

J. Kossak
Zag∏oba 

i Wo∏odyjowski



Ani mniemane sukcesy erotyczne, ani sk∏on-

noÊç do wszelkich trunków nie zmieniajà jed-

nak faktu, i˝ by∏ Zag∏oba wedle sarmackich

miar i poj´ç  cz∏owiekiem g∏´boko religijnym.

Zdarza∏o mu si´ mówiç i o tym: Lepiej mi by-
∏o ksi´dzem zostaç, do czego mia∏em i powo-
∏anie, bom cz∏ek spokojny i wstrzemi´êliwy,
ale fortuna inaczej zrzàdzi∏a. Mój Bo˝e, mój
Bo˝e! by∏bym sobie teraz kanonikiem kra-
kowskim i Êpiewa∏bym godzinki w stallach,
bo mam g∏os bardzo pi´kny. Ale có˝! Za m∏o-
du podoba∏y mi si´ podwiki!
Jest wreszcie pan Zag∏oba autorem wielu ka-

pitalnych powiedzonek, które na d∏ugo

utrwali∏y si´ w polszczyênie. Oto kilka z nich: 

Kiep odmawia, gdy nie kiep prosi. W∏aÊnie mi
cyrulik miód piç zaleci∏, ˝eby mi melancholi´
od g∏owy odciàgn´∏o. 
(Krew) ˝ydowska, podlana miodem albo-li
winem, warzy si´; ch∏opska, jako leniwa
i ci´˝ka, idzie na spód, a jeno szlachecka ani-
muje si´ i wyborny tworzy likwor, który cia∏u
daje m´stwo i fantazj´.
Nie lubi´ t∏oku!... powtarzam waÊci... nie lu-
bi´ t∏oku. 
Co to za czasy (...) Chamy taki miód pijà! Bo-
˝e, ty to widzisz i nie grzmisz? 

Zag∏oba jest nie tylko najzabawniejszà, ale rów-

nie˝ — najpe∏niejszà, najlepiej przez Sienkiewi-

cza skonstruowanà postacià „Trylogii”, a bodaj

i innych jego powieÊci. Jak˝e blado wypadajà

przy nim Jan Skrzetuski czy Zbyszko z Bogdaƒ-

ca, jak˝e fircykowaty bywa pan Wo∏odyjowski,

a jednostronny, w swej zuchowatoÊci Andrzej

Kmicic.

Zag∏oba jest inny. Poczàtkowo, jak go charakte-

ryzuje W∏adys∏aw Kopaliƒski: opój, ˝ar∏ok,

o krótkim oddechu (...), ∏garz, mitoman, hultaj,

tchórz, frant przebieg∏y i jowialny, pe∏en forteli,

b∏azen, pieczeniarz — z czasem, w miar´ nara-

stajàcych kl´sk i doÊwiadczeƒ spadajàcych na

Rzeczypospolità, przechodzi znamiennà ewolu-

cj´, i choç nigdy do koƒca nie wyzb´dzie si´

pewnych cech uwa˝anych za negatywne, coraz

cz´Êciej Ulisses bierze w nim gór´ nad Falstaf-

fem, by w ostatniej cz´Êci „Trylogii” — „Panu

Wo∏odyjowskim”, objawiç móg∏ si´ nam Zag∏o-

ba do g∏´bi ludzki, a nawet si´gajàcy miary tra-

gicznej.

Nieprzypadkowo przywo∏aliÊmy powy˝ej posta-

ci Ulissesa i Falstaffa, bo te˝ nieprzypadkowo

Zag∏oba tak si´ panu Sienkiewiczowi uda∏. Za tà

postacià stojà setki lat tradycji literatury euro-

pejskiej (poczynajàc od antyku), podczas któ-

rych przep∏yw wàtków i motywów dokona∏ si´

najswobodniej i w sposób nie skr´powany ˝ad-

nymi prawami autorskimi. Plagiat, zapo˝ycze-

nie — to poj´cia bardzo póêne; przez wieki pi-

sarze czerpali pomys∏y, motywy i postaci z dzie∏

innych pisarzy i nikt nie uwa˝a∏ tego za nadu˝y-

cie.

Literackie êród∏a postaci Zag∏oby sà bardzo na-

wet wiekowe. Jego dalekim praprzodkiem jest

W∏adys∏aw Zawistowski402

Z
Zag∏oba

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

J. M. Szancer
Zag∏oba 

regimentarzem

przechodzi znamiennà 
ewolucj´, i choç nigdy do
koƒca nie wyzb´dzie si´
pewnych cech uwa˝anych
za negatywne, coraz cz´Êciej
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niewàtpliwie Pyrgopolinices — „˚o∏nierz Samo-

chwa∏”, któremu Rzymianin Plaut poÊwi´ci∏ a˝

szeÊç znanych do dziÊ komedii. Ale i Plaut nie

by∏ oryginalny — wzià∏ swego bohatera z zagi-

nionej greckiej sztuki „Samochwa∏”, podobnie

jak z jego wersji garÊciami czerpali nast´pcy, za-

ludniajàc deski sceny d∏ugim szeregiem postaci

wojaków dzielnych tylko w g´bie. Niezliczonà

ich galeri´ o ró˝nych imionach (Cocodrille, Fra-

casse, Rodomonte, Spavento) stworzy∏a com-

media dell’arte, pojawiajà si´ u Corneille’a, Gol-

doniego czy Gryphiusa (pod iÊcie strasznym

imieniem Don Daradiridatumtardies). Przeni-

kajà do teatru jarmarcznego i ludowego, majàc

nawet polskà, renesansowà wersj´ w postaci

znanych „Albertusów”. Znajdujà wreszcie kilku

prawdziwych mistrzów pióra, którzy wzbogaca-

jà doÊç schematycznego Samochwa∏a o nowe

cechy i... przywary. W czasach nowo˝ytnych do

rangi wybitnej postaci literackiej podnosi sche-

matycznego tchórza-pysza∏ka sam William Sha-

kespeare, który w „Henryku IV” (cz. I i II) oraz

„Weso∏ych kumoszkach z Windsoru” tworzy naj-

s∏ynniejszà swà postaç komicznà — sir Johna

Falstaffa. Ten stary, monstrualnie gruby szlach-

cic jest nie tylko obwiesiem, ∏garzem, hulakà

i rozpustnikiem, ale równie˝  cz∏owiekiem pe∏-

nym ˝àdzy ˝ycia, radoÊci istnienia, humoru i in-

teligencji. 

Jeszcze innà wersj´ Samochwa∏a rodzi wiek

XVIII. To baron von Münchausen, skàdinàd hi-

storycznie istniejàcy, który tak dalece zas∏ynà∏

swymi nieprawdopodobnymi ∏garstwami, ˝e

poÊwi´cono mu kilka niezwykle popularnych

ksià˝ek. Mamy równie˝ rodzinnego bohatera

tego typu — bli˝szego jednak tradycji dell’ar-
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te’owskiej ni˝ szekspirowskiej — to oczywiÊcie

fredrowski Papkin, lew Pó∏nocy, rotmistrz s∏aw-

ny i kawaler. I t´ figur´, obok Falstaffa i Münch-

ausena, pozna∏ zapewne Sienkiewicz, nim za-

siad∏ do pisania „Ogniem i mieczem”. Bo ˝e

wiedzia∏, co robi, nie ulega wàtpliwoÊci. Jego

Zag∏oba ze wszystkimi swymi charakterystycz-

nymi cechami jest byç mo˝e najbardziej „lite-

rackà” (w pozytywnym sensie tego s∏owa) spo-

Êród postaci „Trylogii”.

Bo te˝ czego nie znajdziemy w katalogu dzie∏

inspirujàcych Sienkiewicza! Znawcy wymieniajà

tu „Etiopiki” Heliodora, „Sen srebrny Salomei”

S∏owackiego, „Córk´ kapitana” Puszkina, „ Jurija

Mi∏os∏awskiego” Zagoskina, „Pamiàtki Soplicy”

Rzewuskiego, „Trzech muszkieterów” (zauwa˝-

my: Zag∏oba, Wo∏odyjowski, Podbipi´ta i Skrze-

tuski: d’Artagnian) Dumasa, „Ivanhoe” Waltera

Scotta, a nawet ca∏kowicie zapomnianego Ze-

nona Fisza z jego „Nestorem Pisankà”. A pier-

wiastki niewàtpliwie pochodzenia homeryckie-

go — zw∏aszcza w konstrukcji opisów batali-

stycznych! A wàtki fabularne wzi´te jakby ˝yw-

cem ze wspó∏czesnych „przygodowych” powie-

Êci amerykaƒskich!

I na tym nie koniec. W roku 1859 Ludwik Sztyr-

mer wydaje tom „Noc bezsenna”, a w nim opo-

wiadanie „Paliwoda”. Portret niejakiego Apolina-

rego Tarabankiewicza, herbu „Brygantyna”, któ-

ry przez Sybir i Indie zaw´drowa∏ a˝ do Etiopii,

prze˝ywajàc moc iÊcie münchausenowskich

przygód. T́  ksià˝k´ równie˝ móg∏ czytaç Sien-

kiewicz. Lecz i na tym jeszcze nie koniec... Imç

Tarabankiewicz opowiada bowiem historyjki

jakby prosto z ust wyj´te pewnej... postaci histo-

rycznej. Jest nià oczywiÊcie s∏awny Karol „Panie

Kochanku” Radziwi∏∏, który co prawda rzeczywi-

Êcie dotar∏ drogà morskà do Ziemi Âwi´tej, trud-

no jednak wierzyç, by rzeczywiÊcie po drodze ze

stosunków z syrenà morskà dochowa∏ si´ przy-

chówku... Êledzi. Ale i „Panie Kochanku” trwa∏

mocno w polskiej tradycji — no, mo˝e nie lite-

rackiej, ale gaw´dziarskiej. Mia∏ te˝ naÊladow-
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ców, podobnie jak pan Zag∏oba, obok literac-

kich — posiada∏ te˝ autentycznych, ˝ywych an-

tenatów. Jednym z nich by∏ podobno  kalifornij-

ski przyjaciel pisarza — kpt. Ralf (Rudolf) Pio-

trowski, zarówno wyglàdem, sposobem bycia,

powiedzeniami, jak i dowcipami doskonale pa-

sujàcy do swej póêniejszej literackiej wersji.

Drugiego „˝ywego” Zag∏ob´ znajdowano w oso-

bie teÊcia Sienkiewicza — Kazimierza Szetkiewi-

cza, gaw´dziarza i facecjonisty „wysokiej klasy”.

Pomimo posiadania tylu przodków i antenatów,

pan Zag∏oba nie jest jednak tylko spolszczo-

nym, sarmackim odpowiednikiem sir Johna Fal-

staffa. Wprowadzony na karty „Ogniem i mie-

czem”, poczàtkowo tylko jako katalizator rozja-

Êniajàcy swym humorem mroki tej powieÊci,

staje si´ z czasem g∏ównym wyrazicielem ca∏ej

formacji: sarmatyzmu, a równoczeÊnie najbar-

dziej zwyczajnà postacià, majàcà do poziomu

spraw ludzkich sprowadzaç heroiczne wymiary

czynów i osób — jak pisze Krzy˝anowski.

O dalszej ewolucji pana Zag∏oby ju˝ wspomina-

liÊmy. Zapewne nie przypuszcza∏ Sienkiewicz,

˝e jego jak˝e lekkomyÊlny w pierwszych roz-

dzia∏ach „Ogniem i mieczem” bohater, tak mu

si´ w nast´pnych tomach powieÊci rozroÊnie

i „wypi´knieje”, by w II tomie „Potopu” zostaç

nawet regimentarzem zbuntowanych wojsk

i pod buƒczukiem chodziç, a w finale „Trylogii”

symbolizowaç cierpienie ca∏ego pora˝onego

kl´skà narodu.

Widzimy wi´c, i˝ sprawa polskiego Samochwa∏y

nie jest tak prosta, jak by si´ to z pozoru mog∏o

zdawaç. Zag∏oba ma bowiem wszelkie cechy

Falstaffa, a nawet i coÊ z Münchausena, ale ten

zespó∏ cech, w jaki wyposa˝a go tradycja literac-

ka, o˝ywa naprawd´ twórczo dopiero na grun-

cie XVII-wiecznego sarmatyzmu, którego Zag∏o-

ba staje si´ najdoskonalszym odzwierciedle-

niem i wyrazicielem. To naprawd´ tacy jak on

wybrali Micha∏a Korybuta na króla. Czy s∏usznie,

to ju˝ zupe∏nie inna sprawa.
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Zakrzewski (OiM, I)
przezwiskiem „Miserere mei”, towarzysz cho-

ràgwi pancernej ks. Jeremiego WiÊniowiec-

kiego, zmar∏ na krótko po przybyciu do ¸ub-

niów pana Podbipi´ty, któremu otworzy∏ wa-

kans w husarii.

W „Dyaryuszu” Stanis∏awa OÊwi´cima wymie-

niony jest Zakrzewski prowadzàcy choràgiew

kozackà (w pu∏ku wojewody brzeskiego)

w kampanii beresteckiej.

Rodzin szlacheckich tego nazwiska by∏o bardzo

wiele. Piecz´towa∏y si´ one herbami: Bogoria

(Krakowskie), Gryf (Ma∏opolska), Jastrz´biec

(Radomskie; szeÊciu senatorów), Jelita (Sando-

mierskie), KoÊciesza (ziemia czerska), Lubicz

(Sandomierskie i Litwa), Ogoƒczyk przydomku

Zbo˝ny (P∏ockie i Krakowskie; trzech senato-

rów), Pomian (Kujawskie; pi´ciu senatorów),

Samson (Wielkopolska), Trzaska (Rawskie), Wy-

ssogota vel Wyskota (Wielkopolska; dziesi´ciu

senatorów). Istnia∏a te˝ w Prusach rodzina Za-

krzewskich von Felden.

Za∏´ski (P, I)
szlachcic przebywajàcy w Kiejdanach w czasie

uczty, gdy og∏oszone zosta∏o przez ks. Janu-

sza Radziwi∏∏a przyj´cie szwedzkiego protek-

toratu.

Znaczna rodzina herbu Prus I z Podlasia i Wo∏y-

nia, wywodzàca si´ od Âlubickich. Byli te˝ Za∏´-

scy herbu Leszczyc.

Zamoyscy herbu Jelita
Znakomita rodzina wywodzàca si´ z ziemi ∏´-

czyckiej, a w XV wieku osiad∏a na Rusi Czerwo-

nej, m.in. w ZamoÊciu, od którego wzi´li nazwi-

sko (wczeÊniej zwali si´ ¸aêniƒskimi). Szybko

podzielili si´ na dwie linie — starszà, Floriana,

która d∏ugo odgrywa∏a znacznie wi´kszà rol´,

ale wygas∏a na Janie, wojewodzie sandomier-

skim (zob.), oraz m∏odszà, Macieja, która do-

sz∏a do znaczenia dopiero po wygaÊni´ciu star-

szej i przetrwa∏a a˝ do dzisiaj. Zamoyscy otrzy-

mali dziedziczne tytu∏y hrabiów w Galicji

(1778), Austrii (1820) i Rosji (1844), wcià˝ trwa-

jàce. Wybitni przedstawiciele tej rodziny to

m.in.: Tomasz († 1638), kanclerz wielki koron-

ny, ojciec Jana „Sobiepana”, Jan Kazimierz

(† 1692), genera∏ wojsk cudzoziemskiego auto-

ramentu, wojewoda be∏ski, Jan Jakub († 1790),

wojewoda podolski, Andrzej († 1792), kanclerz

wielki koronny, W∏adys∏aw († 1868), genera∏,

polityk, Maurycy († 1939), polityk. Obecnie

czynny udzia∏ w ˝yciu kraju bierze Jan (ur.

1912), ostatni ordynat zamojski, podczas II woj-

ny w AK, w latach 1949–1956 wi´ziony, senator

(1991–1993).

Istnia∏y te˝ rodziny Zamoyskich (piszàcych si´

niekiedy: Zamojski) herbów Grzyma∏a i Poraj.

Z Grzymalitów pochodzi∏ Jan († 1614), cysters,
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sekretarz Stefana Batorego, arcybiskup lwowski

(1604).

Zamoyski Aleksander (OiM, I)
stra˝nik obozowy, bioràcy udzia∏ w radzie wo-

jennej ks. Jeremiego po wybuchu rebelii.

Aleksander Zamoyski z linii m∏odszej, stra˝nik

wielki koronny (1646–1655). Zosta∏ nim z pro-

tekcji ks. Jeremiego WiÊniowieckiego (którego

by∏ adherentem) po zdj´ciu z urz´du Samuela

¸aszcza (zob.) 

Zamoyski Jan (P, II–III)
czeÊnik koronny, starosta ka∏uski, ordynat za-

mojski, tak charakteryzowany przez Sienkie-

wicza: By∏o to prawdziwe królewiàtko w swo-
im ZamoÊciu: cz∏ek w sile wieku, wielce przy-
stojny, chocia˝ nieco chuderlawy, gdy˝ w le-
ciech pierwszej m∏odoÊci nie doÊç upa∏y na-
tury hamowa∏. Zawsze jednak lubi∏ p∏eç bia∏à,
a zdrowie jego nie do tyla by∏o nadwàtlone,
aby weso∏oÊç znik∏a mu z oblicza. (...) Pan Za-
moÊcia nie odznacza∏ si´ bystrym dowcipem,
jeno go mia∏ tyle, co na w∏asnà potrzeb´.
Starczy∏o go, dzi´ki Bogu, by s∏uchaç rad sta-

rego Zag∏oby, dzi´ki czemu to z ust pana sta-

rosty wysz∏y w odpowiedzi na propozycj´

Forgella oddania woj. a lubelskiego w udziel-

ne w∏adanie, pami´tne s∏owa: A ja ofiaruj´ je-
go szwedzkiej jasnoÊci Niderlandy! (Na mar-

ginesie: te Niderlandy przekr´ca si´ bardzo

cz´sto na Inflanty, co nie ma sensu historycz-

nego, gdy˝ Inflanty w owym czasie znajdowa-

∏y si´ w r´kach szwedzkich). Nawet jeÊli histo-

ryczny Zamoyski nie wypowiedzia∏ tych s∏ów,

pasowa∏y one jak ula∏ do cz∏owieka, którego

zwano Sobiepanem, z czego zresztà wielce

by∏ rad. W czasie pobytu Kmicica w ZamoÊciu

puÊci∏ si´ jednak na niezbyt wymyÊlnà intry-

g´, którà pan J´drek przejrza∏ i tak zrefero-

wa∏: nie do ZamoÊcia chcielibyÊcie dziewk´
wieêç, jeno gdzie na uboczu osadziç, aby sta-
rosta swobodnie ˝àdzom swym cugle móg∏
popuszczaç. Cnota Anusi Borzobohatej-Kra-

sieƒskiej i czyste sumienie Sobiepana zosta∏y

uratowane, a koniec koƒców (...) pan starosta
obdarzy∏ m∏odego rycerza nad podziw pi´k-
nym bachmacikiem. Przyby∏ z pomocà królo-

wi Janowi Kazimierzowi w czasie obl´˝enia

Warszawy w 1656 roku, gdzie sprowadzi∏ pie-
chot´ bardzo doskona∏à i tak ci´˝kie kartauny
z ZamoÊcia, i˝ Szwedzi nie mieli w Warszawie
podobnych. Po zdobyciu Warszawy, wobec tu-

multu wojsk (wznieconego przez Zag∏ob´),

który móg∏ groziç Êmiercià Wittenbergowi

i starszyênie szwedzkiej, Sobiepan wystàpi∏

z propozycjà osadzenia jeƒców w ZamoÊciu,

na co Jan Kazimierz przysta∏. 

Jan zwany „Sobiepanem”(† 1665), III ordynat

zamojski, sta∏ si´ dzi´ki posagowi matki Kata-

rzyny Ostrogskiej († 1642), wojewodzianki wo-
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∏yƒskiej, jeszcze bogatszy ni˝ ojciec i dziad.

Choç nie interesowa∏ si´ politykà i o ˝adne

urz´dy nie zabiega∏ (o czym wspomina równie˝

Sienkiewicz), Jan Kazimierz, chcàc go wynagro-

dziç za wiernoÊç w czasie „potopu”, nadaje mu

najpierw woj. kijowskie (1658), a potem sando-

mierskie (1659). Wià˝e go równie˝ z dworem

Êlubem (1658) z Marià Kazimierà de la Grande

d’Arquien († 1716), póêniejszà królowà Marià

Sobieskà. Niestety, ma∏˝eƒstwo to nie by∏o uda-

ne. Marysieƒka mia∏a ograniczony wp∏yw na

m´˝a, a Êmierç w niemowl´ctwie wszystkich ich

dzieci (i przedwczesna samego ordynata) przy-

pisywana jest dr´czàcej go chorobie wenerycz-

nej. W polityce nie odegra∏ ˝adnej roli, a trady-

cja mówi o nim jako o hulace i rozrzutniku bez

szerszych horyzontów myÊlowych. Mia∏ i zalety

— odnosi∏ si´ tolerancyjnie do innych wyznaƒ

i mi∏owa∏  muzyk´ oraz teatr (na jego dworze

wystawiono po raz pierwszy w Polsce „Cyda”

Corneille’a). Po jego Êmierci o ordynacj´ rozgo-

rza∏ spór z udzia∏em m.in. jego siostry Gryzeldy

WiÊniowieckiej (zob.), ale zgodnie ze statutem

przesz∏a ona w r´ce m∏odszej linii Zamoyskich.

Siostry dosta∏y natomiast dobra nie nale˝àce do

ordynacji (w tym posa˝ne Ostrogskich).

Zamoyski Jan (P, III)
zwany Wielkim 
dziad Jana „Sobiepana”, wspominany kilkakroç.

Najwybitniejszy przedstawiciel tej rodziny

i twórca jej wielowiekowej pot´gi. By∏ synem

Stanis∏awa († 1572), kasztelana che∏mskiego

(1566), pierwszego senatora w rodzie. Sam Jan,

poczàtkowo trybun szlachecki, zosta∏ z czasem

kanclerzem (1578) i hetmanem wielkim koron-

nym (1581), przez kilkadziesiàt lat posiadajàc

przemo˝ny wp∏yw na polityk´ Rzeczypospoli-

tej. Za jego sprawà odby∏a si´ elekcja Anny Ja-

giellonki i Stefana Batorego, a tak˝e Zygmunta

III Wazy. Bra∏ udzia∏ (równie˝ osobisty) w woj-

nach z Moskwà, z Mo∏dawià i Szwecjà w Inflan-

tach. Byç mo˝e najwi´kszy mà˝ stanu Polski

przedrozbiorowej, zas∏u˝ony dla stabilizacji jej

systemu politycznego i rozszerzenia granic.

Zmar∏ w 1605 roku. Dba∏y o w∏asny majàtek

i niezwykle gospodarny, skupi∏ w swym r´ku

posiad∏oÊci o ∏àcznej powierzchni 6445 m2, sk∏a-

dajàce si´ z 11 miast i 200 wsi. OÊrodkiem tych

dóbr by∏ ZamoÊç, za∏o˝ony w 1580 roku, a roz-

budowany przez kanclerza we wspania∏e miasto

renesansowe i równoczeÊnie trudnà do zdoby-

cia twierdz´. Za∏o˝y∏ równie˝ Akademi´ Zamoj-

skà, s∏ynàcà z wysokiego poziomu nauczania.

Maj´tnoÊci Jana z∏o˝y∏y si´ na ustanowionà

przez niego ordynacj´ zamojskà, która prze-

trwa∏a a˝ do 1945 roku. Poza tym skupi∏ znacz-

ne dobra wokó∏ za∏o˝onego przez siebie Szaro-

grodu na Podolu.

Zamoyski Marcin
Zob. Marcinowa Zamoyska

Marcin Zamoyski († 1689), pochodzi∏ z linii

„m∏odszej”, ale po bezpotomnej Êmierci Jana

„Sobiepana”, wojewody sandomierskiego, zo-

sta∏ IV ordynatem zamojskim, wyraênie podno-

szàc rang´ swojej rodziny. W uzyskaniu ordyna-

cji pomóg∏ mu wydatnie podkanclerzy koronny

Jan Gniƒski, póêniejszy jego teÊç. By∏ te˝ Marcin

Zamoyski m.in. podskarbim wielkim koronnym

(1685) i wojewodà lubelskim (1682), ale mimo

licznych nadaƒ (równie˝ królewszczyzny) pozo-

stawa∏ w opozycji do dworu. Wszyscy ˝yjàcy

dziÊ Zamoyscy sà jego potomkami.

Zamoyska Marcinowa (PW)
mieszka∏a u niej i zmar∏a w jej domu Anusia

Borzobohata-Krasieƒska w czasie pobytu

w Cz´stochowie. 

˚onà Marcina (Êlub w 1675 roku) by∏a Anna

Franciszka Gniƒska herbu Trach († 1704), cór-

ka podkanclerzego koronnego Jana.
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Zamoyski Szczepan, (P, II)

o przydomku Ró˝yc 
miecznik sieradzki, jeden z powa˝niejszych

personatów uczestniczàcych w obronie Ja-

snej Góry w 1655 roku. 

Stefan Zamoyski herbu Poraj, miecznik sieradz-

ki, w czasie obl´˝enia Jasnej Góry powierzono

jemu i o. Ludwikowi Czarnieckiemu naczelne

dowództwo obrony klasztoru. Wedle Stupnic-

kiego ws∏awi∏ si´ przy obronie Cz´stochowy

podczas jej obl´˝enia przez Szwedów; w uczy-

nionej wycieczce z twierdzy zgromi∏ bowiem

wrogów, którym sprz´ty wojenne porozrzuca∏,

dzia∏a zagwoêdzi∏ i z korzyÊcià do twierdzy po-

wróci∏. Opisany tu epizod znany jest równie˝

z „Nowej Gigantomachii” ksi´dza Kordeckiego.

Zamoyski by∏ pos∏em na sejm 1653 roku. Przy-

domek Ró˝yc odsy∏a do herbu Poraj, inaczej

zwanego Ró˝à.

Zamoyski Szczepan II, (P, II)

o przydomku Ró˝yc 
jego syn Stefan, równie˝ uczestnik obrony

klasztoru, wymieniany obok ojca w „Nowej

Gigantomachii”. 

Zas∏awski-Ostrogski (OiM, I)

Dominik, ksià˝´ 
g∏ówny regimentarz po kl´sce hetmanów

pod Korsuniem, niech´tny ks. WiÊniowieckie-

mu, wedle opinii którego: Cz∏ek to ma∏ego
serca i mia∏kiego umys∏u. Jego rzecz nad
dzbanem drzemaç i przed si´ na brzuch splu-
waç, nie wojska sprawowaç... Chmielnicki,

uratowany przez Skrzetuskiego, poda∏ si´ zra-

zu za Zenobiego Abdanka — pu∏kownika ko-

zackiego ks. Dominika Zas∏awskiego. 

Zas∏awscy i Ostrogscy to dwa domy ksià˝´ce

(jednego rodu) pochodzàce w prostej linii od

ksià˝àt turowskich i piƒskich. Poczàtkowo ich

herbem by∏ Êw. Jerzy (herb ksià˝àt ruskich), jed-

nak Konstanty po powrocie z niewoli moskiew-

skiej, nie chcàc mieç nic wspólnego z wrogami

ojczyzny, zmieni∏ herb na osobny, utworzony

z Ogoƒczyka i Leliwy. Ostrogscy odgrywali

w XVI wieku ogromnà rol´, wydajàc wielu sena-

torów i dostojników; najg∏oÊniejszy by∏ Kon-

stanty I ksià˝´ Ostrogski († 1530), hetman

wielki litewski (1497) i kasztelan wileƒski

(1511), wojewoda trocki (1522), zwyci´zca Mo-

skwy pod Orszà (1514), opiekun cerkwi prawo-

s∏awnej. Jego wnuk Janusz († 1620), kasztelan

krakowski (1593), przeszed∏ na katolicyzm,

a umierajàc — jako ostatni z rodu — ustanowi∏

ordynacj´ ostrogskà obejmujàcà 24 miasta i 593
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wsie. Przypad∏a ona, wraz z nazwiskiem i tytu-

∏em, ks. Aleksandrowi Zas∏awskiemu († 1629),

wojewodzie kijowskiemu, m´˝owi Eufrozyny,

córki Janusza. 

Ksià˝´ Dominik (a w∏aÊciwie: W∏adys∏aw Do-

minik; † 1656) Zas∏awski, ordynat ostrogski,

wojewoda sandomierski i krakowski (1649),

syn Aleksandra, by∏ najwi´kszym magnatem na

Wo∏yniu, a byç mo˝e i w ca∏ej ówczesnej Polsce.

Ambitny politycznie, rywalizujàc z ks. Jeremim

WiÊniowieckim (to u niego w 1646 roku schro-

ni∏ si´ wyp´dzony przez Jeremiego Samuel

¸aszcz), przyjà∏ w 1648 wybór na jednego

z trzech regimentarzy. Swà nieudolnoÊcià

(Chmielnicki nazwa∏ go pierzynà) doprowadzi∏

do haniebnej kl´ski pi∏awieckiej. Stawa∏ pod

Beresteczkiem, a w czasie „potopu”, wierny Ja-

nowi Kazimierzowi, broni∏ PrzemyÊla; nast´p-

nie towarzyszy∏ królowi na Âlàsku, gdzie prze-

zi´biwszy si´, zmar∏ wkrótce w swoim majàtku

pod Lwowem. Jego syn Aleksander II († 1671)

by∏ ostatnim z rodu. Po jego Êmierci ordynacja

ostrogska przesz∏a (niezgodnie z testamentem

swego twórcy, przewidujàcego w takim przy-

padku darowanie ordynacji zakonowi maltaƒ-

skiemu) po kàdzieli najpierw w r´ce Lubomir-

skich, a potem Sanguszków, którzy jà zniszczyli

i rozdarowali. Resztkami ogromnego niegdyÊ

majàtku zajà∏ si´ car rosyjski Pawe∏... przyjmujàc

tytu∏ wielkiego mistrza maltaƒskiego!

Zawiejska (OiM, I)
panna respektowa ks. Gryzeldy WiÊniowiec-

kiej, adorowana przez pana Machnickiego 

Nazwisko to, choç popularne, nie widnieje

w herbarzach. 

Zawisza Czarny (P, I, PW)
powo∏uje si´ na niego dwukrotnie Kmicic:

raz w rozmowie z miecznikiem rosieƒskim

Tomaszem Billewiczem, u˝ywajàc znanego

zwrotu (ufaç) jak Zawiszy i ponownie w roz-

mowie z Char∏ampem, deklarujàc: Licz˝e na
mnie jako na Zawisz´! 

Zawisza Czarny z Garbowa († 1428), herbu Su-

lima, s∏awny rycerz polski, pe∏en cnót, którego

szlachetny charakter wszed∏ w przys∏owie.

G∏oÊne by∏y jego zwyci´stwa w turniejach rycer-

skich, zw∏aszcza pokonanie Jana z Aragonii. Za

m∏odu s∏u˝y∏ u Zygmunta Luksemburskiego,

ale na wieÊç o wojnie z Krzy˝akami wraca do

Polski i walczy dzielnie pod Grunwaldem

(1410). Jest cz∏onkiem delegacji polskiej na so-

bór w Konstancji. Zabity przez Turków podczas

wyprawy Zygmunta Luksemburskiego.
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Zawratyƒski (P, I–III)
˝o∏nierz Kmicica od czasów choràgiewki or-
szaƒskich wolentarzy, towarzyszy∏ Kmicicowi

w czasie poselstwa do ks. Bogus∏awa Radziwi∏-

∏a i bra∏ udzia∏ w jego porwaniu, co przyp∏aci∏

˝yciem, przebity sztychem przez ksi´cia. 

Nazwisko nieobecne w herbarzach. 

Zbaraskie ksi´˝niczki (OiM, I)

Anna i Barbara  
wychowanice ks. Jeremiego, w obu po kolei

kocha∏ si´, oczywiÊcie beznadziejnie, pan Wo-

∏odyjowski. 

Ksià˝´ta Zbarascy to wielka ruska rodzina, jed-

nego domu i herbu z WiÊniowieckimi, z krwi

Korybuta Olgierdowicza. Ich protoplastà by∏

Micha∏ na WiÊniowcu († po 1516). Pochodzili

z niej m.in.: W∏adys∏aw († 1581/82), sprawca

woj. kijowskiego, Stefan († 1585), wojewoda

trocki, Krzysztof († 1627), dyplomata, Janusz

(† 1608), wojewoda brac∏awski, uczestnik licz-

nych wojen, regalista, s∏awiony przez Szymona

Starowolskiego: ogromne odda∏ us∏ugi królowi

Stefanowi (...) podczas pustoszenia czernihow-

skiego szlaku. Wysunàwszy si´ ze swymi oddzia-

∏ami daleko w pole, spustoszy∏ wszystko ogniem

i mieczem, a wojska moskiewskie nie mia∏y od-

wagi zbli˝yç si´ do niego. Zbarascy wymarli wraz

ze Êmiercià Jerzego († 1631), kasztelana kra-

kowskiego. Jego ogromne majàtki przesz∏y na

ks. Janusza WiÊniowieckiego i ksià˝àt Czetwer-

tyƒskich (cz´Êç ich dzia∏u równie˝ zagarnà∏ ku-

zyn ks. Jeremiego). Od ksià˝àt Zbaraskich wy-

wodzili si´ ksià˝´ta Woronieccy i Poryccy.

Mimo historycznoÊci rodu Zbaraskich, Anna

i Barbara sà jednak postaciami fikcyjnymi.

W roku 1648 nie ˝yje ju˝ († po 1637 r.) ostatnia

z rodu ks. Anna, córka Piotra i Ewy WiÊnio-

wieckiej, rezydujàca w Zbara˝u. Po wygaÊni´-

ciu Zbaraskich ich dobra przechodzà najpierw

na Janusza, a potem Jeremiego WiÊniowieckie-

go, który toczy o nie spór z Aleksandrem Ra-

dziwi∏∏em, sprawujàc równoczeÊnie opiek´

nad wdowà po Januszu Eugenià z Tyszkiewi-

czów (secudno voto Radziw∏∏owà) i jej pi´cior-

giem dzieci. Opieka obejmowa∏a równie˝ go-

spodark´ dziedzicznymi dobrami ma∏oletnich,

na ogó∏ rabunkowà. Tak te˝ by∏o w tym wypad-

ku. Gwoli Êcis∏oÊci dodaç mo˝na, i˝ wspomnia-

na Anna mia∏a kuzynk´ o imieniu Barbara

(córk´ Stefana, wojewody trockiego), ale

zmar∏a ona w roku 1602.

Zborowski Samek (OiM, I)
niegdyÊ w stepy chodzi∏, wspominany przez

Sienkiewicza jako jeden z poprzedników Wi-

Êniowieckiego w poznaniu i eksploracji Ukrainy.

Zborowscy herbu Jastrz´biec to pot´˝na nie-

gdyÊ rodzina ma∏opolska, której g∏ówna linia

„z Rytwian” wymar∏a wraz ze Êmiercià Aleksan-

dra († po 1670). Szczególnà rol´ odgrywali

w XVI i ju˝ mniejszà w XVII wieku. Pochodzili

z niej m.in.: Marcin († 1565), kasztelan krakow-

ski, jeden z przywódców ruchu egzekucyjnego,

Piotr (†1580), wojewoda i starosta krakowski,

Andrzej († 1598), marsza∏ek nadworny i kaszte-

lan biecki, Jan († 1603), hetman nadworny

i kasztelan gnieênieƒski. 

Samuel Zborowski († 1584), syn kasztelana

Marcina, rotmistrz podolski, skory do gwa∏tów

i samowoli, osàdzony infamisem uda∏ si´ na ba-

nicj´ po zabójstwie kasztelana przemyskiego J´-

drzeja Wapowskiego w czasie uroczystoÊci ko-

ronacyjnych Henryka Walezego w Krakowie.

Dobrze przyj´ty na dworze siedmiogrodzkim,

znacznie si´ przyczyni∏ do elekcji Stefana Bato-

rego. Po powrocie do kraju spiskowa∏ przeciw

królowi i Janowi Zamoyskiemu, a na zaprosze-

nie Kozaków ni˝owych objà∏ nad nimi hetmaƒ-

stwo i pokona∏ pod Wielkimi ¸ukami Moskwi-

czan. Nie zaprzesta∏ spisków, posuwajàc si´ do

zbrojnych napaÊci na kanclerza. Uj´ty w Pieka-
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rach ko∏o Krakowa i Êci´ty w 1584 roku. Wed∏ug

tradycji król Stefan mia∏ odpowiedzieç kancle-

rzowi Zamoyskiemu, pytajàcemu o rad´, czy

Êciàç Zborowskiego: Nie˝ywy pies nie gryzie.

Zbro˝ek (P, II–III)
pu∏kownik jednej z dwóch regularnych cho-

ràgwi polskich (drugà dowodzi∏ Kaliƒski)

w s∏u˝bie jenera∏a Millera w czasie obl´˝enia

Jasnej Góry w 1655 roku. Nie by∏y to si∏y, na

które szwedzki dowódca móg∏ szczególnie li-

czyç. Mia∏ tak˝e dwie choràgwie jazdy pol-
skiej, ale na nià rachowaç nie móg∏, raz dlate-
go, ˝e jazdy do brania wzgórzystej twierdzy
u˝yç nie móg∏, a po wtóre, ˝e ludzie szli nie-
ch´tnie i z góry oÊwiadczyli, ˝e ˝adnego
udzia∏u w walkach nie wezmà. Szli raczej dla-
tego, aby w razie zdobycia twierdzy ochroniç
jà przed drapie˝noÊcià zwyci´zców. Zbro˝ek

by∏ jawnie niech´tny Millerowi, odmawia∏

udzia∏u w pracach obl´˝niczych, a jego towa-
rzysze (...) w∏óczyli si´ umyÊlnie po szwedz-
kim obozie, okazujàc pogard´ i lekcewa˝enie
˝o∏nierzom, a wszczynajàc k∏ótnie z oficera-
mi. Przychodzi∏o stàd do pojedynków, w któ-
rych Szwedzi, jako mniej wprawni w szer-
mierce, najcz´Êciej padali ofiarà. Na groêb´

postawienia jego ludzi pod sàdem, odpowie-

dzia∏ Millerowi w oczy: Spróbuj, jenerale!

W 1656 roku uczestniczy na czele swej chorà-

gwi w wyprawie Karola Gustawa na po∏udnie

Polski i bierze udzia∏ w bitwie pod Go∏´biem

(18 II 1656). Po odstàpieniu od ZamoÊcia

Zbro˝ek, którego nie ch´ç zysku, ale Êlepe
przywiàzanie do choràgwi i wiernoÊç ˝o∏nier-
ska trzyma∏y dotàd przy Karolu — podzi´ko-
wa∏ (za s∏u˝b´) w ten sposób, ˝e poszarpa∏
pu∏k dragonów Millera, po∏ow´ ludzi w pieƒ
wycià∏ i poszed∏. 

Jan Zbro˝ek wraz z Sewerynem Kaliƒskim, sta-

rostà brac∏awskim, sta∏ na czele choràgwi kwar-

cianych posi∏kujàcych Szwedów pod Cz´sto-

chowà. Choràgwie, po cz´Êci z∏o˝one z Wo∏o-

chów i Tatarów, odmówi∏y udzia∏u w obl´˝eniu

klasztoru. Müller niepewny ich wiernoÊci, ode-

s∏a∏ je do Warszawy pod komend´ Douglasa. Za-

nim do tego dosz∏o, Zbro˝ek mia∏ (wraz z do-

wódcà konnej choràgwi Go∏yƒskim, Aleksan-

drem Paprockim i nieznanym z imienia sio-

strzeƒcem Müllera) pos∏owaç do klasztoru ja-

snogórskiego z misjà nak∏onienia zakonników

do poddania si´.

Zbro˝kowie to rodzina herbu Poraj, pochodzà-

ca z Korony, ale z czasem rozrodzona szeroko

równie˝ na RuÊ i bardzo wojownicza, sàdzàc po

tym, ilu jej przedstawicieli s∏u˝y∏o w kompucie.

Najbardziej znany by∏ Micha∏, Êwietny zagoƒ-

czyk Sobieskiego, chorà˝y wieluƒski, starosta

wiÊnicki, rotmistrz choràgwi kozackiej
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(1663–1686), oboêny wojskowy (1663), wresz-

cie stra˝nik polny koronny (1668), zwany pa-

mi´tnym wojownikiem. WczeÊniej notujemy

dzia∏alnoÊç Jana, porucznika poleg∏ego w bi-

twie pod Cudnowem (1660). Herbarze przyda-

jà mu herb Rola, ale prawdopodobnie jest to

pomy∏ka i chodzi o jednego z Poraitów. Pod

Zbara˝em s∏u˝y∏ Hieronim, starosta przasnyski

z choràgwià dragoƒskà nale˝àcà do dywizji regi-

mentarza Ostroroga, podczaszego koronnego. 

Mniej znana jest rodzina Zbro˝ków herbu Ja-

sieƒczyk.

Zend (P, I)
cz∏owiek niepewnego pochodzenia, choç si´
szlachcicem kurlandzkim powiada∏, „kawalka-

tor” (uje˝d˝acz koni) i zr´czny imitator g∏osów

ptaków i zwierzàt, kompanion Kmicica, od któ-

rego pobiera∏ laf´ za uje˝d˝anie koni. Zginà∏

w potyczce z laudaƒskimi w karczmie Do∏y 

Zieleƒski (OiM, II)
podczaszy brac∏awski, cz∏onek komisji trakta-

towej Rzeczypospolitej wys∏anej do Chmiel-

nickiego. 

Zieleƒski, a raczej Zieliƒski Jakub, herbu Cio-

∏ek (z Sandomierskiego) podczaszy brac∏awski. Po

dostarczeniu listów od Chmielnickiego, przez jego

pos∏a jezuit´ ksi´dza Huncla Mokrskiego (zob.),

23 listopada senat wspólnie z królem postanowi∏

wys∏aç poselstwo do hetmana kozackiego. W sk∏ad

poselstwa, obok wojewody brac∏awskiego Adama

Kisiela, wchodziç mieli Jakub Zieliƒski, podkomo-

rzy lwowski Wojciech Miaskowski oraz Hieronim

Radziejowski. Ju˝ po wycofaniu si´ Chmielnickiego

spod ZamoÊcia Zieliƒskiego wybrano do sk∏adu ko-

misji pokojowej (wraz z Kisielem, Miaskowskim,

kasztelanem brac∏awskim Maksymilianem Brzo-

zowskim oraz chor. nowogrodzkim Miko∏ajem Ki-

sielem). Jeêdzi∏ te˝ dla zawarcia pokoju do Porty

Ottomaƒskiej w 1634 roku.

By∏y tak˝e rodziny tego nazwiska herbów Jelita

i Âwinka. 

Zienkowicz Korsz (OiM, I)
przyby∏ do ks. WiÊniowieckiego z wiadomo-

Êcià, i˝ ca∏e Owruckie w ogniu ju˝ stoi.

Rodzina litewska herbu Siestrzeniec (bàdê Leli-

wa); mieli w swych szeregach biskupa wileƒ-

skiego Micha∏a (1730), kasztelana smoleƒskie-

go Andrzeja (1778) i sekretarza wielkiego litew-

skiego Tomasza (1762).

Zi´cinkowie (P, II)
drobna zaÊciankowa szlachta podlaska, która

na ochotnika stawi∏a si´ w obozie konfedera-

tów pod Bia∏ymstokiem.

Nazwisko nieznane. 

Z∏otnicki (PW)
miecznik poznaƒski, rezydent polski w Kry-

mie w 1672 roku. Przez niego poszukiwa∏

(bezskutecznie) hetman Sobieski wzi´tego

w jasyr pana Boskiego. 

Znaczna rodzina herbu Nowina z Wielkopolski,

osiad∏a równie˝ w Krakowskiem i na Litwie. Na

prze∏omie XVI/XVII wieku wyda∏a dwóch sena-

torów — Gabriela († 1573), kasztelana nakiel-

skiego (1569) i Bogus∏awa, kasztelana krusz-

wickiego (1602). 

W tym przypadku chodzi o Miko∏aja Z∏otnic-

kiego († 1694), który by∏ jednak nie mieczni-

kiem, a czeÊnikiem poznaƒskim (1669), potem

tak˝e starostà osieckim, chorà˝ym poznaƒskim

(1682) i czeÊnikiem koronnym (1688). Rot-

mistrz, zas∏u˝ony w licznych kampaniach wo-

jennych (m.in. pod Chocimiem i Wiedniem),

nale˝a∏ do oficerów o najd∏u˝szym sta˝u w ar-

mii koronnej w XVII wieku — ∏àcznie s∏u˝y∏ 36

lat, w tym 31 jako oficer! W póêniejszym okre-
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sie niechlubnie w pami´ci potomnych zapisa∏

si´ Antoni († 1830), r´bacz i burda sejmikowy,

targowiczanin, klient Szcz´snego Potockiego,

genera∏ polski i rosyjski, ostatni polski komen-

dant Kamieƒca Podolskiego, który odda∏ t´

twierdz´ Rosjanom.

Znikis (P, I)
stary w∏odarz w Lubiczu, witajàc Kmicica, sta∏
w sieni z chlebem i solà i bi∏ pok∏ony czo∏em;
opowiedzia∏ Oleƒce o rozpuÊcie Kmicica i je-

go kompanii w Lubiczu, pozosta∏ w Wodok-

tach.

Zo∏tareƒko (OiM, I–II) 
wymieniany jako dowódca kozacki.

Zo∏tareƒko (Zo∏otareƒko, Zolotarenko), ro-

dzina kozacka czynna od drugiej po∏owy XVII

wieku do po∏owy XVIII wieku. Jako trzecià ˝on´

Bohdan Chmielnicki pojà∏ w sierpniu 1651 roku

Hann´ z Zo∏otareƒków, wdow´ po p∏k. Filipie

Zo∏otorence. Szczególnie znany by∏ Jan (Ivan)

Zolotarenko († 1655), p∏k. kozacki w regimen-

cie ni˝yƒskim; hetman nakaêny (1654–1655).

Dowodzi∏ oddzia∏ami kozackimi (posi∏kujàc

wojska cara Aleksego Michaj∏owicza) w kampa-

nii przeciwko Rzeczypospolitej (1654). Zdoby∏

i krwawo z∏upi∏ Wilno.

Zygmunt III Waza 
wspominany kilkakrotnie w „Trylogii”; pierwszy

z Wazów na polskim tronie. Urodzi∏ si´ w roku

1566 w Szwecji, jako syn króla Jana III i Katarzy-

ny Jagiellonki. Król polski od 1587 roku (wybra-

ny dzi´ki poparciu kanclerza Jana Zamoyskiego

i królowej Anny Jagiellonki), panowa∏ przez 45

lat (d∏u˝ej od niego na polskim tronie zasiada∏

tylko W∏adys∏aw Jagie∏∏o); w latach 1592–1599

by∏ tak˝e królem Szwecji. Fanatyczny katolik dà-

˝y∏ — bezskutecznie — do wzmocnienia w∏adzy

królewskiej, pragnà∏ te˝ za wszelkà cen´ odzy-

skaç utraconà koron´ szwedzkà (nawet kosz-

tem polskiej), co uwik∏a∏o Rzeczpospolità

w d∏ugotrwa∏e wojny. Za jego równie˝ czasów

dosz∏o do pierwszych wystàpieƒ kozackich

(w wyniku unii brzeskiej, 1596), a tak˝e d∏ugo-

trwa∏ych wojen z Rosjà („dymitriady”). Pozba-

wiony oparcia w spo∏ecznoÊci szlacheckiej,

a nawet niepopularny, nie potrafi∏ król Zygmunt

zapobiec powolnej dezintegracji aparatu paƒ-

stwowego i wojska, a tak˝e przeÊladowaniu in-

nowierców. RównoczeÊnie jednak — o czym

nie wolno zapominaç — to za jego panowania

Rzeczpospolita posiada∏a najwi´ksze w historii

rozmiary terytorialne, a tak˝e osiàgn´∏a apo-

geum eksportu zbo˝a (1618) i zwiàzanych

z tym korzyÊci gospodarczych. Trwa∏a jeszcze

epoka ÊwietnoÊci, a nawet mocarstwowoÊci Pol-

ski, która jak nigdy przedtem i potem wyda∏a

wiele wybitnych osobowoÊci politycznych i woj-

skowych (Jan Zamoyski, Jan Karol Chodkie-

wicz, Stanis∏aw ˚ó∏kiewski, Stanis∏aw Koniec-

polski, Lew Sapieha, Zbigniew i Jerzy Ossoliƒ-

scy, Stanis∏aw Karnkowski), wygra∏a te˝ wiele

wojen i kampanii (Byczyna, Kircholm, K∏uszyn,

Chocim, Puck, Trzciana i Oliwa) — notabene

wcià˝ ˝ywych w pami´ci bohaterów „Trylogii”.

Ocena historii powinna uwzgl´dniaç wszystkie

te fakty. By∏ wreszcie Zygmunt III († 1632) tym

w∏adcà, który przeniós∏ stolic´ kraju z Krakowa

do Warszawy, o czym do dziÊ przypomina stojà-

ca na Placu Zamkowym (a wzniesiona w latach

1643–1644) kolumna jego imienia. Na tronie

polskim zasiadali równie˝ kolejno dwaj jego sy-

nowie — W∏adys∏aw IV i Jan Kazimierz.
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˚abkowski ksiàdz (OiM, I)
ex-wojskowy, olbrzymi bernardyn, si∏à jedne-
mu tylko panu Longinowi w ca∏ym obozie
ust´pujàcy, uczestnik obrony Zbara˝a w 1649

roku. On to star∏ si´ z „ministrem” kalwiƒ-

skim chcàcym odprawiç nabo˝eƒstwo ˝a∏ob-

ne nad zmar∏ym kapitanem Szemberkiem

(w rzeczywistoÊci — Adersem), a˝ musia∏ in-

terweniowaç ksiàdz Muchowiecki. Zginà∏ na

skutek postrza∏u w krzy˝e.

We wspó∏czesnej wypadkom opowieÊci Marcina

Kuczwarzewicza „Relacyja ekspedycyjej Zbara-

skiej” wspomina si´ o Êmiertelnie rannym ˚ab-

kowskim: Ksiàdz ˚abkowski bernardyn, wzià∏

postrza∏ wÊród krzy˝a. Ranny ksiàdz mia∏ sko-

naç po trzech dniach. Wedle innych êróde∏ —

po kilku godzinach. W 1649 roku w czasie obl´-

˝enia zgin´∏o trzech kap∏anów opiekujàcych si´

rannymi. W Zbara˝u ju˝ w 1627 roku ufundowa-

no niewielki klasztor bernardyƒski. W murowa-

nym koÊciele pochowano zw∏oki Janusza Wi-

Êniowieckiego (1637).

˚ebrowski Micha∏ (PW)
jeden z dowódców polskiej piechoty ∏anowej

— uczestniczy∏ w bitwie pod Chocimiem

(9 XI 1673), podczas której jego oddzia∏y sta-

wa∏y z ekstraordynaryjnà rezolucjà. 

Rodzina herbu Jasieƒczyk rozrodzona po ca∏ej

Polsce; Micha∏ ˚ebrowski jest postacià auten-

tycznà — Niesiecki wymienia go jako oberszte-

ra królewskiego w 1673 roku. W 1671 roku by∏

komendantem twierdzy czehryƒskiej i wy∏o˝y∏

17 tysi´cy z∏. na wzniesienie tam fortyfikacji

i wykopanie studni. Walczy∏ pod Lwowem

(1673) i ˚órawnem (1676), gdzie zginà∏ na maj-

danie, idàc do namiotu królewskiego. By∏ ju˝

wówczas genera∏em majorem, a s∏u˝y∏ w sumie
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30 lat. Dzi´ki wojaczce i korzystnemu o˝enkowi

z Barbarà Pieczewskà (wdowà po Zygmuncie

Opackim, wojewodzie dorpackim) dorobi∏ si´

znacznego majàtku.

˚egocki Krzysztof (P, II–III)
starosta babimojski, przywódca pierwszej

partyzantki antyszwedzkiej w Wielkopolsce,

cz∏owiek-symbol oporu przeciw najeêdêcom,

zagorza∏y rojalista i zwolennik Jana Kazimie-

rza; wspominany równie˝ w tomie III „Poto-

pu”, jako jeden z tych partyzantów — obok

wojewody podlaskiego (Piotra Opaliƒskiego)

i Stanis∏awa Kuleszy — którzy uwijali si´ na
kszta∏t p∏omieni po kraju. 

Krzysztof ˚egocki († 1673), herbu Jastrz´biec,

starosta babimojski (przed 1649), pierwszy par-

tyzant Rzeczypospolitej, biskup che∏mski i ku-

jawski, by∏ synem Marcina, kasztelana przem´c-

kiego. Wychowanek Akademii Krakowskiej, ry-

cerskiej og∏ady nauczy∏ si´ na dworze Opaliƒ-

skich. Ponoç by∏ pot´˝nie zbudowany i odzna-

cza∏ si´ wielkà si∏à, tak ˝e ∏ama∏ w palcach szelà-

gi. W roku 1645 zostaje starostà w BabimoÊcie,

który pod jego okiem szczególnie rozkwita.

W czasie „potopu” szwedzkiego jako pierwszy

podejmuje zorganizowane dzia∏ania partyzanc-

kie. Ws∏awia si´ m.in. zdobyciem KoÊciana

i Wielunia. Âpieszy te˝ na pomoc obleganej Cz´-

stochowie, a nast´pnie uczestniczy w walkach

o Kraków. Dzia∏a ju˝ wtedy w Êcis∏ej ∏àcznoÊci ze

Stefanem Czarnieckim. Za zas∏ugi wojenne

otrzymuje starostwo koniƒskie oraz podkomor-

stwo kaliskie (1659). W roku 1660 obrany zosta-

je marsza∏kiem Trybuna∏u Koronnego, a w la-

tach 1666–1669 piastuje urzàd wojewody ino-

wroc∏awskiego. W roku 1669, po Êmierci ˝ony,

przyjmuje Êwi´cenia duchowne i wkrótce od-

prawia msze jako biskup che∏mski. W ciàgu ca-

∏ego swojego ˝ycia sta∏ zawsze wiernie przy tro-

nie i mimo pe∏nienia  wysokich urz´dów nigdy

nie splami∏ swych ràk przekupstwem. Umiera

nagle, wkrótce po przyj´ciu nominacji na bisku-

pa kujawskiego.

˚eleƒski (OiM, I–II)
pacholik ks. Jeremiego WiÊniowieckiego, któ-

ry strza∏em z pistoletu skróci∏ m´k´ wbitego

na pal atamana Sucharuki. Zamiast kary do-

sta∏ nagrod´ i zosta∏ osobistym s∏ugà ksià˝´-

cym, kilkakrotnie póêniej wspominany. 

Rodzina herbu Prawdzic z Krakowskiego, po-

tem równie˝ z Brac∏awskiego. Inni ˚eleƒscy

piecz´towali si´ Cio∏kiem i Rawiczem .

˚eromski Kazimierz (P, I–II)
pu∏kownik choràgwi komputowej stacjonujà-

cej na Podlasiu, by os∏aniaç przyst´pu woj-
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skom moskiewskim do krajów koronnych,
który — na wieÊç o zdradzie hetmana ks. Ja-

nusza Radziwi∏∏a wszed∏ do konfederacji an-

tyszwedzkiej (wierzbo∏owskiej) i — obok Ho-

rotkiewicza i Jakuba Kmicica — stanà∏ na jej

czele; najpowa˝niejszy mi´dzy pu∏kownikami
i którego choràgiew w najlepszym by∏a sta-
nie, pierwszy stawi∏ si´ w Bia∏ymstoku na

koncentracji choràgwi konfederackich

w obronie przed gro˝àcym pochodem ks. Ja-

nusza Radziwi∏∏a. Kandydowa∏ potem do god-

noÊci regimentarza, którà ostatecznie otrzy-

ma∏ Zag∏oba. 

Kazimierz Chwalibów ˚eromski (pisany te˝:

˚eroƒski, ˚yromski), († 1662) herbu Jelita,

stolnik wileƒski (1654), starosta op´ski i cie-

cierski, marsza∏ek konfederacji wierzbo∏owskiej

(1655), o którym tak pisze Niesiecki: poruczni-

kowa∏ pod usarskà choràgwià Wincentego Go-

siewskiego, podskarbiego wielkiego i hetmana

polnego litewskiego, regimentarzem by∏ w woj-

sku Litewskiem pod czas obl´˝enia Moskwy,

w zamku Wileƒskiem b´dàcy, marsza∏kowa∏ te-

mu˝ wojsku zwiàzanemu, pod który czas zbi∏

fortunnie Moskw´ pod Kuliszkami, atoli od

tych˝e samych zwiàzkowych w roku 1662 zabi-

ty w Dubnie nad Niemnem. Zabicie przez zbun-

towanych ˝o∏nierzy litewskich Zwiàzku Brater-

skiego pod wodzà Kotowskiego (zob.) naj-

pierw marsza∏ka zwiàzku ˚eromskiego, a po-

tem hetmana polnego Gosiewskiego przyspie-

szy∏o ich rozbicie przez oboênego (a póêniej

hetmana wielkiego) litewskiego Micha∏a Kazi-

mierza Paca. Zabójcy ˚eromskiego (m.in. Ko-

towski) zostali osàdzeni i straceni.

Inne rodziny tego nazwiska piecz´towa∏y si´

herbami: Boƒcza, Brochwicz II, Godziemba,

Gryf, Korab, Nowina i Pobóg. 

˚ó∏kiewski (OiM, I)
hetman wspominany ze swych dawnych prze-

wag: za dawniejszych czasów, przed rozpra-
wà hetmana ˚ó∏kiewskiego pod So∏onicà,
dróg tych wcale nie by∏o.

Stanis∏aw ˚ó∏kiewski († 1620), jeden z naj-

wi´kszych hetmanów polskich, pochodzi∏ z ro-

dziny herbu Lubicz, wywodzàcej si´ z Mazow-

sza, a osiad∏ej na Rusi, która poza nim wyda∏a

wielu innych znakomitych wojowników i dygni-

tarzy, poczynajàc od Miko∏aja (XV/XVI w.), rot-

mistrza obrony potocznej i obroƒcy kresów,

a koƒczàc na ¸ukaszu († 1636), wojewodzie

brac∏awskim, bratanku i towarzyszu broni het-

mana. Na nim wygas∏ ród ˚ó∏kiewskich. 

Stanis∏aw hetmanem polnym koronnym zosta∏

w 1588 roku, wkrótce potem kasztelanem

lwowskim (1590), a w koƒcu wojewodà kijow-

skim (1608), hetmanem wielkim i kanclerzem

(1618). Zwolennik Stefana Batorego i Zygmun-

ta III (choç nie zgadza∏ si´ z jego politykà, po-
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par∏ króla w czasie rokoszu Zebrzydowskiego

i przyczyni∏ si´ do zwyci´stwa pod Guzowem

w 1607 roku). Walczy∏ z gdaƒszczanami, na Wo-

∏oszczyênie, Êcina∏ si´ z ordami (ze zmiennym

skutkiem), stawa∏ przeciw Szwedom w Inflan-

tach. W 1610 roku odniós∏ znakomite zwyci´-

stwo nad Szujskim pod K∏uszynem, otwierajàc

drog´ do wyboru królewicza W∏adys∏awa (póê-

niejszy król W∏adys∏aw IV) na cara Rosji. Wielo-

krotnie walczy∏ te˝ z Kozakami, m.in. w 1595 ro-

ku t∏umi∏ powstanie Nalewajki, mimo ˝e szed∏

na t´ wypraw´ niech´tnie, twierdzàc, i˝ woli

chore cz∏onki leczyç, ni˝ obcinaç. W Kozakach

chcia∏ widzieç raczej sprzymierzeƒców broni

(zw∏aszcza przeciw Tatarom), gdy˝ zawsze wy-

soko ceni∏ ich walecznoÊç. Stàd zapewne wzi´∏y

si´ ∏askawe warunki kapitulacji jakie podykto-

wa∏ zbuntowanym Kozakom Nalewajki (zob.)

po wspomnianym przez Sienkiewicza zwyci´-

stwie na uroczysku So∏onica nad Su∏à (7 VI

1596). Niestety, zbuntowana szlachta nie do-

trzyma∏a obietnic hetmana i urzàdzi∏a rzeê bez-

bronnych jeƒców kozackich. Równie˝ przewie-

zionego do Warszawy Nalewajk´ Êci´to, mimo

gwarancji zachowania ˝ycie, jakie dawa∏ mu

hetman. Wydarzenia te zaogni∏y stosunki mi´-

dzy kozactwem a polskà szlachtà, chocia˝ jesz-

cze przez ponad pi´çdziesiàt lat, a˝ do czasów

Chmielnickiego, kolejni kozaccy buntownicy

byli bez trudu pokonywani przez wojska kwar-

ciane lub magnackie. W 1620 roku, w czasie od-

wrotu z Wo∏oszczyzny, poniós∏ ˚ó∏kiewski kl´-

sk´ w bitwie z Turkami pod Cecorà, w której

zginà∏. Tragiczna ta wyprawa, choç prowadzona

przez 73-letniego ju˝ wówczas hetmana, zakoƒ-

czy∏a si´ pora˝kà z powodu anarchii i zam´tu

sianego w szeregach wojska przez uczestniczà-

cych w niej magnatów (m.in. Samuela Korec-

kiego — zob.). W czasie ucieczki z polskiego

obozu, Stanis∏aw Koniecpolski (zob.), zi´ç
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˚ó∏kiewskiego, a póêniejszy jego mÊciciel i ko-

lejny wielki hetman, przyprowadzi∏ teÊciowi ko-

nia, namawiajàc do opuszczenia placu boju. Sta-

ry hetman mia∏ go ciàç mieczem w g∏ow´ na

znak, ˝e zamierza pozostaç do koƒca wÊród

swoich ˝o∏nierzy. Otoczony przez przewa˝ajàce

si∏y przeciwników poleg∏, broniàc si´ heroicz-

nie. Odci´tà g∏ow´ hetmana pos∏a∏ Iskander pa-

sza su∏tanowi jako symbol triumfu nad Polaka-

mi. Cia∏o przewieziono do ˚ó∏kwi, gdzie odby∏

si´ uroczysty pogrzeb. W bitwie pod Cecorà do

niewoli dostali si´ m.in. Jan i ¸ukasz ˚ó∏kiewscy,

a tak˝e Koniecpolski. Tragiczna Êmierç hetmana

Zó∏kiewskiego odbi∏a si´ szerokim echem w ca-

∏ej Rzeczypospolitej, a jej okolicznoÊci wynios∏y

go do panteonu najwi´kszych narodowych bo-

haterów. Zmieni∏y równie˝ nastawienie do ˚ó∏-

kiewskiego mas szlacheckich (dotàd cz´sto mu

niech´tnych z powodu konsekwentnego regali-

zmu), czego dobrym wyrazem mo˝e byç frag-

ment poematu Stanis∏awa Witkowskiego „Po-

budka ludzi rycerskich przez nawa∏noÊç turec-

kà zniesionych”:

Bo gdy pogaƒskie si∏y trudno rozprzàc by∏o,

Szcz´Êcie bojowe z trupy tam go po∏o˝y∏o,

Po∏o˝y∏o z ˝a∏oÊcià strapionej Korony, 

Zna∏a bowiem w potrzebach doÊç znaczne

obrony.

I tu dosyç uczyni∏ cnocie znamienitej, 

Âmiercià s∏u˝àc w staroÊci Rzeczypospolitej.

Nie chcia∏ uciec i ˝ycia dalszego ratowaç, 

Wola∏ przy s∏awie Polski zdrowiem swym 

darowaç

I darowa∏ z ˝a∏oÊcià chrzeÊcijaƒstwa 

wszego —

A Polska krwawo p∏acze hetmana godnego.

Hetman zgromadzi∏ w czasie wielu lat dzia∏alno-

Êci ogromnà fortun´, która po Êmierci syna Ja-

na przesz∏a w r´ce jego zi´ciów — Koniecpol-

skiego i Jana Dani∏owicza, a potem — przez Zo-

fi´ z Dani∏owiczów Sobieskà (wnuczk´ hetma-

na, a matk´ króla) w dom tych ostatnich. 

˚ubrowie (PW)
rodzina, z którà Makowieccy mieli dyferencj´
(...) o jednà Basinà maj´tnoÊç, szcz´Êliwie

przez pana stolnika latyczowskiego zakoƒczonà. 

Nazwisko nieobecne w herbarzach. 

˚uk (PW)
razem z panem Matczyƒskim sprawowa∏ rzàd
nad armatà przy bramie ¸uckiej pod komen-

dà pana Grodeckiego, w czasie obl´˝enia Ka-

mieƒca w 1672 roku.

Istnia∏a rodzina litewska tego nazwiska herbu

Âlepowron, z której pochodzi∏ m.in. Jan — po-

rucznik husarski w latach1567–1569.

˚ukówna (OiM, I)
panna respektowa ks. Gryzeldy WiÊniowiec-

kiej, adorowana przez pana Roztworowskiego.

˚ychliƒski Kacper (P, I)
rotmistrz ∏anowców koniƒskich w obozie

pod UjÊciem w 1655 roku. 

Rodzina wielkopolska herbu Szeliga, jako jedna

z pierwszych porzuci∏a katolicyzm i z czasem

ca∏kowicie zniemcza∏a w wi´kszoÊci linii. Woj-

ciech († 1472) by∏ podkanclerzym koronnym

(1464), Piotr (2. po∏. XVII w.), podkomorzym

kaliskim, rotmistrzem i oberszterem, Adam (†

1736) kasztelanem mi´dzyrzeckim (1710).

Z polskiej linii rodziny pochodzi∏ znany w XIX

wieku genealog i heraldyk Teodor — autor

„Z∏otej Ksi´gi Szlachty Polskiej”.

˚yd pewien (PW)
bieg∏y puszkarz, wielce Turkom dokucza∏
w czasie obl´˝enia Kamieƒca w 1672 roku. 

Wspomina go równie˝ Stanis∏aw Makowiecki

w „Relacyi o upadku Kamieƒca...”, piszàcy

zresztà cz´sto i z uznaniem o niezwyk∏ej deter-

minacji ˚ydów kamienieckich w obronie mia-

sta. (...) ró˝ni strzelali puszkarze, ale najcelniej

˚yd pewien. Tenci mia∏ kwater´ na Starym

Zamku, zawsze gotów i rzeÊki, strzelaniem swo-

jem niema∏o Turków inkomodowa∏. Jest to o ty-

le ciekawe, ˝e ˚ydzi owi dzia∏ali niejako wbrew
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w∏asnym interesom, gdy˝ to dopiero po upad-

ku twierdzy i przejÊciu jej wraz z miastem pod

panowanie tureckie nastàpi∏ tam wspania∏y roz-

kwit nacji ˝ydowskiej, korzystajàcej — w konku-

rencji do Ormian — z protektoratu tureckiego.

Wyglàda wi´c na to, ˝e nie mia∏ racji pan Zag∏o-

ba (zob. ni˝ej), wyg∏aszajàc swà sentencj´ na te-

mat Izraelitów.

˚ydzi (OiM, I)
W „Ogniem i imieczem” nie brak Êwiadectw

terroru, jakiemu ze strony Kozaków i czerni

podlegali Izraelici: Prócz tego w Prochorówce
by∏o dwóch ˚ydów z rodzinami. Tych rozsza-
la∏a t∏uszcza wrzuci∏a do Dniepru, a gdy nie
chcieli zaraz iÊç na dno, pogrà˝ono ich sa-
mych, ˚ydowice i ˚ydzi´ta, za pomocà d∏u-
gich os´ków. Towarzyszy∏y temu wrzaski i pi-
jaƒstwo. Podchmieleni mo∏ojcy gzili si´
z podchmielonymi mo∏odyciami. Straszne
wybuchy Êmiechu brzmia∏y z∏owrogo na
ciemnych brzegach Dnieprowych!

W polskiej publicystyce epoki wojen kozackich

napotykamy na akcenty anty˝ydowskie. Niektó-

rzy z piszàcych upatrywali w po˝odze rebelii ka-

ry boskiej na naród szlachecki, który pozwoli∏

starozakonnym osiedliç si´ na Ukrainie. Inni —

jak reprezentanci ubogiej szlachty prawos∏aw-

nej — nie ustawali w poszukiwaniu przyczyn

swoich dolegliwoÊci i tak jak Anonim (w „Tràbie

koronnej przeciwko swej wolej ruskiej”, 1648),

og∏aszali ˝e:

˚yd marsza∏kowa∏, ˚yd prowent, sumnienie,

Pierwej niêli ksiàdz z panem rozprawienie,

Nie docisnà∏ si´ brat — szlachcic ubogi,

Przyst´p tam srogi.

Co szlachcic widzàc, chcia∏ ich naÊladowaç,

Co ˝ywo jà∏ si´ z ˚ydami handlowaç, 

Snadê z wi´kszym zyskiem, ni˝ dotychczas by∏o,

Tak si´ robi∏o.

Owa domniemana komitywa szlachecko-˝y-

dowska w eksploatacji Ukrainy (Radzà si´ ˚y-

dów, kiedy ch∏opy ∏upiç — pisa∏ Szymon Staro-

wolski), zwróci∏a zaciek∏oÊç Kozaków w równej

mierze przeciwko ˚ydom, jak ich protektorom

Polakom. Anonim pisze:

I tak widzimy, ˝e si´ rzecz zmiesza∏a, 

˚ydów i szlachty w jedno le˝à cia∏a 

i krew pospo∏u ci hultaje lejà,

Turcy si´ Êmiejà.

Te opinie wydaje si´ potwierdzaç Hieronim Pi-

nocci, sekretarz króla Jana Kazimierza, który pi-

sa∏ O ˚ydziech ukrainnych nast´pujàco:

˚ydzi na Ukrainie sà od dawnych czasów tym

sposobem i takiem prawem jako po innych

miastach koronnych, ale sà wielkiego serca

i wielkiej dzielnoÊci. Zachowali si´ przed tym

skromnie, póki sami panowie, którzy starosta-

mi byli, w Ukrainie rezydowali. Dali si´ im roz-

przestrzeniç od 30 lat, jako starostwa pocz´∏y

byç dawane dzieciom w pieluchach, kiedy za-
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rzàd ich pad∏ do ràk s∏ug paƒskich, którzy pocz´-

li dawaç ucho ˚ydom, a ci wielkie proponowali

znosiç intraty z miejsc, gdzie ˝adnych nie by∏o,

ofiarujàc arendy po 20 tysi´cy z∏otych, byle tylko

pan zakaza∏, aby ̋ aden gorzo∏ki nie pali∏ ani szyn-

kowa∏ tylko oni. Co z wielkà ci´˝koÊcià Kozaków

dzia∏o si´, osobliwie gdy na instancje ˝ydowskie

wys∏ali podstarostowie kot∏y i garce gorza∏czane

ràbaç, gdzie takowe znaleêli.

Mordowanie szlachty obok ˚ydów wywar∏o

wstrzàsajàce wra˝enie na ówczesnej polskiej

opinii publicznej. Samuel Twardowski (“Pobud-

ka wychodzàcemu wojsku pod O∏yk´ pro 1.

Maii anno 1649”):

Krew, jeÊli do tej mia∏a przyÊç putrydy

Szlachecka, równo powa˝ona z ˚ydy,

W niej, jako szkapy w kloace g∏´bokiej,

Brodzà po boki.

Matrona p∏odem swym si´ nie zas∏oni,

Nie wstyd ró˝any panieƒski obroni,

Zel˝ywszy, hultaj na koniec okrutnie

G∏ow´ jej utnie.

Najbardziej dramatycznie opisa∏ hekatomb´ ˝y-

dowskà kronikarz Natan Hannower z Zas∏awia.

Oto zapis wydarzeƒ, do których dosz∏o na Za-

dnieprzu (a wi´c równie˝ w posiad∏oÊciach ks.

WiÊniowieckiego) po bitwie pod Korsuniem:

Z jednych zdarto skór´, a cia∏o rzucono psom

na ˝er, innym obci´to r´ce i nogi, a tu∏ów rzu-

cono na drog´, przez ich cia∏a przeje˝d˝a∏y wo-

zy i tratowa∏y ich konie. Innym zadano tyle ran,

˝e byli bliscy Êmierci, i rzucano ich na ulic´; nie

mogàc rych∏o umrzeç, tarzali si´ we krwi, a˝

usz∏a ich dusza; innych grzebano ˝ywcem. Dzie-

ci zarzynano na ∏onie matek; wiele dzieci poci´-

to w kawa∏y jak ryby. Kobietom ci´˝arnym roz-

pruwano brzuchy i wsadzano ˝ywego kota do

wn´trza i tak zostawiano przy ˝yciu, zaszywajàc

brzuchy. Nast´pnie obcinano im r´ce, by nie

mog∏y wyjàç tego kota. I wieszali niemowl´ta na

piersiach matek, inne dzieci nabijano na ro˝en
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i pieczono przy ogniu i przynoszono matkom,

by jad∏y ich mi´so. (...) Wszystko to czynili,

wsz´dzie dokàd dotarli, nie inaczej post´powa-

li te˝ z Polakami, a szczególnie z ksi´˝mi.

RównoczeÊnie Hannower dodaje, i˝ ksià˝´ by∏

ostojà w wichurze (...) On to wyruszy∏ ze swoim

ludem w kierunku ku Litwie, a z nim oko∏o 500

obywateli (˚ydów), a ka˝dy z ˝onà i dzieçmi.

I niós∏ ich na skrzyd∏ach orlich, a˝ ich przypro-

wadzi∏, dokàd chcieli. Gdy im grozi∏o niebez-

pieczeƒstwo z ty∏u, kaza∏ im iÊç przed sobà,

a gdy grozi∏o z przodu, wówczas on maszerowa∏

przed nimi, jako tarcza i puklerz, a oni za nim

k∏adli si´ obozem.

˚ydzi (P, I)
zdaniem pana Zag∏oby: oni zawsze wszystko
najpierwsi wiedzà i taka mi´dzy nimi kore-
spondencja, ˝e jak który rano kichnie w Wiel-
kopolsce, to ju˝ wieczorem mówià mu na
˚mudzi i Ukrainie: „Na zdrowie!”.

˚ymirski (P, II)
towarzysz z choràgwi Kotowskiego w skonfe-

derowanym wojsku pod Bia∏ymstokiem, któ-

ry gratulowa∏ od wojska panu Zag∏obie wybo-

ru na regimentarza, cytujàc maksymy ró˝nych
m´drców. Nie wypad∏o to nadzwyczajnie. 

Rodzina herbu Jastrz´biec z Wielkopolski,

prawdopodobnie pochodzi∏ z niej Franciszek

(1778–1831), genera∏, dowódca dywizji w po-

wstaniu 1831 roku, poleg∏y w bitwie o Olszynk´

Grochowskà.

˚yrski (P, III)
Czarniecki kaza∏ go, cz∏eka znacznego, (...)
po majdanie koƒmi w∏óczyç za to tylko, ˝e
z podjazdem nie dotar∏, gdzie mia∏ rozkaz.
Epizod ten wspomina Zag∏oba w ZamoÊciu. 

Nazwisko nieobecne w êród∏ach i herbarzach.

˚ytyƒscy (OiM, II)
szlachta, przyszli w sukurs ks. WiÊniowieckie-

mu pod Rajgrodem; byç mo˝e z tej rodziny

pochodzi∏y równie˝ nast´pujàce osoby: 

˚ytyƒska (OiM, I)
panna respektowa ks. Gryzeldy WiÊniowiec-

kiej, adorowana przez pana Polanowskiego. 

˚ytyƒski (OiM, I)
oÊmdziesiàtletni starzec, zginà∏ w bitwie pod

Machnówkà w 1648 roku z r´ki Burdabuta

w czasie kampanii odwetowej ks. Jeremiego

WiÊniowieckiego. 

Rodzina herbu Abdank z woj. brac∏awskiego. 
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